KLAS
Glasilo Doma starejših občanov
Preddvor in enote Naklo
letnik 21, št. 175

Ako prvega maja dan dežuje,
dobro letino oznanjuje.

maj 2011

Iskrene čestitke stanovalcem,
ki praznujete v maju!
maju!
ga. Katarina Zaplotnik – 2. maj
g. Franc Pečnik – 4. maj
ga. Angela Rehberger – 4. maj
ga. Marija Blažek – 5. maj
ga. Marija Snedec – 6. maj
g. Anton Perko – 11. maj
ga. Ivana Vavtar – 12. maj
ga. Marija Arh – 13. maj
ga. Marija Žumer – 15. maj
ga. Ivana Baloh – 17. maj
ga. Magdalena Urbanček – 17. maj
g. Damjan Sever – 20. maj
ga. Lucija Vin – 20. maj – 80 let
ga. Marija Avbelj – 21. maj – 90 let
ga. Danica Aleš – 22. maj – 90 let
g. Anton Burja – 22. maj
g. Andrej Hočevar – 28. maj
ga. Ana Kramar – 28. maj
g. Anton Zaplotnik – 29. maj
g. Pavel Grašič – 31. maj
_________________________________________
enota Naklo – ga. Marija Beguš – 22. maj
ga. Vesna Bostele – 24. maj
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Prvi maj,
dan dela in mednarodne delavske solidarnosti

Sklep o 1. maju kot prazniku dela so sprejeli predstavniki
delavskih strank na zasedanju druge internacionale 20. junija
1889, in sicer na predlog francoskega delegata Lavigneja.
Prvi maj se je prvič praznoval leta 1890. Na prvomajskih
praznovanjih so poleg boja za osemurni delavnik uveljavljali
tudi zahteve po političnih svoboščinah, predvsem za
enakopravno, splošno, direktno in tajno volilno pravico. V
začetku 20. stoletja pa je postajal vedno bolj aktualen tudi boj
proti militarizmu in imperializmu, boj za mir.
Praznovanje prvega maja se je tudi na ozemlju današnje
Slovenije začelo že leta 1890; sprva v rudniških krajih,
kmalu pa tudi v industrijskih območjih v Trstu, Ljubljani in
Mariboru. Leta 1896 je bila v Ljubljani ustanovljena še
Jugoslovanska socialdemokratska stranka.
Od leta 1948 je v Sloveniji prvi maj uzakonjen kot državni
praznik in kot tak med Slovenci
zelo priljubljen. Delavci so prvo
majsko jutro začeli z budnico
delavske godbe, ki so jih imela vsa
industrijska in velika delavska
središča.
Budnici
so
sledili
slavnostni sprevodi z delavci, ki so
se za tisti dan lepo oblekli in v
gumbnicah nosili rdeče nageljne in
prvomajske značke. Skupaj s
sorodniki so se nato odpravili na
bližnji hrib ali v gozd, kjer so se
udeležili delavskih shodov in tam
kurili kresove in v sprevodih nosili
zastave. Sledila je veselica s
pijačo, jedačo in s plesom.
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Vendar pa prvi maj ni samo praznik dela, za Slovence je
predvsem praznik šeg, navad in ne nazadnje tudi verskih
obredov. Prvi maj je tako tudi prvi dan šmarnic, vsakodnevnih
globokih verskih čaščenj Marije.
Danes je od vseh običajev pri nas najbolj ohranjen običaj
kurjenja kresov na predvečer praznika. Splošno razširjen
običaj je tudi postavljanje prvomajskega mlaja, ki je bil
navadno narejen iz debla smreke, breze in bora, ki se jih ovije z
bršljanom. Smrekov mlaj ima navadno na vrhu bunko in
zastavo, pod smrekovino na vrhu pa na deblo pritrjene vence,
spletene iz cvetja in zelenja. Slovenske vasi so včasih med
seboj celo tekmovale, katera bo imela lepši mlaj, vaški
mladeniči pa so jih celo noč stražili.
Prvi maj je bil prvotno pomladni praznik, ko so se veselili
časa rasti in toplote. Povezan je bil s čaščenjem zelenja, drevja
in cvetja, od koder izvira tudi mlaj. Postavljanje mlajev na ta
dan in z njim povezani običaji so torej veliko starejši. Mlaj torej
ni samo in prvomajski simbol svobode in samozavesti, ki
mesec dni opozarja na pravice delavcev, pač pa tudi ponazarja
bujno majsko rast in zelenje narave in s tem starodavno
predstavo o kozmični materi, ki poraja življenje. Različna
pomena istega simbola sicer nimata dosti skupnega, vendar je
najpomembnejše, da je prvi dan meseca maja ali velikega
travna že od nekdaj prazničen dan.
Naj gre za čaščenje pomladi, praznovanja dela prostega dne,
spominjanja na delavske upore ali vsakodnevno obiskovanje
šmarnic - dejstvo je, da je pred nami prekrasen mesec maj,
mesec, ko vse cveti in tudi zato lahko praznujemo!

Čestitke ob 1. maju, prazniku dela in boja proti
okupatorju!
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V spomin Meri
Ne spominjam se natančno, koliko let sem te obiskovala. Kmalu
si mi zaupala svojo življenjsko zgodbo. Ni bila lahka tvoja pot
do tukaj, ko si prišla v Dom. Občudovala sem tvoj pogum, da si
se sama odločila za ta korak. Občudovala sem tvojo
dobronamerno naravnanost in voljo do življenja. V glavnem si
bila vedra in vesela, včasih pa so tvojo
dušo zajele temne misli, kar ni bilo
čudno ob vsem, kar si v življenju
doživela.
Marsikaj si mi povedala; morda ti je bilo
potem malo lažje. Dokler si mogla, si
rada prihajala na molitveno skupino in
vedno lepo sodelovala. Potem pa te je
oslabelost priklenila na posteljo in
voziček. Včasih so te pripeljali z
vozičkom na skupino, kar ti je bilo še
vedno v veselje.
Postajala si vedno bolj spravljiva s
svojim življenjem, s svojo oslabelostjo
in vsemi nadlogami. Nikoli se nisi nad nikomer in ničemer
pritoževala. Vedno si bila vesela obiska. Čeprav ti je sluh zelo
pešal in si me težko razumela, sem videla v tvojih očeh dobroto
in hvaležnost. »Hvala za obisk,« si vedno rekla, ko sem
odhajala.
Nekega dne pa si tiho odšla tja, kjer ni več trpljenja. Ohranila
te bom v lepem spominu.
Francka
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Ljubezen

Ljubezen ni odločitev, ljubezen je občutek.
Če bi se lahko odločili,
odločili, koga ljubimo, bi bilo
življenje veliko manj zapleteno in hkrati
veliko manj magično.
Največje veselje v življenju je biti
biti prepričan,
da si ljubljen. Vedno obstaja nekdo, ki ljubi
in nekdo, ki se pusti ljubiti.
ljubiti.
Ljubi vse, zaupaj le nekaterim. Krivice ne
delaj nikomur.
Dragi moji,
pridite kdaj med nas,
čas hitro beži,
imejmo se radi mi!
Romih Marija, stanovalka

Dobili smo obisk
Prišla je moja stara mama. Doma je bila na kmetih. Več
mesecev je ni bilo k nam.
Mojo mamo je skrbelo, kako jo bomo pogostili, saj je prišla le
malokrat. »Kaj ji bomo ponudili?« To je bilo prvo vprašanje, saj
mama ni imela ničesar niti v levi roki niti v desni. Za nas,
otroke, je bilo vse dobro! Le da smo imeli kruh in kavo, pa smo
bili zadovoljni. Za kosilo pa največkrat krompir, zelje, repo - vse
kar nam je dobra letina podarila.
Če pa prišel kakšen tak obisk, je pa bilo treba iztisniti vse, kar
smo imeli. Še zlasti zato, ker smo imeli mamo tako radi.
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Stara mama pa ni prišla praznih rok.
Za nas, otroke, je prinesla suhega sadja,
jabolk, kar je pač lahko pripravila za čez
zimo. Za celo družino pa je prinesla tisto,
kar smo še zlasti tisti dan potrebovali, ko
nas je stara mama obiskala.
Vse nam je prav prišlo: malo boljše
bele moke, jajca, sveže domače mleko,
maslo. Vse, kar se je pač dalo dobiti pri kmetu,
kajti tudi stari mami je šlo za nohte, ker ni
imela drugih dohodkov od tistih, ko je prodala
kakšen jajček ali pridelek, ki ji ga je zemlja
ponudila na tisti mali zemlji, ki jo je imela.
Poleg solate smo pripravili še regrat, ki ga je mama nabrala, da
je bila mera zadostna. Mama je pripravila še testo, iz testa pa kot smo rekli pri nas »funšterc« oziroma rudarsko sonce. Dobro
in zadosti, da smo se ga najedli za nazaj in za naprej. Rudarsko
sonce je bilo simbol in smo bili zelo ponosni na to rudarstvo.
Stara mama ni vedela za praznik, mi pa tudi ne. Stara mama je
prišla ravno med pogovorom o pomladi. Otroci smo natrgali
zvončkov in drugega cvetja in tako smo se domislili, da smo
voščili stari mami, naši mami in veselje je bilo popolno. Hvala
ti, mama!
Tako smo otroci doraščali, se šolali, stara mama je obnemogla
in prišla živet k nam. Spremembe in novega okolja se ni
veselila, pa tudi leta so naredila svoje.
Otroci smo dobili vsak svojo službo, vmes je bila seveda vojna,
ki je tudi naredila gorje - v vsakem gospodinjstvu. Fantje, bili
so trije, so morali v vojsko, nekaj jih je padlo, nekaj je bilo
ranjenih in spet so prišle skrbi, kako se bo vse to rešilo.
Čas je tekel, prehitro je tekel. Zdaj smo na vrsti mi, ki nam je
bila narava naklonjena, saj nam je podarila malo daljše
življenje. Seveda v Domu starejših občanov, dokler ne bo zvon
zazvonil.
Rozina Frida, stanovalka
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Aprilski utrinek
Dopoldanski aprilski dan, ob prijetnem
poslušanju koncerta, ljudskih pesmi. V
naših letih nam je v nepozabno veselje
poslušati te naše stare ljudske pesmi. To
nam je omogočil koncert pevcev ljudskih
pesmi Studenček iz Ivančne Gorice in nam
tako v živo veselje budil spomine iz naših
mladih dni. To so usposobljeni, korajžni in
ustrežljivi pevci, saj vidijo, da smo jim
hvaležni.
Imamo pa tudi v naših vrstah sposobno
gospo Nado Tičar, recitatorko, da jim s svojim klenim glasom
izrazi naše hvaležno zadovoljstvo.
Tako je bilo v dnevni sobi našega Doma veselo razpoloženje.
Pevci so nam obljubili, da še pridejo, mi pa jih z velikim
upanjem pričakujemo.
Stanovalka

Moja mama
Malo pred 19. rojstnim dnevom sem odšla
od doma v službo. To je bilo prvo težko
slovo od mame. Prišla sem z Notranjske na
Gorenjsko, med drugače misleče ljudi.
Vsak mesec sem šla k mami na obisk,
vendar to ni bilo isto kot živeti v njeni
družini.
Po več letih sva šli skupaj v toplice in to so
bile ene od mojih najlepših počitnic. Hodili
sva na sprehode, kopanje in si privoščili
obloge topliškega blata. Škoda le, da je
deset dni prehitro minilo in sva se morali
vrniti v vsakdanje življenje.

8

Moje mame že zdavnaj ni več, saj je preminula že leta 1989 v
85. letu starosti. Pogrešam jo!
K.F., stanovalka

Mama
Vsaka mama je prava mama,
dana za srečo in veselje.
Prava. In ena sama.
Za vse življenje
T. Pavček

Molitev
Pomagaj, o Marija ti,
sedaj čas je tvoje pomoči.
Mogočna si, zato nesreče
obvaruj nas hudo preteče.
Kjer ni več najti pomoči,
tam tvoja roka jo deli.
Da prošnje naše, vzdihe vroče,
preslišala bi mogoče,
pokaži, da naša mati si,
ko v stiski hudi nam je vstati,
Marija usmiljena si ti.
Čuj, Marija, klic srca,
saj si vsa usmiljena,
ti mogočna sveta mati,
moraš vedno pomagati,
ko nikjer pomoči ni,
naše upanje si ti.
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Čuj, Marija, klic srca,
bodi nam usmiljena.
Gremo spat, Bog je zlat,
gremo gledat, kaj Marija dela.
Marija dušice napaja,
jih v sveti raj posaja.
Gremo še mi, de' nas napoji,
pa v sveti raj posadi.

Molitvice je gospo Marijo, stanovalko,
ko je bila še otrok, naučila njena stara mama.

Kratek izlet v Rogaško Slatino
Zjutraj me je negovalka Jasna peljala do Preddvora, potem pa
sem se pridružila preddvorskim upokojencem, ki so me lepo
sprejeli - kot vedno - ko potujemo skupaj na lepše.
Pot smo iz Preddvora nadaljevali z avtobusom skozi Mengeš,
Domžale, trojanski predor, zapustili Gorenjsko in nadaljevali pot
po Štajerski ter mimo Vranjskega. Pravijo, da je bila tukaj meja
med Gorenjsko in Štajersko. Peljali smo se po Savinjski dolini,
mimo Žalca, centra hmeljarstva, centra zelenega zlata, kot mu
tukaj pravijo. Tu smo se ustavili, popili kavico in nadaljevali pot
mimo Celja, knežjega mesta, mimo Šentjurja, rojstnega kraja
bratov Ipavec. Bili so glasbeniki, pisatelji, zdravniki. Nato pa
naprej proti Rogaški, kjer smo videli »štajerski Triglav« –
Donačko goro. Pa še skozi Šmarje pri Jelšah do Rogaške
Slatine.
Tukaj smo si ogledali kozmetiko Afrodita. Prijazna gospa nam je
s filmom in razlago predstavila kozmetiko Afrodita, ki ima že
4o-letno tradicijo. Vsi proizvodi so pripravljeni iz naravnih
surovin – kamilice, olivnih listov, grozdnih pešk in še drugih
sestavin. Učinek »liftinga« je viden že po eni uri. Tega se nisem
udeležila, ker me po vrnitvi domov v Domu starejših občanov
ne bi sprejeli.
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Po ogledu Afrodite smo se napotili v steklarno Nova. Zanimiv je
brusilni oddelek, kjer nastajajo prave kristalne umetnine. V
tovarniški trgovini pa smo kupili spominčke.

Pot smo nadaljevali do Podčetrtka – Olimje. Nekateri so šli v
bazen, drugi so si ogledovali okolico. Potem smo imeli v
gostišču Lipa dobro kosilo.
Malo smo se odpočili in nadaljevali pot proti Gorenjski. Med
potjo smo se ustavili na Trojanah, kjer smo kupili znane
trojanske krofe in nadaljevali pot do Preddvora. Tako smo
končali enodnevni izlet.
Hvala vsem, ki so nam omogočili, da smo se imeli »fajn«.

Marija Bliznac, stanovalka

Obiskali so nas mladi glasbeniki
Pred nekaj dnevi smo bili veseli obiska mladih instrumentalistov
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iz glasbene šole Kranj. To so bile flavtistke in deklice, ki so
igrale piščali. Med njimi je bil tudi fant s tubo. Moram reči, da
so nam prikazali marsikaj, česar doslej nismo slišali. Nekateri
so predvajali že celo tekmovalni program. Priznati moram,
da so nas presenetili s čudovitim igranjem. Posebno nas
je presenetila sopranistka z virtuoznim glasom
in doživeto interpretacijo.
Kmalu za njimi so nas obiskali še učenci
različnih glasbenih šol, ki obiskujejo
osnovno šolo v Preddvoru. Ti so nam
zaigrali na različne instrumente,
tudi na kitaro in harmoniko.
Tudi ti glasbeniki so nam
nudili
prijetno
urico
zabave.
Nekateri med njimi so res že
pravi mojstri. Na koncu so se
pojavili kot orkester, oboroženi
z raznimi glasbili, kot
so
»ribežen«, lesene kuhalnice, in nam
zaigrali živahno melodijo. Seveda so
navdušili vse poslušalce.

pokrovke,

Nada Tičar, stanovalka

Kjer se neha govorica, se začenja glasba.

Stoji stoji tam beli grad
Oj, stoji stoji beli grad!
Za gradom teče rdeča kri,
za gradom teče rdeča kri,
de b' gnala mlinske kamne tri.
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Tam Laudon vojvoda stoji,
kervavi meč v rokah derži.
On hoče met beli grad
in turško vojsko pokonča
Cesarske puške pokajo se turške gospe jokajo,
cesarski bombe mečejo se Turki z grada vleč.
Glej, tok mogočen Laudon je
premagal vse sovražnike;
in dokler beli grad stoji,
naj slavo Laudonu slovi!

Po spominu zapisala Karolina, stanovalka.

Obisk učencev glasbene šole Kranj
Vedno se udeležim koncerta ali nastopov
pevskih zborov, ki se predstavljajo v našem
Domu.
Naša gospa Irma vedno poskrbi za kakšno
kulturno prireditev, z glasbeniki ali pevskimi
zbori. Tokrat so nas obiskali učenci glasbene
šole iz Kranja. Bila sem ganjena, ker je bilo
ravno na moj rojstni dan in dan pred godom
Marijinega oznanjenja.
Spomnila sem se, kako smo nekoč pred 8o. leti
praznovali godove, predvečer goda »freht« - to je bila
glasba z dvema pokrovkama, s skledo in žlicami.
Lepa hvala učiteljem in učencem glasbene šole za tako
lepo prireditev.
Marija Bliznac, stanovalka
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Maj
Mesec maj ima ime po Maju, starem
latinskem bogu rasti. Velja za pomladanski
mesec, ki je poln posebnih življenjskih
sil, življenjske rasti. V katoliški cerkvi je
posvečen življenju Marije. Slovensko
ime za maj srečamo že pri Martinu iz
Loke leta 1466 kot »weliky trawen«
- veliki traven. Primož Trubar ga je
povzel in za njim še drugi. Pomensko gre
pri velikem travnu za isto vsebino kot pri
malem travnu (aprilu) - trava zeleni, raste. Med
meseci ima največ domačih imen. Ta so poleg velikega
travna še majnik, cvetnar, cvetnik, rožni cvet, rožni
mesec, sentlipovšek in binkoštnik.
V tem mesecu se vrsti vsakodnevna šmarnična pobožnost, v
križevem tednu so mali prošnji dnevi (21., 22., 23. 5.) pred
praznikom vnebohodom (24. 5.).

Majnik moker,
moker, rožnik pa mlačen,
kmet bo tisto leto žejen in lačen.

Utrinke je pripravila Mirjana Debelak,
ilustriral Peter Trobec.
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VRTILJAK ŽIVLJENJA – O malih ljudeh
6. del

Pomagala je pospraviti po kosilu in z mamo sta zelo sproščeno
klepetali. Marsikaj sta zaupali druga drugi, postali sta
prijateljici. Imeli sta skupno točko, radi sta imeli Klemena.
Nato sta se Viktorija in Klemen še malo sprehodila po bližnjih
poljih. Prijetno sta se pogovarjala in uživala. Ko sta prišla
domov, ju je mama povabila na malico in kavo. Jedli so in se
pogovarjali o marsičem. Proti večeru pa je Klemen Viktorijo
pospremil domov.
»Danes je bil zelo lep dan! Takih nama manjka,« je rekla
Viktorija. Tudi Klemen se je strinjal. V senci košatega oreha sta
se nežno poslovila.
»Veš, Viktorija, zelo težko se poslovim od tebe! Brez tebe ne bi
več znal živeti. Povej mi, kako dolgo bom moral še čakati, da
bova za vedno skupaj?«
»Kaj pa te je sedaj prijelo, saj veš da imam še kar nekaj let
študija pred sabo, če hočem, da uresničim svojo veliko željo.
Na žalost boš še malo počakal!«
Kristina je še vedno delala pri gospe Mariji. Zelo veliki
prijateljici sta postali in o vseh večjih problemih, sta se vedno
pogovorili. Marija je za vse našla rešitev in Kristina ji je vse
zaupala.
»Še nekaj mesecev in tu bo maturantski ples. Že zdaj se
pripravljam nanj, da potem ne bom skakala. Saj greva danes s
Tonetom kupit obleke za naju. Morava biti lepa, da se naju
Viktorija ne bo sramovala. Ona gre tudi z nama. Takoj po
pouku bo prišla k meni, saj ima presenečenje tudi zate.«
Celo dopoldne so hitele vsaka s svojim delom, saj so imele v
zelo kratkem času za izdelati veliko perila. Imele so naročilo za
nek hotel v mestu.
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Še malo je manjkalo do izteka službe, ko je prišla Viktorija. Z
vsemi se je prisrčno pozdravila. Gospe Mariji je izročila kuverto,
v kateri je bilo lično vabilo na maturantski ples. Botrica se ga je
zelo razveselila in obljubila, da pride.
»Viktorija, ali si že kdaj premišljevala, kakšno obleko boš imela
za to priložnost?«
»Nekaj poceni, saj veš, botra, da nam denarja vedno manjka.
Ta obleka pa je le za enkrat in bi bil denar vržen proč.«
»Veš kaj, bova šli skupaj v izposojevalnico oblek in kakšno
lepo rezervirali. Mislim, da bi ti najbolj pristajala kakšna nežno
zelena, glede na tvoje čudovite svetle lase in rjave oči. Kaj
misliš? No, bova že poiskali nekaj primernega!«
»Botra, ti si zame preveč dobra. Ne vem kako ti bom vse to
lahko vrnila?«
»Nič ni treba vračati in ne misli na to. Že tvoje pridno
študiranje in lepo vedenje, je zame krasno plačilo. Le še dolgo
ostani taka!«
Tone je prišel ponju in odšli so po nakupih.
Nekega dne je prišla Viktorija v šolo in vse sošolke so bile zelo
vznemirjene. Ena med njimi je bila pri vedeževalki in zdaj je
pripovedovala, kako ji je napovedala sijajno bodočnost, uspeh v
šoli, dober poklic in srečen zakon. Vsa dekleta so se odločila, da
gredo pogledat svojo prihodnost. Po tri na eno popoldne so se
najavile pri Ruži. Tudi Viktorijo je zajela radovednost, da bi se
prijavila. Večkrat je dvomila, da je naredila prav. O tem ni
doma nič povedala. Prišel je dan, ko je bila na vrsti s Špelo in
Nado. Odločila se je, da bo na vrsti zadnja.
Prišle so v neko čudno stanovanje. V nekakšni veži je stalo pet
razmajanih foteljev. Sedle so nanje in počakale, da jih
vedeževalka pokliče. Viktorija je vedno bolj vedela, da ga je
polomila. Zdelo se ji je, da ne bi smela priti. Vedno bolj je bila
nemirna, kot bi se bala tistega, kar bo izvedela.
Končno je bila na vrsti. V mračni sobi je sedela Ruža, črnolasa,
precej močna ženska, ves čas je kadila cigarete. Soba je bila
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zelo zadimljena. Viktorija se je počutila, kot riba na suhem.
Povabila jo je k mizi, na kateri je razvrstila karte. Povedala ji je,
kako naj dviguje karte.
»Tvoja usoda pa je zelo nejasna. Živiš pri starših, ki to niso.
Tvoje rojstvo je čudno in skrivnostno. No, šola ni vprašljiva,
zelo dobro in visoko boš doštudirala, v kratkem pa boš doživela
strašno bolečino, ki te bo zelo zaznamovala. Težko se boš
rešila! Tvoja služba bo dobra, a celo življenje boš točila grenke
solze, ker ti je usoda namenila veliko trpljenja in
odpovedovanja. Sreča te čaka šele po šestdesetem letu. Naj te
ta napoved ne zmede, saj nam je usoda dana že ob rojstvu in
le malo kdo ima tako moč, da jo spremeni. Če hočeš sebi
dobro, o tem čim manj premišljuj!«
Viktorija je nemočno obsedela pri vedeževalki. Rabila je kar
nekaj časa, da je prišla k sebi. V glavi ji je šumelo in razbijalo.
Ves čas ji je odzvanjalo: NESREČA, STRAŠNA NESREČA!
Ko je prišla iz sobe je bila smrtno bleda in noge so jo komaj
držale. Špela in Nada sta se pošteno prestrašili. Sploh je nista
upali vprašati, kaj ji je rekla Ruža. Molče so šle na avtobus in
molče so se tudi poslovile.
Viktorija pa je šla k Ani, čutila je potrebo, da se nekomu zaupa.
Ko jo je Ana zagledala, jo je molče stisnila v objem in jo
odpeljala do kavča.
»Draga moja Viki, povej, kaj se je zgodilo? Odpri mi srce,
poslušam te! Boš videla, da ti bo lažje!«
»Ana, kdo sploh sem, če vi niste moja prava družina? Prosim
te, povej mi!«
Tako pretresljivo jo je spraševala, da bi ji Ana skoraj zaupala
skrivnost. V zadnjem trenutku si je premislila, saj je vedela, da
nima pravice izdati resnice.
»Kakšne traparija pa so zdaj to? Naša si in to boš vedno ostala,
ne vem, kdo ti je lahko natvezel te traparije!«
Nekaj časa je nezaupno gledala, nazadnje pa je verjela, da se
je vedeževalka zmotila. Nato sta ugotavljali, kakšna nesreča bi
jo lahko doletela. Odgovora nista našli, zato je Ana predlagala,
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naj na vse skupaj čim prej pozabi. Viktorija si je trdno obljubila,
da nikoli več v življenju ne bo obiskala vedeževalke. Sklenili
sta, da bosta molčali o vsem tem, da ne bi vznemirjali še
ostalih.
Vedno bolj se je približeval maturantski ples. Vsi so bili
zaposleni z njim. Vsak je hotel biti čimbolj lepo oblečen, da bi
bil drugim všeč. Seveda pa sta bila najlepša Viktorija in
Klemen. Ona je imela čudovito nežnozeleno dolgo obleko, s
precej velikim dekoltejem, okrašenim z nežnim šopkom
rumenih vrtnic in bele salonarje. Svetle lase je imela zvite v
kodre, ki so ji padle na gola ramena. Klemen pa je imel črno
obleko, črnega metuljčka, črne čevlje in srajco v barvi njene
obleke. Bila sta čudovit par.
Ko je prišel ponjo, ji je prinesel mamino darila za uspešno
končano gimnazijo. Ko je pogledala v rdeča žametno škatlico,
je v njej našla zlato ogrlico, obesek pa je bil v obliki luninega
krajca s posvetilom: »Viktoriji za pridnost.« Klemen ji je ogrlico
zapel za vrat in bila je popolna.
Nato sta se odpeljala. Ko sta prišla v hotel, kjer je ples potekal,
se je marsikdo ozrl za njima in si mislil: »Kako lep par,
ustvarjen eden za drugega.« Preden sta se odpravila na
plesišče, ji je Klemen podaril zlat prstan, z belim kamnom in
vgraviranim njegovim imenom.
»Da te bo vedno spominjal name in mojo ljubezen!« je nežno
rekel in jo je rahlo poljubil na lice. S solznimi očmi ga je nežno
pogledala in se mu tiho zahvalila.
Dvorana se je hitro polnila. Prišli so tudi Kristina, Tone, Ana in
Marija. Postregli so z večerjo. Maturantje so zaplesali četvorko,
nato pa se je začel ples za vse. Bilo je zelo prijetno in šele proti
jutru so odšli domov. Starejši so se odpeljali, Viktorija in
Klemen pa sta šla z družbo maturantov nadaljevat zabavo.
Odšli so v nek vikend, kjer bodo nadaljevali s celodnevnim
piknikom. Sem in tja je kdo malo zaspal, da bi si nabral novih
moči. Tako je bilo ves dan veselo. Plesali so, peli, igrali razne
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zabavne igre, se zabavali. Proti večeru jih je nekaj tudi ostalo,
da vikend tudi pospravijo. Viktorija in Klemen sta ostala. Zelo
pozno sta se vrnila domov.
Klemen se je poslovil: »Hvala, moja draga, za res lepo zabavo!
Nikoli jo ne bom pozabil! Mislim, da sva do sedaj preživljala
svoj najlepši del življenja. Veš, kar skrbi me, kaj bo zdaj z
nama. Ti odhajaš od doma v Ljubljano in le ob koncih tedna se
bova videla. Ne vem kako bom preživel brez tebe!«
»Ne skrbi, to bo šele čez tri mesece! Mene med tem čaka še
matura in to me zdaj bolj skrbi kot vse drugo! Boš videl, vse se
bo uredilo!«
Še objem in dolg poljub in razšla sta se, saj sta komaj čakala,
da gresta počivat, kajti praznovanje je bilo dolgo in naporno. Po
blagodejnem in dolgem počitku je bila Viktorija pripravljena, da
se spopade z maturo. Vso literaturo je že imela pripravljeno,
zdaj je bilo potrebno začeti ponavljati in obnoviti snov, ki jo je
že dobro poznala. Ostalo ji je še štirinajst dni in dobro jih je
izkoristila. Zgodaj je vstajala, šla najprej na kratek sprehod,
nato pa sej ves dan učila. Ana je skrbela, da je dobro jedla, saj
ji je pripravljala najljubše jedi. Vmes, med učenjem, si je vzela
trenutke počitka. Takrat pa je najraje poklepetala z Ano. Vsak
večer je prišel Klemen. Vedno sta šla na sprehod, vmes pa
klepetala. Najbolj so jo osrečevali topli objemi in sladki poljubi.
Po dolgem utrujajočem dnevu, je Viktorija legla in takoj
zaspala.
»No, pa je tudi matura tukaj! Zdaj se moram zbrati in pokazati,
koliko znam!« je govorila zjutraj, preden se je odpeljala v šolo.
Tudi dnevi mature so minili. Viktorija je imela dober občutek,
vedela je, da se je v šoli izkazala. Sproščena je čakala na
rezultate. Komaj je čakala, da jih bodo objavili. Sošolka, ki je
stanovala blizu šole, jo je poklicala, povedala ji je, da je maturo
opravila. Sporočila ji je kdaj bo podelitev spričeval.
Viktorija se je odpeljala v šolo. Kar malo jo je stisnilo pri srcu,
saj je vedela, da se danes spet končuje pomemben del njene
mladosti. Zelo je bila vesela, ko je izvedela, da je maturo
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opravila z odliko. Sprejela je veliko čestitk in tudi razredničarka
ji je rekla, da ji je žal, ker se morajo posloviti.
Doma so se zmenili, da bodo njen uspeh proslavili z
enodnevnim izletom. Odpravili so se v nedeljo z dvema
avtomobiloma. V enem so se peljali Viktorija, Klemen in Ana, v
drugem pa Tone, Kristina in gospa Marija. Šli so v Lendavske
toplice. Cel dan so bili na bazenu, čofotali so v vodi, sedeli v
senci in se prijetno pogovarjali. V njihovi bližini je bila mlada
mamica z dvojčkoma, dvema fantoma. Viktoriji so takoj padli v
oči, takoj je opazila, da je z njima nekaj narobe. Že po
zunanjem videzu, si lahko ugotovila, da sta duševno prizadeta.
Ampak, kako sta bila prijetna in pridna! Kar k Viktoriji sta se
preselila, takoj sta sedela v njenem naročju. Pokazala sta, da ju
je zelo očarala. Težko sta ji razložila, da sta stara pet let in da
jima je ime Marko in Jure. Tudi Klemena sta lepo sprejela. Tako
prijetno so se zabavali, čas je kar prehitro mineval. Žalostno je
bilo slovo, saj otroka nista razumela, zakaj ne smeta z
Viktorijo. Začela sta jokati na ves glas in nista hotela v avto.
Ampak Viktorija ju je lepo umirila, da so se lahko odpeljali. Ta
dogodek je bil za mlado študentko mejnik. Tega dne se je
odločila, da bo študirala specialno pedagogiko in ne zgodovino,
o kateri je razmišljala prej. Dolgo časa se ni mogla odločiti,
katero smer na pedagoški fakulteti naj vpiše. Zdaj se je
odločila, dvomov ni bilo več. Vsi domači, tudi Klemen so jo pri
tej odločitvi podpirali.
(se nadaljuje)
Olga Marinšek Kepic
__________________________________________________

Prisrčno pozdravljeni:
ga. Jelka Maleševič, ga. Bence Rozalija in g. Alojzij Škarja
Poslovili so se:
se:
ga. Ljudmila Kovač Mikelj, g. Frančišek Čarman in ga. Marija Grilc.
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VABILO ZA MAJ 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 13.10 uri v delovni terapiji
KNJIŽNICA – ponedeljek 12.00–12.30 ure in četrtek od 14.–14.30 ure
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

------------------------------------------------------------------KRESOVANJE –
sobota, 30. april ob 20. uri se zberemo na terasi
_________________________________________________
TRADICIONALNI KONCERT
PIHALNEGA ORKESTRA MESTNE OBČINE KRANJ
nedelja, 1. maj ob 14. uri na dvorišču
_____________________________________________
SREČANJE STANOVALCEV GORENJSKIH DOMOV –
srečanje z gospo Mojco Berce, izdelovalko slovenskih
narodnih noš –
sreda, 4. maj dopoldne
__________________________________________________
IZLET NA JEZERSKO in obisk Podružnične Osnovne šole v
Kokri - za stanovalce, ki pomagajo pri hišnih opravilih
sreda, 4. maj dopoldne
_____________________________________________
Z BESEDO IN SLIKO SKOZI ČAS z Mirjano Debelak
sreda, 4. maj ob 10. uri v delovni terapiji in
sreda, 18. maj ob 10. uri v delovni terapiji
__________________________________________________
SKUPNA PEVSKA VAJA za revijo pevskih zborov
(stanovalci domov Kranj, Tržič in Preddvor)
petek, 6. maj ob 10. uri v enoti Naklo
__________________________________________________
BRANJE ZGODB z Olgo Kepic
ponedeljek, 9. maj ob 15. uri v dnevnem prostoru
_____________________________________________
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_____________________________________________
18. REVIJA PEVSKIH ZBOROV SOCIALNIH ZAVODOV
SLOVENIJE v organizaciji lanskih zmagovalcev (Domovi
Kranj, Tržič in Preddvor)
sreda, 11. maj dopoldne v Ledeni dvorani Zlato polje v Kranju
__________________________________________________
ZGODOVINSKI KROŽEK – Marko Ogris
četrtek, 12. maj ob 10.30 uri v delovni terapiji
__________________________________________________
KONCERT Moškega pevskega zbora Triglav Duplje
sreda, 18. maj ob 16.30 uri v dnevnem prostoru
__________________________________________________
PEVSKO DOPOLDNE s harmonikašico Darjo Jelenc
četrtek, 19. maj ob 9. uri v 1. in 2. nadstropju gradu
__________________________________________________
PRAZNOVANJE ROJSTNIH DNI za stanovalce rojene v
maju s harmonikašico Darjo Jelenc
četrtek, 19. maj ob 10. uri v dnevnem prostoru
__________________________________________________
TOMBOLA v novem domu
petek, 20. maj ob 9.30 uri v dnevnem prostoru
__________________________________________________
OBISK IN NAGOVOR
LJUBLJANJSKEGA NADŠKOFA dr. ANTONA STRESA
sobota, 21. maj ob 15.30 uri v jedilnici
__________________________________________________
KVIZ z Olgo Kepic
sreda, 25. maj ob 10.30 uri v dnevnem prostoru
__________________________________________________
IZLET NA BREZJE IN OBISK sv. MAŠE
predvidoma v petek, 27. maj dopoldne
_____________________________________________
(Iz objektivnih razlogov lahko pride do spremembe programa.)
Program pripravila:
Irma Čebašek, delovna terapevtka
___________________________________________________________
Uredniški odbor:
Irma Čebašek, delovna terapevtka, DSO Preddvor
Mirjana Debelek, profesorica, zunanja sodelavka
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