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Če ima o pustu sonce moč, mrzla bo velika noč.

SPOZNANJE
Ko v srcu nekaj zazveni,
ljubezen se takrat rodi,
dekliško telo se spremeni,
postati mati si želi.
Neznano čustvo te prevzame,
drugače gledaš celi svet,
želiš spoznati vse neznano,
podariti hočeš nedolžni cvet.
Če fant tvoj vrača ti ljubezen,
za vedno hočeš ostati z njim,
počasi spletaš svoje gnezdo,
od doma se takrat posloviš.
Življenje zdaj začenjaš novo,
mladosti leta minejo,
boriš za svojo se usodo,
vse je drugače, a lepo.
Potem naenkrat se zgodi,
da v tebi nekaj se zbudi,
življenje novo zdaj nastaja,
pod srcem človek se poraja.
Spoznaš, da boš postala mati,
življenje bi želela dati,
ljubezen vso in srčno kri,
da tvoj otrok se zdrav rodi.
Ko prvič detece zagledaš,
se nežnost v tebi porodi,
z nikomer več ga ne zamenjaš,
želiš mu zdrave, srečne dni.
Olga M. Kepic
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Velika noč in simbolika
Velika noč se šteje za najpomembnejši vsakoletni praznik
krščanske vere. Opominja na dogodek Jezusovega križanja in
njegovega vstajenja od mrtvih tri dni kasneje. Zapisi pravijo, da
naj bi se vstajenje dogajalo nekje med leti 26 in 36 našega štetja.
Ravno zaradi takšne dolge zgodovinske dobe, ki jo velika noč
nosi za seboj, pa so, predvsem v mlajši zgodovini, ta praznik
začeli dopolnjevati dodatni simboli. Tako poleg rdečih pirhov,
hrena in drugih simbolnih jedi danes v času praznika naletimo še
na marsikatere druge barve in simbole.
Eden od s imbolov velike noči je tudi velikonočni zajček. Že na
mnogih starih voščilnicah lahko opazimo podobo zajca. Ta je
pogosto narisan s precej človeškimi potezami in oblačili
Legenda pravi, da velikonočni
zajec na predvečer velike noči
otrokom prinese obilo pirhov,
čokolade in sladkarij. Nekateri
viri pravijo, da podoba
velikonočnega zajca izvira iz
severozahodne Nemčije, kjer je
bil leta 1600 prvič upodobljen v
nekem mediju. Šele okrog leta
1800 so pričeli za veliko noč
izdelovati čokoladne zajčke.. Zajec, tako kot jajca, simbolizira
plodnost, saj zajkli povržejo veliko mladičev naenkrat.
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Kako smo včasih praznovali veliko noč
Naša družina je bila velika, saj je bilo pri hiši kar deset otrok.
Za veliko noč smo otroci dobili po eno pomarančo in štrukelj iz
črne moke. Barvali smo tudi jajca, in sicer tako, da smo jih
skuhali v vodi, ki smo ji dodali čebulne olupke.
V žegen smo nesli v soboto, žegnane jedi pa smo jedli šele v
nedeljo pri zajtrku.
Moji spomini na mladost in
velikonočne praznike so lepi,
saj je bila družina številna.
Francka Sekne, stanovalka
enote Naklo
Za veliko noč smo pekli potico,
barvali pirhe in kuhali šunko.
Čeprav smo šunko kuhali že v
petek in je nam, štirim
otrokom, slastno dišala, smo jo lahko jedli šele v soboto zvečer,
ko smo jo prinesli z žegna na Rupi.
Kasneje, ko mame ni bilo več, sem tradicijo velike noči
ohranjala skupaj z nečaki. Prav tako smo pekli potico, kuhali
šunko in barvali velikonočna jajca.
Danes pa to počno nečaki sami in oni skrbijo, da sem
velikonočnih priboljškov deležna tudi v Domu.
Jolanda Jarc, stanovalka enote Naklo
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Mama mi je umrla, ko sem imela
komaj petnajst let. Ker smo bile
pri hiši štiri sestre, je starejša
gospodinjila, mlajše pa smo ji
pomagale.
Za praznike smo barvali pirhe ter
pekli potico in budelj, in sicer po maminem receptu, ki ga je
prinesla s Trstenika.
V nedeljo smo odšle k Božjemu grobu v Duplje in
takrat smo vse nosile nove predpasnike.
Beguš Marija, stanovalka enote Naklo
Priprave na veliko noč so se začele že na cvetno
nedeljo. V cerkev smo nesli »gobanco«, ki smo
jo naredili iz posebnih vrbovih šib, na vrhu pa
smo dodali še zelenje.
Da je bilo vse skupaj še lepše, pa smo jih okrasili
še z jabolki, ki smo jih preluknjali in jih navezali
okrog butaric.
Ko smo prišli v cerkev, smo med seboj
tekmovali, čigava butarica je lepša, predvsem pa
največja.
Za veliko noč in žegnanje pa smo pekli potico v
obliki obroča, barvali jajca in pripravljali tipično
gorenjsko prato. Seveda pa v košari za žegen ni
smeli manjkati niti šunka niti hrenova korenina.
Marija Klanjšek, stanovalka enote Naklo

Če na veliki petek dežuje,
dobro se leto napoveduje.
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Moje priprave na veliko noč
Dnevi minevajo tako hitro, da jim komaj sledim. Pravkar smo
se poslovili od novega leta, že smo pred veliko nočjo.
Tega dneva smo se otroci vedno zelo veselili, kajti prihajali so
nepozabni trenutki, ki mi bodo ostali vedno v spominu. Vsako
leto sem za velijo noč dobila novo obleko – bila sem nova od
nog do glave.
Obleko mi je šivilja že sešila, s teto sva
šli še v Kranj po čevlje in bele žabe.
Čevlje sva kupovali v trgovini Peko. Ker
je bila moja noga majhna in suha, je bila
izbira težja. Opazila sem čevlje, ki so mi
bili všeč. Želela sem si prav te čevlje. Na
vsak način sem jih hotela, čeprav so mi
bili preveliki. Nisem popustila. Teto sem
na vse načine pregovarjala, kako bom
naredila, da mi bodo prav. In tako sva
jih kupili.
Seveda ti čevlji niso bili nikdar v redu.
Ležali so zapuščeni, kljub visoki ceni, ki
jo je teta morala plačati zanje. Danes
šele vem, kako me je teta ljubila, tako zelo, da staršev nisem
pogrešala.
Velika noč je prišla. Morali smo urediti še frizuro. Hotela sem
»velne«. Teta mi jih je naredila s kleščami, katere je prej
segrela na žerjavici in se potem z njimi lotila las. Večkrat me je
opekla. Opravičila se je z besedami: »Za lepoto je treba trpet!«
Namesto, da bi se posvetila veliki noči, me je takrat bolj
zanimal moj izgled. Toda otrok je otrok.
I.M.M., stanovalka

Že velika noč prihaja, vse brsti in vriska, raja.
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Ivana Kobilca
Ivana Kobilca se je rodila v Ljubljani, in
sicer 20. decembra 1861, umrla pa je 4.
decembra 1926.
Je znana slovenska slikarka. Ko je bila
stara šestnajst let, je spremljala očeta po
opravkih na Dunaju. Ogledovala si je
znamenite slikarske zbirke in tedaj se ji
je porodila želja slikati, se učiti in
umetnica postati. Kmalu je začela slikati
in risati v domačem okolju - kakor je
vedela in znala.
Osemnajstletna je zopet odpotovala v mesto valčkov ob modri
Donavi in se z vso vnemo lotila kopiranja starih mojstrov v
galeriji umetnostne akademije. Česar do tedaj niso zmogli naši
moški slikarji, je zmogla nežna roka mlade slikarke.
Njene slike so raznovrstne: portreti, tihožitja, krajine, cvetje,
dogajanja… Zelo znani sta sliki Kofetarica in Poletje, pa tudi
mnoge druge. Prav tako je upodobila tudi svojo mater, sestri in
druge osebe.
S svojim delom je obogatila slovensko slikarsko umetnost.
Njena podoba je bila na prejšnjem denarju – na bankovcu za
5000 SIT.

Slikarka je Poletje naslikala v letih 1889
in 1890 – ko jo je začela slikati, je bila
torej stara komaj sedemindvajset let.
Umetnina je nastajala na domu Ivanine
matere v Podbrezju. Pri slikanju si je
pomagala s fotografijo, ki je danes skupaj
z nekaterimi drugimi fotografijami na
ogled v Narodni galeriji.
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Za modele so ji bili sestra Fani kot dekle, ki plete cvetno kito,
ter bratranec Blekov Janezek in sestrična Katrica kot otroški
par, ki pomaga mestni gospodični pri prepletanju cvetja. V
ozadju slike sta pri ograji še dva dečka. Tisti, ki ze ozira pri
skupini v ospredju, je Vrtarjev Joža.
Na velikem platnu je tako slikarka ustvarila topel poletni prizor
v tu pa tam s soncem razsvetljenim zelenjem. Kasneje je
velikokrat povedala, kako so se otroci med slikanjem drenjali
okoli nje in komentirali nastajanje slike. Govorili so: »Zdaj pa ni
prav naredila, boš videl, da bo prav naredila.«
Slikarka je kot članica Narodne galerije sliko pozneje darovala
tej ustanovi, kjer še danes visi kot del stalne zbirke.
Pripravila M.K., stanovalka enote Naklo

Jajca in piščanci
So simbol pomladi in velike noči ter naznanjajo novo življenje
oziroma rodovitnost.
Najlepši so tisti pirhi, ki jih barvamo z
naravnimi barvami. Vas zanima, kako
dobimo rdeče pirhe?
Barvilo pripravimo iz dveh skodelic rdeče
pese in pol litra vode, dodamo pa še jedilno
žlico belega kisa. V barvilu na majhnem
ognju kuhamo jajca petnajst minut, nato pa
počakamo, da se v barvilu ohladijo. Dalj
časa jajca »počivajo« v barvilu, lepšo barvo
imajo.
Stanovalka
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Mali traven
Naši predniki so bili tesno povezani z zemljo in dogajanjem na
zemlji v različnih letnih časih, zato so imena mesecev slikovito
poimenovali po dogajanjih na poljih in travnikih.
April ali mali traven (mala trava) je četrti mesec v letu po
gregorijanskem koledarju in ima trideset dni. Ime meseca se
nanaša na pomladno prebujanje in rast rastlin.
Izvirno slovensko ime za april je mali traven, druga stara imena
pa so še bolj zanimiva: traven, veliki traven, zelenár,
deževni mesec, velikotravnik, mali travnik, travnjek,
travnik, jurjevščak, štrtnik, ovčjider.
Pa še nekaj pregovorov:

Če češminje brhko cvete, rž rado bogato daje.
Če je april deževen, kmet ne bo reven.
Če je Jurija dež in na Petra suša,
se raduje kmetova duša.
Če je moker april,
bo kmet veliko pridelkov dobil.
Če malega travna grmi,
slane se kmet več ne boji.
Če malega travna toplo dežuje, rodovitno leto oznanjuje.
Malega travna če grmi, slane več se bati ni.
Če lepo je drevja cvetje, malega travna zadnje dni,
gorko, zdravo je poletje, polno sadja dozori.
Pripravila F. V., stanovalka
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Smrt v Brdih
27. aprila se spominjamo dneva ustanovitve Osvobodilne fronte
– OF.
Doživljali smo težke čase – Nemci so napadali in zasedali
Slovenijo. Hoteli so narediti to deželo (spet) nemško; tako tudi
Italijani… Naš pesnik Oton Župančič v pesmi pravi, da
»… razudijo zemljo, kakor pobitega vola…«
Toda ni šlo gladko, prišlo je do partizanskega upora. Žal pa je
bil upor drag – plačan z mnogimi življenji.
Tak primer opeva tudi pesem
Smrt v Brdih. Pesem je nastala
kot posvetilo Jožetu Srebrniču in
tovarišem, ki naj bi utonili v Soči
11. julija 1944, na poti iz
Goriških Brd.
Besedilo
Carevska
glasbo pa
Pesmi za

je
napisala
Nada
– Živa,
Makso Pirnik, ki je pesem objavil v svoji pesmarici
mladenke.

V poletnem žaru na pečinah skalnih,
s svinčenko v prsih partizan leži;
končan je sen o dneh bodočih, daljnih
in zadnjič v svet ponosne zro oči.
Nebes modrina sega do obzorja,
poletno sonce sije sredi Brd,
v dolino Soča vije se do morja,
veselo poje čriček sredi trt.
Zelene senožeti, Benečija
in tam za hribi skalni, mrki Kras,.
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kje si Dolenjska, tiha domačija?
V Goriških Brdih sam umiram jaz.
Glej, tam iz megle vstaja Trška gora!
Veselo vabi zvon na božjo pot:
»Premagana je tisočletna mora
in je svoboden ves slovenski rod.«
Na Sočo sije v soncu Sveta gora,
veselo poje čriček sredi Brd,
ves svet oblila je rdeča zora.
s svinčenko v prsih je začutil – smrt.
Po spominu zapisala
M.K., stanovalka enote Naklo

Utrinke je pripravila Mirjana Debelak,
ilustriral Peter Trobec
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BRALNA SREČANJA Z MESTNO KNJIŽNICO KRANJ V družbi dobrih knjig in prijetnih ljudi
ALESSANDRO BARICCO: SVILA
Okvir zgodbe je življenje Hervéja Joncourja, svilarja. Leta 1861
z ženo Hélène mirno živi v Lavilledieuju, v Franciji. Mirnega
življenja je konec, ko epidemija pegaste kuge okuži vsa jajčeca
sviloprejk po celi Evropi.
Da bi rešil posel, Hervé od potuje na Japonsko po nova jajčeca
sviloprejk. Pred njim je dolga pot, polna nevarnosti in težav. Po
svilnati poti potujejo s konji, vlakom, ladjo in peš. Iz kraja v
kraj. Mimo bežijo mesta, dežele: Dunaj, Budimpešta, Kijev,
ruske stepe Urala, Sibirije, končno Japonska.
Tam najdejo prodajalca, bogatega Japonca. A Hervé se
nepričakovano zaljubi. Njene oči ga uročijo. Vrača se domov s
tovorom ličink k ženi, ki ga vsa v skrbeh doma nestrpno
pričakuje. Sumničavo opazuje moža, ki se je spremenil.
Hervé se večkrat vrača na Japonsko. V srcu ga razjeda krivda,
hrepenenje po ljubljeni osebi je vse močnejše. V njem gori
želja, da bi ponovno srečal skrivnostno dekle. Sčasoma pa se
vse bolj zaveda, da je vse to le nostalgija po nečem, česar ne
bo nikoli doživel.
Milena Enci, Mestna knjižnica Kranj
Šele ko prebereš knjigo z naslovom Svila do konca, začutiš in
veš, da je zelo lepa. Hervéj je opravil tako dolgo pot in to
štirikrat, da je svojim ljudem v domačem kraju v Franciji
omogočil delo in zaslužek. Z razumevanjem in vzpodbudo
domačinov in tudi žene, je vse to zmogel. Z veseljem je potoval
na daljno Japonsko. Doživel je veliko lepega. Z žalostjo je
sprejel dejstvo, da zaradi vojne ne bo mogel več na pot. Zadnje
potovanje je bilo popolnoma izgubljeno, ker so zaradi prevelike
temperature zraka vse sviloprejke pomrle.
Marija Praznik, stanovalka
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Knjiga Svila mi je bila zelo všeč. Občudujem Hervéja, da je
hotel narediti tako dolgo pot. Vzrok ni bil samo zaslužek. V
njem je bilo tudi upanje in želja, da ponovno vidi svojo
ljubezen. V tujini ga je kljub lepim, čustvenim doživetjem
pestilo domotožje. Želel si je nazaj k ženi in v domovino.
Njegova žena je vedno s strahom upala, da se vrne, ker je
slutila, da nekaj ni prav. Vez med njima je bila tako močna, da
kljub temu, da je čutila, da se je nekaj zgodilo, tega ni verjela.
Mihaela Štefančič, stanovalka

VRTILJAK ŽIVLJENJA – Zrela leta
16. del

Hitro se je bližal maturantski ples. Vsi so se pripravljali. Vsak je
hotel biti še posebno lep, da bi bila Monika ponosna nanje.
Končno so ta dogodek dočakali. Matej je prišel po Moniko že
dve uri prej, ker so imeli še vajo za nastop. Oblečen je bil v
temno obleko, belo srajco, kravata pa jela v barvi Monikine
obleke. Ko se mu je pridružila slavljenka, sta bila krasen par.
Kristina je bila na svojo vnukinjo zelo ponosna, saj je bila prava
lepotica.
Ko sta se odpeljala, je rekla svoji hčerki:
»Res si lahko ponosna tako hčer. Škoda, da me nisi poslušala,
pa bi bili zdaj srečna družina. Tako pa si sama in še bolj boš, ko
mene ne bo več!«
Viktorija jo sploh ni hotela poslušati. Čeprav nerada, si je
morala priznati, da ima prav. Hitro sta se šli urejat, saj so bili
zmenjeni, da bo ponju prišel Pavle, ki je zelo nerad čakal.
Mama Kristina je oblekla črn kostum in roza čipkasto bluzo. Bila
je zelo prikupna za svoja leta. Viktorija pa je oblekla temno
rdečo, dolgo obleko, z odprtim hrbtom in naramnicami, čez vse
skupaj pa je ogrnila srebrn šal. Njena vitka postava je prišla do
izraza.
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Jana je Jernejo odpeljala k sebi domov, da ne bi bila preveč
prizadeta, ko so se odpravljali. Dogovorili so se, da jo bo
pripeljala šele naslednji dan po kosilu. Pavle je bil točen in zelo
prikupen v temni obleki in temno rdeči srajci. Viktorija je hitro
ugotovila, da je barva njegove srajce podobna barvi njene
obleke zato, ker je tako skombinirala Monika. Povedal je, da je
sam, ker je Izabela imela v bolnici nujen primer in ni mogla
zapustiti službe. Viktorija je hitro ugotovila, da je tudi to
dogovorjeno. Izabela se je žrtvovala, da bi bila Monika samo
med svojimi. Ko so prišli v dvorano med maturante, so
ugotovili, da Monika zelo izstopa, po obleki, spremljevalcu in
izredni lepoti. Na njenem obrazu se je zrcalila sreča.
Pozorno so sledili programu, nato so skupaj večerjali, potem pa
preostanek noči preplesali. Matej in Pavle sta poskrbela, da so
se vse tri ženske zabavale. Okrog dveh zjutraj je Matej odpeljal
babico Kristino domov, ker je bila že zelo utrujena. Hitro se je
vrnil in potem so ostali še do jutra. Vse plese so plesali. Pavle in
Viktorija sta uživala in pri vsakem plesu sta si bila bližje. Niso
bile potrebne besede, njuni telesi sta govorili. Vedela sta, da je
zatajevala ljubezen spet zagorela in spraševala sta se, kako
naprej. Maturantje so odšli skupaj v nek planinski dom. Pavle
pa je svojo nekdanjo ženo odpeljal domov. Malo sta govorila, a
sta oba vedela kaj se bo zgodilo. Šel je z njo v stanovanje, da
bi skupaj še nekaj popila.
Bila sta čisto sama. Brez besed sta se slekla, odšla skupaj v
kopalnico in nato v posteljo. Še nikoli ni bila njuna ljubezen
tako popolna. Dolgo zatajevana strast je vzkipela in ju odnesla
v nebeške višave.
Pavle ji je tiho šepetal: „Ljubezen moja, tvoje telo je ustvarjeno
zame. Ali ne čutiš, kako si pripadava? Le zakaj si ravnala tako
nespametno? Zakaj si me odgnala od sebe? Škoda, da je zdaj
nemogoče še kaj popraviti! Ljubiva se, neizmerno se ljubiva, a
žal je za vse prepozno! Le zakaj? Moral bom nekaj storiti,
takole ne gre več naprej! Saj ne morem živeti z dvema
ženskama! Nočem prizadeti Izabele, a tebe pa ljubim z vsem
srcem!
»Pavle, ne govori! Priznam, to je bila moja napaka, velika! Bodi
14

moj samo nocoj, saj bo kmalu vsega konec! Ko boš odšel vem,
da se ne boš več vrnil. Dovoli mi, da vsaj malo popravim svojo
napako! No, zdaj vsaj veš zakaj ostajam sama! Vedno sem te
ljubila in vedno te bom. Moje življenje je eno veliko trpljenje in
hrepenenje! Da bi vse popravila, ko je bil še čas, pa je kriv moj
ponos! Zdaj pa bom s tem ponosom morala živeti! V tem jutru
sem ti dala vso svojo ljubezen, zdaj pa bova šla vsak svojo
pot. Vedno bom ostala sama, če se bo to zgodilo tudi tebi, te
bom čakala z odprtimi rokami. Zaenkrat pa je vsega konec.
Pojdi, da ne bo Izabela posumila! Hvala za vse in adijo!«
Šel je v kopalnico, se uredil in tiho odšel. Debele solze je točila
Viktorija, a vedela je, da je vsega konec. Toda, danes je
doživela toliko lepega, da se ni kesala, ker sta prevarala
Izabelo. Trdno pa je sklenila, da se to ne sme več ponoviti.
Opoldne jo je mama prišla klicat h kosilu. Malo čudno jo je
gledala, a rekla ni nič. Pogovarjali sta se o sinočnjem plesu, o
oblekah in še o marsičem. Viktorija je bila trdno prepričana, da
mama ve, da je Pavle ostal pri njej, a je raje tiho. Tudi njej je
bilo tako prav.
Življenje je teklo po starih tirih. Le Pavletu vest ni dala miru.
Premišljeval je, kaj naj stori. Saj ga je skrivna ljubezen preveč
pekla. Vedel je, da tega Izabeli ne bi smel storiti.
Monika je maturo opravila z odliko. Vsa srečna se je vpisala na
ekonomsko fakulteto, da bi bila bližje Mateju, ki je zaključil
fakulteto za računalništvo. Manjkalo mu je še dobro leto
predavanj, izpiti in diploma. Zdaj je študiral bolj počasi, ker je
veliko časa posvetil Moniki. Doma ga niso priganjali, saj je bil
edinec. Starša sta skrbela za družinsko podjetje z
računalniškimi programi. Sem in tja je delal doma in denarja
mu ni manjkalo. Njihovo podjetje je dobro poslovalo in denarja
in dela so imeli dovolj.
Ko je Monika opravila maturo, jo je Matej peljal domov in jo
predstavil staršem. Takoj so si bili simpatični in mami Marija je
bila srečna, da si je sin izbral tako prijetno punco. Med
počitnicami je tudi Monika delala pri njih in kar dober honorar si
je zaslužila.
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Viktorija pa si je strašno očitala svojo slabost, ko je popustila
svoji ljubezni do Pavleta. Spet je doživela strašne strese in
njeno življenje je bilo zelo težko. Toda to breme je morala nositi
sama. Nikogar ni imela, da bi se o tem pogovorila. Mame ni
hotela obremenjevati, ker je sama s seboj imela preveč težav.
Moniki ni hotela podreti sreče, ko je videla, kako je hči srečna z
Matejem, njegovo družino in v njihovem podjetju. Na svoje je
kar malo pozabila. Mati se je zavedala, da ji tega ne sme
podreti s svojimi problemi. Z Jano pa nista našli prijateljskih
stikov. Vse težave je spet usmerila v ljubezen do Jerneje in jo
še bolj razvajala. Vsem se je to zdelo normalno, a nihče ji ni
tega hotel povedati.
Nekega lepega dne v septembru pa je vse povabil k sebi Pavle.
Želel je, da pridejo vsi, ker bi jim rad nekaj važnega povedal.
Povabil jih je v dobro domačo gostilno na Petrovo Brdo.
Srečanja so se vsi zelo razveselili, le Viktorija je šla z neko
slabo slutnjo. Predvidevala je, da se bo danes spet zelo
spremenilo njeno življenje.
Po dobrem kosilu in prijetnem kramljanju, je Pavle vstal in
začel:"Danes smo se vsi zbrali, verjetno zadnjič. Moram vam
povedati, da z Izabelo odhajava. Dobila sva mamljivo ponudbo
iz Nemčije. Povabili so naju na otroško kliniko. Poleg dela z
otroki, sva povabljena v skupino raziskovalcev, kjer bomo
opravljali znanstvene raziskave o otroških boleznih. Delo naju
zelo zanima, zato sva se po poštenem pogovoru odločila, da
sprejmeva ponudbo. Ugotovil sem, da je prav, če vam to
poveva. Želim, da bi še vedno ostali v stikih. Za dekleti bom
skrbel in nakazoval denar na tvoj račun, Viktorija. Prosim vas,
uredite si življenje tako, da vam bo lepo. Jaz vas ne bom oviral!
Tako sva se z Izabelo odločila. Odideva čez en teden in to je
danes najino slovo. Dobro sva premislila, da je to najbolje za
vse. Upam, da bodo stiki med nami ostali, saj ne bom nikoli
pozabil, da sem dolžan poskrbeti za vas.“
Končal je, saj je postal preveč sentimentalen in malo je
manjkalo pa bi zajokal.
Olga Marinšek Kepic
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VABILO za april 2013 - enota NAKLO
o BIOSINHRON SKUPINSKA TERAPIJA
od ponedeljka do petka ob 11.30 uri 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 7.50 uri v 1. nad. in ob 9.00 uri v avli enote Naklo
petek ob 7.50 uri v 1. nad. in ob 11.45 uri v avli enote Naklo
o IZPOSOJA KNJIG – vsak dan v recepciji enote Naklo
------------------------------------------------------------------VAJE ZA VADBO SPOMINA
torek, 2. april ob 10.30 uri v delovni terapiji enote Naklo
__________________________________________________
MAŠA
četrtek, 4. april ob 10.30 uri v kapeli
__________________________________________________
BRALNA SREČANJA Z MESTNO KNJIŽNICO KRANJ V družbi dobrih knjig in prijetnih ljudi
ponedeljek, 8. april ob 10.30 uri v delovni terapiji enote Naklo
__________________________________________________
Z BESEDO IN SLIKO SKOZI ČAS z ga. Mirjano Debelak
sreda, 10. april ob 13. uri v delovni terapiji enote Naklo
__________________________________________________
PEVSKO POPOLDNE s harmonikarico Darjo Jelenc
četrtek, 11. april ob 15. uri v avli enote Naklo
__________________________________________________
POGOVORNA SKUPINA LASTOVKE z ga. Faniko Pagon
ponedeljek, 15. april ob 10.30 uri v del. ter. enote Naklo
ponedeljek, 29. april ob 10.30 uri v del. ter. enote Naklo
__________________________________________________
SREČANJE STANOVALCEV GORENJSKIH DOMOV –
voden ogled Mestne knjižnice Kranj (organizator Dom
upokojencev Kranj)
sreda, 17. april dopoldne
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ZGODOVINSKI KROŽEK z g. Markom Ogrisom
ponedeljek, 22. april ob 10.30 uri v delovni terapiji enote Naklo
__________________________________________________
PRAZNOVANJE ROJSTNIH DNI
s harmonikarjem Jožetom Štilcem
torek, 23. april ob 10.30 uri v avli enote Naklo
__________________________________________________
USTVARJALNA DELAVNICA – izdelovanje rož iz krep
papirja z učenci OŠ Naklo
za datum se še dogovarjamo
__________________________________________________
KULTURNI PROGRAM učencev 2. razredov OŠ Naklo –
za datum se še dogovarjamo
__________________________________________________

VABILO za april 2013 - DSO Preddvor
o SKUPINE STARIH LJUDI ZA SAMOPOMOČ
Šmarnice – vsak drugi ponedeljek ob 10.15 uri
Čebelice, Praproti, Marjetice, Breze, Nageljni - torek ob
10.15 uri
Sončnice – sreda ob 10.30 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
o KNJIŽNICA – ponedeljek, sreda, petek od 8.30 – 9.00 ure v
delovni terapiji
o DRUŽABNA URICA s harmonikarjem Janezom Požarom
petek ob 15. uri 1. nadstropje gradu
------------------------------------------------------------------VELIKONOČNA MAŠA
velikonočni ponedeljek, 1. april ob 15.30 uri v jedilnici
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Z BESEDO IN SLIKO SKOZI ČAS z Mirjano Debelak
ponedeljek, 8. april ob 13.30 uri v mali jedilnici
__________________________________________________
TERAPIJA in AKTIVNOSTI S POMOČJO ŽIVALI
(društvo Ambasadorji nasmeha)
torek, 9. april ob 9.15 uri v prvem nadstropju gradu
sreda, 24. april ob 9.15 uri v delovni terapiji
BRALNA SREČANJA Z MESTNO KNJIŽNICO KRANJ V družbi dobrih knjig in prijetnih ljudi
sreda, 10. april ob 10. uri v mali jedilnici
__________________________________________________
ZGODOVINSKI KROŽEK z Markom Ogrisom
ponedeljek, 15. april ob 10. uri v mali jedilnici
__________________________________________________
SREČANJE STANOVALCEV GORENJSKIH DOMOV –
voden ogled Mestne knjižnice Kranj (organizator Dom
upokojencev Kranj)
sreda, 17. april dopoldne
__________________________________________________
PRAZNOVANJE ROJSTNIH DNI
s harmonikarico Darjo Jelenc
četrtek, 18. april ob 13. uri
__________________________________________________
PEVSKO POPOLDNE s harmonikarico Darjo Jelenc
četrtek, 18. april od 14.00 do 15.00 ure v gradu
__________________________________________________
KRESOVANJE
torek, 30. april ob 19.30 uri
__________________________________________________
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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