KLAS
Glasilo Doma starejših občanov
Preddvor in enote Naklo
letnik 21, št. 174

april 2011

Prošel je, prošel pisani vuzem …

Iskrene čestitke stanovalcem,
ki praznujete v aprilu!
aprilu!
ga. Marija Bušalov – 1. april
g. Miroslav Bizjak – 7. april
ga. Pavla Hausmaister – 7. april
ga. Pavla Ilijaš – 9. april
g. Jože Jekovec – 10. april
ga. Katarina Prosen – 10. april
g. Ivan Rakonič – 10. april
ga. Francka Valjavec – 10. april
ga. Bjelica Vučenović – 14. april
g. Rudolf Gros – 17. april
ga. Justina Oražem – 18. april – 80 let
g. Stipo Trogrlić – 18. april – 60 let
ga. Terezija Gradnik – 19. april
ga. Mara Kondić – 19. april
ga. Stanislava Rozman – 19. april
ga. Marta Polak – 22. april – 101 leto
g. Marko Bolka – 24. april
ga. Antonija Likozar – 24. april
g. Janko Štiherl – 27. april – 80 let
_________________________________________
Enota Naklo – g. Franc Pižent – 1. april
g. Feliks Premru – 11. april
g. Jože Bogataj – 20. april
g. Viktor Gortnar – 23. april
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Velika noč
noč ali vuzem
Velika noč je najpomembnejši krščanski praznik. Kristjani
na ta dan praznujejo Jezusovo vstajenje od mrtvih. Na veliki
petek so Jezusa Kristusa križali, tretji dan po tem, na nedeljo,
pa je vstal od mrtvih.
Velikonočne tradicije se v veliki meri od države do države
razlikujejo. Po tradiciji je na veliki petek zapovedan strogi post,
na veliko soboto se blagoslovijo (pogovorno žegnajo) jedila, ki
se potem zaužijejo za nedeljski zajtrk. Tudi v Sloveniji imajo
določeno simboliko - suho meso simbolizira Kristusovo telo,
rdeči pirhi so kaplje krvi, hren predstavlja žeblje, potica in
ostala peciva pa trnjevo krono. Na velikonočno nedeljo so v
Sloveniji v navadi vstajenjske procesije, na čelu katerih nosijo
kip vstalega Kristusa.

Velika noč je premakljiv praznik, v odvisnosti od datuma velike
noči so tudi datumi nekaterih drugih cerkveni praznikov in tudi
pust. Določeno je, da se praznik obhaja prvo nedeljo po prvi
spomladanski polni Luni. Tako je lahko velika noč med 22.
marcem in 25. aprilom.
Praznik sam ima korenine v judovstvu, pa tudi v starih
poganskih navadah, ko so praznovali prihod pomladi. V
Sloveniji prazniku rečejo tudi vuzem ali uskrs.
Zgodnje kristjane so krščevali na predvečer velike noči in tudi
danes odrasle osebe običajno krščujejo na ta praznik. Ker je
Kristus vstal iz kamnitega groba podobno, kakor pišče pride iz
jajca, in ker tudi krst pomeni vstop v novo življenje, je jajce
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znamenje Kristusovega vstajenja in
hkrati
tudi
krsta.
Izmenjavanje
velikonočnih jajc oziroma pirhov
izhaja že iz starih poganskih navad,
denimo čaščenja boginje Eostre.
Jajca
predstavljajo
ljubezen
in
prijateljstvo,
pa
tudi
celotno
stvarstvo kot kozmično jajce.

Izračun datuma velike
noči

Datum velike noči,
2000 - 2020
Leto

Zahodna

Vzhodna

2000

23. april

30. april

15. april

2001
2002

31. marec

5. maj

2003

20. april

27. april

11. april

2004
2005
2006

27. marec
16. april

1. maj
23. april

8. april

2007
2008

23. marec

27. april

2009

12. april

19. april

2010

4. april

2011

24. april

2012

8. april

15. april

2013

31. marec

5. maj

20. april

2014
2015

5. april

12. april

2016

27. marec

1. maj

Na
prvem
ekumenskem
koncilu v Nikeji so določili, da se
veliko noč praznuje na prvo
nedeljo po prvi pomladni polni
luni. Vendar pa Cerkev nikoli ni
popolnoma sledila najnovejšim
astronomskim odkritjem.
V rimskokatoliški cerkvi je v
uporabi formula, pri kateri lahko
včasih pride do odstopanja za
nekaj ur od realne polne lune.
Tako je bila velika noč v letu
1962 (in 1954 idr.) na drug
datum (zamik za en teden) kot bi
bila v skladu z natančnimi
astronomskimi opazovanji.

16. april

2017
2018

1. april

8. april

2019

21. april

28. april

2020

12. april

19. april
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Marec – mesec prireditev in veselja
Že v začetku meseca so nas razveselili moški pevci iz pevskega
zbora LEK Ljubljana. Razveselili so nas z obširnim in
raznovrstnim repertoarjem. Mogočno so zadonele liturgične
pesmi vzhodnih narodov. Manjkajočega pevovodja Milivoja
Šurbeka je solidno nadomestil maestro Andrej. Po kvalitetnem
koncertu je zadonela še naša skupinska pesem.
V tem mesecu so nas razveselili naši najmlajši obiskovalci iz
vrtca Janček z Visokega s svojima vzgojiteljicama. Vsi so bili
oblečeni v maškare, tudi vzgojiteljici sta se predstavili kot črnki
nekje iz Afrike. Mali obiskovalci so predstavljali različne maske.
Bili so tigrčki, princeske, princi, Batmani, čarovnice, nindže in
še nekaj drugih. Vsak izmed njih je predstavil svojo masko in
povedal tudi svoje pravo ime. V sprevodu so nam tudi zapeli
pesem Naša četica koraka.
V teh dneh so nas obiskali tudi učenci
osnovne šole z Olševka. Prikazali so
nam igrico o živalih v gozdu in o
poškodovanem veveričku. Bil je
žalosten, ker ni mogel skakati in se
zabavati kot
njegovi vrstniki. Vse
ostale živali so ga tolažile in ga
vzpodbujale. Sam veveriček pa se je
lotil računanja in se ga naučil.
Vse živali so opazile, da je v gozdu
veliko smeti. Zmenile so se, da bodo
počistile in s tem poučile človeka, da
naj skrbi za čistočo in za naravo.
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S tem so hoteli tudi nas poučiti, naj skrbimo za svoje okolje in
naravo.
Po uspeli predstavi smo začeli izrezovati in slikati cvetje, s
katerim bomo okrasili dnevni prostor - kot cvetočo pomlad. Pri
tem delu so nam priskočili na pomoč tudi učenci in učenke z
Olševka. Lepili in izrezovali so cvetje. Tako smo s skupnimi
močmi pričarali pomlad v naš dnevni prostor.
Nada Tičar, stanovalka

Moj drugi dom
V Domu starejših občanov Preddvor sem že eno leto in dva
meseca. Počutim se enkratno. Če samo pomislim na naše
sestre! So enkratne, pridne, ustrežljive; imajo lep karakter. Z
njimi se lepo razumem, enako tudi z drugimi uslužbenci.
Lidija, delovna terapevtka,
vodi ročna dela in nas tudi
marsikaj novega nauči. Pri
Neži, fizioterapevtki, sem
tudi vsak dan in mi
pokaže, kako se moram
razgibavati, da se bolje
počutim. In res se počutim
enkratno!
Delovna terapevtka Irma pa nas vodi na izlete. Na izlete pa zelo
rada hodim. Takrat se počutim enkratno – izlet sicer mine,
ostanejo pa mi neponovljivi spomini, lepi spomini.
Irma pa organizira tudi predavanja, ki jih vodijo Mirjana
Debelak, Olga Kepic in Marko Ogris. Prihajajo pa tudi drugi, ki
nam bogatijo vsakdan. Tudi pevci in harmonikarji!
Kuhar Vida, stanovalka
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Pustni krof
Meseca februar in marec se počasi
poslavljata. Čeprav sta bila mrzla, pa smo
vseeno doživeli marsikaj lepega.
Pevci iz Kranja so nam peli lepe pesmi,
gospa Debelakova nam je predstavila
različne kurente, gospod Ogris različne
dogodke, ki se odvijajo po svetu, gospa
Olga nas je kratkočasila s kvizom, brala pa
nam je tudi zanimive zgodbe.
Tudi v mesecu marcu smo in bomo doživeli
marsikaj lepega. Verjetno bo teta Liza spet
spekla velik krof. Porabila bo tono moke,
dva zaboja rumenila, štiri vreče marmelade, da ne omenjam
sladkorja. No, ste zdaj dojeli, da ta krof ni kar tako?
Proslavljali smo resnično lepe praznike - različne pustne
zabave, materinski dan, praznik vseh Jožefov, pa tudi delo
vrtičkarjev.
Francka Valjavec, stanovalka

Letošnja zima se počasi poslavlja
Letošnja zima se počasi poslavlja. Bila je dolga in tudi veliko
mraza je bilo. Predpustni čas je bil daljši, zato so tudi vsi
prazniki kasneje.
V predpustnem času smo se včasih pogovarjali, koliko ohceti
bo. Ko so peljali nevestino balo na okrašenih vozovih, smo šteli,
koliko je bilo vozov. Z mamami smo letele iz hiš pogledat, ko so
mimo peljali nevestino balo. Pa tudi takrat smo gledali, ko se je
ženin peljal po nevesto na lepo okrašenem vozu in potem so šli
v cerkev k poroki. To je bilo takrat, ko sem bila še zelo mlada
deklica.
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Pri nas doma nas je bilo osem otrok. Bila sem najmlajša. Ko
sem odrasla, nekaj mojih bratov in sester ni bilo več doma. Šli
so delat ali služit. Potem so se štirje poročili, en brat je mlad
umrl, trije pa smo ostali sami. Mame so včasih rekle: »Moški se
mora oženit, za žensko pa ni tako važno, saj se pa sama rihta.«
Pri tem je tudi nekaj šale. Kako bi pa potem dobil moški ženo in
otroke, če bi bila skoraj vsaka sama?
Naša mama je bila zelo pridna. Spominjam se, da takrat ni bilo
nobene stalne plače pri hiši. Imeli smo kravo, enega prašiča
smo vzredili, kokoši, njivo v najem in s tem smo preživeli. Dela
je bilo dosti, ker ni bilo strojev. Mama je pomagala tudi pri
kmetih, da nismo bili lačni. Pri nas je bila včasih tudi stara
kovačnica. Naš ata je zelo malo delal v njej. Kasneje so prišli
izučeni mojstri in v njej popravljali orodje, brusili sekire. Vse to
je bilo na vodni pogon.
Naš ata je bil občasno gozdni delavec. Pozimi so hodili v goro,
sekali, pripravljali drva in jih spravljali v dolino. S seboj so vzeli
dobro sekiro, cepin in kramžarje za na čevlje, da jim v snegu in
ledu ni drselo. Poleti je bil zaposlen s košnjo pri kmetih v vasi.
Mama je zelo znala gospodinjiti.
Vedno je vse porabila, tudi juho
od suhega mesa, ki se je kuhal za
pusta. Po pustni večerji so
pospravili meso, kar ga je ostalo,
in smo ga pojedli v četrtek. V
postnem času pa nismo jedli
nobenega mesa in tudi nobene
mesne juhe ne. V adventnem in
postnem času ni bilo nikoli
ženitev in ohceti. Spominjam se, ko sem bila še doma in se kot
mlada deklica veselila cvetne nedelje, ko sem nesla gobanco k
blagoslovu v cerkev. Te smo potem imeli čez leto za zaščito
proti hudi uri. Potem smo se spet veselili velike noči in kako so
mame pripravljale in pekle jedi za v jerbase, ki smo jih na
veliko soboti nesli k blagoslovu. Te blagoslovljene jedi iz
jerbasa smo imeli za zajtrk na velikonočno jutro v nedeljo ter v
ponedeljek in torek. Kar je ostalo so mame rekle, da mora biti
še za belo nedeljo.
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Vse to je bilo že dolgo nazaj, ko sem bila še doma. Mama je
delala pri kmetih. Za to delo ni dobila plače, a kljub temu nam
ni nič manjkalo. Namesto denarja je imela pri kmetu v najemu
njivo, naša krava se je lahko pasla na njihovi zemlji.
Kmalu sta starša umrla in šla sem služit. Že prej so ljudje
spraševali po puncah, ki bi šle služit. Služila sem več let v
Dupljah, na Suhi … Služila sem do svojega štiridesetega leta,
potem pa sem dobila službo v hotelu Evropa v Kranju. Delala
sem ponoči kot čistilka in bila dežurna za jutranje bujenje
gostov. Zvečer je pripeljal avtobus ljudi, v recepciji so jih
sprejeli in prenočili so v hotelu. Za zjutraj pa je bilo napisano,
katere sobe se kličejo in ob kateri uri je bilo potrebno potrkati
na vrata sobe.
Ker je bilo delo nočno, je bilo zame zelo naporno in zdržala sem
le dve leti. Poiskala sem si drugo službo. Zaposlila sem se v
Živilih v Kranju. V popoldanskem času sem čistila pisarniške
prostore. Začeli so graditi novo stavbo v Naklem in ko je bilo
končano, smo se preselili tja. Delala sem do šestdesetega leta,
nekaj let še tudi potem, ko sem se upokojila.
Angela Likar, stanovalka

Mlečna kaša
Oh, ta mlečna kaša,
to jaz rada jem,
toda tega nikomur ne povem.
Da bi mi jo snedli,
tega se bojim
in zato je res najbolje,
da molčim.
Stanovalke iz pritličja gradu
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Mali traven
Mali traven ali april je čas, ko zeleni Jurij prinese v deželo
pomlad. To je čas, ko vse ozeleni.
Naši predniki pa so bili prepričani, da imajo prav aprilska zelišča
izjemno veliko moč, zato so aprila nabirali baldrijan, ga posušili
in položili v skrinje, predale ali omare; verjeli so, da bo
odganjalo molje in preprečilo, da bi se obleka kasneje strgala.

Če je moker april, bo kmet veliko pridelkov dobil.
Če je na
na Jurija lepo, vina dosti bo.
Če malega travna grmi,
grmi, slane se kmet več ne
boji.
Če malega travna toplo dežuje,
dežuje, rodovitno leto
oznanjuje.
Če na veliki petek dežuje, dobro se leto
napoveduje.
Če se aprila vreme smeje, se bo kisalo
kasneje.
Če se o Jurjevem krokar lahko v žitu
skrije, mlatič jeseni dosti cepcev razbije.
April sedemkrat na dan kmeta s polja spodi.
Pregovore izbrala Mimi Romih, stanovalka.
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Pomlad, pomlad, polna svetlobe in upanja
Ko zaslišim besedo pomlad, se mi pred očmi zvrstijo vse prve
spomladanske cvetlice. Zvončki, mačice, predvsem pa teloh.
Prav tako se mi spomin ustavi na vrtu, kjer zacvetijo prve
narcise, tulipani in hijacinte.
Spominjam se, ko sem nekoč nadomeščala kolegico pri
likovnem pouku in ko smo izdelovali spomladanski šopek. Imeli
smo tehniko s škrobom.
V razredu je bila tudi deklica, hčerka mojega bratranca, ki je že
takrat sanjarila o učiteljskem poklicu. Risba ji je zelo uspela in
zato se je tudi odločila postati učiteljica. Kako čas beži! Danes
je to dekle že upokojenka.
Pomlad nam prinese tudi pusta. Običajno smo se zbrali v
skupine in pri Partizanu organizirali ples v maskah. Spominjam
se, da smo se članice in člani dogovorili, da bomo oblečeni v
Cigane, danes v Rome. Naštudirali smo tudi skupinski ples, s
katerim smo nastopali. Seveda pa mi ob besedi pust pred očmi
zaplešejo pustni tudi krofi, suho meso in potice.
Pomlad pa nam prinese tudi veliko noč.
Takrat pa je poleg pustnih dobrot še
treba dodati pirhe. Spomnim se, kako
je mama pripravljala vse te dobrote v
posebno košaro, da bi jo nesla k
žegnanju. Otroci pa smo se veselili
valjanja pirhov. Spomnim se, da so se
nekateri moški in fantje pomerili v
sekanju pirhov. Veselje je prevzelo
vse, če je komo uspelo, da je kovanec
obtičal v njem.
Tako minevajo spomini na pomlad in pričakovati bomo začeli
vroče poletje.
Nada Tičar, stanovalka
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Stari učenci v Domu
Ko poskušala sem srečo,
sem mislila, saj bo šlo,
pa ničesar nisem vedela,
kot tujka sem odstala
in živčna starica postala.
Ko živčna sem postala,
ničesar nisem znala,
resnično; obstala sem,
kot bi se koga bala.
Potem pa mislila sem si,
da misliti mi nič več ni.
Ker mojo glavo in
skisane možgane
je povozil čas,
in kdo pa poleg časa je,
pa naj vsak sam ugane.
Starost!
N.N.

Osvobodilna fronta
Osvobodilna fronta (kratica OF) je bila slovenska politična
organizacija, ki je nastala kot odgovor na okupacijo Slovenije v
drugi svetovni vojni in delovala med leti 1941 in 1953. Njen
namen je bil organizacija oboroženega odpora proti okupatorju
do končne osvoboditve Slovenije, po koncu vojne pa množično
politično udejstvovanje.
Ustanovljena je bila 26. aprila 1941, ko so se v vili književnika
Josipa Vidmarja v Rožni dolini sestale skupine, ki so že pred
okupacijo sodelovale v Društvu prijateljev Sovjetske zveze. KPS
so predstavljali Boris Kidrič, Aleš Bebler in Boris Ziherl,
krščanske socialiste Tone Fajfar, sokole Josip Rus, kulturne
delavce pa Josip Vidmar, France Šturm in Ferdo Kozak.
12

Dogovorili so se za organiziranje oboroženega odpora proti
okupatorju. V spomin na ta dogodek je 27. aprila praznik Dan
upora proti okupatorju (prej Dan OF).
Na začetku se je organizacija zaradi politike Kominterne
imenovala Protiimperialistična fronta (kratica PIF), ob napadu
Nemčije na Sovjetsko zvezo junija 1941 pa je bila
preimenovana v Osvobodilno fronto. V natančnejših zapisih se
kasneje pojavlja tudi ime Osvobodilna fronta Slovenskega
naroda (kratica OF SN).

Vsega skupaj je OF sestavljalo več kot 15 skupin; med drugim:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Komunistična partija Slovenije (ustanovna skupina),
Krščanski socialisti (ustanovna skupina),
Narodni demokrati - Sokoli (ustanovna skupina),
Kulturniška skupina (ustanovna skupina),
Društvo kmečkih fantov in deklet,
Stara pravda (kasneje izključena),
"Ministrska skupina" (ministri starojugoslovanske vlade),
"Čoševa skupina" (študenti ljubljanske univerze),
Zveza inženirjev,
Zveza slovenske mladine,
Jugoslovanska ženska zveza (kasneje izključena),
Antifašistična fronta žensk Slovenije (pridružena po vojni),
Ljudska mladina Slovenije (pridružena po vojni),
Enotni sindikati (pridruženi po vojni).
Besedilo izbral Anton Umek, stanovalec.

Čuvajmo kot zlato rudo, milo nam domačo grudo!
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Velikonočni spomini na mlada leta
Je čas 40-dnevnega posta. Tihi teden, tudi za premišljevanje.
Rimsko katoliška cerkev ima svoje ceremonije, vabi k pokori,
opustitvi vseh razžalitev, naj dobra volja vse premaga in nam
podari lepo in mirno veliko noč. Smo v tako imenovanem
velikem tednu.
Sama sem kmečkega rodu in se dobro spominjam, kako je bilo
včasih na podeželju. Že v začetku tedna je bilo v navadi, da so
povsod čistili in pospravljali dvorišča in vrtove okrog hiš,
posebno pa še same hiše, jih na novo belili. Na vrtovih so
urejali gredice, sejali prvo solato in seveda urejali vrtne sadike,
saj je v tem času že kar lep pogled na pomladansko cvetje.
Prvi in drugi dan v tem velikem tednu je najpomembnejše še
pospravljanje, toda dekleta že pripravljajo svoje pomladne
obleke za veliko noč. Lepe in lepo oblečene bi rade šle za
velikonočno procesijo, saj jih bodo tam s pogledi spremljali
fantje.
Sreda je dan osebne priprave. V četrtek so v cerkvi uredili Božji
grob in zvečer pri molitvi so cerkveni pevci, ponavadi moški
zbor, brez spremljave orgel, zapeli tako znano Večerja zadnja je
minila.
V petek je bila molitev tudi zvečer,
peli pa so pesem Umrl je Bog.
Sobota je bil dan najpomembnejših
del, kot je peka potic, priprava
mesnih izdelkov in seveda pirhov,
ki smo jih s takim veseljem barvali.
Mlada dekleta so to spravila v
jerbase, ki so jih
prekrile s
krasnimi prtiči in jerbase na glavah
nesle k žegnu.
Zvečer so
nališpane šle za
procesijo. Dobro se spominjam, kako lepo se je premikala
procesija, zvonovi so veličastno zvonili, v razsvetljeni cerkvi pa
so bučale orgle. Vse to se mi je zdelo tako vzvišeno.
Danes tako svečanih praznikov ni nikjer več. Življenje se je v
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vseh ozirih stoodstotno spremenilo, enakega vzdušja in stare
tradicije se ne občuti nikjer več. Naš svet je povsem
spremenjen.
Tako hudo pa se vendarle ni vse spremenilo, vsaj ob
praznovanju velike noči. Danes ni vse tako živo prikazano, ker
je pač tempo življenja povsem spremenjen. V cerkvi se stari
obredi še vedno enako opravljajo in tudi ljudstvo se povsem
enako obnaša, le manj časa je za osebno vrednotenje, ker je
privatno življenje vse težje in težje. Vendar tudi mladina
razume pravo človeško obnašanje.
Stanovalka

Velikonočno žegnanje

Moja mama izvira Zg. Bele. Naključje je hotelo, da sta se v
Medvode priselila tudi dva moja bratranca. Za velikonočno
žegnanje smo pripravili jerbase ali košare in jih napolnili z
raznimi dobrotami. Vanje smo naložili dobro potico, suho meso,
pirhe in hren, pa tudi »budel« – prato.
Vsi trije iz Zg. Bele so se zmenili, da se bodo preizkusili v
izdelovanju »budla« – prate. Za polnjenje prate je bilo potrebno
zvečer narezati beli kruh, skuhati
suho meso in pripraviti tudi od 15
do 20 jajc. V zadnjih letih pa smo
dodajali še kislo smetano - poleg
različnih začimb.
Ko je bila košara napolnjena, smo
jo pokrili z lepim prtom in tako je
bila pripravljena, da se odnese k
žegnu.
Nada Tičar, stanovalka
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»Svobodonaši« so nam zapeli

To je bil mešani pevski zbor SVOBODA iz Stražišča. Ponovno
smo videli tudi neutrudno dirigentko, gospo Nado Kranjčan.
Razumljivo je, od kod toliko glasbenikov iz te družine.
Spominjam se, da je gospod Lojze Kranjčan začel svojo
glasbeno pot z narodno – zabavnim ansamblom AJDA. Pri njem
je pela tudi Romana, pozneje Kranjčan. Danes je on priznani
dirigent in skladatelj, Romana pa je priznana pevka šansonov.
Tako nam je pevski zbor zapel tudi Lojzetovo priredbo pesmi
Beli cvet iz filma Moje pesmi moje sanje. Poleg te pesmi smo
slišali še več drugih pesmi, ki so jih zapeli ubrani glasovi, katere
je s spremnim besedilom pospremila ena izmed pevk.
Vsakega takega nastopa se razveselimo, ker nam krajša dolge
ure bivanja v Domu.
Nada Tičar, stanovalka

Pozdrav pomladi
21. marec je začetek pomladi, veselja
in raznih spominov na dogodke, ob
katerih uživamo v mesecu marcu. Na
dan žena sta nas obiskal in nam voščili
ter podarili nageljček direktorica in
glavna sestra. Obiskali so nas otroci iz
vrtca in skupaj s kitaristom smo zapeli.
Veselimo se tudi 25. marca – praznika
naših mamic, žal že pokojnih. Prisrčno
rožico smo dobile tudi od gospe
Debelak.
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Sama bom zapela pesem iz srca,
da bo najbolj vesela moja mamica.

Posebno otroci pa se veselijo cvetne nedelje, butaric in na njih
lepih jabolk in pomaranč. Nekje je navada, da v cerkvi dobijo
že pirhe.
Bliža se za vse velik praznik, velike noči. Takrat bodo delali več
vrst pirhov – ve čebulnem perju, okrašeni z elastiko, zaviti v
nogavice - skupaj z rožicami in listki …
Veliko veselja za praznike želim vsem, predvsem pa našim
otrokom.
Francka Valjavec, stanovalka

Spomini na poročni dan
1. februarja leta 1964 je bil moj poročni dan.
Spominjam se, da je bil lep in
sončen, vendar zelo mrzel
dan.
Na Brezje smo šli na cerkveno
poroko. Po poroki smo se
odpeljali na Bled. Jezero je bil
zamrznjeno, zato smo šli lahko peš na otok.
S., stanovalka
17

Mutec Osojski
»Pozdravljam te, oj temni, stoletni samostan!
Pozdravljam te, zelena jezerska tiha plan!
Prelepi skriti biser koroške ti zemljé,
bo li miru kraj tebe tu našlo mi srcé?«...
Popotnik kdo si tuji, ki sam s seboj golčiš?
Ob jézeru Osojskem po cesti mi hitiš?
Junaška ti je hoja in plemenit je stas,
oči žaré ti živo, a bled je tvoj obraz...
Priromal je pod goro, do samostanskih vrat.
Pred samostanom sivi sprehaja se opat...
A romar ta je mutec, nagovora ne zna;
odgovor on menihu na listu pisan dá...
»Kaj čitam v listu tvojem? Iz Rima si prispel?
In tu pri nas ostati, počiti bi si htel? —
Le z manoj, mož pobožni! Če srce ti zvestó,
za hlapca nam očetom boš služil ti lahkó«.
Molčé gre za opatom čez samostanski prag.
Najnižji posle v hiši on dan opravlja vsak.
Najprvi je na nogah, ko jutro se rodi,
poslednjemu na večer sen stisne mu oči.
In nihče več ne vpraša, kdo on je ter odkod,
kje zibelka mu tekla in kje njegov je rod.
Neznan, kot bil je prišel, in tuj ostane vsem.
Kdo pač bi ž njim se ménil — saj mož je tih in nem!
Bolnika dnes previdet osojski gre opat.
Tam v celici tesnobni leži mu nemi brat.
Na postelji ubožni je mutasti bolnik;
s popotnicoj približa se mu izpovednik.
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»Oh, oče moj častiti, poslušajte me zdaj!« —
Čuj, govori li mutec? Godi se čudo — kaj?
Ni bil li v samostanu nad sedem dolgih let?
In zdaj zna govoriti, kar mogel ni popred!...
Počasi govoré si razbremenuje vest...
O dneh preteklih burnih — oj dolga je povest!
Povest o škofu svetem —
Stanislav mu je imé,
ki z mečem on je nékdaj prebodel mu srcé...
In ko je na Osojah napočil tretji zor,
mrtvaške pesmi v cerkvi menihov pel je zbor.
Na sredi cerkve v krsti je hlapec nemi spal;
za njega v plašču črnem opat je mašo bral.
Pel mašo oča Tenho in molil je tako:
»Naj pride njega duša, o Bog, tja gor v nebo!
Glej, delal je pokoro naš nemi samotar,
brat Boleslav, kralj poljski...zavreči ga nikar!«
Pesem izbrala Karolina Tomc, stanovalka.

Legenda
Na avstrijskem Koroškem se ohranila legenda, izpričana od 16.
stoletja dalje, po kateri naj Boleslav ne bi umrl na Madžarskem,
ampak ga je smrt doletela šele leta kasneje, za zidovi
zidovi samostana
ob Osojskem jezeru.
jezeru.
Kakor pripoveduje zgodba, se je Boleslav v letu 1081 z
Madžarskega napotil na pot k papežu,
papežu, ker si je želel olajšati
vest in doseči preklic cerkvenega izobčenja.
izobčenja. V odmaknjenih
Osojah se je nepričakovano odločil, da se bo za storjeni greh
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spokoril
spokoril v samostanu, zato je kot mutec potrkal na samostanska
vrata ter tam v popolnem molku vrsto let opravljal delo laičnega
brata.
brata. Šele na smrtni postelji je opatu razkril pravo identiteto in
mu, kot dokazilo resničnosti svojih besed, izročil pečatni prstan
s poljskim kraljevim grbom.
grbom.
Po različici legende naj Boleslav v Osojah ne bi ostal na poti v
Rim,
Rim, ampak ob povratku, ko je že dosegel cerkveno
cerkveno odpuščanje.

Po spominu
Jaz in moja razposajena sestra sva se igrala na lesenem
premočenem mostu. Zaslišim nekakšno cviljenje v deroči vodi.
Tisti trenutek sem bil tudi sam v neljubi mrzli kopalnici. Hitro
sem prijel sestro za roke, da je most ni povlekel podse. Zelo
težko sem jo zadrževal nad vodo. Po tolikem deževju je bila
vedno bolj težka. Postajal sem vedno bolj nebogljen pri
vztrajanju, da mi ni tok vode sestre iztrgal iz rok. Voda mi je
sestro počasi vlekla pod most.
Zarjovel sem zaradi usihanju svojih moči. Na srečo je prihajal
po stezi Koničev Francl, zaslišal je moje rjovenje, skočil v vodo,
vzel iz mojih rok sestro, jo položil poleg mostu na travo, skočil
v vodo po mene in me skoraj vrgel iz vode.
Mama je skozi kuhinjsko okno opazila, da je z nama nekaj
narobe. Pohitela nam je naproti, vendar je bila zanjo reševalna
akcija že zaključena.
Mama naju je hitro slekla – zbrisala in odela v suha oblačila.
Zdaj pa brž v zapečje, da sva se pregrela od tako mrzle
jesenske kopeli.
Kmalu se je začel pritajen smeh. Radost se je ponovno vrnila v
zapečje. Mati in Franc prideta v kmečko izbo. Franc veli: »Sta
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že dobra.« Triletna sestrica je skočila s peči Francetu naravnost
v naročje in vzkliknila: »Ičarjev Ancl me je ven tegov.«
Kasneje – kadar koli se je Francl prikazal v bližini, se je Danica,
tako ji je ime, spustila v tek - Francu v naročje. Ta človek je bil
takrat še doma pri Koničarju na Zgornji Lipnici. Po koncu druge
svetovne vojne se je odselil malo nižje v sosednjo Spodnjo
Lipnico, se tudi oženil in pričel načrtovati družino za nadaljne
življenje. Tako je ostal v Spodnji Lipnici do konca življenja, čil in
zdrav, dobrovoljec, tudi sam sem šel večkrat k njemu in njegovi
družini.
Tako sem užival svojo rosno mladost, katera se ne vrne nikdar
več nazaj.
Janko Štiherl, stanovalec

Le veselje naj nam velika
velika noč prinaša,
z njim pa razumevanje, ljubezen,
složnost, mir!
Lučka božja v srcih
nikdar naj ne ugaša,
naj bo vsem nam sočutja do sočloveka vir!

Utrinke je pripravila Mirjana Debelak,
ilustriral Peter Trobec.
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DR. MIRA DELAVEC Z ROMANOM „ŠEPET RDEČE ZOFE“
ZAOKROŽUJE DESET LETNO RAZISKOVANJE PRVE
SLOVENSKE PISATELJICE, PESNICE IN SKLADATELJICE
JOSIPINE URBANČIČ TURNOGRAJSKE

V okviru meseca poezije je bil včerajšnji večer v
knjigarni Konzorcij v Ljubljani posvečen prvi slovenski
pisateljici, pesnici in skladateljici Josipini Urbančič
Turnograjski, ki se je rodila 9. julija pred 178 leti na
gradu Turn v Preddvoru. Iz Preddvora, ki leži v objemu
Storžiča, prihaja tudi avtorica včeraj izdanega romana
Šepet rdeče zofe, dr. Mira Delavec. V pogovoru s Sašo
Pivk Avsec je predstavila to nežno pesniško dušo skozi
roman, ki je nastal kot rekonstrukcija dogodkov, ki so se
zgodili od leta 1850 do 1853, ko sta si Josipina Urbančič
Turnograjska in Lovro Toman, znan politik tedanjega
časa, izmenjala več kot 1066 ljubezenskih pisem, ki so
bila dolga od 15 do 35 strani in zelo nazorno izpričuje
odtenke tistega časa na različnih področjih.
Avtorica je ob predstavitvi romana opozorila tudi na Josipinin
grob v Gradcu, ki ni zaščiten kot kulturni spomenik, ne na ravni
mesta Gradec, še manj kot slovenski kulturni spomenik. Zanj
skrbi sama in zanj tudi plačuje iz svojega žepa.
V romanu Šepet rdeče zofe gre za upodobitev ene najlepših
ljubezenskih zgodb, kar jih imamo Slovenci v svoji zgodovini in
kot je ob koncu knjige zapisal dr. Igor Grdina, se
najznamenitejši umetniško-politični par slovenskega 19.
stoletja – ki se bržčas edini lahko zares postavlja ob bok
Prešernu in Juliji – naseljuje tudi v literaturo.
Dr. Miro Delavec Josipina tako ali drugače spremlja že pol
življenja. Z odliko je diplomirala z delom Josipina Urbančič
Turnograjska na Oddelku za slovenistiko, prav tako z odliko
diplomirala tudi na Oddelku za zgodovino z delom Vprašanje
ženske volilne pravice v programih slovenskih strank v prvi
Jugoslaviji, leta 2004 je ob 150-letnici smrti Josipine Urbančič
Turnograjske izdala znanstveno monografijo z naslovom
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Nedolžnost in sila: življenje in delo Josipine Urbančič
Turnograjske, leta 2006 prejela Plaketo Josipine Turnograjske
za kulturne dosežke v občini Preddvor, februarja 2009 uspešno
zagovarjala doktorsko disertacijo z naslovom Vloga Josipine
Urbančič Turnograjske pri oblikovanju slovenske literature v 19.
stoletju ter tako pridobila naziv doktorica znanosti na področju
literarnih ved. Konec meseca avgusta 2009 je izšla njena druga
znanstvena monografija z naslovom Moč vesti in včeraj še
roman Šepet rdeče zofe, s katerim zaokrožuje deset letno
raziskovanje Josipine Urbančič Turnograjske.

Foto: dr. Mira Delavec (levo) v pogovoru s Sašo Pivk Avsec na sinočnji
predstavitvi romana v knjigarni Konzorcij v Ljubljani.

Saša Pivk Avsec
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SOCIALNI PRAKTIKUM DIJAKOV ŠKOFIJSKE
KLASIČNE GIMNAZIJE ŠENTVID –
LJUBLJANA V NAŠEM DOMU
Prejšnjo sredo, 19. 1. 2011, smo dijaki drugega letnika pričeli s
socialnim praktikumom. Odločila sem se, da grem v Dom
starejših občanov v Preddvor, saj mi je ta najbližji. V sredo
smo na delavnicah spoznavali, kako se obnašati v določenih
situacijah, ko smo s starejšimi. Morali smo zaigrati prizor, v
katerem smo predstavili možne situacije, ki bi se nam lahko
zgodile. To ni bilo lahko, saj nismo vedeli, kako bi starejši v
resnici odreagirali. Poleg tega nam je predstavnik ustanove tak
dom tudi predstavil.
V četrtek smo odšli v dom, kjer so nam dodelili opravila, pri
katerih smo potem pomagali. S sošolko sva odšli na peko
piškotov, ker nisva piškotov pekli medve, temveč sva pri peki
pomagali dementnim ljudem. Izkušnja se mi je zdela zelo
zanimiva, saj sem spoznala, kako je delati z ljudmi, ki se nate
ne odzivajo. Večina dementnih stanovalcev je na vozičkih, zato
sva jih najprej pomagali prepeljati v pritličje, kjer naj bi pekli
piškote. Kmalu pa sem ugotovila, da to ne bo tako, kot sem si
sprva predstavljala. Testo je bilo že pripravljeno, upokojenci pa
bi morali le oblikovati kroglice. To pa jih je naredilo le malo,
nekaj jih je med delom celo zaspalo, ostali pa so
nezainteresirano gledali televizijo. Takrat sem spoznala, da to
delo sploh ni lahko. Če hočeš, da nekaj naredijo, jim moraš to
pokazati ali jim pomagati, saj se sami ne morejo več premikati.
Ko smo končali z dopoldanskimi deli, smo imeli malico. Potem
pa so sledili pogovori s stanovalci, ki naj bi jih naslednji dan
spremljali na izletu. Tega me je bilo malo strah, saj nisem
vedela, o čem se bom pogovarjala z gospo, ki je bila dodeljena
meni. Vendar se je vse dobro izšlo, saj je bila ona iz iste vasi
kot jaz in je imela o kraju veliko povedati.
Naslednji dan smo skupaj z upokojenci odšli na izlet. Najprej
smo si v cerkvi na Zlatem polju ogledali mozaik patra Ivana M.
Rupnika, nato pa smo se odpeljali še do Crngroba, kjer smo
imeli malico. Pri tem pa se je razvil prijeten pogovor o starih
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časih. Po obedu smo se odpeljali nazaj in kmalu sem morala
oditi. Ostali so mi lepi spomini predvsem na zadnji dan, saj
starejši ljudje veliko vedo in jih je prijetno poslušati, ko
pripovedujejo, kaj vse so že doživeli.
Diana Ahčin

Zelo rad sem pomagal osebju in mislim, da sem jim olajšal
delo. Oskrbovanci so bili zelo zadovoljni, ko sem jim igral
harmoniko. Gospa, katero sem spremljal na izletu, se je zelo
rada pogovarjala z menoj in je bila zelo vesela moje družbe.
Mislim, da sem ji polepšal dan.
Take dneve bi lahko imeli čim večkrat, saj ob delu uživamo tako
dijaki kot tudi osebje, ob enem pa so nas veseli tudi
oskrbovanci.
Ker živim blizu Doma starejših občanov v Preddvoru, bom še
kdaj odšel tja kot prostovoljec.
Še kdaj bom šel obiskat gospo, ki sem jo spremljal na izletu,
saj me je bila zelo vesela.
Luka Bezovšek, 2. č

Izkusil sem, kako poteka življenje v domovih za ostarele.
Spoznal sem, kako se tam počutijo ostareli. Malce sem imel
težav pri navezovanju stikov s starostniki, saj v tem nisem
najbolj vešč. Vesel sem bil, ko sem ugotovil, da sem dobro
navezal stik s starostnikom, katerega sem spremljal
Rok Skok, 2. Č

• Delo v kuhinji se izplača – kljub temu, da malica ni planirana,
jo dobiš ☺.
• Uslužbenci v domu za ostarele v Preddvoru, še posebej v
kuhinji, so zelo zabavni in ustrežljivi.
• Starejše gospe imajo najbrž več smisla za humor kot
najboljši komiki.
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• Občudujem negovalke in vse ostale, ki se ukvarjajo z njimi,
da imajo toliko volje se pogovarjati z njimi (Gospa, s katero
sem se družila, je bila namreč zelo klepetava, tako da sem le
redko prišla do besede in v poslušanju sem se kdaj izgubila).
• Ne glede na to, kako stari so in nepokretni, se znajo pošaliti
na svoj račun.
• Ne dovolijo, da bi hrana ostajala. Če ostane, zavijejo in
odnesejo s seboj, zase ali pa za cimre.
• V domu se ne dolgočasijo, vsaj nekateri ne. V skrajnem
primeru igrajo domine.
• Gospa mi je veliko povedala o vojnih grozotah, kako tragično
so preminuli nekateri družinski člani. Brat se je na primer
boril na ruski fronti, vendar, ko ga je Rus že hotel dokončno
ubiti, ga je spoznal za Slovenca in ga ranjenega prenesel na
varno. Čez nekaj časa se je ta lahko varno vrnil domov.
• Sama je enkrat nabirala gobe za prodajo (stara je bila 6 let),
ko je naletela na partizane, ki so se ravno pripravljali, da
bodo streljali na Nemce. Pobegnila je čez drn in strn domov.
Socialni praktikum mi je bil zelo všeč. Posebej dneva, ko smo
bili v ustanovah, kjer smo lahko pobliže spoznali uslužbence
in seveda stanovalce doma. Vsi so nas zelo lepo sprejeli
medse in zelo sem bila vesela, ko mi je gospa rekla, da je
uživala in upa, da jo še obiščem. Res so pokazali, da jim je
bilo lepo, kar je odlično.
Projekt socialni praktikum je super, ker se lahko povežemo z
drugimi, drugačnimi ljudmi in jim s svojo mladostjo ter
prisotnostjo nekaj damo. Četudi samo pogovor. ☺
Manca Perko, 2.č
Človek niti ne pomisli na to, da bo tudi sam najbrž star, tako
star, da mu bodo drugi menjali plenice, sam ne bo mogel
nikamor in mu bo največja muka že samo vstati, kaj šele hoditi.
Posebno doživetje je bil pogled gospe Marije, ko sem zapustil
avtobus. Z enim samim pogledom in stiskom roke je povedala,
da sva preživela dan, ki ga ne bo zlepa pozabila.
Peter Merše, 2.č

26

Prvi dan, ko smo imeli kviz, me je bilo strah, da se ne bom
znala obnašati, ampak potem je bilo lepo. Še bolj strah me je
bilo individualnega pogovora. Ko sem prišla h gospe Mariji v
sobo, sem se počutila kot vsiljivec. Usedli sva se na posteljo in
je kar sama začela govoriti. Vmes sem jaz kaj povedala o sebi
ali pa kaj vprašala njo. Nisem hotela biti vsiljivka in sem
počakala, da je sama govorila in je nisem spraševala zelo
osebnih stvari. Verjetno je bilo tako njej v redu. Na koncu
pogovora sva bili že kar domači in težko mi je bilo reči, da
moram iti. K sreči sem ji lahko zatrdila, da se jutri spet vidimo.
Mislim, da je bila vesela in to je osrečilo tudi mene.
Naslednji dan sem se izleta kar veselila. Ko smo stopili na
avtobus, me je ga. Marija že veselo pričakovala. Celo pot sem
sedela zraven nje in sva klepetali. Pomagala sem ji po
stopnicah dol in gor in ves čas sem bila poleg nje. Počutila sem
se odgovorno in ne vem zakaj, ponosno. Enkrat, ko je šla po
stopnicah na avtobus, je klecnila in skoraj padla. Postalo me je
strah in nisem vedela točno, kaj naj storim. Svojega strahu
nisem pokazala in sem jo podprla in ji pomagala do sedeža. To
mi je dalo občutek, da sem ji bila zares potrebna in sem ji
dejansko pomagala. Dober občutek. Zelo težko se mi je bilo
posloviti, ker sem vedela, da se verjetno ne bomo videli več, da
bom mogoče celo pozabila nanjo, hkrati pa je bil verjetno zanjo
ta obisk nekaj res lepega, nekaj popestritve v vsakdanjiku.
Sicer se bom potrudila, da bom šla še kdaj na obisk, vendar
nisem prepričana, da mi bo uspelo. Zato pa sem si obljubila, da
ji bom napisala pismo. Seveda to ni isto, vendar sem
prepričana, da jo bi vsaka malenkost razveselila.
Vse skupaj je bila zame čudovita izkušnja.
Ana Dušak, 2. A
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KONCERT V DOMU V PREDDVORU
Pevci Komornega moškega zbora Lek smo se razveselili
vašega ponovnega vabila in samo želimo si lahko, da bi se z
današnjim programom lahko ustrezno zahvalili za izkazano
prijaznost.
Radi pridemo med vas. Zdaj nas nekateri verjetno poznate že
malce bolje ko pred leti in veste, da smo našo pesem v
prejšnjih letih pevskega udejstvovanja ponesli po širnih
mestih stare celine, pevsko poslanstvo nas je vodilo tudi čez
veliko lužo v Kanado in ZDA. Največkrat pa smo zapeli v
različnih krajih naše rodne grude. Uspelo nam je posneti štiri
zgoščenke, na katere smo tudi ponosni.
Ob pravi zavzetosti in delu se tudi v ljubiteljski dejavnosti da
kaj odmevnejšega doseči; ker smo pridno vadili, smo se
pevsko dobro odrezali na pevskih tekmovanjih doma in v
tujini. Po uspešnem tekmovanju v Pragi leta 2007 in nastopu
v francoski Nici leta 2009, smo pevsko znanje v jeseni
preizkusili na mednarodnem tekmovanju pevskih zborov v
pokrajini Westland na Nizozemskem. V kategoriji sakralne
kakor tudi posvetne glasbe smo prejeli srebrno priznanje
Tonen 2010. Poleg tekmovalnega programa smo zapeli še na
dveh koncertih, kjer je slovenska zborovska pesem bila zelo
toplo sprejeta. Zagotovo lepa vzpodbuda za nadaljnje delo.
Danes je že »tadebel« četrtek, pred nami pa so še šegavi
dnevi Pusta; da bi veselje bilo še večje, so letos dodali še dan
žena in za piko na i - še mučenike. Toliko veselih dni na kupu
samo zato, da bomo lažje zdržali do prvih toplih pomladnih
dni. Za še mrzel zimski dan smo izbrali veselejši program in
upamo, da se bo za vsakogar našlo kaj prijetnega in
všečnega.
Pevci Komornega moškega zbora Lek
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Tradicionalni pustni obisk
Doma starejših občanov Preddvor
Vsako leto pustne šeme iz vrtca Janček Visoko obiščejo
oskrbovance Doma starejših občanov Preddvor.
Po jutranjem rajanju v vrtcu, smo se z avtobusom odpeljali v
Preddvor in nadaljevali veselo pustno razpoloženje med
starejšimi občani. S pustno koračnico smo vstopili v dvorano, ki
je bila polna gledalcev. Vse maske smo se predstavile in
zaplesale ples na skladbo Pika Nogavička. Po plesu smo k
sodelovanju povabile tudi gledalce in kitarista, s katerimi smo
skupaj zapeli nekaj narodnih pesmi. Oskrbovanci so ob petju in
pogledu na vesele pustne šeme uživali in se zabavali.
Letošnji pustni torek je sovpadal s praznovanjem dneva žena,
zato smo na koncu nastopa vsem oskrbovankam in zaposlenim
ženam čestitali.
Dobro razpoložene pustne šeme smo se po zelo dobrem
okrepčilu odpeljale nazaj na Visoko, kjer smo dobro voljo delile
med mimoidoče.
Vse lepo,
Darija in Nina, vzgojiteljici

VRTILJAK ŽIVLJENJA – O malih ljudeh
5. del

Naenkrat pa se je Viktorija zelo spremenila. Postala je zelo
molčeča, njen pogled zasanjan in najraje se je zadrževala v
svoji sobi. Mati je to opazila in postala zaskrbljena.
»Ana, ali ti veš, kaj je z našim dekletom? Je mogoče tebi kaj
rekla, kaj je narobe?«
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»Tudi meni se zdi zelo drugačna! Ampak, jaz sem mislila, da
zaradi učenja, ker ima res veliko obveznosti. Ko pa sem jo bolj
podrobno opazovala, sem ugotovila, da mora biti nekaj
drugega. Ne boj se, Kristina, bom že ugotovila pravi vzrok!«
Zdaj se je še bolj zbližala z deklico. Dosegla je, da sta šli vsak
dan za nekaj časa na sprehod v bližnjo naravo. Spet se je med
njima spletla močna vez in nekega dne jo je Ana kar naravnost
vprašala, kaj je z njo zadnje čase. Sedli sta v mah ob robu
gozda. Viktorija je naslonila glavo na Anino ramo. Počasi so
prihajale besede iz njenih ust.
»Veš, teta, ne zameri mi! Še sama ne vem, kaj mi je. Ampak,
zdi se mi, da sem zaljubljena. Vsako jutro se na avtobusu
dobiva s Klemenom. Tako prijazno me gleda in tako lepo mi je
sedeti ob njem. Saj ga poznaš, je iz naše vasi. Tam na drugem
koncu imajo njegovi veliko mizarsko podjetje. Edinec je, rad bi
študiral, a zaradi očeta se je odločil, da bo nadaljeval domačo
tradicijo. Takole je, ko ti življenje izbere, kaj boš delal in se ne
ozira, kaj si želiš. Klemen se je sprijaznil, a v njegovih očeh se
vidi, da ni srečen. Rada bi mu pomagala, a ne najdem načina,
kako! Če bolj premišljujem, manj vem!«
»Lepo, da te skrbi zanj! Ampak ne smeš dovoliti, da bo tvoje
šolanje zato trpelo! Verjemi mi, da je zelo malo takih ljudi, ki
delajo tisto, kar bi radi. Ti imaš posebno srečo,d a te vsi
razumemo, še posebno pa botra Marija, ki je znala pregovoriti
tvojo mamo. Jaz mislim, da Klemenu lahko pomagaš z iskrenim
prijateljstvom. Če se bosta veliko pogovarjala, bo na svoje
težave pozabil in se sprijaznil z odločitvijo staršev.«
»Hvala, teta, kaj bi jaz brez tebe, saj ti vedno znaš poiskati
pravo rešitev! Zdaj mi je res lažje.«
Hvaležna je objela Ano in jo pošteno cmoknila na lice.
Šli sta nazaj domov. Viktorija je spet klepetala kot včasih.
Zdelo se je, kot bi hotela nadoknaditi zamujeno.
Čez nekaj dni je Ana o tem govorila s Kristino, ki ni mogla
verjeti, da njena hči odrašča in se spopada s prvo ljubeznijo.
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Zamislila se je, kako hitro teče čas, saj ni še tako dolgo, kar je
bila sama prvič zaljubljena.

Bila je nedelja, zunaj je deževalo, Tone je dremal na kavču,
Kristina pa je brala časopis. Naenkrat ji je zastal dih. Ali je to
mogoče? Prebrala je: » V petek ponoči je neznani voznik
povozil pešca, ki je vinjen hodil po sredi ceste. Pešec je na
kraju nesreče umrl, bil je Karel K.«
Ni si mogla pomagati, v oči so ji stopile solze, saj mu takšnega
konca ni privoščila. Zavedala se je, da je bil njena prva
ljubezen, ljubila ga je. Pred očmi se ji je odvrtel del življenja, ki
ga je preživela z njim. Spoznala je, da je kljub vsemu bila
nekajkrat z njim srečna. Zdelo se ji je škoda, da niso mogli biti
družina. Večkrat je imela slabo vest, da Viktorija ni poznala
pravega očeta. A vedno znova si je dopovedovala, da je bolje
tako.
Ko je Karel po obisku pri njej sklenil, da bo šel nazaj domov k
ženi in sinu ga ona ni sprejela. Rekla mu je: »Preveč dolgo že
živiš proč od doma, piješ in spiš z mnogimi ženskami! Ne
morem ti odpustiti! Dvomim pa tudi, da bi te sin sprejel! Naj
ostane tako kot je! Najbolj me moti tvoje pijančevanje. Saj veš
kako pravi pregovor? Pijanec se spreobrne, ko se v jamo
zvrne!«.
Strašno prizadet je spoznal, da je zanj družina izgubljena. Spet
je hodil od gostilne do gostilne in pil. Spal je pri kolegih, poleti
pa kar pod kozolcem ali kjerkoli. Kmalu je izgubil službo in
vedno bolj se je utapljal v pijači. Za kos kruha in kozarček
žganega je zdaj sprejemal priložnostna dela. Postal je zelo
zanemarjen, neobrit, dolgih las, strgan, skratka berač. Zato je
bilo tudi pričakovati takšen konec.
Morda je bila Kristina edini človek, ki je potočil iskreno solzo za
njim in njegovo žalostno usodo. Rada bi ga šla vsaj pokropit, a
ji je Tone to odsvetoval. Rekla mu je, da je prav tako, saj bi
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bila tam lahko njegova žena Marija in spet bi nastal škandal.
Tega pa si zaradi hčerke ni smela privoščiti.
Postala je žalostna in slabe volje, a Tone jo je znal potolažiti.
Ko sta šla spat jo je stisnil v objem in ji povedal, da jo ima zelo
rad. Zdelo pa se mu je normalno, da žaluje za svojo prvo
ljubeznijo. Kot že velikokrat prej, ji je tudi nocoj povedal, da ji
je zelo hvaležen, da mu dovoli, da je oče njene hčere. Zatrdil ji
je, da bo vedno z njima in bo vedno skrbel, da jima nič ne bo
manjkalo.
Prijateljstvo med Viktorijo in Klemenom pa se je vse bolj
poglabljalo. Zdaj je bila že polnoletna in včasih je smela z njim
v kino ali na ples. Kadar so imeli na njeni šoli kakšno
predstavo, ga je vedno vzela s sabo. Zelo lepo se je obnašal in
ponosna je bila nanj, imel je že svoj avto in vedno jo je vozil.
Bil je zelo pameten fant in nikoli ni pil alkohola. Doma so to
vedeli, zato so Viktoriji dovolili, da je hodila z njim. Ana pa jo je
vedno opozarjala, naj se ne spusti z njim v razmerje. O vsem
sta se pogovarjala, tudi to sta ugotovila, da njuno prijateljstvo
prerašča v mladostno ljubezen.
Nekega večera sta se pozno vračala s plesa. Ugotovila sta, da
je na nebu polna luna in čisto jasno nebo. Klemen je zapeljal s
ceste. Sklenila sta, da gresta na kratek sprehod v to prekrasno
noč. Z roko v roki sta hodila po stezi med travniki in polji.
Čudovito je dišala sveže pokošena trava. Lepota ju je opajala.
Kot bi ju vodila neznana roka, sta se naenkrat ustavila in se
zazrla v luno. Ustavila sta se in Klemen jo je nežno poljubil.
Bližina ju je vznemirjala. Kmalu bi se predala drug drugemu, a
to se ni zgodilo. Viktorija se mu je iztrgala iz trdnega objema.
»Ne dragi Klemen, na to nisem pripravljena! Saj sem še mlada,
zato bi raje počakala. Spolnosti se bojim! Doma so me vedno
učili, da se popolnoma predaš moškemu šele na poročno noč.
Mogoče sem starokopitna, a mislim, da imam pred seboj še
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študij in ne bi si z nepremišljenostjo rada pokvarila življenja.
Upam, da me razumeš in nisi užaljen!«
»Sploh ne! Ponosen sem nate, da imaš take nazore. Spoštoval
bom tvojo odločitev, čeprav te imam zelo rad in hrepenim po
tebi. Vprašam pa te ali boš moja punca pred vsemi?«
»Ja, lahko sem tvoja punca, saj te imam že dolgo časa rada.
Prosim pa te,da spoštuješ mojo odločitev!«
Še sta se objemala in poljubljala, nato sta se odpeljal domov.
Naslednji dan je vse, kar se je zgodilo Viktorija zaupala Ani. Ta
jo je pohvalila, da se je prav odločila. Bila je vesela, da je tako
pametna in da zna pravilno ravnati. O vsem se je pogovorila s
Kristino in ji zatrdila, da se za hčerko ni treba bati, ker je sama
zelo pametna. Tako je Viktorija uživala nedolžno, prvo ljubezen
s Klemenom. Vse proste trenutke sta preživela skupaj,
največkrat sta poslušala glasbo ali hodila na sprehode. Neko
nedeljo jo je povabil k sebi domov. S starši se je prej pogovoril.
Sredi dopoldneva sta prišla. Ko jih je predstavil sta ji bila mama
Neža in oče Pavle, takoj simpatična.
»To je torej Viktorija, o kateri nam Klemen vedno pripoveduje.
Čeprav se mi je zdelo nemogoče, zdaj vem, da so še dekleta, ki
nekaj dajo na svojo zunanjost. Moj sin se ni zmotil! Upam da se
boš pri nas dobro počutila.«
Klemen jo je potem odpeljal v svoje prostore. Ker je bil edinec,
sta starša zanj dobro poskrbela. Imel je veliko dnevno sobo,
polno raznih aparatov. Nekaterih ona ni še nikoli videla, kaj
šele, da bi jih imela. Vse ji je pokazal in smela je z njimi tudi
delati. Kmalu je ugotovila, kaj vse s tem lahko počneš. Zelo so
jo presenetile njegove zgoščenke. Imel jih je zelo veliko, med
njimi tudi take z narodnimi pesmimi. Največ pa jih je bilo s
klasično glasbo, kar je zelo rada imela tudi ona.
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Ko je vstopila v njegovo spalnico, se ji je zdelo, da je pršila v
njegovo svetišče. Na stenah je bilo polno slik, raznih otroških
junakov, na policah pa polno plišastih igrač. Na stolu je sedel
velik medved, precej je bil obrabljen in Klemen ji je razložil, da
vedno pri njem spi. Nežno jo je objel in rekel
»Seveda bi raje videl, da bi ti spala pri meni!«
»Prosim, ne začenjaj, saj veš, kakšen je najin dogovor! Ne
pozabi, obljubil si!«
Mama ju je poklicala h kosilu, Viktorija se je med njimi dobro
počutila, zdelo se ji je, kot bi bila doma.
(se nadaljuje)
Olga Marinšek Kepic

__________________________________________________

Prisrčno pozdravljeni:
ga. Marija Oman, g. Franc Česen, ga. Katarina Oštrek ter
v enoti Naklo – ga. Štefanija Žibert in
ga. Alberta Kavčič.
Poslovili so se:
ga. Marija Glavač, ga. Marija Brezar, ga. Dragica Boncelj
ter v enoti Naklo – ga. Marija Pirih in ga. Cirila Skok.
___________________________________________________________
Uredniški odbor:
Irma Čebašek, delovna terapevtka, DSO Preddvor
Mirjana Debelek, profesorica, zunanja sodelavka
Za interno uporabo.
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VABILO ZA APRIL 2011

o
o
o
o
o
o
o

ROČNA DELA – ponedeljek in četrtek ob 9.15 uri v delovni terapiji
VAJE ZA VADBO SPOMINA – ponedeljek ob 11. uri v delovni terapiji
SKUPINE ZA SAMOPOMOČ – torek ob 10.15 uri
KRIŽANKA - četrtek ob 13.15 uri v delovni terapiji
KNJIŽNICA – četrtek od 14. – 14.30 ure v delovni terapiji
MOLITVENA URA – petek ob 10.30 uri v Josipinini sobi
JUTRANJA TELOVADBA –
novi dom – od ponedeljka do petka ob 8.50 uri
grad pritličje – od ponedeljka do petka ob 7.45 uri
grad 3. nad. – ponedeljek, sreda in petek ob 8.45 uri

------------------------------------------------------------------GLASBENO PLESNI NASTOP otrok iz vrtca Storžek
Preddvor
sreda, 6. april ob 9.30 uri v jedilnici
__________________________________________________
Z BESEDO IN SLIKO SKOZI ČAS z Mirjano Debelak
sreda, 6. april ob 10.30 uri v delovni terapiji in
sreda, 20. april ob 10. uri v delovni terapiji
__________________________________________________
KULTURNI PROGRAM stanovalcev DSO Preddvor in
dijakov Dijaškega in študentskega doma Kranj –
sreda, 6. april ob 17. uri v Domu Preddvor in
ob 18.30 uri v Dijaškem in študentskem domu Kranj
_____________________________________________
PEVSKA VAJA ZA REVIJO PEVSKIH ZBOROV
četrtek, 7. april ob 10. uri v delovni terapiji
__________________________________________________
PEVSKO DOPOLDNE z Ignacem Gorjancem
četrtek, 7. april ob 10.30 uri v dnevnem prostoru
__________________________________________________
KONCERT učencev glasbenih šol iz OŠ Preddvor
četrtek, 7. april ob 16. uri v dnevnem prostoru
__________________________________________________
BRANJE ZGODB z Olgo Kepic
ponedeljek, 11. april ob 14. uri v dnevnem prostoru
_____________________________________________
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KONCERT PEVCEV LJUDSKIH PESMI
Studenček Ivančna gorica
ponedeljek, 11. april ob 16. uri v dnevnem prostoru
__________________________________________________
PREDAVANJE – ZGODOVINA LJUBEZNI – Marko Ogris
sreda, 13. april ob 10. uri v dnevnem prostoru
__________________________________________________
KONCERT Ženskega pevskega zbora Lipa iz Kranja
sreda, 13. april ob 16. uri v dnevnem prostoru
__________________________________________________
PREDSTAVA »DOBRA VOLJA JE NAJBOLJA«
učencev OŠ Preddvor – podružnica Kokra
četrtek, 14. april ob 10. uri v dnevnem prostoru
_____________________________________________
DELAVNICA – velikonočni okraski
četrtek, 14. april ob 13. uri v dnevnem prostoru
__________________________________________________
KONCERT Moškega pevskega zbora Maj iz Kranja
četrtek, 14. april ob 16. uri v jedilnici
__________________________________________________
PEVSKO DOPOLDNE s harmonikašico Darjo Jelenc
petek, 15. april ob 9. uri v 1. in 2. nadstropju gradu
__________________________________________________
PRAZNOVANJE ROJSTNIH DNI za stanovalce rojene v
marcu s harmonikašico Darjo Jelenc
petek, 15. april ob 10. uri v dnevnem prostoru
__________________________________________________
IZET ZA STANOVALCE, ki pomagajo pri hišnih opravilih
sreda, 20. april dopoldne
__________________________________________________
DELAVNICA - barvanje pirhov
četrtek, 21. april ob 10. uri v dnevnem prostoru
__________________________________________________
VELIKONOČNA MAŠA –
nedelja, 24. april ob 15.30 uri v jedilnici
__________________________________________________
KVIZ z Olgo Kepic
sreda, 27. april ob 10.30 uri v dnevnem prostoru
__________________________________________________
(Iz objektivnih razlogov lahko pride do spremembe programa.)
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Program pripravila:
Irma Čebašek, delovna terapevtka
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