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Rožnika toliko dežuje, da zadnji koreninici zadostuje.

MEDNAR ODNI
DAN OKOLJA
5. junij je svetovni dan okolja
in je eden glavnih načinov, s
katerim Združeni narodi
spodbujajo ozaveščenost o
okolju
ter
povečujejo
pozornost politike.
Letošnja tema dneva okolja je Zelena mesta: planet v
prvem planu!. Generalni sekretar OZN Kofi Annan je v
poslanici zapisal, da bo v naslednjih letih prebivalstvo
naraščalo predvsem v mestih, zlasti v manj razvitih
državah. Do leta 2030 bo več kot 60 odstotkov
prebivalstva živelo v mestih.
Tako hitra širitev mest prinaša izredne izzive, od revščine,
brezposelnosti do kriminala in odvisnosti od drog. Že zdaj
vsak tretji mestni prebivalec živi v revni četrti. V vse
prehitro rastočih mestih in velemestih je premalo
okoljevarstvenih ukrepov in je načrtovanje naključno, je še
zapisal Annan.
Svetovni dan okolja je razglasila Generalna skupščina
Združenih narodov leta 1972, da bi tako zaznamovala
odprtje konference o človekovem okolju v Stockholmu.
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Naša druženja v Naklem
Skupini Trobentice sem prebrala zgodbo o vzgoji indijanskih
otrok.
Indijanci svojim otrokom pokažejo dve poti. Prva se strmo
vzpenja po ozki kamniti potki v hrib. Ker je polna nevarnosti, so
Indijanci prepričani, da napor otrokom krepi značaj, saj se
soočijo s težavami in ovirami, ki jih morajo premagati.
Druga pot pa se prijetno spušča, je široka, brez obremenitev,
vendar vodi v puščavo. Tam pa vlada prezgodnja smrt.
Pogovorili smo se, kako smo mi
vzgajali svoje otroke in kako so nas
vzgajali naši starši. Mnogi so se
spomnili svojega otroštva, ko so bili
premajhni, da bi poprijeli za delo,
zato so morali popaziti na krave. Ker
so bili slabo napravljeni in bosi, so si
noge ogreli tako, da so stopili v
kravjak, iz katerega se je še kadilo in
je bil prijetno topel. Tudi siti niso bili
nikoli. Znali pa so biti hvaležni za
vsak košček kruha.
Po vojni je bilo spet malo drugače.
Tudi takrat je bilo pomanjkanje, vendar so bili ljudje bolj
odprtega srca in pripravljeni pomagati, o čemer se lahko
prepričamo še danes. Vsaka vas ima svoj dom, kjer so se
včasih odvijale prireditve. Domove so s prostovoljnim delom
zgradili vaščani. Pomagali so tudi drug drugemu.
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To pa danes ni več v navadi. Ljubezen in pomoč bližnjemu zelo
šepa ali pa je pri nekaterih celo umrla, kar je velika škoda. Lepo
in radi se imejmo in lep pozdrav!
Marija Jereb, prostovoljka

Za dušo in telo
Topli dnevi tudi naju zvabijo v naravo, saj nama popestrijo dan.
Še posebno lepo pa nama je takrat, ko naju prijateljica Mija
povabi na izlet. Rade se odpeljemo v Preddvor, se ustavimo ob
jezeru Černava in uživamo v lepi naravi. Seveda si vzamemo
čas tudi za kavico in klepet.
Ob pogledu na okoliške
gore pa se razneži zlasti
Marija, saj jo spominjajo
na čase, ko je v hribe
pogosto zahajala in je
prehodila velik del tega
našega
čudovitega
hribovja.
Danes v gore ne hodiva, zato pa toliko bolj uživava ob pogledu
nanje.
Jolanda Jarc in Marija Metelko,
stanovalki enote Naklo

Življenje je takšno kot hoja v hribe. Pogosto moraš
sestopiti, da bi dosegel vrh.
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Zvonček poje na gorici
Zvonček poje na gorici,
čuj, večernico zvoni
in popotnik se odkrije
in posluša mili glas.
Zvonček poje na gorici,
čuj, večernico zvoni,
zvonček ljubi, zvonček dragi,
ti k pokoju vabiš me.
Zvonček poje na gorici,
čuj, večernico zvoni.
Po spominu povedala
Rezka Kožuh, stanovalka

Izlet za starejše upokojence Preddvora
Vsako leto organizira DU Preddvor izlet za starejše člane. Letos
smo potovali po Poljanski dolini do Gorenje vasi.
Zjutraj naju je z Angelo od Doma do Preddvora pripeljal naš
Jani. Naprej pa smo nadaljevali pot skozi Tupaliče, Žabnico in
Škofjo Loko, kjer nas je pozdravil mogočni škofjeloški grad.
Nato pa naprej po Poljanski dolini do Gorenje vasi, kjer smo se
ustavili v cerkvi Sv. Janeza Krstnika in se udeležili svete maše,
ki jo je daroval gospod župnik Gregor. Pri sveti maši so
sodelovale tudi preddvorske pevke in lepo zapele majniške
Marijine pesmi.
Potem smo se napotili na kmetijo Pustotnik. Gospodar nam je
pojasnil, s čim se vse ukvarjajo. Povedal je, da gojijo krave,
ovce, koze in da iz pridobljenega mleka delajo različne mlečne
dobrote - več vrst sira, jogurta in smetane ter da je pri izdelavi
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zelo pomembna higiena in temperatura. Za pokušnjo smo dobili
krožnik različnih vrst sira.
Presenečeni
smo
bili
nad
urejenostjo kmetije in nad
»štalo« z velikanskimi okni.
Manjkale so samo še zavese!
Po
ogledu
kmetije
smo
nadaljevali pot do vasi Vinharje,
kjer nas je na kmečkem turizmu
pri Ljubici čakalo dobro kosilo.
Ko smo se okrepčali in odpočili,
smo se odpravili nazaj proti Preddvoru. Pot je bila zelo
zanimiva: ozka vijugasta cesta, zeleni gozd … Ravno sedaj, v
maju, je vse tako nežno zeleno! Na koncu naju je prav do
Doma z Angelo pripeljala prijazna gospa Slavka iz Potoč.
Bilo je zanimivo in lepo, saj nam je bilo tudi sončno vreme
naklonjeno. Hvala vsem tistim, ki so nam omogočili, da smo se
imeli »fajn«.
Marija Bliznac, stanovalka

I d r i j a – eno najzanimivejših in najlepših mest
v Sloveniji
Na mesto Idrija imam zelo lepe spomine. Tam je živela
moja najljubša teta Jerica, ki sem jo pogosto obiskovala.
Z zanimanjem sem poslušala njena pripovedovanja o
zgodovini mesta in rudniku živega srebra.
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Zgodovina
Če govorimo o Idriji, ne moremo mimo rudnika živega srebra.
Idrija najverjetneje danes sploh ne bi obstajala, če konec 15.
stoletja na tem območju ne bi našli zelo bogate živosrebrne
rude.
Legenda pravi, da je neki kmet, Škafar, leta 1490 na območju
Idrije odkril samorodno živo srebro. Medtem ko je nalival vodo
v škaf, se je nekaj zasvetilo v vodi. Hotel je premakniti škaf, a
je bil tako težek, da ga ni mogel premakniti niti za centimeter.
Šel je v Škofjo Loko in tam so ugotovili, da gre za živo srebro.
V Idriji naj bi začeli kopati rudo v zadnjem desetletju 15.
stoletja. To dokazuje tudi Cerkev sv. Trojice, ki je bila zgrajena
leta 1500. Do leta 1508 rudarji v zemlji niso našli kaj prida
živega srebra, tega leta pa so v Antonijevemu rovu našli
ogromne žile. Značilen idrijski »grad« Gewerkenegg, ki ni nikoli
služil za obrambo in je bil namenjen shranjevanju živega srebra
ter domovanju rudniške uprave, so zgradili leta 1527. Leta
1575 je rudnik v celoti prišel pod upravo avstrijske vlade, ki je
bila lastnica vse do 1918. Ob menjavi oblasti se je rudnik tudi
moderniziral. Zgradili so retortne peči za žganje rude in črpalke
za črpanje vode iz podzemlja. Rudnik so ob koncu 17. in
začetku 18. stoletja zasedli Francozi, ki pa so se do Idrije
obnašali zelo roparsko.
V drugi polovici 18. stoletja je imela Idrija najbolje organizirano
zdravstveno službo na področju sedanje Slovenije. Tedaj so
rudarji namreč zdržali pri rudarjenju največ tri leta. V Idriji so
delali med drugimi Giovanni Antonio Scopoli (1732 - 1788), ki
je napisal prvo knjigo o kranjski flori Flora Carniolica in
Balthasar Hacquet (1739 - 1815), čigar knjiga Oryctographia
Carniolica je temelj slovenske geologije in mineralogije.
Mesto se je po odhodu
Francozov
znova
počasi
stabiliziralo
in
doživelo
najboljša leta malo pred 1.
svetovno vojno. Med vojno je
rudnik razumljivo stagniral,
tako da je bilo poslovanje
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otežkočeno. Ko je Idrija po vojni skladno s pogodbo prišla pod
italijansko oblast, je rudnik posloval zelo slabo zaradi
ignorantskega odnosa italijanske države. Po drugi svetovni
vojni, ko je Idrija po pogodbi iz leta 1947 prišla pod Jugoslavijo,
se je začela zadnja modernizacija rudnika, v kateri so med
drugim uvedli precejšnjo mehanizacijo in rotacijske peči.
Rudnik so začeli zapirati v 80. letih 20. stoletja, ko je živemu
srebru na borzah izrazito padla vrednost, ki je sledila množični
opustitvi živega srebra v industriji.
Grad Gewerkenegg
Nad krajem Idrija dominira mogočna
stavba
Gewerkenegg.
Čeprav
s
svojim
mogočnim
izgledom
in
vogalnimi stolpi spominja na grad, ga
ne moremo smatrati za pravi grad po
pravilih gradoslovja (kastelogije).
Nikdar ni bil središče fevdalne
gospoščine in ni bil zgrajen za
obrambo. Zgrajen je bil leta 1527 kot
upravna zgradba rudnika in skladišče za živo srebro in hrano
(takrat pozimi ni bil mogoč normalen dostop v Idrijo). Sedaj ga
obnavljajo. Danes je v stavbi Idrijski muzej (predvsem sta
zanimivi rudarska zbirka in zbirka čipk) ter glasbena šola.
Šolstvo
Prvi učitelj je omenjen v 2. polovici 16. stoletja. V Idriji so
korenine slovenskega strokovnega šolstva (rudnik je 1728
ustanovil tehniško in zemljemersko šolo).
Leta 1901 je bila v Idriji ustanovljena prva realka v slovenskem
jeziku.
Antonijev rov - rudnik muzej
Del rudnika v opuščanju je predelan (obnovljen) kot rudnik muzej in odprt za dostop. To je Antonijev rov, del rudnika takoj
za nekdanjim glavnim vhodom. V hiši, iz katere je vhod v
Antonijev rov, se je rodil Stanko Bloudek, slovenski letalski
konstruktor, športnik, načrtovalec športnih objektov.
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Čipke
Čipkarstvo se je začelo proti koncu
17. stoletja, ko so delavci začeli
zgubljati delo v rudniku. Takrat se je
namreč izpopolnila tehnika žganja
rude, zato je zahtevala vedno manj
delovne sile. Idrijske čipke so po
svetu začele postajati znane leta
1875, ko je Franc Lapajne ustanovil
podjetje in trgovino čipk ter le te začel
uspešno izvažati po celotni Evropi ter
Ameriki. Leta 1876 so klekljarice pod vodstvom Ivanke
Ferjančič odprle čipkarsko šolo.
Prodaja čipk je do propada AvstroOgrske zelo uspevala, saj so idrijske
klekljarice dobivale veliko priznanj,
tudi mednarodnih. Med prvo svetovno
vojno je prodaja zelo upadla. Ko je po
vojni Idrijo zasegla Italija, se je
morala prilagoditi tudi idrijska čipka.
Glavni problem je bil, ker so se morali
preusmeriti na popolnoma nova
tržišča,
saj
so
prej
prodajali
predvsem v območje Nemčije, nato
pa so morali glavno tržišče iskati v
Italiji. Po 2. svetovni vojni je prodaja
čipk zaradi propada rudnika zmeraj bolj upadala.
Danes se čipke prodajajo predvsem zaradi turizma, na žalost je
bila ukinjena tudi poklicna čipkarska šola v Idriji. Za čipkanje se
dandanes odloči le še zelo malo žensk, klekljajo predvsem
mlajša dekleta, ki hodijo v Čipkarsko šolo večinoma zaradi
hobija. Kot zanimivost velja omeniti, da kar nekaj potomk
Franca Lapajneta poskuša ohraniti družinsko tradicijo ter
tradicijo Idrijskih čipk nasploh.
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Jedi
Najbolj znana idrijska jed so žlikrofi, ki so jih gospodinje
pripravile ob praznikih ali pa ob posebnih nedeljah. Sestavljeni
so iz kroglic, ki so napolnjene s krompirjem in ocvirki, okoli nje
pa je podolgovat testeninski obroč, ki spominja na staro
francosko kapo. Znana jed je tudi gosta juha imenovana
smukavec, v kateri se najdeta predvsem zelje in krompir.

Izbrala in povzela Frani Kopač, stanovalka

Če rožnika sonce pripeka in vmes dežek rosi,
ni treba se bati teka – obilno zemlja rodi.
Mirna reka ima cvetoče obale
Skoraj smem zapisati, da je bilo življenje Plahutove Anice kar
precej podobno mirni reki in da se je smela in mogla opirati na
cvetočo obalo. No, so bili trenutki preizkušenj, vendar Anica je
vedno reševala težave s pomočjo vere in tako mogla in smela
ohranjati mir v srcu.
Življenje je šlo dalje, Anica se je poročila, dobila res dobrega,
pridnega moža, odgovornega očeta njunima sinovoma.
Njena mama je vse do smrti živela v njihovi družinski
skupnosti. Sožitje med člani družine je bilo tako spontano
spoštljivo in samoumevno, da je kaj takega za današnji čas kar
nekaj posebnega in je to vredno poudariti.
Anica in Lojze sta imela prijatelja, ki je imel pesniško žilico.
Njima v čast je za poročni čas napisal posvetilo z akrostihom.
Hvaležna sem, da je Anica dovolila posvetilo objaviti v našem
glasilu Klas – a to šele na prigovarjanje.
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Zdaj se tudi mi veselimo s teboj, Anica - o, joj, celo smemo
zahrepeneti, da bi se z nami moglo kaj podobnega zgoditi.
Morda pa le, če tisto kaj velja: da nikoli ni prepozno …
Meseca junija praznuješ rojstni dan. Na starost si grejemo roke
od mladosti. Mi pa ti želimo, da ti spomini ogrejejo srce in
prikličejo kar največ lepega iz tvoje mladosti in zrelih let.
Ostani še dolgo z nami zadovoljna in dobre volje.
Ana Čebulj, prostovoljka

Trenutki za smeh

"Najboljši način, da si zapomniš rojstni
dan svoje žene je, da ga enkrat pozabiš."
E. Joseph Cossman

"Zdravnik mi je napovedal le šest mesecev življenja, ko pa nisem
bil zmožen plačati računa, mi je dal še dodatnih šest mesecev."
Walter Mattbau

"Zdravnik mi je rekel, da izgledam kot milijon dolarjev - zelen in
gubast."
Red Skelton
"Moja žena je najbolj čudovita ženska na svetu. To ne mislim
samo jaz - tudi ona misli tako!"
Neznan avtor
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"Zakaj je Bog ustvaril najprej moškega, šele nato žensko? Ker si
ni želel nasveta, kako naj to naredi."
Neznan avtor
"Humor je najdemokratičnejša človeška navada."

Karel Čapek

"Duhovniki se potolažijo, da niso poročeni, ko poslušajo ženske
pri ispovedi."
Armand Salacrou
"Trdo delo nobenega še ni ubilo, toda zakaj tvegati?"

Neznan avtor

"Če ženski odpiraš vrata svojega avta: imaš novo ženo, ali nov
avto!"
Grafit
"Sivi lasje so Božji grafiti."

Bill Cosby

"Nikoli ne jemljite življenje resno. Saj itak noben ne preživi."
Neznan avtor

"Ko sem bil star štirinajst let, se mi je oče zdel tako neumen,
da sem ga komaj prenašal. Ko sem bil star enaindvajset let,
pa sem bil presenečen, koliko se je ta stari mož v sedmih letih
naučil"
Mark Twain

Pripravila Mojca Sajovic, socialna delavka
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Dan državnosti
Tudi najzaslužnejši dolguje domovini več kot ona njemu.
Jakob Burckhardt

Približujemo se dnevu državnosti, ko obeležujemo spomin na 25.
junij 1991, dan, ko je slovenska skupščina razglasila
neodvisnost Slovenije. S tem je naša država tudi formalno
postala samostojna, saj sta bili sprejeti Deklaracija o
neodvisnosti Slovenije in Temeljna ustavna listina o
samostojnosti in neodvisnosti Slovenije. Ta dan se je globoko
vrezal v zavest vsakega Slovenca in za vedno spremenil tok
zgodovine, zato je prav, da opozorimo na to pomembnost.
Vprašanje državljanske in narodne zavesti je v tretjem
tisočletju prav tako aktualno, kot je bilo v preteklosti.
Tudi v združeni Evropi se vedno znova
pokaže, da cilj odprave meja in uvedbe
prostega pretoka blaga, oseb,
kapitala ter znanja ne pomeni
odprave raznolikosti, nacionalnih
posebnosti in pretopitev v brezoblično gmoto
ljudi brez nacionalnih korenin.
Vsi smo Evropejci, a pred tem smo Slovenci, ponosni na
svoje korenine, ponosni na vse, kar nas združuje in razlikuje od
drugih.
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Prav je, da v počastitev rojstva slovenske države še posebno
poudarimo naš praznik in našo samostojnost, zato tudi vsako
leto na predvečer dneva državnosti poteka praznovanje na Trgu
republike v Ljubljani.
Država ni abstrakten pojem - državo sestavljamo mi, državljani
ter ljudje, zato je to praznik nas vseh. Praznujmo ga v prijetnem
vzdušju skupaj z družino, prijatelji, sostanovalci, sodelavci in
znanci, saj bomo tako naredili največ zase, za druge in za
domovino.
Prijetno praznovanje ter veliko brezskrbnih, sončnih, poletnih
dni.

Utrinke je pripravila Mirjana Debelak,ilustriral Peter
Trobec.
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VRTILJAK ŽIVLJENJA – Zrela leta
6. del
Čas je neusmiljeno tekel, zdaj je bila Monika stara že štiri leta, Jerneja pa
eno leto.
Viktorija je bila še vedno na porodniškem dopustu. Vse se je vrtelo okrog
Jerneje, ki je bila ljubljenka vseh. Čeprav so se zelo ukvarjali z njo, niti ni
sedela, niti ni poskušala govoriti, ne hoditi.
Kristina je imela največkrat Moniko pri sebi, da se je Viktorija posvečala
mali.
Pavle je veliko časa preživel v službi. Od doma se je počasi odtujeval. To
je najprej opazila mama Kristina. Govorila je s svojo hčerko:
»Viktorija, ali ti ne opaziš, da je tvoj mož zelo veliko od doma. Za družino
se skoraj ne zanima! Ali ti ni sumljivo, da ima tolikokrat nočno dežurstvo?
Meni se zdi, da si vsemu kriva ti. Ali ti je vseeno, če tvoj zakon razpada?
Poglej, skoraj nikoli več nikamor ne greste skupaj. Ti je vseeno? Tudi
Moniko zelo redko kam pelje. Mislim, da ne delaš prav! Kaj pa če vas
zapusti? Kako boš sama skrbela za oba otroka? Premisli, mogoče je še
čas! Saj veš, da ti tudi jaz ne bom mogla dolgo pomagati. Saj sem že
stara. Bodi pametna in premisli, kam pelje vse to!«
Viktoriji pa je bilo vseeno. Zdaj je bila njena velika skrb Jerneja. Pa tudi
zaradi vseh težav je ljubezen počasi umirala. Le sem in tja se je še
vprašala, kaj se dogaja z njenim zakonom. Ampak, bilo je že prepozno!
Nekega dne so dobili telegram, kjer so jim sporočili, da je teta Ana v
Domu umrla. Poskrbeli so, da so jo upepelili in pokopali. Bila je že stara
86 let in le malo kdaj so jo obiskali, saj je bila strašno pozabljiva in je
živela v svojem svetu. Vse njeno imetje je dobila Viktorija. Ona je vso
opremo pustila v Domu, pa tudi obleke. Vzela je le denar, ki pa ga ni bilo
malo, saj je teta Ana celo življenje živela skromno. Viktorija je ves
podedovani denar vezala v banki za hude čase. Na pogrebu so se po
dolgem času spet zbrali vsi. Danes je bila prvič z njimi tudi Jana, ki jo je
Viktorija najela za Jernejo. Bila je otroška negovalka, stara 20 let. Plačo je
dobila v zavodu za otroke s posebnimi potrebami, kjer je bila zaposlena,
od tam pa je za nekaj ur hodila k Jerneji. Zdaj se je že bližal čas, ko bo šla
Viktorija v službo.
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Moniko je dala v bližnji vrtec, Jernejo pa je vozila s seboj v službo. Zdaj je
delala z najmlajšimi, da je lahko imela pri sebi svojo hčer.
Njeni sodelavci so kmalu ugotovili, da Viktorija ni več taka kot prej.
Prizadeta hči je iz nje naredila zagrenjeno, žalostno mamico, ki v življenju
ni imela nič lepega, le večno skrb za otroka. Vsem se je zasmilila in
pomagal so ji, kolikor so ji mogli. Še vedno pa jo je krasila njena dobrota
in ljubezen do otrok. Niso pa jo mogli razumeti, zakaj se je odpovedala
ljubezni in sreči z možem.
Viktorija si je vedno govorila:
»Vse bom storila, da svojega otroka usposobim, da bo samostojna. To je
moja največja življenjska naloga.«
Vse svoje moči je usmerila v to, vse drugo je pozabila ali potisnila na
stran.
Samo eno navado je ohranila. Ko sta se z Jernejo vrnili pozno popoldne
domov, sta šli k mami Kristini na kratek pogovor. Tam ju je že čakala tudi
Monika, ki je vsa srečna pripovedovala mamici, kaj se ji je tistega dne
zgodilo. Na tem druženju so se vse pogovorile, potožile in si povedale.
Viktorija je potem hčerki pustila babici, sama pa je odšla v stanovanje in
pospravljala, prala, likala in postorila še to in ono. Zvečer je hčerkama
pripravila večerjo. Če je bilo potrebno je pomagala Moniki, ki je že imela
kakšno nalogo in jo sama ni zmogla.
Včasih se je teh večerov udeleževal tudi Pavle, a ne velikokrat, ker je bil
skoraj vedno v bolnici.
Precej časa pa je Viktorija porabila, da je Jernejo spravila v posteljo.
Veliko problemov je imela z njo, preden je zaspala. Monika pa je imela
navado reči: »Mami moja, lahko noč, lepo spi!« Cmoknila je poljubček njej
in sestrici in šla z medvedkom k babici. A bila je zelo zadovoljna, saj se ni
nikoli pritoževala. Navadili sta se druga druge in med njima se je stkalo
pristno prijateljstvo. Viktoriji je bilo to prav, saj ji je ostalo več časa za
Jernejo.
Pavle pa se je vedno bolj odtujeval. Smisel svojega življenja je našel v
delu v bolnici. Večkrat je tudi tam prespal. Domov je hodil le po sveže
perilo in obleko. Včasih se je še poskušal zbližati z ženo, a nikoli mu ni
uspelo. Spoznal je, da telesne ljubezni pri njej ne bo več našel. Ni mogel
razumeti, zakaj se je to zgodilo, a rešitve ni našel. Viktorija je bila dobra
in skrbna žena, a ko bi moralo priti do telesnega stika, se mu je zdelo, da
je obdana s steklenim obročem, ki ga ni znal podreti.
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Nekega večera sta se o tem problemu odkrito pogovorila. Viktorija mu je
odkrito povedala:
»Veš, dragi mož, v meni je ljubezen umrla. Enostavno se jo bojim! Poglej
kakšnega otroka sem rodila! Če bi se mi to še enkrat zgodilo, bi se mi
zmešalo. Ko pomislim na vse to, me vsa ljubezen mine. Vem, moški si in
hudo mi je zate! Toda jaz te ne bom obsojala, če si boš našel drugo
žensko. Jaz nikoli več ne bom ljubila, kot sem nekoč. Moja ljubezen sta
zdaj moji hčeri, predvsem Jerneja. Zdravnik si in veš, da prav ona
potrebuje vso mojo ljubezen. Nič te ne bom obsojala, če boš šel svojo pot.
Prosim te le nekaj, ko se bo to zgodilo, želim, da mi odkrito poveš. Čeprav
te imam še vedno rada, bom to ljubezen žrtvovala. Točno vem, kaj je
moja dolžnost. Prosim, razumi me!«
Vsa nesrečna je zbežala v Jernejino sobo, da bi ob prizadetem otroku
našla izgubljeno ljubezen. Ko je babici Kristini povedala o tem pogovoru z
možem, jo je ona spet okregala. Rekla ji je:
»Le kako si mogla pozabiti vso Pavletovo ljubezen! Zdaj si ga enostavno
pahnila od sebe. Boš videla, kako ti bo težko, ko si bo res našel drugo.
Nihče ne zahteva tega od tebe! Preveč si se navezala na Jernejo, saj ona
ne ve, kaj vse delaš zanjo. Spametuj se, še je čas! Boš videla, kako težko
boš sama skrbela za dva otroka.«
A vse dobronamerne besede Viktorije niso prizadele. Zdaj je živela le za
Jernejo. Celemu svetu je hotela dokazati, da take otroke ozdravi le skrb in
ljubezen staršev. Poiskala je vse specialiste, ki bi njeni hčeri pomagali. Z
njo je hodila po vseh mogočih bolnicah, a rešitve ni našla. Jerneja je bila
še vedno na stopnji enoletnega otroka, čeprav je bil zdaj že v tretjem letu.
Monika je že obiskovala prvi razred. Bila je zelo bistra deklica in zelo
samostojna. Babica Kristina jo je vsako jutro pospremila na avtobus,
popoldne pa jo je šla spet počakat. Viktorija pa je iskala rešitev za
Jernejo. Vse noči je prebirala strokovno literaturo, a uspeha ni bilo. Hči je
le vegetirala, ni se odzivala na okolico, poznala je le svojo mamico. Vse to
je zelo slabo vplivalo na Viktorijo. Vedno bolj je postajala zagrenjena,
nobena stvar je ni več zanimala, postala je čudna. Redki so bili tisti, ki so
ji stali ob strani, saj je vzbujala mnenje, da je najraje sama, da ji tudi za
prijateljstvo ni mar. Edino en del svojega življenja je imela dobro urejen.
Materialno je bila dobro preskrbljena. Plačo je imela veliko, pa tudi Pavle ji
je dajal veliko. Vsaj ta skrb je bila urejena. Večino denarja je prihranila,
saj ni nikamor hodila, ker je bila najraje doma.
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Pavle pa je v službi hitro napredoval. Zdaj je bil že vodja otroškega
oddelka v bolnici. Vsi so ga imeli radi, saj je bil velik strokovnjak in dober
človek. Posebna odlika pa je bila njegova velika ljubezen do otrok. Vsi, ki
so delali z njim, so ga zelo spoštovali, a so se spraševali, kako, da z
družino nima sreče. Ni jim ostalo skrito, da večji del dni preživi kar v
bolnici, domov gre le redko kdaj. Na otroški oddelek je prišla nova
zdravnica Izabela Avsec. Prišla je v šefovo ekipo. To je bila prijetna
ženska, stara 28 let, ki je z odliko doštudirala in opravila vse izpite in tudi
staž. Bila je zelo sposobna, zato je takoj dobila službo. Ko sta se prvič
srečala s Pavletom, sta takoj ugotovila, da se bosta dobro razumela.
Stopila je v njegovo pisarno in rekla: »Gospod šef, sem Izabela Avsec,
rekli so mi, da se vam moram javiti. Zdaj sem vam na razpolago, prosim,
da mi poveste, kdaj naj začnem z delom.« Pavle si jo je dobro ogledal.
Bila je prijetna svetlolaska, frizuro je imela speto v rep. Bila je v črnih
hlačah in zelenkasti, svileni bluzi na nogah je imela drap čevlje in enako
torbico. Bila je zelo elegantna. Pavleta so očarale zelene oči in precej
velike, čutne ustnice. Njena pojava ga je kar malo zbegala. Naenkrat si je
zaželel, da bi postala prijatelja. Hitro se je zbral in se pogovoril o pogojih
dela in kje in kaj bo delala. Zmenila sta se, da bo stanovala v zdravniškem
bloku ob bolnici. Kar oddahnil si je, ko je povedala, da je sama. Njena
edina sorodnica je sestra, ki pa živi na Koroškem. Dogovorila sta se, da bo
čez teden dni začela službo v njegovi skupini. Ko je odhajala, mu je
ponudila roko. Kar malo dalj časa jo je zadržal v svoji roki. Pošteno si je
priznal, da je nanj napravila dober vtis. Imel je občutek, kot bi zopet
oživel, saj mu že dolgo nobena ženska ni vzbudila takega zanimanja. Kar
nekaj časa je brez dela obsedel ob pisalni mizi in premišljeval. Po dolgem
času je spret zahrepenel po ženski bližini. Sam sebe je pokaral: »Le kaj ti
je? Saj o novi doktorici prav nič ne veš, mogoče pa je že vezana. Ne nori,
saj si vendar zrel in pameten moški! Ne dovoli si, da bi se v teh letih na
vrat na nos zaljubil!«
Ko je zvečer legel na kavč v sobi za dežurne zdravnike, ni mogel zaspati.
Kar naprej se mu je prikazoval Izabelin obraz. Nocoj je po dolgem času
sklenil, da mora s svojim življenjem nekaj narediti. Bolj kot kdajkoli je bil
odločen, da se mora odločiti. Spoznal je, da čas neusmiljeno teče, on pa le
životari. Trdno odločen, da bo svojo usodo spremenil, je zaspal.

Olga Marinšek Kepic
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VABILO ZA JUNIJ 2012 – enota 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. 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
o BIOSINHRON SKUPINSKA TERAPIJA –
torek in petek ob 11.30 uri v avli enote Naklo
------------------------------------------------------------------sv. MAŠA –
četrtek, 31. junij ob 10.30 uri v kapeli v enoti Naklo
__________________________________________________
BRALNA URA z ga. Faniko Pagon –
ponedeljek, 4. junij ob 10.30 uri in
ponedeljek, 18. junij ob 10.30 uri v delovni terapiji enote Naklo
__________________________________________________
BEZGOV PIKNIK torek, 5. junij ob 10. uri v enoti Naklo
__________________________________________________
NASTOP UČENCEV 3.a in 3.b razreda Osnovne šole Naklo
torek, 5. junij ob 11. uri v avli enote Naklo
__________________________________________________
PIKNIK S SVOJCI –
sobota, 9. junij ob 11. uri na trati za Domom v enoti Naklo
_____________________________________________
ZGODOVINSKI KROŽEK z g. Markom Ogrisom –
ponedeljek, 11. junij ob 10.30 uri v delovni terapiji enote Naklo
__________________________________________________
Z BESEDO IN SLIKO SKOZI ČAS z ga. Mirjano Debelak –
torek, 12. junij ob 13. uri v delovni terapiji enote Naklo
__________________________________________________
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PREDAVANJE O KRČNIH ŽILAH – mag. Irena Rupnik –
Lekarna Naklo –
petek, 15. junij ob 10.30 uri v avli enote Naklo
__________________________________________________
OTVORITEV RAZSTAVE LIKOVNE SEKCIJE KD DOBRAVA NAKLO –
ponedeljek, 18. junij ob 16. uri v avli enote Naklo
__________________________________________________
PEVSKO DOPOLDNE s harmonikarico Darjo Jelenc –
torek, 19. junij ob 10.30 uri v avli enote Naklo
__________________________________________________
SPREHOD in druženje ob kavi –
torek, 26. junij – odhod ob 10. uri izpred Doma Naklo
___________________________________________________________
V primeru nepredvidenih dogodkov se bo načrtovani program spremenil.

VABILO ZA JUNIJ 2012 – DSO Preddvor
ROČNA DELA – ponedeljek in četrtek ob 9.15 uri v delovni terapiji
PEKA PIŠKOTOV - ponedeljek ob 10. uri v dnevnem prostoru
VAJE ZA VADBO SPOMINA – ponedeljek ob 11. uri v delovni terapiji
DRUŽABNE IGRE – torek ob 9.30 uri v dnevnem prostoru
SKUPINE ZA SAMOPOMOČ – torek ob 10.15 uri
USTVARJAJMO SKUPAJ – sreda ob 10.30 uri v dnevnem prostoru
KRIŽANKA - četrtek ob 13.15 uri v delovni terapiji
KNJIŽNICA – četrtek od 14. –14.30 ure v delovni terapiji
ZAPOJMO SKUPAJ – petek ob 9.30 uri v dnevnem prostoru
MOLITVENA URA – petek ob 10.30 uri v Josipinini spominski sobi
o BIOSINHRON SKUPINSKA TERAPIJA –
od ponedeljka do petka ob 7.15 in ob 11.45 uri v delovni terapiji,
sreda ob 9.30 uri v dnevnem prostoru,
ponedeljek in petek ob 7.45 uri v dnevnem prostoru v pritličju gradu
o JUTRANJA TELOVADBA –
novi dom – od ponedeljka do petka ob 8.50 uri v dnevnem prostoru
grad pritličje – torek, sreda, četrtek ob 7.45 uri v dnevnem prostoru
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

------------------------------------------------------------------NASTAJANJE EVROPE IN EVROPEJCEV – PREDAVANJE S
PROJEKCIJO - Marko Ogris –
ponedeljek, 4. junij ob 13.30 uri v delovni terapiji
__________________________________________________
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PREDAVANJE O KRČNIH ŽILAH – mag. Irena Rupnik –
Lekarna Naklo –
četrtek, 7. junij ob 10. uri v dnevnem prostoru
__________________________________________________
sv. MAŠA –
petek, 8. junij ob 10.30 uri v Josipinini sobi
__________________________________________________
BRANJE ZGODB z Olgo Kepic –
ponedeljek, 11. junij ob 15. uri v dnevnem prostoru
_____________________________________________
PEVSKO DOPOLDNE z Ignacem Gorjancem –
sreda, 13. junij ob 10.30 uri v dnevnem prostoru
__________________________________________________
KVIZ z Olgo Kepic sreda, 20. junij ob 10.30 uri v dnevnem prostoru
_____________________________________________
Z BESEDO IN SLIKO SKOZI ČAS z Mirjano Debelak sreda, 20. junij ob 13.00 uri in v delovni terapiji
__________________________________________________
PEVSKO DOPOLDNE s harmonikarico Darjo Jelenc četrtek, 21. junij ob 9.00 uri v 2. nadstropju gradu in
ob 9.30 uri v 1. nadstropju gradu
__________________________________________________
PRAZNOVANJE ROJSTNIH DNI za stanovalce
rojene v juniju - s harmonikarico Darjo Jelenc četrtek, 21. junij ob 10.00 uri v dnevnem prostoru
__________________________________________________
V primeru nepredvidenih dogodkov se bo načrtovani program spremenil.

Program pripravila:
Irma Čebašek, delovna terapevtka
__________________________________________________________

Radost ni v stvareh,
temveč v nas.
(J.M.T.)
___________________________________________________________
Uredniški odbor:
Irma Čebašek, delovna terapevtka, DSO Preddvor/
Mirjana Debelak, profesorica, zunanja sodelavka
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