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Sveti Miklavž naj vam prinese veliko dobrega!

Spoštovani prostovoljke in prostovoljci.
Letošnja decembrska revija »Klas« je posvečena prostovoljstvu. To je le majhna
pozornost za vse tiste prostovoljce, ki s svojim delom izboljšujete kakovost
življenja stanovalcev Doma starejših občanov Preddvor in Doma starejših
občanov Preddvor – enota Naklo. Peti december je namreč mednarodni dan
prostovoljnega dela in to je prava priložnost, da se vam iskreno zahvalimo.
V DSO Preddvor se prostovoljno delo razvija že preko 20 let. Aktivnosti
prostovoljcev pa so se dogajale že veliko prej. V vseh teh letih so se razvile
številne oblike prostovoljnega dela, neprestano pa nastajajo in se pojavljajo nove
pobude. Prepričana sem, da idej ne bo zmanjkalo in se nam za obstoj
prostovoljstva ni bati.
Prostovoljno delo je nepoklicno delo, ki ni finančno nagrajeno. Prostovoljci ne
opravljate del, ki so v opisih delovnih nalog. Kljub temu pa nam s skoraj
vsakodnevno prisotnostjo podarjate del svojega prostega časa. Vaši obiski,
neformalni pogovori, vodenje skupin, igranje družabnih iger, vaša ustvarjanja,
pogovori o drugih deželah in umetnosti, spoznavanje igre zlivanja besed na papir,
pesmi, sprehodi, molitve,… ali le nasmeh na obrazu in spodbudni dotiki nam vsakič
znova dokazujejo, da si brez vas skoraj ne znamo več predstavljati bivanja.
Stanovalci Doma so vas vzeli za svoje. S svojimi aktivnostmi vsak od vas na svoj
način prinese toplino ter dodano energijo in skrb. Dejansko držijo trditve:
»skupaj smo«, »ni nam vseeno« in »radi se imamo«. Vaša prisotnost in druženje
nam dajejo možnost, da uspevamo v tistem nekaj več in ustvarjamo poseben
smisel soustvarjanju in sobivanju. Vsak od vas za to prispeva »pisan kamenček« in
skupaj s stanovalci in zaposlenimi ustvarjamo prekrasen mozaik.
V imenu stanovalcev in sodelavcev Doma se vam zahvaljujem za Vaš doprinos k
našim aktivnostim, srečni smo, da prihajate k nam in si želimo, da vam vaše
energije in človečnosti tudi v bodoče ne zmanjka, kar nam pa z neverjetno
ustvarjalno energijo vsakič znova sami dokazujete.
Še enkrat iskrena hvala in čestitke ob petem decembru, mednarodnem dnevu
prostovoljstva.

Andreja Valant,
direktorica DSO Preddvor in DSO Preddvor – enote Naklo
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Kdor ima ljubezen v srcu, ima vedno nekaj,
kar lahko da.
Sreča je kot metulj, ki ga ne moreš ujeti;
če pa mirno obsediš, lahko sede nate …
Druženje s starejšimi bogati in osrečuje. Uživam v skrbi za
druge. Rada se razdajam ljudem, za katere čutim, da
potrebujejo topel nasmeh, objem, stisk roke, pomoč ali pa
samo druženje.
Mija Avsenik
Pred desetimi leti sem se vključila v program Veriga
psihosocialne oskrbe in druženja pri Združenju invalidov –
Forum Slovenije in še isto leto začela obiskovati Dom starejših
v Preddvoru, v letu 2012 pa sem začela obiskovati stanovalce
tudi v domu v Naklem.
Tovrstno delo je postalo del mojega življenja in me osrečuje.
Občutek, da si nekomu pomagal in naredil dobro delo, me
napolni z energijo.
Menim, da je poslanstvo nas, ki izvajamo takšne in podobne
programe prav v tem, da zmanjšujemo razdalje in
odstranjujemo ovire v glavah ljudi, ki menijo, da so starejši,
bolni in invalidi v domove samo odloženi. Nasprotno, moje
izkušnje v teh letih kažejo, da so naši starejši občani, še kako
živahni, samo nekdo jim mora pri tem pomagati in jih stalno
vzpodbujati. Upam, da bom, če bo le mogoče, še leta dolgo
obiskovala naše uporabnike in jim prinašala delček sonca v
njihova življenja!
Simona Bašelj
Oktobra lansko leto sem kot prostovoljka prvič sodelovala pri
vseslovenskem projekti Simbioz@. Ko sem presenečena
ugotovila, da mi je sodelovanje s starejšimi pisano na kožo,
sem se odločila, da želim nadaljevati s prostovoljnim delom.
Zaradi prijaznega osebja in simpatičnih stanovalcev sem začela
sodelovati z Domom starejših Naklo.
Nastja Bojić
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Življenje je lažje, lepše in bolj polno, če ga živimo v veselju,
žalosti in trpljenju skupaj z drugimi. Zato sem se odločila, da
nekaj svojega časa podarim tistim, ki so bolni, ostareli ali jih je
življenje na kakršenkoli način zaznamovalo. Skupaj bogatimo
drug drugega in si prizadevamo narediti življenje čim bolj
prijazno in bolj polno.
Francka Brešar
Prvo molitveno uro v Domu Naklo smo imeli 13.08.2009.
Stanovalci se zelo radi udeležujejo molitvene ure, saj jih prihaja
redno od petnajst do dvajset. Pri molitvi zelo lepo sodelujejo.
Marija je tudi varuška in s seboj pripelje dva ali tri otroke. Tako
imamo vedno tudi medgeneracijsko srečanje. Stanovalci ob tem
izražajo veliko zadovoljstvo in veselje. Pri teh urah tudi sami
zelo uživava in se veseliva druženja. Vedno znova ugotavljava,
kako malo je potrebno, da razveseliš bolnega in obnemoglega
človeka. Prijazna beseda, nasmeh ter malo prostega časa in že
se mu razjasni obraz in na ustnicah se pojavi nasmeh, besede
zahvale. V teh treh letih so se med nami stkale prav prijateljske
vezi in nikoli ne odideva iz Doma, da svojih prijateljev ne bi
ponesli s seboj v svojih srcih. Ne moreva jih pustiti za zaprtimi
vrati, ampak naju v Duhu spremljajo ves teden - do
naslednjega srečanja.
Upava, da se bomo lahko na molitvenih urah še dolgo srečevali!
Marija Čadež in Magda Gros
Prostovoljstvo je lepo in dragoceno, je pomoč sočloveku tukaj
in sedaj. Ljudi vzpodbuja k smislu življenja, sprejetju sebe in
življenju, kakršno je, k miru v sebi, k vseobsegajoči ljubezni.
Vliva upanje in zaupanje v sebe in stvarstvo, v veselje in voljo
živeti vsak dan. Pomaga ljudem v stiski in bolečini.
Prostovoljka skupine Čebelice
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»Rojstni« čas prostovoljstva je september 1989. Kmalu sem
vzljubila delo in ljudi. Upam si trditi, da so za nas torkovi dnevi
prijateljstva. Moji ljudje mi bogatijo čas že vse od upokojitve.
Ana Čebulj
Pravijo, da ima vsak človek nekje svojo »kamrico«, kjer si
napolni dušo in srce. Ena takih mojih »kamric« je v Domu
starejših občanov v Preddvoru in Naklem. Druženje s temi
plemenitimi ljudmi me osrečuje, bogati in napolnjuje s tisto
najbolj žlahtno energijo, ki vsak dan posebej dela lepši in boljši.
Mirjana Debelak
Prostovoljstvo je kot voda v naravi, ki kroži od zemlje, izhlapi v
nebo, kjer se preoblikuje in slej ko prej pade nazaj na zemljo.
Tudi med prostovoljci in člani oz. članicami skupin krožijo dobre
želje, lepe in spodbudne misli, imenitne zgodbe, občasno tudi
takšne, ki jih je in jih še piše naše življenje. Sleherni torek v
mesecu se iz skupine Praproti vračam domov polna
preoblikovane energije.
Marta Erznožnik
Biti prostovoljec je lepo - brezpogojno daješ, prav tako tudi
obilno dobivaš. V skupini Marjetic sem drugo leto in čutim, da
so me vsi in hkrati vsak posebej obdarili z bogatimi
življenjskimi izkušnjami, svojim znanjem in toplino. Zato se
vsem prisrčno zahvaljujem, pa tudi vsem v Domu, ki skrbijo, da
dejavnost, kljub obnovi Doma, skorajda nemoteno poteka.
Danica Gaser
Dajati je božansko, prejemati človeško.
S tem izkazujemo domovinsko ljubezen, da radi vse storimo,
kar srečo domovine povišuje. Zastonj pričakujemo lepšo
bodočnost od spremembe zakonov, od izboljšanja državnih
ukrepov. Temeljito ozdravljenje mora biti od znotraj!
Po boljših ljudeh skrbimo za boljše čase.
Ignac Gorjanc
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Prostovoljno delo mi pomeni koristno izkoriščen čas in
zadovoljstvo ob pogledu na veselo obraze stanovalcev Doma.
Marjeta Gros
Čeprav sem že nekaj časa prostovoljka, me včasih še vedno kaj
preseneti. Včasih, ko se nas zbere malo, pride do bolj osebnega
pogovora in takrat nam kdo pove zgodbo svojega življenja včasih veselo ali pa tudi žalostno, vedno pa zanimivo. Pride tudi
trenutek, ko mislim, da vse skupaj nima smisla. Pa se ob koncu
srečanja oglasi kdo, ki mu je bilo prijetno in mu je druženje kar
prehitro minilo. Takrat vem, da se splača prihajati v skupino in
da sem poplačana in srečna.
Marija Jereb
Prostovoljstvo je vrednota, ki daje in prejema. Ko grem v DSO
Preddvor, imam čudovit občutek, da sem tem ljudem potrebna.
Ker se imamo radi, me napolnijo z energijo za nadaljnje delo.
Bodi prostovoljec, pa boš srečen!
Olga Kepic
Prostovoljstvo opravljam v obliki rednega obiskovanja gospe v
Domu starejših v Potočah. Najina druženja, sproščen klepet,
izmenjava izkušenj in doživljanj se mi zdijo zelo dragoceni.
Popestrijo vsakdanjik, obogatijo pogled na življenje z druge
strani, omogočajo vživljanje v človeka, podarjanje sebe in časa,
ki ga je danes za gojenje odnosov z drugimi največkrat
premalo. Prostovoljno delo mi pomeni dar, ki ga lahko podarim
sočloveku in hkrati sebi.
Irena Končan
Že 13. Leto poteka na naši šoli prostovoljno delo v obliki
družabništva s stanovalci Doma v Preddvoru. Naši učenci si
navdušeni nad srečanji s starejšimi ljudmi, saj se veliko
pogovarjajo, igrajo družabne igre in se zabavajo. Iz Doma se
vračamo vedno dobre volje in obogateni za lepo in preprosto
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druženje. Tudi sama sem vsakič znova hvaležna za naše
prijateljstvo z go. Cilko in go. Danico.
Erna Meglič, OŠ Preddvor
Kot prostovoljka hodim v Dom starejših občanov Naklo že
četrto leto. Po vzorcu narodne pesmi Slovenka sem pravim, da
prostovoljka sem in prostovoljka hočem ostati. Odločitev ni bila
težka in ni mi žal, saj sem ves čas službovanja delala z ljudmi sicer z mlajšo populacijo kot sedaj.
Da bi bilo delo čim bolj zanimivo, sem predlagala, da se
imenujemo Pogovorna skupina Lastovke. Pogovori in razgovori
so naše glavne teme, stanovalci simbolično
predstavljajo
lastovke, ki so zapustile dom, z razliko, da se ne vrnejo. Prav o
lastovkah je bilo lepo napisano v septembrski številki glasila
Klas 2012.
Fani Pagon
Prostovoljka sem preprosto postala zato, ker sem želela biti
koristna. Začela sem s cmokom v grlu. Enostavno nisem
vedela, kaj me čaka. Ves strah in trema sta kmalu minili in kaj
hitro sem ugotovila, da sem se odločila pravilno. Rada grem v
Dom, pripravim različne teme za pogovor in se že vnaprej
veselim sodelovanja. Vsakič, ko odhajam od »mojih punc«
vem, da sem storila nekaj dobrega in dobila v veliki meri tudi
vrnjeno.
Marija Perko
Župnijska Karitas Preddvor, v sodelovanju z mladimi iz župnije,
vsako leto organizira obisk Miklavža v Domu starejših občanov
Preddvor. Mladi odigrajo igrico z vsebino, ki osvetli vrednote
medsebojnih odnosov, potem pa pride Miklavž s svojim
spremstvom. Ne manjka angelčkov, pa tudi hudobcev ne.
Vsakemu oskrbovancu prinesejo simbolično darilo, nekaterim
jih podelijo v jedilnici, ostalim pa odnesejo v njihove sobe. Ti
nestrpno čakajo obisk Miklavža, ki jim stisne roko in jim izreče
kakšno spodbudno besedo, ter jim polepša dan in pusti

7

spomine, iz katerih živijo še ves teden. Tudi mladi, ki
spremljajo Miklavža, se zadovoljni vračajo s tega obiska, z
mislijo, da so razveselili osamljene, potolažili žalostne,
marsikomu obudili spomine na otroška leta in brezskrbne mlade
dni.
Miklavž se vrne vsako leto. Pa srečno!
Marijana Rehberger
Čeprav se je v teh desetih letih življenja tudi meni precej
spremenilo, že nekaj let imam namreč tudi sama sestro v domu
v Ljubljani, v družini je bilo nekaj slovesov in je še težkih
bolezni, priznam, da mi te urice med varovanci Doma še najbolj
pomagajo v stiskah in bolečinah. Ko gledam pred seboj te
mirne, v življenju neštetokrat težko preizkušene obraze ljudi,
ko mi kdo med njimi zaupa svoje strahove, se mi zazdijo moje
skrbi v primerjavi z njihovimi prav malenkostne.
A niso pomirjujoče le skupne ure, marveč tudi trenutki, ki jih
preživljam ob nemočnih bolnikih v posteljah. Med njimi so tudi
že moje bivše sodelavke, sosede …
Milena Rozman
Do starejših ljudi čutim neko posebno ljubezen. Osrečuje me,
da jim lahko nudim del sebe. Stik z njimi me notranje bogati,
posebno ko vidim, da se ob zvokih citer sprostijo, se razživijo,
zapojejo. Če bi delala za plačilo, bi bila prikrajšana za te
prijetne občutke.
Francka Šavs
Od ostalih prostovoljcev se precej razlikujem – predvsem zato,
ker se s stanovalci ne srečujem neposredno, ampak le preko
svojih drobnih ilustracij, s katerimi vsak mesec sproti skušam
popestriti njihova besedila v glasilu Klas. Torej »sodelujemo«
na poseben in enkraten način.
Peter Trobec
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Izlet na Okroglo
Naš izlet na Okroglo pri Naklem je bil zelo lep. Ujeli smo pravi
dan, kakor da bi bil za nas naročen - dan z lepim sončnim
vremenom. Imeli smo se resnično zelo lepo.
Spominjam se, da je bilo leta nazaj tu samo kmetijstvo, zdaj je
pa tu veliko novega. Gospod Jože nam je povedal veliko
zanimivega o vasi Okroglo in okolici ter Domu oddiha Zveze
društev slepih in slabovidnih Slovenije. Razkazal nam je zelo
lepe prostore v gradiču. Povzpeli smo se tudi v stolpič in
občudovali okoliške vasi in polja. V restavraciji so nas postregli
s kavo. Sedeli smo na pokriti terasi in bilo je tako lepo, da bi
bilo vredno obiskati ta kraj tudi, če bi ostali brez kave.
Odpeljali smo se še v Naklo, kjer smo bili najprej zelo lepo
postreženi z dobrim kosilom, na koncu pa še s pecivom.
Za izlet se zahvaljujem direktorici, gospe Irmi in gospodu
šoferju, da smo se srečno pripeljali domov, seveda pa tudi
gospodu Jožetu.
Angela Likar, stanovalka

So poti, ki vodijo v nove kraje,
so poti, na katerih se marsikaj doživi,
so poti, ki vodijo v nova spoznanja
in so poti, ki vodijo v srca ljudi.
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Izlet v park narave Lonjsko polje
Pred vsakim daljšim izletom si vedno najprej zgodaj zjutraj
pripravim zajtrk. Tako je bilo tudi tokrat.
Potem me je naša sestra Gordana peljala do Preddvora, nato pa
naprej z avtobusom po poti skozi Šenčur, mimo Medna in
Ljubljane, skozi Šentiljski predor, mimo Ljubljanskega barja,
naprej po avtocesti proti Dolenjski mimo občine Grosuplje,
Višnje Gore, skozi Krakovski gozd in mimo Krškega polja. Tik
pred Šengensko mejo smo se ustavili, popili kavico.
Na meji ni bilo zastojev. Pot smo nadaljevali proti našim
sosedom Hrvatom, mimo Zagreba, glavnega mesta republike
Hrvaške, ki ima okrog milijona prebivalcev in naprej do
največjega hrvaškega letališča Pleso. Pot nas je vodila naprej
preko reke Savepo in avtocesti do odcepa Ivangrad. Republika
Hrvaška ima več kot pet milijonov prebivalcev. Skozi občino
Križ smo nadaljevali pot naprej po Lonjskem polju, kjer je
naravni rezervat.
Park Lonjsko polje se
nahaja
v
središču
Hrvaške, dobrih 50 km
od Zagreba. Sega od
reke
Save
do
Maslovačke
gore
in
zavzema 506km2. V
čudoviti
neokrnjeni
naravi se nahaja bogata
flora in favna, pa tudi
močvirna področja ter
kulturna in spomeniška
dediščina. Na robu Lonjskega polja se nahaja vas Osekovo.
Tukaj smo se ustavili, si najprej ogledali cerkev Sv. Ane, ki je
bila zgrajena 1729 leta. Po ogledu cerkve smo se ustavili na
kmečkem turizmu Bistrik, kjer nam je gospod Vladimir pripravil
pravo kmečko malico. Tu smo se odpočili in okrepčali.
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Potem smo se posedli na starinsko traktorsko prikolico. Vožnja
je bila zelo zanimiva, po pravi poljski cesti, polni kotanj, še
napolnjenih z vodo od prejšnjega dežja. To smo vriskali, ko je
kolo traktorja zapeljalo čez kotanjo in je voda brizgnila na vse
strani. Hvala Bogu, nismo bilo mokri. Peljali smo se po širnem
Lonjskem polju in občudovali živali, kako se pasejo v neokrnjeni
naravi - najprej čredo krav, potem čredo konj in nazadnje še
prašičev, ki so svobodno rili po travniku, da je izgledalo kot na
pol zorana njiva. Ustavili smo se ob jezeru, kjer so ribice veselo
poskakovale iz vode ter še malo smo občudovali naravo. To
polje ni primerno za setev žitaric. Kmalu je traktor obrnil nazaj,
spotoma smo si ogledali še tradicionalne kmečke hiše, zgrajene
vse v lesu, stare več kot sto let. V nekaterih še vedno živijo
domačini in počasi oživljajo stare »maslovačke« kmetije.
Ko smo se vrnili na kmetijo gospoda Vladimira, nam je res
teknilo dobro kmečko kosilo z dobrim domačim kruhom. K
boljšemu teku so nam zaigrali domači »svirači«. Nekateri med
nami so se veselo zavrteli.
Proti večeru smo se po isti poti vrnili proti Gorenjski, polni
novih vtisov.
Hvala organizatorjem za tako pestro doživetje. Hvala gospe
Anici, ki me je pripeljala do našega Domskega praga. Bila sem
prijetno utrujena.
Marija Bliznac, stanovalka

V december prižiga se tisoč luči,
v december se ulica svetlo blešči,
v december na jelki svetloba žari,
v december vam jaz zaželim,
naj ima novo leto tople, modre oči.
V njih sta nebo in sanje ter sreča za
vse ljudi.
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Srečanje gorenjskih domov na Jesenicah
Neko deževno sredo v oktobru smo se tri stanovalke iz Doma
Preddvor odpravile z animatorko Brigito na Srečanje
stanovalcev gorenjskih domov, ki je tokrat potekalo na
Jesenicah.
Zbrali smo se v veliki dvorani, kjer
nas je čakala kava in pecivo.
Posedli smo se, se posladkali in kar
naenkrat so v dvorano priplesali
štirje pari, ki so nam prikazali kar
nekaj folklornih plesov. Njihove
narodne noše so bile tako lepo
pisane, polne trakcev in različnih
dodatkov. Spremljal jih je fant na
harmoniki. Kasneje smo naredili
velik krog in jeseniška delovna
terapevtka Neža nam je pokazala
nekaj folklornih korakov, ki smo jih
nato za njo ponovili in na koncu
tudi zaplesali, najprej v krogu, nato
pa še v parih.
Stanovalci so odigrali tudi igro »ples klobukov«, kjer so si v
krogu z glave na glavo podajali klobuk. V igri je sodelovala tudi
naša Zorica. Na koncu smo si ogledali še njihov Dom, ki je kar
velik. Sledilo je skupno kosilo in prijetno utrujene smo se
odpravile proti domu.
Vida Kuhar, stanovalka

Naj vam božična noč pokloni mir,
upanje, ljubezen, zdravje in veselje.
Vse to pa naj vas spremlja v letu,
ki nam prihaja naproti.
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Obisk otroškega folklornega festivala v Predosljah
V petek popoldne nas je Brigita peljala v Predoslje, kjer smo si
ogledali 9. mednarodni otroški folklorni festival.
Nastopila je mlajša folklorna skupina Iskraemeco Kranj in
skupina iz osnove šole Beltinci Veseli Marki. Oblečeni so bili v
prekmursko nošo – široke bele hlače iz domačega platna.
Zanimiva je bila tudi skupina skupnosti St.Cirill and Methodios –
Dorkovo iz Bolgarije. Imeli so razkošno narodno nošo, zapeli in
zaplesali pa so tako, da se je tresla dvorana. Lepo sta se
predstavili tudi osnovna šola iz Trzina ter folklorna skupina
Društva Sožitje iz Kranja. Plesalci iz Kopra so predstavili ljudski
ples iz severne Istre, slišali smo še venček ljudskih pesmi v
izvedbi domačih folkloristov iz Predoselj. Tamburaška skupina
Folklorne skupine Iskraemeco Kranj je zaigrala venček ljudskih
pesmi, za konec pa je z njimi zapela Ana Valant, kar je bila pika
na i.
Hvala vsem, ki so nam omogočili, da smo se udeležili te
kulturne prireditve.
Marija Bliznac, stanovalka

Leto, ki pride, ko zdajšnje odide,
naj vam pred vrata pripelje darila
bogata:
ljubezen in zdravje, uspehe in sanje
ter vrečo nabasano s srečo.
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Noč je za spanje
Tehnični pripomočki so nam dobesedno zlezli pod kožo. Le
koliko od bralcev vas hodi s telefonom v roki, da tik pred
spanjem še zadnjič na hitro preverite, ali vam je kdo poslal
kakšno elektronsko pošto oz. je kaj objavil na Facebooku ali
Twitterju?
Tega ne počnejo samo starejši. Veliko bolj zaskrbljujoče je, da
si nočni počitek s pomočjo mobilnih telefonov krajša čedalje več
otrok in mladih. Starši in ostali, ki se ukvarjajo z vzgojo in
izobraževanjem glede uporabe novih tehnologij, veliko napora
vlagajo predvsem v opozarjanje pred možnimi pastmi interneta
in drugih komunikacijskih poti, sedaj pa se je za velik problem
izkazala ravno nočna uporaba telefonov.
Pisanje kratkih sporočil in/ali brskanje
po telefonu v nočnih urah je precej bolj
škodljivo
kot
gledanje
televizije.
Znanstveniki opozarjajo, da s tovrstnim
početjem prekinemo spanec in miselne
procese, ki pomembno vplivajo na
sposobnost spomina in pomnjenja. S
tem
se
lahko
zmanjšata
tudi
koncentracija in spomin mladega
človeka. Poleg tega se ti mladi zaradi
utrujenosti in nerednega spanca čez
dan celo 4x bolj pogosto znajdejo v primežu dremeža, nejevolje
ali lenobne nemoči.
Zato naj ob uporabi moderne tehnologije velja naslednje: tako
kot vemo, da sredi tedna ob enih ponoči ne bi šli pohajkovat in
da starši svojim otrokom verjetno ne bi dovolili izhoda, tako naj
to velja tudi za uporabo mobilne tehnologije, pa čeprav se
komu zdi pisanje nočnih SMS-ov z odejo čez glavo še tako
prijetno opravilo.
Iz revije Ognjišče besedilo izbrala
Angela Likar, stanovalka
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Prelepa Gorenjska…

»Prelepa Gorenjska v ponos si mi ti,
kdorkoli te vidi, te znova želi …«
in

»… ni take višave,
ni take nižave – nikjer –
le gorenjski ima vse to svet!«
Prav zares – prelepa naša domovina!
Naj se mi, ki smo tu doma, tega zavedamo, jo čuvamo in
varujemo ter tako »neokrnjeno« zapustimo našim zanamcem!
Ob jasnem vremenu vidimo lahko Storžičevo skupino, ki spada
v Kamniško-Savinjske Alpe, pa skalnata Kočno in Grintovec,
oba lepotca! Prosti zahodu se nadaljujejo Karavanke s
prekrasnim Stolom, nato Julijci z našim značilnim Triglavom … Zares lepo!
V
Storžičevi
skupini
je
Zaplata – praviloma Zaplata
–
saj
je
zakrpana
(»zaflikana«) z gozdičem, ki
ga vsi poznamo pod imenom
Hudičev boršt. Prav zares je
nekaj posebnega ta gozdič,
saj obstaja sredi travnate
površine in daje vtis zaplate
– krpe.
Ljudsko izročilo pravi takole:
Nekoč, pred davnimi časi, sta v lepem sožitju živela dva kmeta
v vasi Hraše. Bila sta zares dobra soseda v najboljšem pomenu
besede – sosed je namreč sosedu prava »žlahta«. Drug
drugemu sta rada pomagala in noben od njiju ni čutil
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pomanjkanja v nobenem smislu te besede. Tudi v gozdu sta
bila mejaša.
Nekega dne sta se znašla v gozdu ob meji. Po daljšem
pogovoru pravi eden od njiju:
»Zdaj bom pa jaz tole smreko posekal, potrebujem les za
popravilo strehe.«
»Kako? Saj ni tvoja, saj je moja!«
»Moja!«
»Moja!« …
Razjezila sta se drug na drugega in eden od njiju je rekel:
»Hudič naj vzame ta boršt in naj ga nese na vrh gore!«
Ne ve se, kako sta živela naprej in kako je bilo s popravilom
strehe.
Ponoči pa je hudič zares prišel. Iz žepa je vzel nož, ga odprl in
zarezal v tla na štiri ogle v obliki velikega pravokotnika. Zemljo
z drevjem vred je odluščil in zadel na rame ter nesel, nesel …
Ko pa je prišel približno na sredino gore, je »mežnar« pri
Svetem Jakobu zazvonil dan. Tedaj je hudič moč izgubil in prav
tam izpustil gozd ter tuleč izginil. Gozd pa je ostal tam sredi
gore na travnati površini – prav tam, kjer je sedaj. Vsi ga
poznamo pod imenom »Hudičkov bošt«, gora pa je po tej krpi –
zaplati - dobila ime Zaplata.
Po ljudskem izročilu zapisala
Marija Klanjšek stanovalka enote Naklo

Novoletne želje - skrite so
sanje,
novoletne želje - majhne so
tajne,
naj postanejo hrepenenje in
smeh,
sreča naj najde pot do vseh.
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AKCIJA PRIŽIGANJA LUČI
Silvester 1972

Ljudje, prižgimo luč!
Najprej za naše male:
Ko nam preveč bo let
in njihov bo ta svet,
naj vrt jim bo ne skale.
Prižgimo luč, ljudje!
Ljudje, prižgimo luč!
Iz okna vsake hiše
naj čez dežele in meje
srebrno seme seje
in zlo iz nas naj briše.
Prižgimo luč, ljudje!
Ljudje, prižgimo luč!
Prižgimo jo vsi hkrati,
da bodo – kdo ve od kod –
utrujeni soldati
domov spet našli pot.
Prižgimo luč, ljudje!
Ljudje, prižgimo luč!
Naj sveti kdo ve kam.
Saj kdaj že plamen sveče
pokaže pot do sreče
človeku, ki je sam.
Prižgimo luč, ljudje!
F. Milčinski Ježek
Utrinke je pripravila Mirjana Debelak,
ilustriral Peter Trobec.
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VRTILJAK ŽIVLJENJA – Zrela leta
11. del

V iskanju vsega tega je začela s prijateljicami hoditi na ples v
diskoteko, česar prej ni počela. Vse okrog sebe je s tem
presenetila, saj je vedno veljala za zelo resno dekle, za
študentko, ki ji je mar le za študij. Toda to resno, črnooko in
črnolaso dekle so v družbo radi sprejeli. Tudi sama je spoznala,
da je kar nekaj zamudila, ker ni hodila v družbo. Vsak petek in
soboto zvečer so se prijetno zabavali. Dobila je veliko prijateljic
in prijateljev. Vsi pa so jo spoznali tudi po tem, da ni nikoli
poskusila niti kaplje alkohola. Vedno je pila navadno vodo in
prav zato so se veliko pogovarjali o njej. Kmalu je našla tudi
polno oboževalcev. Ko so jo spoznali, so se potegovali za njeno
naklonjenost. Dolgo časa je bila prijazna z vsemi, ni se mogla
sprijazniti z mislijo, da bi se lahko tudi ona zaljubila in imela
fanta.
Večkrat pa se v življenju obrne drugače, kot si zamišljamo.
Kmalu se je prebudilo tudi njeno srce. Začutila je posebno
naklonjenost do študenta elektro fakultete, smer računalništvo.
Bil je prijeten fant temnih las in zelenih oči, atletske postave,
kar precej visok. Doma je bil v Ljubljani, star 21 let. Bil je
precej tih, skromen in neopazen fant. Veliko sta preplesala in
klepetala o marsičem. Nekega večera jo je vprašal, če jo lahko
pospremi domov. Privolila je in odpeljal jo je s starim golfom.
Pot do doma je bila kratka, zato sta še malo posedela v avtu in
se pogovarjala. Tokrat jo je vprašal, če bi bila lahko prijatelja.
Bil ji je všeč in pristala je.
Viktorija je opazila avto pred hišo. Preplavili so jo spomini.
Odločila se je, da hčerke ne bo nič spraševala. Morda pa ji bo
povedala sama? Če ji ne bo, je to njena stvar, saj je že dovolj
stara, da se lahko sama odloči. „Mami, nocoj me je domov
pripeljal moj novi prijatelj. Ime mu je Matej in kar všeč mi je.
Morda pa bova postala kaj več! Kaj pa ti misliš?“
„Monika, jaz ti zaupam, odloči pa se sama, saj si že dovolj
stara! Veš, ko sva šla z očijem narazen, sem si obljubila, da se
v tvoje fante ne bom vtikala.“
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Moniki je bila mamina odločitev všeč. Srečanje z Matejem je ni
pustilo hladnokrvno. Kar ogrela se je zanj. Preden je zaspala, je
premišljevala o njem. Ugotovila je, da se ne bo prehitro podala
v razmerje, ampak počasi, saj ga mora najprej spoznati.
Viktorija je poklicala Pavleta, da se je zmenila za mamin
pregled. Obljubil ji je, da bo to čim prej uredil in jo potem
obvestil. Povedala mu je tudi, da se je z Moniko pogovorila in
upa, da je zdaj že prišla do pravega spoznanja. Omenila mu je
tudi, da zdaj ob petkih in sobotah hodi v diskoteko s
prijateljicami. O Mateju je še molčala. Želela je, da mu to pove
Monika sama. Pogovarjala sta se še o Jerneji.
Pavle je povedal Izabeli kaj sta se pogovarjala z Viktorijo.
Sklenila sta, da bo Izabela povabila Moniko na kosilo v hotel.
Hotela je dekletu dokazati, da ji ni ničesar vzela, da želi biti
njena prijateljica.
Naslednji dan jo je poklical oči. Kar nekaj časa sta se
pogovarjala o vsem. Povedala mu je, da ima zdaj resnega
prijatelja s katerim hodita v diskoteko. Pavle jo je prosil, naj se
ne prenagli in naj fanta najprej spozna.
„Pripelji ga kdaj s seboj k nama, da se spoznamo!“
„Kako pa naj pridem, ko pa je Izabela huda name? Verjetno še
ni pozabila, da sem bila zelo nesramna.“
„Nič ti ni zamerila, na tukaj jo imaš, pa se sami pomenita!“
„Pozdravljena Monika! No, kako si? Veš, da bi te rada videla in
se s teboj pametno pogovorila? Če si za to me jutri počakaj
pred šolo. Bom prišla pote po pouku, da bova šli na kosilo. Si
zato? Prav! Kdaj naj te pridem iskat? “
Monika je bila malo v zadregi, saj ni pričakovala, da bo Izabela
njeno nerodnost pozabila.
„Ob enih bi že šlo. Prav počakala te bom pred šolo na
parkirnem prostoru!“
O razgovoru se je pogovorila z mami in mamo. Bilo ji kar malo
neprijetno, ko je morala priznati, da ni pričakovala, da ji Izabela
ne bo zamerila. Priznala je, da je bila neumna, da se je
obnašala kot trmast otrok.
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Mama Kristina ji je rekla:
„Verjamem, da si se nekaj naučila. Vedi, da se moraš najprej
prepričati, če hočeš nekoga obtožiti. Upam, da boš končno
odrasla in boš doživela čim manj takih izkušenj.“
Viktorija pa je raje previdno molčala, saj je videla, da je hčerki
res težko in da svoje ravnanje obžaluje.
„Monika, pa kaj lepega si obleci jutri, da bo Izabela ponosna
nate. Najprej se ji moraš opravičiti, tega ne pozabi. Vesela sem,
da si svojo zmoto spoznala in prav se mi zdi, da greš z njo na
kosilo. Saj tudi sama želim z njima obdržati prijateljske odnose.
Če je ljubezen med nama končana, ni treba, da bi se zato
sovražili. Močno pa se zavedam, da vidve svojega očeta
potrebujeta.“
Moniki je čas v šli zelo počasi tekel, saj je komaj čakala, da
bosta šli z Izabelo na kosilo.
Izabela je bila točna in odpeljali sta se. Med vožnjo sta
klepetali. Odločili sta se, da gresta na grad. Izabela je Moniko
pohvalila, ker se je tako lepo uredila. Tudi ona je rekla, da ji je
njena obleka zelo všeč. Preden sta vstopili v grajsko
restavracijo, je Monika rekla: »Izabela, rada bi se ti opravičila
za svoje obnašanje. Res, oprosti mi, priznam, da nisem ravnala
prav »
Izabela jo je objela čez rame in rekla: »Tisto bova obe pozabili!
Skušali bova narediti vse, da bova postali dobri prijateljici. Si za
to?«
»Veš, kar preveč si dobra z menoj! Mislim, da si tvoje dobrote
na zaslužim. A res se bom potrudila, da bova postali
prijateljici!«
Prijetno sta se pogovarjali ob dobri hrani. Izabela ji je povedala,
kako je pomagala njenemu očetu pozabiti ženo in hčerki. Rekla
je, da ve, da Pavle te ljubezni ne bo nikoli pozabil, saj jih ima
neizmerno rad. Pa tega od njega tudi ne bo zahtevala. Vseeno
pa ga iskreno ljubi in prav zaradi nje in Jerneje, se je
odpovedala svojim otrokom. Razložila ji je vse o operativnem
posegu. Ko je Monika vse to slišala, je naraščalo spoštovanje
do te ženske. Iskreno si je želela njenega prijateljstva, saj je
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začutila, da ji mora dati svojo ljubezen v zameno za njene
otroke, ki se jim je odpovedala. Čas je hitro minil in zadovoljni
sta se poslovili z obljubo, da se čim prej spet slišita in vidita.
Ko je Monika prišla domov sta mami in mama videli, da je
zadovoljna. Vedeli sta, da je Izabelo sprejela in se sprijaznila s
takim načinom življenja. Podrobno jima je vse povedala, kaj je
doživela in kaj sta se pogovarjali. Vse so bile zadovoljne.
Zadovoljna pa sta bila tudi Izabela in Pavle. Vedela sta, da
premagala veliko oviro, na poti do sreče. Pavle je bil ponosen
na Izabelo, saj je spoznal, da ima ta drobcena ženska zelo
veliko srce. Bil je srečen, da je smel živeti ob njej.
Viktorija je imela vedno večje probleme s prizadeto Jernejo.
Postala je popadljiva, trmasta in nesramna. Z živci je bila čisto
na koncu, zato je bila Jana večkrat pri njih. Nje Jerneja ni upala
zelo izkoriščati.
O njenem vedenju se je posvetovala s kolegi v Zavodu. Rešitve
niso našli. Svetovali so ji, naj hčerko da v Zavod, naj jo nima
več doma. S tem pa se ona ni strinjala. Saj si ni mogla
predstavljati, da bi za njenega otroka skrbeli drugi. Prvič je
spoznala, da je ta otrok kriv, da sta se z možem ločila. Težko je
bilo priznati resnico, da se je zaradi Jerneje odpovedala zakonu
in ljubezni. Čeprav si je dopovedovala drugače, je spoznala, da
je napravila napako. Ampak za vse n svetu tega ne bi priznala.
Raje bo še naprej trpela ob prizadetem otroku.
Monika pa se je vedno bolj navezovala na Mateja. Skoraj vsak
dan sta se sestajala, klepetala ob kavici, hodila v kino in plesat.
Po vsakem srečanju jo je odpeljal domov. Sedela sta v avtu in
se dolgo pogovarjala. Brez olepšav mu je zaupala v kakšni
družini živi, da sta se starša ločila zaradi prizadete sestre, v
katero je mami nesmrtno zaljubljena. Opisala mu je tudi svoj
izbruh pri Izabeli in kako sta potem zgladili spor in šli na kosilo.
Matej jo je mirno poslušal. Ko je končala, jo je prijel za roko in
rekel:
»Monika, veliko si v življenju pretrpela. Nujno potrebuješ
dobrega prijatelja, s katerim se boš lahko o vsem pogovorila.
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Dovoli mi, da bom jaz ta prijatelj. Upam, da čutiš, da te imam
rad in bi želel, da postaneva več kot prijatelja.«
Nič ni odgovorila, le dovolila mu je, da jo je objel in nežno
poljubil. To dejanje je pomenilo več, kot tisoč besed. Mateju je
zatrepetalo srce, v njem se je rodila nežna ljubezen in trdno
prijateljstvo.
Viktorija je sedela na balkonu in je vse to videla. V srcu jo je
rahlo zbodlo, ko se je spomnila prvih sestankov s Pavletom.
Prvič jo je spreletelo spoznanje, da se stara. Vprašala se je, kaj
ji je življenje do sedaj ponudilo? Ni bilo radodarno do nje.
»Kdo ve, morda pa me kaj lepega še čaka. Ah, saj ni važno!
Srečna sem, da je Monika postala popolnoma drugačna, odkar
hodi z Matejem. Morda pa se bo zdaj le umirila in odrasla.«
Hči je prišla k njej na balkon. Sedla je in začela pripovedovati,
kaj sta se pogovarjala z Matejem.
»Mami, kaj pa ti misliš? Ali je tak fant, da bom ob njem
srečna? Ne bi rada doživela tega, kar sta vidva z očijem. Jaz
želim biti srečna!«
»Draga moja, to je odvisno le od tebe! Mislim, da je zdaj že
čas, da ga pripelješ domov in mi ga predstaviš. Nič nimam
proti, če se bosta sestajala pri nas. Samo prosim te, da
uporabljaš svojo pamet. Preden se predaš v intimnost z njim,
dobro premisli. Cvet mladosti podariš le enemu!«
Še sta prijetno klepetali in hči ji je obljubila, da bo o vsem
dobro premislila. Prav ob tem pogovoru se je med njima spletlo
iskreno prijateljstvo, ne samo kot mati in hči, ampak kot dve
prijateljici.
Viktorija je po dolgem času lahko mirno zaspala. Tudi Jerneja je
bila bolj mirna, saj so ji dali zdravila, ki so hitro učinkovala.
Strah, s katerim se je spoprijemala mati, je počasi zbledel.
Tolažila se je, da bodo zdaj morda prišli bolj srečni časi, po
katerih je tako hrepenela.
Toda usoda Viktoriji ni bila naklonjena, zopet se je znašla pred
hudo preizkušnjo.
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Pavle ji je telefoniral, da mamo Kristino lahko pripelje na
pregled v splošno ambulanto. Takoj se je šla z njo pogovorit,
kdaj je pripravljena iti.
»Le zakaj me siliš na pregled. Saj je z menoj vse v redu. Nikar
ne skrbi še zame, ko imaš svojih težav že več kot dovolj. No,
da boš pomirjena, se kar zmeni, kadar tebi najbolj odgovarja.
Ampak, jaz vem, da je vse v redu. Bolje, da se ne vznemirjaš
brez potrebe!«

Olga Marinšek Kepic
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VABILO ZA DECEMBER 2012 - enota NAKLO
o BIOSINHRON SKUPINSKA TERAPIJA
od ponedeljka do petka od 14.30 – 15.30 ure
v avli enote Naklo
o SKUPINA ZA SAMOPOMOČ Trobentice z Marijo Jereb
sreda ob 10.30 uri v delovni terapiji enote Naklo
o MOLITVENA URA z Magdo Gros in Marijo Čadež
četrtek ob 10.30 uri v kapeli enote Naklo
o ROČNA DELA
petek ob 10.15 uri v avli enote Naklo
o TELOVADBA
torek ob 7.55 uri v 1. nad. in ob 9.00 uri v avli enote Naklo
petek ob 7.55 uri v 1. nad. in ob 11.45 uri v avli enote Naklo
o IZPOSOJA KNJIG – vsak dan v recepciji enote Naklo
------------------------------------------------------------------ZGODOVINSKI KROŽEK z g. Markom Ogrisom
ponedeljek, 3. december ob 10.30 uri v del. ter. enote Naklo
__________________________________________________
VAJE ZA VADBO SPOMINA
torek, 4. december ob 10.30 uri v delovni terapiji enote Naklo
_____________________________________________
BREZ VODE NI ŽIVLJENJA (peka kruha, parkeljnov,
pletenic) - Biotehnični center Naklo (v okviru projekta
Spoznavanje in varovanje naravnega okolja)
torek, 4. december ob 15.00 uri v avli enote Naklo
__________________________________________________
Z BESEDO IN SLIKO SKOZI ČAS z ga. Mirjano Debelak
sreda, 5. december ob 13. uri v del. terapiji enote Naklo
__________________________________________________
OBISK sv. MIKLAVŽA
sreda, 6. december ob 12.00 uri v jedilnicah in po sobah
enote Naklo
_____________________________________________
sv. MAŠA
četrtek, 6. december ob 10.30 uri v kapeli enote Naklo
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ŠOPEK PESMIC ZA BABICO IN DEDKA – kulturni program
in otvoritev fotografske razstave vnukov in pravnukov
stanovalcev Doma starejših Naklo
sobota, 8. december ob 10.00 uri v avli enote Naklo
__________________________________________________
BRALNA SREČANJA Z MESTNO KNJIŽNICO KRANJ V družbi dobrih knjig in prijetnih ljudi
ponedeljek, 10. december ob 10.30 ure v del. ter. enote Naklo
__________________________________________________
KONCERT mednarodne glasbene skupine SONCE V SRCU
torek, 11. december ob 10.30 uri v avli enote Naklo
__________________________________________________
IZDELOVANJE VOŠČILNIC IZ ODPADNEGA MATERIALA in
VESELA POŠTA - Biotehnični center Naklo (v okviru
projekta Spoznavanje in varovanje naravnega okolja)
torek, 11. december ob 14.30 uri v avli enote Naklo
__________________________________________________
PEVSKO POPOLDNE s harmonikarico Darjo Jelenc –
četrtek, 13. december ob 15.15 uri v avli enote Naklo
__________________________________________________
OBISK KOLEDNIKOV petek, 14. december ob 16.45 uri v avli enote Naklo
_____________________________________________
PRESKRBA Z VODO NEKOČ IN DANES - Biotehnični
center Naklo (v okviru projekta Spoznavanje in
varovanje naravnega okolja)
sobota, 15. december ob 10.00 uri v avli enote Naklo
__________________________________________________
POGOVORNA SKUPINA LASTOVKE z ga. Faniko Pagon –
ponedeljek, 17. december ob 10.30 uri v del. ter. enote Naklo
__________________________________________________
SLAVNOSTNO PREDPRAZNIČNO KOSILO
s skupino Koprivnik, nastopom pevke Fanike Križaj in
obiskom Božička
torek, 18. december ob 12.30 uri v avli enote Naklo
__________________________________________________
BOŽIČNI KONCERT Cerkvenega otroškega pevskega
zbora Vesela srca iz Šenčurja –
sobota, 22. december ob 10.30 uri v avli enote Naklo
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BOŽIČNA MAŠA ponedeljek, 24. december ob 10.30 uri v kapeli enote Naklo
_____________________________________________
KRAŠENJE SMREK z otroci iz vrtca Rožle iz Nakla
za datum se še dogovarjamo
_____________________________________________
V primeru nepredvidenih dogodkov se bo načrtovani program spremenil.

Program pripravila:
Irma Čebašek, delovna terapevtka

VABILO ZA DECEMBER 2012 - DSO Preddvor
o SKUPINE ZA SAMOPOMOČ
torek ob 10.15 uri
o MOLITVENA URA
petek ob 10.30 uri v pritličju gradu
o BIOSINHRON SKUPINSKA TERAPIJA
ponedeljek in petek ob 7.45 uri v pritličju gradu
o JUTRANJA TELOVADBA
torek, sreda, četrtek ob 7.45 uri v pritličju gradu
------------------------------------------------------------------IGRICA in OBISK sv. MIKLAVŽA v organizaciji Župnijske
Karitas Preddvor, v sodelovanju z mladimi iz župnije
sobota, 1. december ob 14.30 uri v dnevnem prostoru
_____________________________________________
OBISK DIJAKOV iz ESIC KRANJ
sreda, 5. december dopoldne
__________________________________________________
IZDELOVANJE ARANŽMAJEV IZ ODPADKOV - Biotehnični
center Naklo (v okviru projekta Spoznavanje in
varovanje naravnega okolja)
petek, 7. december ob 15.00 uri v dnev. prost. v pritličju gradu
_____________________________________________
BRANJE ZGODB z Olgo Kepic
ponedeljek, 10. december ob 10.30 uri v pritličju gradu
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ZGODOVINSKI KROŽEK z Markom Ogrisom
torek, 11. december ob 13. uri v pritličju gradu
_____________________________________________
BRALNA SREČANJA Z MESTNO KNJIŽNICO KRANJ V družbi dobrih knjig in prijetnih ljudi
sreda, 12. december ob 10.45 uri v pritličju gradu
_____________________________________________
Z BESEDO IN SLIKO SKOZI ČAS z Mirjano Debelak
sreda, 12. december ob 13. uri v pritličju gradu in
sreda, 19. december ob 13. uri v pritličju gradu
__________________________________________________
SLAVNOSTNO PREDPRAZNIČNO KOSILO s citrarko
Francko Šavs (v novem domu) in harmonikarico Darjo
Jelenc (v gradu) ter obiskom Božička
četrtek, 20. december ob 12.30 uri
_____________________________________________
BOŽIČNA MAŠA in zahvala sestri Dioniziji
sreda, 26. december ob 15.30 uri
__________________________________________________
PRAZNOVANJE ROJSTNIH DNI za stanovalce
rojene v decembru - s harmonikarico Darjo Jelenc
četrtek, 27. december ob 13. uri v pritličju gradu
__________________________________________________
PEVSKO POPOLDNE s harmonikarico Darjo Jelenc
četrtek, 27. december od 14.00 do 15.00 ure v gradu
_____________________________________________
V primeru nepredvidenih dogodkov se bo načrtovani program spremenil.

Program pripravila:
Irma Čebašek, delovna terapevtka

___________________________________________________________
Uredniški odbor:
Irma Čebašek, delovna terapevtka, DSO Preddvor
Mirjana Debelak, profesorica, zunanja sodelavka
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