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Iskrene čestitke stanovalcem,
ki praznujete v maju!
enota Preddvor

ga. Danica Aleš
g. Anton Burja
ga. Marija Zdešar
g. Andrej Hočevar
ga. Ema Mihelič
g. Anton Zaplotnik
ga. Dragica Brezar
ga. Anka Kepic

g. Franc Pečnik
ga. Angela Rehberger
ga. Antonija Kordiš
ga. Antonija Mezga
g. Marijan Štimec
g. Janez Kadivec
ga. Ana Sukič
ga. Ivana Peterlin
ga. Magdalena
Urbanček
g. Alojzij Štempihar
g. Damjan Sever
ga. Lucija Vin

enota Naklo
ga. Ljudmila Mitkovski
g. Ivan Jošt
ga. Marija Beguš
ga. Vesna Bostele
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Ko zemlja v pomladnem jutru
belo spalno srajčko slači,
prav nič v zadregi ni,
ko sonce vanjo upira
velike, zlate oči.
Počasi se zemljica slači:
zdaj ta, zdaj oni vrh
iz puhastih volančkov izmota,
tukaj drevo, tam pobočje trobentic
izpod čipk zamiglja.
Zemljica se veselo pretegne
pa vrtove in njive žarkom pokaže.
Bela srajčka zmečkana v grapi leži …
Sonce se dvigne, po nebu razgrne.
V dolini potoček blešči.
Kdo bi si mislil,
da zemlja zaspana v pomladnem mraku
pod spalno srajčko stlači
vse najlepše,
kar ji pomlad podnevi oblači.

Neža Maurer
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Utrinki

Srečanje Žoga Bendov v Prevaljah
Ura je odbila 9.00 in vsi smo zbrani in se nameščamo v kombi za
odhod. Še naša šoferka, gospa direktorica Valantova, nam zaželi
užitek v lepi vožnji in že odhajamo proti Prevaljam.
Pot do Jezerskega v glavnem že poznamo in zdaj je pred nami
klanec poln ovinkov levo – desno, dobre pol ure presenečenj in
pohval za gozdarje, ki so veliko podrtega drevja že pospravili v
sklade, da jih kamioni odpeljejo. Imeli smo srečo, da je bilo
cestišče še prazno in naša pot zato hitrejša. Brez zastojev smo
prešli vrh prelaza in že smo v Avstriji. Pot se je obrnila navzdol
in na pogled je izgledalo, da je klanec še bolj strm in zato je
ovinkov desnih in levih še več in včasih nam je kar zastajal dih.
A naša gospa šoferka je obvladala avto in pot. Preudarno smo se
bližali prvemu naselju v Avstriji.
Nekaj kilometrov v tujini je prikazalo mešano sliko avstrijskoslovenske bližine. Trgovine in gostišča, tudi s slovenskimi imeni,
v ozadju smo videli goro Peco, v kateri se skriva kralj Matjaž. Še
nekaj kilometrov in Prevalje so pred nami.
Sprejeli so nas pred vhodom in pospremili v lepo, prostorno
dvorano, ki je bila že pripravljena za nastope skupin ljubiteljev
Žoga Bendov. Dvorana se je počasi napolnila v pričakovanju
nastopov. Na mizi je bilo polno peciva, sadja in sadnega soka,
tudi vinčka, če si je kdo zaželel, in nazadnje po želji tudi kavica.
Gospa direktorica Doma starejših na Fari na Prevaljah nas je
pozdravila in napovedala začetek nastopov. Najprej so seveda
nastopili zaposleni iz Doma Prevalje. Bilo jih je za poln oder, vsi
urni in poskočni, da so nam srca zaigrala. Bili so res dober uvod
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za nas, kar smo seveda izkoristili in v podobnem ritmu
nadaljevali z nastopi.

Zvrstili so se Domovi iz Petrovega Brda, Kočevja, Kranja, Idrije,
Radelj ob Dravi, … ne bi znala našteti vseh prisotnih, a bili so vsi
dobri in še boljši. Tudi nas šest iz Preddvora in Nakla je z
navdušenjem zabobnalo po žogah.
Po končanem nastopu se je direktorica iz Prevalj zahvalila vsem
nastopajočim domovom in razdelila spominčke vsem prisotnim
ter na nas povabila še na kosilo, ki je bilo okusno in obilno.
Hvala za prijetno, bogato in veselo srečanje v vašem Domu, še
dolgo se ga bomo spominjali.
Na parkirišču pred vrati pa že čakajo vozila, vsak si najde svojega
in se odpeljemo v smer svojega domovanja. Mi smo krenili proti
Avstriji in preko meje nazaj v Slovenijo. Peljali smo se mimo Črne
na Koroškem, Globasnice, Žitare vasi, potem pa hajd v breg,
ovinkom in ostrim serpentinam v objem, da jih premagamo in se
vrnemo v svoj dom.

P. M., stanovalka
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Obisk bralne skupine Modro
brati in kramljati v Mestni
knjižnici Kranj

Gospa Milena, knjižničarka iz Mestne
knjižnice v Kranju, že več let skrbi za
našo kulturo in nam priporoča primerne in zanimive knjige za
branje. Preskrbi nam jih, dostavi in o njih govorimo, obnavljamo
vsebino in sploh nam zelo pomaga pri izbiri, da se z veseljem in
zanimanjem lotimo branja.

Ob obisku v knjižnici pa smo sami lahko izbirali po naslovih, videli
kaj je na razpolago in zakaj se v prihodnosti lahko odločamo med
slovensko in tujo literaturo, zgodovinskimi knjigami, glasbo,
filmi, ki si jih v posebnih prostorih lahko tudi gledaš in poslušaš.
Posebno študentje in dijaki imajo veliko možnosti za spoznavanje
zgodovine in sedanjosti. Tu so tudi posebni prostori za študij,
posamično ali v skupinah, kar je za vse koristno in tudi večkrat
potrebno.
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Mi pa smo se ustavljali bolj pri romanih in slovenski literaturi, kar
je za naše razvedrilo najbolj primerno.
Čas hitro mineva, a v knjižnico, ki je tako obširna, bomo morali
še priti. Posebno zdaj, po premisleku, saj vsaj moji možgančki
meljejo bolj počasi.
Lepa hvala za trud in obširno razlago ge. Mileni in ge. Damjani iz
Mestne knjižnice Kranj.

P. M., stanovalka

April, mesec knjige
Spodbujamo branje del slovenskih avtorjev
Vabimo vas, da se nam pridružite v akciji Mestne knjižnice Kranj
in preberete tri knjige slovenskih avtorjev ter na letak napišete
svoje misli o prebranih knjigah, ki ste si jih izposodili v času
akcije. Izberete lahko katerokoli leposlovno, strokovno ali
poljudno delo slovenskega avtorja. Nagrada bralcem je
spodbudna.
Letaki in knjige, ki jih je pripravila ga. Milena Enci iz Mestne
knjižnice Kranj, so vam na voljo v delovni terapiji Doma v
Preddvoru.
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Hodim z rokami
(3. del)

Povzetek prebrane knjige Ivana Sivca Hodim z rokami v
okviru Bralnih srečanj Modro brati in kramljati
Kam pa zdaj? Le kam? Na streho Evrope, na Mont Blanc, še 1000
m višje v Francijo.
Na vzpon je mislil in pripravljal načrt h kateremu je pripomogel
tudi njegov štab, ki je bil z močno voljo ob njem. Novinar je našel
podjetje, ki je posodilo prevozno sredstvo in še več sponzorjev.
Načrt je bil kar obsežen in je zahteval stroške, katerih pa sam ni
zmogel.
Mirko se je posvečal predvsem telovadbi, oskrbel si je nove
dereze za roke, ki naj bi se bolje prijele v snegu, saj so bile iz
lahkega aluminija. Vedel je, da se mu roka v zapestju ne sme
poškodovati, ker je njegov edini vzgon za vzpon.
Izbral si je hrib Bukovico in na njem treniral vsak dan. Vse
priprave so lepo in dobro potekale.
Pomagala mu je Aleksandra, ki je govorila francoski jezik, saj je
v mladosti živela v Franciji. Prva etapa je bila z gorsko železnico
do višine 1500 m. Aleksandra pa je ostala v počitniškem kampu
v dolini, vendar ga je spremljala s telefonom in mu nudila vse
potrebne informacije. Prvi dan so se ustavili v gorski koči Guite
na 2200 m nadmorske višine. Vidiš, na vse smo mislili, na
hladnejše vreme pa ne.
Zjutraj so se zbudili v dež in telefonska zveza je za drugi dan
napovedala lepše vreme. Pojdite zjutraj zgodaj, vreme bo lepo,
le tega ne morem povedati, da se bo helikopter, ki je bil
obljubljen lahko približal vrhu in jim prinesel vodo in hrano.
Ko so se po zadnji vzpetini bližali vrhu hriba, je Mirko nejeverno
vprašal, ali bo res vrh Mont Blanca, saj višjega vrha daleč naokoli
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ni. Tedaj se je vrhu približal tudi helikopter in jim odložil hrano
in vodo. Iz njega je za čudo skočil tudi snemalec, jih vse poslikal,
tudi Mirka, ki je že v dolini obljubil stojo na vrhu Mont Blanca.
Brez nezgod in presenečenj so se planinci vračali, in ko so se
zjutraj vrnili v dolino, jih je pričakalo več sto ljudi, na čelu katerih
je stal upravnik kampa. Izročil mu je naj višje priznanje za
opravljen pohod na Mont Blanc kot invalid, saj je bil prvi, ki mu
je to uspelo. Mirko je zelo presenečen in vzhičen ter med
številnimi objemi in pozdravi začutil, koliko je en čisto tuj človek
vreden, če se s svojim trudom izkaže in nekaj doseže.

Se nadaljuje.
M. P., stanovalka

9

Obisk stanovalk v krajevni knjižnici Naklo
Pogovarjali smo se o knjižnici, delu knjižničarja, si ogledali
knjižnico in se nasmejali ob ogledu Mr. Beana, ki je obiskal
knjižnico.

Nastop učencev glasbenih šol Piano Forte in Promusica iz
Osnovne šole Preddvor
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Praznovanje 100. rojstnega dne stanovalke
ge. Eme Šilar
z glasbeniki Folklorne skupine Sava Kranj

Priprava orehovih štrukljev na sopari
ob otvoritvi nove kuhinje
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Barvanje pirhov
Z besedo »pirhi« označujemo velikonočna pobarvana jajca. Ta
smo pripravili tudi v preddvorskem Domu. Kakšna dva ducata, in
tako je na zaključku vsakemu pripadal en pirh.
Pirhi so po izročilu tradicionalni simbol velike noči. Običaj, ki
izvira iz preteklih časov zgodovinske Mezopotamije, tam ob
Evfratu. Jajce je sicer simbol stvarjenja in novega življenja, v
našem primeru Jezusove smrti in vstajenja.
Tu smo jih pripravljali po sodobnem postopku. Že skuhana
kokošja jajca barvali v violet raztopini približno 5 minut,
osušenim pa dodali nalepko.
Z izjemno otroško ljubeznijo in doživetjem pa smo včasih
pripravljali velikonočne pirhe doma z naravnimi barvami. Jajca
smo položili v lonec s čebulnimi lupinami, zalili z mrzlo vodo in
kuhali 6 minut, za bolj intenzivno barvo pa več časa.
Pri pirhih z vzorci je bil podoben postopek. V lonec so prišli listi
čebule (tudi orehovi, češminovi …); preliti s hladno vodo so se
zmehčali, zatem je vsako jajce dobilo liste čebule pritrjene s
kosom najlon nogavice in povito z nitjo. Tako opremljena jajca
smo zložili v lonec, dodali hladne vode in kuhali kot že povedano.
Na zaključku pa pirhe premazali s slanino, da so se lepše svetili
in da barva pri lupljenju ni puščala sledov na rokah. Za vzorceslikice na pirhih je veljala modrost, češ da gre za umetniško
»žilico« izdelovalca.
Toda mati jih je pripravljala še na druge načine:
•
•
•
•

v črni kavi z dodatkom kisa, v vinu Teran;
v ognjičevih cvetovih, s kurkumo, s korenjem;
v borovnicah, v koprivah, z regratom;
s pravim ruskim, tudi zelenim čajem, z voskom …
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Tako na kratko.
Vsekakor gre za običaj, ki ga je vredno ohranjati. Zaradi tradicije
in veselja, ki ga prinaša tudi še »sekanje«.
Peter L., stanovalec

Pomlad
Spomladi postajajo dnevi
vse daljši, noči pa krajše.
Postaja vse topleje in okolica
zopet ozeleni. V tem letnem
času
cvetijo
zvončki,
trobentice in vijolice, ki so
znanilci
pomladi.
Tudi
drevesa začnejo dobivati
nove
liste
in
cvetove.
Pravimo,
da
je
vreme
predvsem v mesecu aprilu
zelo muhasto. To pomeni, da se zelo hitro spreminja. Ko pride
pomlad, ljudje tople bunde zamenjamo z jopicami in vetrovkami,
debele puloverje pa s tanjšimi majicami. Pomlad je čas za
vrtnarjenje. Ko postane zemlja dovolj topla, se po vrtovih začne
sajenje različnih rastlin. Ljudje v tem času sadijo tudi balkonsko
cvetje, trave in drevesa. V sadovnjakih obrezujejo drevesa s
pečkatim sadjem, kot so na primer hruške in jablane.
Na pomlad postane življenje živali v gozdu in na travnikih zelo
živahno. Z juga se vračajo ptice selivke, nekatere živali pa se
prebujajo iz zimskega spanja. Jež se po zimskem spanju
spomladi prebudi shujšan, zato začne takoj brskati za hrano.
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Začetek pomladi zaznamuje tudi petje ptic, ki začnejo gnezditi in
valiti jajčka.
Pravimo, da pomlad prebudi
gozdovi zopet pozelenijo,
pomladanske cvetlice. Ene
spomladi pokukajo na dan, so

naravo, saj v tem letnem času
travnike pa krasijo številne
izmed prvih cvetlic, ki zgodaj
zvončki.

Eden pomembnejših državnih praznikov v času pomladi je
praznik dela, ki ga praznujemo 1. in 2. maja. To je praznik
delavcev vseh poklicev, praznujejo pa ga po vsem svetu. Za
Slovenijo je značilno, da takrat postavimo mlaj.
27. aprila v Sloveniji praznujemo še dan upora proti okupatorju,
dela prost dan pa je tudi velikonočni ponedeljek, krščanski
praznik, ki ga kristjani praznujejo v marcu ali aprilu.

Vir: sl.wikipedia.org/wiki/Pomlad

IMM, stanovalka
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Siva mrena
Siva mrena ali katarakta je očesna bolezen, pri kateri očesna leča
postane motna, zaradi česar prepušča manj svetlobe, to pa
povzroči slabšanje vida. Lahko jo povzročijo številni dejavniki,
najpogosteje pa je normalna posledica staranja; s časom prihaja
do nalaganja pigmentov v leči in razpad beljakovin v njej, kar
poruši beljakovinsko strukturo in spremeni prosojnost.
Glede na to, da po 40. letu starosti pride zaradi staranja očesne
leče do oslabljenje vidne ostrine, prav tako lahko pride tudi do
začetnih zatemnitev naravne očesne leče. Ko v nekem trenutku
vaš pogled posten moten, je možno, da se vam je pojavila siva
mrena ali katarakta.
Motnje vida, ki jih povzroča katarakta, so postopno zmanjšana
vidna ostrina, vaš pogled je, kot bi gledali skozi meglo, barve
predmetov pa so vse bolj blede.
Diagnoza se pri pacientu postavlja po temeljitem pregledu, ki
vključuje subjektivni in računalniški pregled vidne ostrine,
pregled očesne leče z biomikroskopom z razširitvijo zenic,
pregled očesnega ozadja in posvet s specialistom.
Preventive in zdravil, ki bi zaustavili napredovanje bolezni ni.
Edini način zdravljenja sive mrene je operativni poseg z menjavo
očesne leče. Operacijo je priporočljivo opraviti v zgodnji fazi
razvoja bolezni, ker je takrat poseg uspešnejši, riziko pa za
pacienta je minimalen.

Vir:sl.wikipedia.org/wiki/Siva_mrena

M.B., stanovalka
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Ljubezen
Duhovna misel (R1- SLO), psihologinja Silva Matos – odlomek

»Ljudje iščejo ljubezen, hrepenijo po njej, ne najdejo je. A čeprav
se ji izmikaš, upanje vendarle tli v globini. Tedaj ob iskanju se
počutiš izoliranega. Prav zato se zanimaj za ljudi, prisluhni jim.
»Verjeti vase je nekaj velikega. Verjeti, da sem enkraten otrok
življenja, ki lahko ob svojih talentih raste, se razvija in izpolni
svojo nalogo, če si prizadeva za resnico in hodi z drugimi z
intonacijo ljubezni.
Ali svojo življenjsko zgodbo sploh lahko dojameš v celoti, je
veliko vprašanje. Čudovito pa je, da se ob dojemanju doživetega
izgublja predsodek, da ne bi prizadeli sebe.
Kako najti pravo mero, pravo smer? Včasih se obračamo v
napačno, včasih ima človek občutek, da ne zmore več tako
naprej. Takrat si je potrebno vzeti čas. Seveda živimo v vzdušju
pomanjkanja časa. A ko se odločim, si vzamem toliko časa zase,
da se umirim, grem vase, se zberem, pogledam celovito.
Ni vedno najbolj jasno videti v običajni, lepi svetlobi dneva.
Včasih je več spoznanja, bolj vidno v temi, v zmedi besed, v
bolečini, ob preizkušnji. Bistvo je skrito pod površjem, ki je
posuto s prahom, z umazanijo ali pa z navidezno lepoto.
Ko vsa moč izgine neznano kam, ko se nepojmljive težave
nenadoma, ali pa polagoma, zgrnejo v tvoj svet, v sredino tvoje
duše – hudo zaledeni srce. Nemoč, potrtost, celo obup. Ni več
možnosti bega pred resnico. Lahko sicer še hodiš po starem, a je
kot po tankem ledu na zaledenelem jezeru.
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In potem ko v zaupanju Vanj vztrajam, se prepustim notranjemu
vzgibu, se kot preklop, prebujenje odpre nova dimenzija. Zasveti
nova Luč, v moči novih spoznanj vzbrstijo rože življenja,
odkrijem nove stezice, nove smeri, kjer sem v stiku s seboj, z
bližnjimi, z Bogom povabljen na vzpon, na vrh življenja. Samo
sprejmeš in hodiš, hvaležen za vse, kar ti življenje prinaša.
Resnica je sveto merilo ljubezni.«
Še iz lastne malhe:
»Vsakdo nekaj ve. Zna! Zato spoštuj druge, a ljubi sebe nadvse,
čeprav te gledajo kot nespametno bitje.«
Peter L., stanovalec

Splavaj misel
Splavaj misel je pesem iz znamenite opere Nabucco, ki jo je
uglasbil Giuseppe Verdi, besedilo pa napisal Temistocle Solera.
Zgodba opere je zanimiva in zelo napeta. Pripoveduje o asirskem
kralju Nebukadnezarju, o njegovem neizprosnem boju proti
Izraelcem, ki jo še bolj zaplete rivalstvo med njegovima
hčerkama Feneno in spletkarko Abigaillo. Obe se namreč borita
za ljubezen do Ismaela - voditelja izraelskega ljudstva, a
nasprotnika njunega očeta.
Poslušalca pa tem bolj prevzamejo veličastno zveneči zvoki
mogočne glasbe iz Nabucca, še posebno ob gledanju v živo.
Nenazadnje tudi posnetek s plošč ali na YouTubu. Res čustveno.
Ena najlepših zborovskih ariji oziroma pesem v njej je »Splavaj
misel«. Zaradi svoje vsebine in spevnosti je pesem prevedena v
več jezikov. Njen izvirni naslov je »Va, pensiero«, pri nas jo
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najdemo pod naslovi: Zbor Izraelcev, Na bregovih Eufrata, Zbor
hebrejskih sužnjev ... Njegova podobna in prav tako veličastna
uglasbitev je tudi Zbor ciganov iz opere Trubadur.
Nedvomno je Verdi eden najbolj priljubljenih, uspešnih in
vplivnih opernih skladatelje vseh časov. Je vodilni italijanski
operni umetnik 19. stoletja. Živel je od leta 1813 do 1901.
Uglasbil je več oper, ki sodijo v vrh priljubljenosti svetovne slave.
Med nje sodijo: Traviata, Oltello, Ples v maskah, Moč usode,
Falstaf in še več drugih. Višek slave sta mu prinesli operi Rigoleto
in Trubadur, za slovesnost odprtja Sueškega prekopa (dolg je
162 km) so izmed številnih svetovno znanih opernih skladateljev
izbrali prav njega. Na tej slovesnosti v Kairu leta 1871 je donela
njegova veličastna opera Aida. Vsekakor pa je z opero Nabucco
dosegel mednarodni sloves v vsem njegovem sijaju.
Ob poslušanju njegove glasbe se človeku srce umiri - dušo
prevzame milina. Pač delo genija. V operi Nabucco je že takoj v
uverturo postavil pesem »Splavaj misel«. Tu zazvenijo slovesno
le instrumentalni zvoki, ki pa se ponovijo z vokalno zasedbo v 3.
dejanju.
V slovenščini je prvič predvajana leta 1959 v temle prevodu:
Splavaj misel na krilih hitečih,
nad zelene ravni in bregove,
kjer dišijo po oljkah dehtečih,
blage sape z dišečih livad!
O pozdravi mi Jordana vode
in porušene sionske zidove,
domovina nekdanje svobode,
o spomini zgubljeni brez nad!
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Zlata harfa vsevidnih prerokov,
le zakaj si tako obnemela ?
Spet obudi svoj spev milih zvokov
in zapoj mi o dneh, ki so šli.
Ali daj, da bo duša vzdrhtela,
preden bolna od muke izdihne,
ali Bog naj te s spevom navdihne,
ki bo dal vsem trpečim moči,
ki bo dal vsem trpečim moči,
ki bo dal vsem trpečim moči,
vsem trpečim moči!

Ti mili stihi poživijo srce: hrepenenje, svoboda, dišeče livade,
nežna ljubezen. Toda združena še s spevi je še bolj veličastna.
Zabrundaj si jo kdaj, dragi bralec, obogatila ti bo dušo.
Njeni zvoki so lani zveneli tu v Domu, sedaj pa jo že vadimo tudi
tu, sami pri Glasbenih uricah. Brez instrumentalne spremljave je
sicer rahlo osiromašena, vendar pa vseeno pričara »zgubljene
spomine brez nad.«

Peter L., stanovalec
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Mak
Mak, mak, mak,
sredi polja kima mak,
mak, mak, mak, rdečo kapo ima.
Pravi mu sončece žareče,
daj, odkrij se mi, on se neče.
Ali jaz sem te izvabilo,
iz zemlje z lučjo te pojilo.
Da me ti odgolijo nisi,
jaz že sam bil pomagal bi si.
Vetrček čez polje veje,
gizdalin mak se mu smeje.
Ha, ha, ha,
malo si me stresel,
kape pa mi nisi odnesel.
A prišla je jesen in zima,
gologlav mak na polju kima.
Joj, joj, joj,
drgeta in vzdiše,
sonca ni, rezka burja piše.
Po spominu zapisala
Nežka Tičar, stanovalka
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Spomladanski kratek sprehod

Zima je že vzela slovo, dnevi so daljši in sončni. Napotila sem se
na kratek sprehod proti bližnjemu gozdičku.
Bila sem vesela, kako se je narava začela prebujati iz zimskega
spanja. Tanki konci drevesnih vej so začeli dobivati debelejšo
obliko, razvilo se bo listje, postal bo zelen listnat gozd.
Veselo presenečenje sem zagledala na zemlji ob robu gozda.
Položen je bil pravi cvetlični tepih. Sestavljen iz nežnih svetlo
zelenih listov čemaža, vtkan z belo vetrnico, plavo vijolico, roza
gavezem in na robu še z rumenim regratom.
Sedela sem na odžaganem delu drevesa in občudovala to
naravno živo rožnato lepoto.

M.B., stanovalka
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Pozabljen čas - 38. del
»Precej dolgo bom morala še biti v bolnici in potem na
rehabilitacijo. Pomisli, kako dolgo nisem hodila. Zdaj bodo morali
moje mišice spet utrditi, da bodo močne. Doma pa se začenja
delo na polju in tudi Jana pričenja s svojo dejavnostjo. Zato vam
ni treba vsak dan hoditi v Ljubljano. Saj imamo telefon, pa se
bomo večkrat slišali.«
»Ne skrbi, vse bomo uredili pa tudi ti se ne boš dolgočasila. Bodi
lepo pridna, poslušaj nasvete zdravnikov in kmalu boš doma. Pa
še nekaj bo motilo naše delo. Jure bo čez en mesec zagovarjal
diplomo. Ko jo opravi, bo inženir kmetijstva in ne vem, če bo še
hotel delati pri nas.« »Težko verjamem, da bo šel delat drugam,
ko pa se z Jano tako dobro razumeta. Zdaj, ko imam dosti časa
za premišljevanje, sem prišla do sklepa, da ne bi imela nič proti,
če bi Jure ostal pri nas, kot mladi gospodar.«
Za trenutek sta utihnila. Peter je bil začuden, saj je tudi njemu
ta misel že hodila po glavi. »Verjetno midva ne smeva krojiti
življenja naše Jane. Naj se sama odloči o svojem življenju. Tudi
jaz bi jo, v primeru, da se ogreje za Jureta, z veseljem podprl.
»Ampak, pustiva, da gre življenje svojo pot.«
Petru je zazvonil telefon: »Ali je bila res mami že operirana?
Sram vas bodi, da mi niste nič povedali,« je sitnarila Ana. »Veš
kaj Ana! Spet nekaj godrnjaš, kar ni res. Slišal sem, ko te je Jana
klicala, pa si rekla, da jo boš poklicala. Pa jo nisi, si raje še vedno
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kuhala zamero. Ana, Ana, zdaj bi bil pa res že čas, da se začneš
obnašati odraslo. Tako, kot se obnašaš zdaj, ni prav nikomur
podobno. Dosti si stara, pametna in prav bi bilo, da se pošteno
spremeniš!«
»Vsi me samo kregate! Kako naj se spremenim, če me nihče ne
mara?« »Nehaj s tem! Odpri že enkrat oči in spoznaj, da te
imamo vsi radi! Ali ti dam mami, samo bodi kratka!« »Mami,
kako gre? Te zelo boli? Ali lahko takoj pridem k tebi?« je bila Ana
nestrpna. »Dobro mi je! Zdaj sem še na intenzivni negi. Jutri me
bodo preselili v navadno sobo. Zato pridi raje jutri na obisk. Ali
bo v redu? »Ja, mami, pridem! Lepo se naspi in nasvidenje!«
»Vidiš, da je najina hči lahko tudi drugačna.
»Še vedno mislim, da ta poklic ni zanjo. Zanj se je odločila samo
zato, da bi nam kljubovala. Počakajmo, boš videla, da bo kmalu
drugače.« Naslednji čas sta se zatekla k premišljevanju. Marijana
je kmalu zadremala, Peter jo je narahlo poljubil in po tihem
odšel. Naj le počiva, tako bo kmalu spet med nami, doma, v
našem raju,« je premišljeval.
Hotel je govoriti z dr. Jurešom, a mu je sestra povedala, da je
odšel. Jure in Jana sta doma pomagala Matiju pri večernem
opravilu v hlevu. Ko je bilo to delo končano, sta šla še preverit,
če je za prihod kokoši vse pripravljeno. Jana se je spotaknila ob
gajbo, ki je ležala sredi kokošnjaka. Padla bi, a Jure je bil
močnejši in hitrejši in jo je ujel, pristala je v njegovem objemu.
Nekaj časa sta tako ostala. Fantu je zaigralo srce, ko je nehote
začutil Janino bližino. »Hvala, Jure, hvala! Spet si mi preprečil
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padec po moji neprevidnosti. Saj si kot moj angel varuh. Res sem
vesela, da te imam!« Hvaležno mu je na lice pritisnila glasen
poljub. Juretovo srce je bilo blaženo, tako mu je utripalo, da je
mislil, da mu bo skočilo iz prsi.
Vedno bolj je verjel, da se mu prebuja neko lepo čustvo.
Spraševal se je: »Je to mogoče nekaj več kot prijateljstvo?« Jana
pa je bila zelo odkrito dekle: »Veš, da sem ugotovila, da je v
tvojem objemu prijetno, kar nekako umirim se! Škoda, da sva le
prijatelja.« »Če želiš in ti je prijetno, te bom večkrat objel!« je
ves rdeč izjecljal Jure. Kako rad bi ji povedal, da je tudi on
srečen, kadar sta v objemu, ampak si ni upal.
Po večerji je Jana poklicala še Simona. Pozdravila ga je, potem
pa dala slušalko atiju. »Pozdravljen, sinko! Kako si, je vse v
redu? Bil sem pri mami, je kar v redu. Zdaj bo čakala, da jo
postavijo na noge. Potem pa rehabilitacija, da jo spet naučijo
hoditi. Lepo te pozdravlja!« »Dobro, saj sem vedel, da bo vse
dobro. Ko boste šli k njej, jo v mojem imenu lepo pozdravite.
Recite ji, da jo bom kakšen večer poklical. Hvala za dobre novice!
Nasvidenje!«
»Tale naš Simon je pa res dober človek! Kako čuti z nami. Vem,
da ima malo časa, pa ga vedno najde, da se zanima, kako je z
nami.
(se nadaljuje)
Olga M. Kepic
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Iz stare zakladnice za dušo in srce
Ali je vredno živeti?
Komur je 1000 vzrokov premajho število, mu jih, na da bi dolgo
razmišljal, še 1000 lahko povem!

Če je bil vsaj en korak drugačen med koraki s katerimi smo
svojo pot hodili, je že dovolj – da smo živeli!

Danes je moj najlepši dan.
Izgovoril sem besedo ljubezen, beraču dal kovanec in premagal
sebičnost.

Fantazija so krila, z njimi lahko že jutri odletim tja, kamor
danes si želim.

Globoko v nas so korenine zaradi katerih rastemo tam, kjer
smo vzklili.

Ko si tlakujemo pot po kateri hodimo se spomnimo na stezo,
kjer smo bili srečni!

Obogatimo svoje življenje. Ne s stvarmi, ki imajo vrednost,
ampak s stvarmi, ki so VREDNOTE!

Izbrala P.M., stanovalk
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Vodoravno

Navpično

3. zamaknjenost
4. vojak na straži
6. dopolnilni predlog k zakonu
9. igralka
11. otok v Kvarnerju
12. domače branje berivo
14. naša avtocestna družba
17. naloženo delo
20. vnema za delo, polet
21. mesto na zahodu Kanade
22. igralka v nevarnih prizorih
23. pravoslavni duhovnik
24. osje gnezdo
25. gorski vzpon
28. služabnik
29. pasme krave
31. naprava za ugotavljanje vinjenosti

1. odtenek
2. naš pisatelj (Drago)
5. najvišji vojaški čin v mornarici
7. seznam storitev z navedbo cen
8. gorska zdravilna rastlina
9. atenska trdnjava
10. telesna dejavnost v naravi
13. pobiralec naročnine
15. sosede Nemk
16. velika suhost
18. naša bivša valuta
19. moški pevski glas
21. igralec vaterpola
25. druga največja zvezna država
ZDA
26. sladkovodna riba
27. federalna enota v Švici
30. grški mitološki letalec

Križanko pripravila:
I. M., stanovalka

___________________________________________________________
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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Prisrčno pozdravljeni!
enota Preddvor
g. Anton Černilec, g. Marijan Štimec, ga. Justina Štiglic,
g. Janez Košnjek, ga. Marija Potočnik,
ga. Ana Logar, ga. Marjeta Pucelj, ga. Angelca Žun
in ga. Danica Žun
enota Naklo
ga. Bernarda Sekne, ga. Marija Nagy
__________________________________________________________________________________

Poslovili so se
enota Preddvor
ga. Aleksandra Balažić, g. Jože Jež, ga. Ivanka Mali,
ga. Zofija Zagorc (selitev v drug Dom),
ga. Frančiška Boncelj, g. Jakob Repinc
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Aktivnosti in dogodki v maju 2018
- enota Preddvor Preko plakatov na oglasnih deskah oz. osebno boste
obveščeni o naslednjih aktivnostih:
Telovadba – od ponedeljka do petka
Vaje za vadbo spomina - ponedeljek
Ročna dela, ustvarjalna delavnica – 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 - sreda
o Skupinsko reševanje križank – petek
o Molitvena ura – petek
o Terapija in aktivnosti s pomočjo živali
o Računalniške urice – individualno po dogovoru
o Obiski prostovoljcev individualnih družabnikov
------------------------------------------------------------------o
o
o
o

TRADICIONALNI PRVOMAJSKI KONCERT Pihalnega
orkestra MO Kranj
torek, 1. maj ob 13.30 uri na dvorišču
_________________________________________________
TOMBOLA
četrtek, 3. maj ob 10.30 uri v dnevnem prostoru ND
__________________________________________________
OBISK Rdečih noskov – klovnov zdravnikov
petek, 4. maj dopoldne
__________________________________________________
PEKA PIŠKOTOV
petek, 4. maj ob 9.30 uri v dnevnem prostoru ND
__________________________________________________
ZGODOVINSKI KROŽEK z Markom Ogrisom
ponedeljek, 7. maj ob 14.30 uri v 3. nadstropju ND
__________________________________________________
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__________________________________________________
MODRO BRATI IN KRAMLJATI z Mileno Enci iz Mestne
knjižnice Kranj
sreda, 9. maj ob 10.30 uri v delovni terapiji
__________________________________________________
KONCERT ansambla Jurjevi godci iz Šenčurja
četrtek, 10. maj ob 10.30 uri v dnevnem prostoru ND
__________________________________________________
MAŠA
petek, 11. maj ob 10.30 uri v dnevnem prostoru 2. nadstr. ND
__________________________________________________
PREDSTAVITEV Žoga Benda na Paradi učenja v Kranju
(Ljudska univerza Kranj)
sreda, 16. maj dopoldne
__________________________________________________
KONCERT Mešanega pevskega zbora Slavček iz Lesc
četrtek, 17. maj ob 10.30 uri v dnevnem prostoru ND
__________________________________________________
IZLET na Brezje z obiskom sv. maše
petek, 18. maj dopoldne
__________________________________________________
NASTOP Otroške folklorne skupine Pastirček iz OŠ
Simona Jenka iz Kranja
ponedeljek, 21. maj ob 16.15 uri v jedilnici
__________________________________________________
KLEPET ob kavi in POEZIJI z Nežo Maurer
četrtek, 24. maj ob 13.30 uri v delovni terapiji
__________________________________________________
ZAPOJMO s harmonikarico Darjo Jelenc
četrtek, 31. maj ob 9.30 uri v dnevnem prostoru G1
__________________________________________________
PRAZNOVANJE ROJSTNIH DNI
četrtek, 31. maj ob 10.30 uri v dnevnem prostoru ND
__________________________________________________
V primeru nepredvidenih dogodkov se bo načrtovani program spremenil.

30

Aktivnosti in dogodki v maju 2018
– enota Naklo Preko plakatov na oglasnih deskah oz. osebno boste
obveščeni o naslednjih aktivnostih:
o Telovadba – ponedeljek, torek, sreda, petek
o Brain Gym (telovadba za možgane) - torek
o BioSinhron (masaža stopal) – ponedeljek, sreda, petek
o Skupina za samopomoč Lastovke – sreda
o Skupina Iz vseh vetrov - četrtek
o Molitvena ura – četrtek
o Ročna dela – petek
o obiski prostovoljcev – individualnih družabnikov
------------------------------------------------------------------MAŠA
četrtek, 3. maj in 31. maj ob 10.30 uri v kapeli enote Naklo
__________________________________________________
OBISK Rdečih noskov – klovnov zdravnikov
petek, 4. maj dopoldne
__________________________________________________
MODRO BRATI IN KRAMLJATI z Mileno Enci iz Mestne
knjižnice Kranj
ponedeljek, 7. maj ob 10.30 uri v delovni terapiji enote Naklo
__________________________________________________
JUTRANJA TELOVADBA »1000 gibov« s članicami
Društva Šola zdravja, skupina Lastovke iz Nakla
torek, 8. maj ob 9.00 uri v avli enote Naklo
__________________________________________________
KONCERT Mešanega pevskega zbora Dobrava Naklo
petek, 11. maj ob 10.30 uri v avli enote Naklo
__________________________________________________
ZAPOJMO s harmonikarico Darjo Jelenc
ponedeljek, 14. maj ob 10.30 uri v avli enote Naklo
__________________________________________________
NASTOP PLESNE SKUPINE Snežke iz OŠ Duplje in Pikice
iz OŠ Naklo
ponedeljek, 14. maj ob 16.20 uri v avli enote Naklo
__________________________________________________
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__________________________________________________
NASTOP Folklorne skupine DU Naklo
torek, 15. maj ob 10.30 uri v avli enote Naklo
__________________________________________________
PREDSTAVITEV Žoga Benda na Paradi učenja v Kranju
(Ljudska univerza Kranj)
sreda, 16. maj dopoldne
__________________________________________________
OBISK v Krajevni knjižnici Naklo
četrtek, 17. maj ob 11.00 uri
__________________________________________________
IZLET na Brezje z obiskom sv. maše
petek, 18. maj dopoldne
__________________________________________________
ZGODOVINSKI KROŽEK z Markom Ogrisom
ponedeljek, 21. maj ob 10.30 uri v del. ter. enote Naklo
__________________________________________________
MALI PROSTOVOLJCI iz OŠ Naklo – Branje zgodb
torek, 22. maj ob 10.30 uri po sobah
__________________________________________________
ČAJANKA z učenci iz OŠ Naklo
torek, 22. maj ob 15.00 uri v avli enote Naklo
__________________________________________________
PEKA PIŠKOTOV
sreda, 23.maj ob 10.00 uri v delovni terapiji enote Naklo
__________________________________________________
SPREHOD in DRUŽENJE ob kavi s prostovoljci in
terapevtskimi psi Društva Tačke Pomagačke
petek, 25. maj dopoldne
________________________________________________
DRUŽABNE IGRE – Balinanje s plastičnimi balinčki
ponedeljek, 28. maj ob 10.00 uri
__________________________________________________
PRAZNOVANJE ROJSTNIH DNI s harmonikarjem Zlatkom
torek, 29. maj ob 9.30 uri v avli enote Naklo
__________________________________________________
V primeru nepredvidenih dogodkov se bo načrtovani program spremenil.
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