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VESELI DECEMBER!

BLIŽA SE
Spet prihaja tisti čas,
v srcu budi nam hrepenenje,
kamor se oko ozre,
valovi, hiti življenje.
S streh vise ledene sveče,
vsepovsod že sneg leži,
so ljudje bolj ljubeznivi,
novo leto k nam hiti.
Vsepovsod gorijo lučke,
smreke okrašene so,
krogle zlate in srebrne,
se nam veselo smejejo.
Staro leto bo minilo,
novo bo za njim prišlo,
nestrpno ga že čakamo,
kaj nam bo prineslo.
Že čaka nas nov koledar,
pa eno leto več boš star,
a vsi le eno si želimo,
da novo srečno bo minilo.
Olga M. Kepic
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Sveti Miklavž (Nikolaj)
Njegov god praznujemo 6. decembra. Posebno se ga veselijo
otroci. Miklavž oz. Nikolaj je bil škof in velik dobrotnik.
Tisti čas sta živeli tudi dve dekleti, obe pa sta bili revnega
stanu. Obe bi se radi poročili, toda nista imeli niti dote niti bale,
kakršno naj nevesta prinese v zakon. Za obe je izvedel Miklavž.
Obe je obdaroval, in sicer tako, da je pustil darilo skrivaj ponoči kar na oknu. Vsako darilo je bilo tolikšno, da je
zadostovalo za doto in tako sta se lahko obe poročili.
Miklavž
je
zaslovel
kot
dobrotnik. V spomin nanj
praznujemo vsako leto njegov
god na prav poseben način –
praznujemo
ga
z
obdarovanjem.
Odkar pomnim je Miklavžev
dan dan obdarovanja. V času
mojega otroštva smo na
Miklavžev večer posebno lepo
okrasili mizo in nanjo nastavili
vsak svoj pehar ter vanj dali
listek z imenom obdarovanca.
Zjutraj smo bili zgodaj pokonci
in šli pogledat, kaj je »Miklavž
prinesel«. Pehar je bil poln –
bili so piškoti, kakšna mala
čokolada, jabolko in vanj zapičen kovanec za 2 dinarja, orehi,
suhe hruške, morda fige ali tudi nov zvezek, morda kakšna
igrača in podobno.
Miklavž pa je na »svoj večer« tudi hodil od hiše do hiše, zlasti
seveda tam, kjer so bili otroci. Oblečen je bil v škofovsko
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oblačilo in je imel na glavi škofovsko kapo, pa tudi svoj simbol
v roki – škofovsko palico. Imel je veliko spremstva – svoje
»nebeško spremstvo« - angele, spremljali pa so ga tudi
peklenščki – »parkeljni« za poredne otroke. Vsi so vstopili v
hišo in Miklavž je otroke spraševal razne molitvice, jim je pa
tudi naročil, da naj bodo pridni.
Tudi pri meni – pri nas doma - je bilo tako. Kar več let
zaporedoma so prihajali čakat Miklavža vnuki, ki so takrat živeli
v Kranju in v Ljubljani. Najstarejša – Polona je bila že
»najstnica«.
In Miklavž je s svojim spremstvom res prišel. Pogovarjal se je z
otroki, ki so bili zbrani v kuhinji za veliko mizo. Polona je sedela
na koncu klopi. Dva »parkeljna« pa sta ne lepem pograbila
Polono - češ da ni pridna - in sta jo odvlekla ven. Mlajši pa so
se zbali za Polono in so skoraj jokali: »P-o-l-o-n-a!« Zato sta
šla oba strica ven in sta pri drvarnici komaj dopovedala
»parkeljnom«, da je Polona pridna in da jo morajo pustiti pri
miru. Z njuno pomočjo je Polona prišla nazaj v kuhinjo in tako
kot ostali, prejela darilo iz Miklavževih rok.
Če pa je Miklavž obdaroval otroke že zvečer, potem seveda ni
mogel še ponoči naložiti peharja, saj je moral obiskati še veliko
otrok.
Tako imam lep spomin na Miklavža!
M.K., stanovalka enote Naklo

Križarjenje po slovenski obali
Slovenci imamo zelo malo obale, vendar je ta s starodavnimi
mesti zelo slikovita.
Največkrat jo vidimo s kopnega, tokrat si jo bomo ogledali z
morske strani. Upokojenci Preddvora smo za izlet izbrali
križarjenje po slovenski obali.
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Že zgodaj je gospa Anica prišla pred Dom po mene in me
peljala do Preddvora, od tam pa z avtobusom naprej skozi
Tupaliče mimo Kranja, Medno, mimo Ljubljane, nato skozi
šentviški predor proti Primorski, mimo Unca, Ravbar komande
do Razdrtega in naprej čez najvišjo točko - 860 m. n. v.. Na
avtocesti smo se ustavili na počivališču Risank, kjer smo
malicali, nato pa nadaljevali pot proti Kopru.
Med potjo nam je vodič, gospod Janez, pojasnjeval
znamenitosti krajev ob poti. Naprej smo se spustili po cesti do
reke Rižane in čez Črni Kal do Kopra. Tam nas je čakala ladja
Burja. Gospod Franjo, kapetan in lastnik ladje Burja, nas je lepo
sprejel in nam na hitro povedal nekaj o ladji, ki sprejme 170
potnikov. Nato nam je zaželel mirno morje ter prijetno vožnjo
in ko smo se namestili, je ladja izplula.
Sedaj smo si našo obalo lahko ogledali z morske strani: naša
stara znamenita obmorska mesta Koper, Izolo in Piran, kjer
smo se malo ustavili. Ogledali smo si Tartinijev trg in postali pri
spomeniku tega znamenitega virtuoza, videli pa smo tudi
cerkev Marijinega vnebovzetja, med vožnjo pa še bolnišnico v
Izoli in še druge znamenitosti.
Na barki smo imeli pravo
morsko kosilo – ribe, ki so kar
trikrat plavale: v morju, v
oljčnem olju in nazadnje še v
dobrem vinu refošku.
Po prijetni vožnji smo se
izkrcali na kopno. Spet smo
nadaljevali pot z avtobusom po dolini reke Rižane, naprej mimo
Socerba, Črnega Kala naprej proti Gorenjski.
Imeli smo se lepo. Hvala vsem, ki so » krivi«, da smo se imeli
»fajn«.
Marija Bliznac, stanovalka
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Dan mrtvih
Vsako leto se spominjamo dneva mrtvih. To je dan, ki nas
spominja na vse, ki smo jih imeli radi in jih ne bomo nikoli
pozabili. Ta dan se mi zdi, da je najtežji v letu. Že noč pred tem
dnevom je turobna in žalostna. Letos je bil ta spominski dan
vsaj sončen in topel.
Pokopališča so bila vsa v rožah
in svečkah. Ko bi bilo vse leto
vsaj približno tako! Vem, da
ima vsak polne roke dela in
zato malo časa še za obisk
groba svojih umrlih. Med njimi
sem tudi jaz, vendar ne zaradi
časa, saj imam tega na pretek.
Toda
bolezen
mi
je
to
preprečila. Kako mi je hudo, saj bi vsak dan lahko obiskala grob
mojih dragih.
Zato bi vas rada spomnila, da pojdite sedaj na pokopališče, ko
greste še lahko. Ne bo vam žal.
IMM, stanovalka

Siv nedeljski dan
Gledam skozi okno in misli se mi vrnejo v pretekla leta, ko sem
še sama hodila po trgovinah.
Pogrešam te čase. Želim si še
kdaj
obiskati
Tuš,
Špar,
Mercator. Rada bi še kdaj spila
kavico v svojem stanovanju,
kjer se skozi okno lepo vidi
Storžič.
Tilka Pokoren, stanovalka
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Kruh

Ko mati spekli so nam kruh,
vsi komaj smo čakali,
kdaj vzeli v roke bodo nož,
smo vedno spraševali.
Z velikimi očmi smo zrli v hleb,
ko mati rezali so ga,
nestrpno gledali so pod nož,
kdo dobil bo večji kos.
Pregovor pa pravi:

Če kruhek pade ti na tla, poberi in poljubi ga!
R.F., stanovalka

Naša preteklost
Starejši se še spominjamo nemške zasede naše domovine. Pa
ne samo nemške – del Slovenije so zasedli Italijani, del
Madžari.
Pesnik Oton Župančič je Zapisal:

»Razudijo zemljo kakor pobitega vola …«
Mi smo se znašli pod nemško okupacijo. Nemški voditelj Adolf
Hitler pa je ukazal, naj naredijo to deželo Nemško.
In res – pojavila so se nemška imena krajev: Hofflen, Fellach
(Bela), Katzendorf (Mače), Neu Dorf (Nova vas), Moisesberg
(Možjanca), Kauker (Kokra), Seeland (Jezersko), Assleng
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(Jesenica), Krainburg (Kranj), Laibach (Ljubljana) … Ljubljana
je bila kar nekaj časa pod Italijo.
V šolo so prišli nemški učitelji in učiteljice in z nami so morali
govoriti nemško.
Ta učitelj pa je hotel biti z učenci bolj človeški, čeprav je govoril
nemško. Hotel jim je olajšati razumevanje. Zato se je z rokami
naslonil na mizo in rekel: »Das ist Tisch(tiš).« Učenci so takoj
ubogali in vsi pričeli tiščati mize. Učitelj je spoznal, da ga niso
prav razumeli. Zato je poiskal nemško – slovenski slovar, kjer
je pisalo: der Tisch – miza. Črka »z« pa se v nemščini prebere
kot »c«. Zato je zaklical: »Mica – tiš«. In tiščati je začela samo
Micika …
Kako se je stvar nadaljevala, ni znano, zagotovo pa je bilo še
več podobnih nesporazumov po naših šolah.
Karel Destovnik – Kajuh: Samo milijon nas je

Samo milijon nas je,
milijon umirajočih med mrliči,
milijon, ki pijejo mu kri biriči,
en sam milijon,
ki ga trpljenje krotoviči
in vendar ga nikoli ne uniči!
Nikoli in nikdar!
Zato, ker nismo trhle bilke,
ki po toči ovene,
ker mi nismo le številke,
smo ljudje!
Edino hlapci cvilijo ponižno kakor psi
in lajajo, da nas je malo,
da bi v uporu vse pobralo ...
Pripravila M. Klanjšek, stanovalka enote Naklo
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Prijetni obiski učenk iz Osnovne šole Preddvor
Letos je pričelo teči tretje leto, odkar sem prišla v Dom v
Preddvoru.
Že prvo leto me je socialna delavka Mojca vprašala, če sem
pripravljena enkrat na mesec sprejeti učenke iz osnovne šole iz
Preddvora. Z veseljem sem sprejela ponudbo in ni mi bilo žal.
Prijetni učenki sta se enkrat na mesec oglasili pri meni in čas
nam je hitro minil ob vsakem obisku. V današnjem času, ki ga
kroji hitenje, smo velikokrat brezbrižni do sočloveka. Zato je
pomembna vzgoja mladih, da so pripravljeni prisluhniti drugim
in se ustaviti in darovati svoj čas. Vsak mesec sem z veseljem
pričakovala obiske.
Rada bi se zahvalila deklicama za lepe trenutke, ki sta mi jih
namenili in da bi srečanja bogatila tako mene kot tudi njiju.
P.T., stanovalka

Jakob Aljaž, triglavski župnik
Jakob Aljaž, triglavski župnik, se je rodil leta
1845 v vasi Zavrh pod Šmarno goro. Bil je
kmečki sin, v družini je bilo več otrok.
Rad je hodil v hribe. Nekega dne, ko je prišel z
gorske ture, se je očetu pobahal: »Sem videl
našo hišo!«
»Ti si pač neumen, da hodiš tako daleč gledat
našo hišo! Vzemi pručko in jo postavi tjale k
meji, sedi nanjo in glej našo hišo! Ni ti treba hoditi tako daleč!«
ga je podučil oče.
Jakob se je šolal na teološki fakulteti in postal duhovnik.
Spočetka je služboval v Tržiču in je bil zelo delaven. Med
drugim je ustanovil pevski zbor. Za ta zbor je prepesnil
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Grubarjevo Stile Nacht, heilige Nacht … - Sveta noč, blažena
noč…
Še največ pa je služboval na Dovjem, znan kot
»triglavski župnik« ali »triglavski kralj«. Gore je
zelo ljubil. Njegova zasluga je, da je Triglav
ostal slovenski. Kar veliko je že bilo nemških
napisov ob poteh – njihovo planinsko društvo
Alpenverein se je hotelo polastiti vsega
triglavskega pogorja. Aljaž pa je na vrhu
Triglava kupil parcelo (skalovje) in tako kasneje
na »svojem zemljišču« postavil znameniti stolp
– Aljažev stolp na vrhu Triglava.
Leta 1896 je dal na Kredarici postaviti cerkvico, posvečeno
Mariji Snežni. To svetišče je najvišje ležeče v Evropi.
Njegova je tudi pesem:

Oj Triglav, moj dom, kako si krasan,
kako me izvabljaš iz nizkih ravan.
V poletni vročini na strme vrhe,
da tam si spočije v samoti srce.
Kjer potok izvira v skalovju hladan,
oj Triglav, moj dom, kako si krasan!
Oj Triglav, moj dom, četudi je svet
očaral s čudesi mi večkrat pogled,
tujina smehljaje kazala mi kras,
ko nate sem mislil ljubeče ves čas.
O tebi sem sanjal sred belih dvoran,
Oj Triglav, moj dom, kako si krasan!
Marija Klanjšek, stanovalka enote Naklo
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Pomlad
Ko prišla k nam bo spet pomlad zelena,
po drevju, travnikih vsa razcvetena,
se bohotile bodo trobentice, teloh, rožic nebroj
in se klanjale po hribu veselo navzdol.
Vse bo veselo,
vse žvrgolelo bo daleč naokrog,
in srečen bo človek,
ki dočakal bo lepoto naravnih dobrot.
Uživalo bo staro in mlado,
vsi, ki bodo dočakali lepe pomladne,
sončne dni.
Pa vendar veseliti se preveč ni dobro,
ker veselje in radost
se kaj hitro spremenita v žalost in bridkost.
R.F., stanovalka

Moje srečanje s štorkljo
Izlet po Prekmurju je bil zanimiv tudi zaradi »srečanja« s
štorkljami.
Ko smo se sprehodili po novo urejenem parku, smo se seznanili
s ptico selivko - štorkljo (»štrk« kot ji v Prekmurju pravijo), z
vsemi njenimi značilnostmi. Vodička nam je omenila, da iz
južnih krajev najprej prileti samec, ki uredi gnezdo ter pripravi
vse nared, ko prileti samica. Ona samo gnezdo malo polepša,
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potem pa skupaj v urejenem gnezdu »uživata«, dokler samica
ne znese jajc. Znese največ tri in nato sedi v gnezdu, samec pa
ji pridno prinaša hrano.
Ko se mladiči zvalijo, skrbita za mladiče oba ter jih pripravita
jeseni za dolgo pod na jug. Tudi zvestoba je na visoki ravni vedno isti par skupaj več let.
Nekdo je med množico vzdihnil: »RADA BI BILA ŠTORKLJA«.
Marija Bliznac, stanovalka

Bela štorklja v Sloveniji
Največ
štorkelj
gnezdi
v
severovzhodnem delu države, gnezdilno
populacijo ocenjujejo na okoli 200
parov. Občasno kakšna štorklja tu tudi
prezimi, zlasti če je zima blaga.
Poleg bele štorklje v Sloveniji gnezdi
tudi nekaj parov črne štorklje, ki pa je
mnogo bolj plašna ptica in jo je zelo
težko najti.
Največ štorkelj živi v panonskem delu
Slovenije. Štorklja je simbol Prekmurja.
Drage stanovalke in dragi stanovalci!
Izteklo se je leto službovanja in druženja z vami. Vesela sem,
da mi je direktorica Doma omogočila in prav mene izbrala za to
delo.
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Naučili ste me veliko stvari, podelili smo si veliko nasmehov in
lepih besed. Tudi nekaj solzic smo potočili in se dobro razumeli.
Srce imam polno, da sem vam lahko pomagala in bila del vas.
Nikoli vas ne bom pozabila.
Želim vam veliko lepih let, zdravje in dober kolektiv okoli vas.
Vesna Ribič, družabnica

V novembru praznujeva 60-letnico poroke
»Moja žena Slavka in njena mama sta, ko je bila Slavka še
otrok, stanovali v hiši moje stare mame. Ko sem začel hoditi v
šolo, smo se tudi mi preseli k stari mami.
S Slavko sva skupaj odraščala in kasneje, ko sva se zaposlila,
skupaj hodila na vlak. Vsak dan sva se morala skregati, če ne
zjutraj, ko sva šla na vlak, pa zvečer, ko sva se vračala domov.
Včasih sva zaradi tega tudi zamudila vlak.
Ko sem prišel od vojakov, je bila Slavka brez fanta. Njen fant je
takrat odšel nazaj na Primorsko in ji obljubil, da se bo vrnil k
njej. Teta mi je rekla: »Kar na Slavko se navadi!« In tako sva
postala fant in punca. Po enem letu se je njen bivši fant vrnil na
Gorenjsko in jo prišel vprašat, če bi bila še njegova. Slavka pa
je rekla, da ima sedaj Lojzeta.
Na začetku sva bila samo prijatelja, potem pa sva počasi
postajala ljubosumna na druge.
Poročila sva se 14.11.1953 leta,
dan po Slavkinem godu.
Imela sva tri otroke – Bredo,
Lojza in Zdenko. Vsi trije otroci
so že pokojni. Breda je zbolela
in še ne 22-letna umrla. Bila je
že poročena in imela hčerko. Ta
vnukinja ima dva otroka – najina
pravnuka.
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K sebi sva vzela in skrbela tudi za fanta. K nama je prišel, ko je
bil star sedem mesecev. Njegova mama je bila slepa in je živela
v domu za slepe. Bili smo prijatelji z njenima sestrama.
V Dom starejših v Naklo je prišla najprej Slavka, ko je zlomila
kolk. Ostal sem sam doma in moral sem skrbeti sam zase.
Zaradi bolečin v nogi sem se moral tudi jaz odločiti za odhod v
Dom. Po pol leta sem se pridružil Slavki v Domu. Vesela sva, da
sva skupaj v sobi.
Še danes se imava zelo rada. Ženo sem zmeraj spoštoval.
Za najino 60-letnico poroke pričakujeva obisk vnukinje in
njenega moža ter pravnukov. In pa seveda Igorja, za katerega
sva skrbela.«
Slavka pa pove:
»Dolgo sva že skupaj, pa sva še danes prijatelja. Jaz Lojzeta ne
dam. Domov bom šla samo, če bova šla oba. Če sva skupaj že
60 let, bova še naprej - do zadnjega.«
Lojze in Slavka Dodič, stanovalca enote Naklo,
pogovor zapisala Irma Čebašek

Spoštovani zaposleni in gradbeni delavci,
ki ste zaslužni za obnovo našega Doma!
Velika zahvala gre predvsem
direktorici in hišnikoma. V letu
in pol se je zgodil pravi čudež z
našim Domom. Prišli so razni
delavci in mojstri s tovornjaki,
kombiji, dvigali in drugimi
stroji, ki so jih rabili pri svojem
delu.
To delo je bilo zares potrebno.
Danes, ko so dela končana, se ne da primerjati s prejšnjim
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izgledom objekta. Sedaj je vse čisto novo, vredno ogleda. Ni
niti vogalčka, ki ne bi bil predelan.
Tudi zunanjost je zelo lepa. Urejene zelenice, nova cesta,
parkirišče. Imeli smo srečo, da so bila dela na stavbi
zaključena, preden je 11. novembra prišel vihar.
Vsem, ki ste kakorkoli pripomogli, da je naš Dom sedaj kot nov,
želim še naprej veliko zdravja in zadovoljstva.

Ljubljena slovenska hiša,
tiha sredi tihih trat,
ali še spoštljivo hraniš
ta največji tvoj zaklad.
Moli, moli rožni venec,
ljubljenji slovenski krov,
zvesto nad teboj počival
bo Marijin blagoslov.
Angela Likar, stanovalka

Če za tri kralje jasen dan bo, za dolgo zimo hrani seno.
Grom in blisk o zimskih kvatrih, huda zima bo pri vratih.
Kolikor bliže božič mlaja, toliko hujši mraz prihaja.
Prvi teden huda zima, osem tednov ne odkima.

Utrinke pripravila Mirjana Debelak,
ilustriral Peter Trobec
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Mednarodni dan prostovoljstva

Kaj je mednarodni dan prostovoljstva?
Mednarodni dan prostovoljstva za ekonomski in socialni razvoj
ali krajše Mednarodni dan prostovoljstva je razglasila
Organizacija združenih narodov na 40. zasedanju generalne
skupščine z resolucijo A/RES/40/212 17. decembra 1985. Od
takrat se vlade, Združeni narodi in civilnodružbene organizacije
pridružujejo prostovoljkam in prostovoljcem iz vsega sveta pri
praznovanju 5. decembra, mednarodnega dneva prostovoljstva.
Mednarodni dan prostovoljstva omogoča organizacijam, ki v
svoje programe vključujejo prostovoljce/prostovoljke, ter
posameznim prostovoljkam in prostovoljcem, da pokažejo
javnosti, kaj so prispevali s prostovoljskim delom na lokalni,
nacionalni in mednarodni ravni pri doseganju razvojnih ciljev
tega tisočletja.
Tako v različnih državah sveta na ta dan potekajo parade,
projekti brezplačne zdravstvene pomoči, predstavljajo in
izvajajo se različni prostovoljski projekti, opozarja se ne
onesnaženost okolja, ...
5. december je samo en dan, ki vsekakor ni dovolj, saj je
širjenje ideje prostovoljstva in navduševanje novih ljudi za
opravljanje te dejavnost, ki poteka vsak dan, 7 dni na teden,
365 dni na leto. 5. december je tako neskončno dolg dan.
Različne prostovoljske organizacije tudi v Sloveniji obeležujejo
5. december. Organizirajo okrogle mize, posvete, seminarje …
in tako razširjajo in razvijajo idejo prostovoljstva, idejo
solidarnosti in nagovarjajo posameznike, da se začnejo
opravljati prostovoljsko delo.
http://www.prostovoljstvo.org/aktivnosti/mednarodni-dan-prostovoljstva
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Predstavljamo se vam:
Medgeneracijsko društvo Z roko v roki
Smo medgeneracijsko društvo za sožitje generacij z imenom Z
roko v roki, ki je bilo ustanovljeno leta 2006 kot odgovor na
aktualno problematiko staranja prebivalstva.
Danes smo
prisotni na območju Mestne občine Kranj in občin Naklo,
Preddvor, Tržič ter Jesenice.
Naša glavna dejavnost so Skupine starih ljudi za samopomoč ,
izvajamo pa tudi program Individualno družabništvo s
starejšim človekom.
Namen individualnega družabništva je ta, da starejši ljudje
ostanejo v stiku z mlajšimi, da jim zaupajo svoje stiske, žalost
ali veselje. S pogovorom in druženjem
preprečujemo
zagrenjenost, osamljenost ter socialno izključenost starejših.
Individualno družabništvo izvajamo na območju Mestne občine
Kranj ter v Domu starejših občanov v Preddvoru in enoti
Naklo, kjer deluje kar nekaj naših individualnih družabnic.
Družabnice prihajajo enkrat tedensko za uro ali dve, se z
uporabnikom pogovarjajo, jih peljejo na sprehod, zaigrajo
kakšno družabno igro in nasploh krajšajo urice vsem starejšim,
ki bivajo v domovih.
Individualnega družabništva ne bi mogli izvajati brez naših
dragih prostovoljcev, ki nesebično podarjajo svoj prosti čas in
tako starejšim lepšajo dneve. Iskrena hvala vsem.
Za konec pa naj še povabim vse mlajše upokojence, da se nam
pridružijo kot prostovoljci in postanejo nov člen v verigi
medgeneracijskega povezovanja in s tem naredijo nekaj
dobrega zase, za družbo in sočloveka.
Jasmina Šoro,
Medgeneracijsko društvo Z roko v roki
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Individualno družabništvo v DSO Preddvor
Ob mednarodni dan prostovoljstva, 5. decembru bi se želela, v
imenu stanovalcev in zaposlenih, zahvaliti vsem prostovoljkam
in prostovoljcem, ki ste preko celega leta na različne načine
podeljevali svoj čas in dobrovoljnost z našimi stanovalci.
Trenutno v naš Dom prihaja kar 39 prostovoljk in
prostovoljcev - 20 v enoto Preddvor in 19 v enoto Naklo. Tudi
sama sem bila presenečena nad tako velikim številom; obenem
pa vesela, da se prostovoljstvo v našem Domu širi in je postalo
pomemben del našega vsakdana.
V letošnjem letu smo velik poudarek dali razvoju prostovoljstva
na področju individualnega družabništva. Stanovalci se radi
udeležujejo skupin, ki jih vodijo prostovoljci. Zaznala pa sem
tudi potrebo in željo, po bolj osebnem stiku. V sodelovanju z
Medgeneracijskim društvom Z roko v roki Kranj smo dobili
več novih prostovoljcev – individualnih družabnikov. Iskrena
hvala Jasmini Šoro, ki v društvu dela na področju
individualnega družabništva, za prijetno in plodno sodelovanje.
Vesela sem, da se za prostovoljno delo odločajo tudi naši bivši
sodelavci, ki so se upokojili.
V Dom v Preddvor in Naklo tedensko prihaja in tke prijateljske
vezi s stanovalci 13 individualnih družabnikov. Obiskujejo
po dva ali več stanovalcev - kar 32 stanovalcev se veseli
srečanj in pogovorov z vami, dragi prostovoljci. Iskrena hvala
vam za vsak trenutek, ki jim podarite.
Že vrsto let pa se stanovalci veselijo tudi obiskov in druženja s
prostovoljci - učenci iz Osnovne šole Matije Valjavca
Preddvor pod mentorstvom Erne Meglič. V letošnjem šolskem
letu se je za prostovoljno delo v našem Domu odločilo 15 učenk
in učencev, ki enkrat mesečno polepšajo dan 8 stanovalkam..
Dragi prostovoljci,
stanovalci so vas resnično veseli, preberite njihova
razmišljanja!
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»K nama hodi prostovoljka Janja. Obiskuje naju približno dva
meseca, vsak torek popoldne. Dopoldne je v službi in ima veliko
obveznosti, zato pride včasih malo kasneje.
Malo se pogovarjamo, se pa tudi nasmejimo. Janja pravi, da se
ima pri nama zelo »fletno« in bi bila kar pri nas.
Doma je iz Selške doline, ti kraji so poznani tudi meni in se o
njih večkrat pogovarjamo.
Ker sem najraje v sobi in nimam veliko družbe, sem najbolj
vesela, če kdo pride k meni. Vesela sem, če me kdo obišče in
se lahko pogovarjam.«
Pavla Hausmaister in Antonja Likozar,
stanovalki
»Že kar nekaj časa me obiskuje prostovoljka ga. Marija. K meni
pride vsak petek dopoldne. Vsak petek sem jo vesela. Veliko
reči pozabim, Marije pa se spomnim, ko jo zagledam na
hodniku in se mi nasmeji. Malo me vzpodbuja, da nisem tako
črnogleda. Včasih mi je malo nerodno, ker ima zaradi mene pot
in ne vem, kako naj se ji zahvalim. Marijini obiski so mi v veliko
podporo. Vesela sem, da se me nekdo spomni in me obišče
kljub temu, da sem že toliko stara – 89 let.«
P.K., stanovalka
»Prostovoljka Marija pride k meni vsak petek. Veliko se
pogovarjava, vse si poveva kar po domače. Veliko pa se tudi
nasmejiva. Ker imam rada sladko, ji naročim in mi prinese
kakšen krof.
Marija je moja edina dobrina in jo imam rada. Želim si, da bi še
dolgo hodila k meni. Vsak petek jo zelo težko čakam in
pogledujem k vratom, kdaj bo prišla.
Enkrat na mesec pa me obiskujejo tudi učenke iz Osnovne šole
Preddvor. Zelo fletno in hitro mine ura, ko sem z njimi. Kar
malo drugače se počutim, ko se pogovarjam z otroci.
Kadar se s kom pogovarjam, se počutim, da sem tudi jaz še
pomembna.«
M.V., stanovalka
Irma Čebašek, delovna terapevtka
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K meni prihaja posebna prostovoljka, ki me kratkočasi in
bogati. To je gdč. Nastja Bojić, študentka stavistike. Pove mi
zanimivosti in novosti iz njenega študija, ona pa zelo rada sliši
kakšne prigode iz moje učiteljske prakse. Po potrebi mi prinese
knjige iz knjižnice in tako jaz lažje pripravim za domski časopis
Klas kaj zanimivega o določenem književniku.
Rada tudi pletem in si s tem krajšam čas. In Nastja mi je
prinesla kar nekaj volne ter me tako koristno zaposlila.
Za oboje sem ji hvaležna. Naj je zdravje služi še naprej!
M. Klanjšek, stanovalka enote Naklo

Skozi vse leto sem z vami
Pred enajstimi leti sem se vključila v program Veriga
psihosocialne oskrbe in druženja pri Združenju invalidov-Forum
Slovenije in še isto leto pričela obiskovati Dom starejših
občanov v Preddvoru. V letu 2012 pa še stanovalce v enoti v
Naklem.
Moje delo je druženje in pomoč pri vsakdanjih opravilih,
sprehodi v bližnjo okolico, usluga pri nabavi česarkoli, pa do
skrbi domačih ljubljenčkov in še veliko takega bi se našlo.
Tisti, ki so se odselili v kakšen drug dom, na drugi konec
Slovenije, so z menoj še vedno v stiku. Ta naša prijateljstva
nikoli ne zarjavijo.
Občutek, da sem nekoga osrečila in mu naredila nekaj dobrega,
osrečuje tudi mene. Ko vidim nasmešek zadovoljstva na
njihovih obrazih, vem, da delam prav. Upam, da bom to delo
lahko delala še dolgo in stanovalcem prinašala sončni žarek v
njihova življenja.
Simona Bašelj, prostovoljka
V Dom starejših občanov v Naklo prihajam kot prostovoljka eno
leto in pol. Pred tem sem bila v Domu zaposlena kot
družabnica. Ker sem med delom vzljubila stanovalce Doma,
sem se po prenehanju zaposlitve odločila, da postanem
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prostovoljka na področju individualnega družabništva in tako še
naprej prihajam v Dom.
Obiskov se vedno veselim, in se takoj ob prihodu v Dom veselo
pozdravim s stanovalci, s katerimi se srečam. Z njimi malo
poklepetam, nato pa grem na obiske k stanovalcem, tako kot je
dogovorjeno z ga. Irmo Čebašek.
S stanovalci se družim tudi na različnih družabnih dogodkih v
Domu, kot so: nastopi otrok, nastopi stanovalcev, kostanjev
piknik, sladoledni piknik, obiski psov društva Tačke pomagačke,
praznovanja rojstnih dni, izletih … in pri tem tudi kaj pomagam.
Spoznavam tudi nove stanovalce, ki so me lepo sprejeli medse,
tako, da imam tudi z njimi lep odnos.
S svojimi obiski v Dom prinašam veselje, energijo in ljubezen in
to želim še naprej početi, ker me osrečuje.
Mija Marija Avsenik, prostovoljka
Nobeno plačilo mi ne da toliko lepih trenutkov, iskric v očeh,
malih pričakovanj hvaležnosti in obojestranskega dobrega
počutja, ko obiščem svoji dve stanovalki. Ne zmanjka besed,
tako da čas kar prehitro mine. Lep je občutek, da nekaj daš in
zato dobiš nazaj veliko. Rada sem prostovoljka.
Marija Avbelj, prostovoljka
Za prostovoljstvo sem se odločila, ker sem rada v stiku z
ljudmi, tega sem navajena že iz svojega poklica, sem
medicinska sestra. Veliko mi pomeni delo z ljudmi. Pomagati
človeku in narediti nekaj dobrega zanj me zelo veseli in
osrečuje. Od prostovoljstva pričakujem nove izkušnje, notranje
zadovoljstvo, srečo in veselje.
Nada Mitrovič, prostovoljka
Vesela sem če lahko komu polepšam dan. Rada imam starejše
ljudi, spoštujem jih in se z njimi rada pogovarjam. So zanimivi,
ko pripovedujejo, kako so včasih živeli in praznovali.
Diana Resnik, prostovoljka
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Projekt LEADER:
Starostniki aktivno raziskujejo koristne organizme
"GARKLC"
Nosilec projekta Biotehnični center Naklo
Projekt je nastal v sodelovanju Biotehniškega centra Naklo in domov
za starejše občane Dom Viharnik in Dom za starejše občane Preddvor
- enota Naklo v podpori Občine Naklo in Občine Kranjska Gora.
Vsem sodelujočim na projektu je bila želja, da starejši občani,
kvalitetno preživljajo svoj čas življenja v domovih. Zaradi različnih
razlogov (bolezni, invalidnosti,…), starostniki ne morejo več
sodelovati pri vseh aktivnostih. Obdelava klasičnih-talnih vrtov je že
tak primer, a ker imajo starostniki željo imeti stik z naravo in delo z
rastlinami, ki so bili del njihovega aktivnega življenja, smo zastavili ta
projekt, da jim to tudi omogočimo. Tako je nastala ideja, da
postavimo dvignjene grede z hotelom za koristne organizme v
podpori delavne terapije. Ob enem pa bo projekt tudi izobraževanjeosveščanje o koristnostih organizmih v vrtnarjenju ter načinih
vrtnarjenja z rastlinami v dvignjenih gredah. Ta nova znanja pa se
bodo posredno prenašala tudi na mlajše rodove (ožje družine
starostnikov - mlade, ostale obiskovalce doma, ... ), saj bomo ob tem
razvili tudi družabno igro z tematiko koristnih organizmov v
vrtnarjenju in še nekaj didaktičnega gradiva ter priročnika. S tem
projektom bomo pripomogli tudi k izboljšanju in kvalitetnejšemu
življenju ostalih občanov in spodbujali čisto ekološko vrtnarjenje.
Projekt zajema štiri delavnice za starostnike v domu z izdelavo
dvignjenih gred in hotela za koristne organizme, ki jih bodo naredili
dijaki v okviru projektne naloge.
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Pri delu bodo poleg strokovnjakov sodelovali tudi dijaki in študentje
BC Nakla, ki bodo omogočali tudi nadaljnji razvoj projekta preko
delovne prakse, ki jo izvajajo v času svojega izobraževanja. Praksa se
bo izvajala pod nadzorom mentorjev iz BC Naklo in sodelovanjem z
terapevti doma. Praktična izkušnja na projektu bo koristila tako
starejšim in mlajšim v smislu razvijanja medgeneracijskih kompetenc
učencev ter vzpostavljanja vezi med mladimi in starejšimi.
Projekt sofinancira EU, Ministrstvo za kmetijstvo in okolje (preko programa razvoja podeželja 20072013, os LEADER) LAS Gorenjska košarica ter občine na območju LAS Gorenjska košarica.
URL: http://www.bc-naklo.si/index.php?id=2457

Rok Piletič, vodja projekta, BC Naklo

Obisk v Osnovni šoli Na Naklo
Večkrat nas obiščejo učenci iz Osnovne šole Naklo, sedaj so pa
tudi oni nas povabili in nam tako vrnili gostoljubje.
Naš »Dom« smo zastopali štirje stanovalci, med njimi sem bila
tudi jaz. Obiskali smo učence v podaljšanem bivanju.
Učenci so narisali risbice in nam jih podarili. Zapeli so nam
nekaj pesmic in se z nami pogovarjali.
V letih našega šolanja so bile učilnice podolgovate, klopi
postavljene v togem sistemu. Zdaj pa smo videli prostore
kvadratne oblike, mizice in stolčke pa se da postaviti na
poljuben način. Učenci so tako bolj sproščeni in tudi učenje
je bolj razgibano – marsikaj se naučijo igraje, ko še sami ne
čutijo, da je to učenje.
Pogostili so nas s slaščicami, nato smo se poslovili in se s
šolskim kombijem odpeljali nazaj v Dom.
M. Klanjšek, stanovalka enote Naklo
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Modro brati in kramljati
Bralna srečanja z Mestno knjižnico Kranj

Carlos Puerto – Zakaj prav jaz
Naša mladenka Ada je bila študentka na pariški univerzi glasbe
in njen instrument je bil violončelo. Prav takrat so se odvijale
priprave za koncert Gustava Malerra, ki naj bi ga ob zaključku
šole izvajala. Bližal se je tisti pomembni trenutek, ki te ponese
v zanos čudovite glasbe, v kateri z vsem srcem sodeluješ. Po
zaključku in gromovitem ploskanju, si je vsa prevzeta od
uspeha zaželela samo miru in tišine, in odšla v tišino ob reki
Sieni, kjer je v samoti uživala ob svojem uspehu. Naenkrat
zasliši glas, ki se predstavi: »Jaz sem Andres.« In tako so se
začele globoke sanje naše Ade.
Njena ljubezen je živela od kratkih pogovorov po telefonu ali
celo kratkih srečanj, ker je on zaradi svojega usposabljanja
živel daleč od Pariza in pozneje daleč od Madrida, kjer je bila
ona doma. To je bila ljubezen na daljavo, kar jo je mučilo in
razdvajalo.
Šola se je odločila, da ponudi razredu potovanje po lastni izbiri.
Končno so se zedinili in se odločili, da bi šli v Maroko in tudi Ada
je bila tega vesela. Bližal se je božič in s tem odhod. Imela je
že vse pripravljeno v torbi in sestrica ji je pomagala pri prtljagi.
Nekateri sošolci so se prvič peljali z letalom in napetost je bila
velika. Vse se je dobro izšlo in kmalu so pristali. Namestili so se
v udoben hotel. Simpatičen fant Selim jih je zjutraj odpeljal na
ogled mesta in velikega trga. Utrujeni so se zvečer vrnili in že
načrtovali potovanje za naslednji dan.
Stari rogovilež je komaj še sopihal po klancih gor in dol in jih na
vrhu velikega klanca kar izpustil, da si odpočije od hude vožnje.
Občudovali so prečudovit razgled, le Ada se je še zadrževala v
avtu pred ogledalom, da si namesti prečudovit moder turban in
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tedaj je odpovedala zavora in avto se je začel spuščati po
klancu navzdol. Ada je v strahu skočila ven, padla na trde skale
in se težko poškodovala. Prvi je bil pri njej Selim, da bi ji
pomagal. A smola – padec ji je povzročil hude poškodbe in
morali so jo odpeljati v bolnišnico, kjer je dobila transfuzijo
krvi. To je bil zanjo najbolj usodno. Ob vrnitvi domov, so
namreč ugotovili, da je s krvjo v svoje telo dobila virus aidsa, ki
ji je vzel vso lepoto življenja.
Težko je živela in svoje razočaranje in žalost je utapljala v
igranju na violončelo…
Prazniko-ova, stanovalka

Vrtiljak življenja – Zrela leta
22. del
»Bolje, da odideš! Še bolj nama bo težko, če se bova
poslavljala v stanovanju. Že zdaj imam občutek, kot da mi je
nekdo iztrgal srce. Prosim te, pojdi, obljubim ti, da te ne bom
nikoli pozabila. Kako krivična je usoda! Komaj sva se navadila
drug drugega, že se morava ločiti. Ne pozabi, da sem ti na
razpolago, a le kot prijateljica. Če boš rabil pogovor me pokliči.
Sploh pa se bova srečevala v Novem mestu.«
Nežno jo je objel in poljubil na lice: »Hvala, ti za vse prijetne
ure, ki sva jih doživela. Škoda, ker jih je bilo tako hitro konec.
Srečno in nasvidenje!«
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Sedel je v avto in hitro odpeljal, ona pa je obstala, kot bi
olesenela. Imela je občutek, da se je zopet končalo neko
obdobje njenega življenja. Ko si je opomogla, se je odvlekla v
stanovanje, kot ranjena zver. Kar oblečena je legla in
neutolažljivo jokala. Ves čas si je postavljala vprašanje: zakaj
ona. Zelo utrujena je zaspala.
Naslednje jutro se je uredila in šla v službo. Sklenila je, da
popoldne ne bo šla k Jerneji. Odpravila se je kupit darilo za
malega krščenca. Priznala si je, da tudi zato ni šla na obisk, ker
ni imela potrebne moči, da bi srečala Marka.
Zvečer jo je poklical in ji povedal, da se je žena prebudila in ga
spoznala. Ko ji je govoril, mu je prikimavala, da ga razume.
Pripravili so jo in z invalidskim vozičkom jo je odpeljal v park.
Zelo hitro se je utrudila in odpeljal jo je nazaj v sobo. Vprašal
jo je še, zakaj nje ni bilo na obisk. Rekla mu je, da je šla kupit
darilo za krst, ki ga imajo v nedeljo. Nato je šla še v dom
pospravit mamino stanovanje.
Ko je prišla v Dom, da bi uredila mamino zapuščino in izpraznila
njeno stanovanje, so bili veseli, ker so stanovanje nujno rabili.
Ko je vstopila, so jo premagala čustva in najprej se je
razjokala. Malo ji je odleglo, a še vedno jo je bolelo srce. Z vso
silovitostjo so spet na dan privreli dogodki iz njenega življenja,
ki so močno vplivali nanj. Kot v filmu, so se je odvrteli pred
očmi. Vstopila je sestra in Viktorija ji je bila hvaležna, da je
prekinila njeno trpljenje.
»Ali vam lahko kaj pomagam?« jo je vprašala.
»Ne, najlepša hvala, saj bom večino mamine zapuščine pustila
kar tukaj, v Domu. Predvsem perilo, obleko in obutev. Saj
boste lahko vse uporabili, saj vam teh stvari vedno
primanjkuje. Seveda moram vse pregledati, morda je mama
imela še kakšen dokument, ki ga bom jaz še rabila. Vzela bom
le nekaj spominkov, zlatnino in knjige, ki jih je kar veliko.«
Sestra je odšla in zagrebla se je v delo. Šla je po vrsti. Vse je
lepo zložila na posteljo. V predalu nočne omarice je našla
škatlo, ki je bila zalepljena z vseh strani. Imela je lepo napisan
naslov: MOJI LJUBLJENI VIKTORIJI! Solznih oči jo je vzela v
roke. Nekaj časa jo je ogledovala, končno jo je spravila v
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potovalko. Odločila se je, da jo bo odprla doma, ko bo sama in
bo imela čas. Našla je še manjšo škatlo z istim takim naslovom.
Vedela je, da je v njej mamina zlatnina. Tudi to je spravila k
prvi. Hitro je končala z delom. Poklicala je sestro, da ji je
izročila vse, kar je pustila v Domu. Z grenkobo v srcu je
zapustila sobo v kateri je njena mama preživljala zadnja leta
svojega življenja, bila srečna in tudi za vedno odšla.
Zavzdihnila je: »Kako kratko je življenje, kako vse hitro mine!
Mami moja, kako te pogrešam! Kam bom zdaj hodila po
nasvete, kje bom sedaj našla tolažbo, kam se bom zatekla, ko
bom potrebovala ljubezen? Ti edina si me vse življenje ljubila!
Kaj bi dala, da bi se ti časi vrnili!«
Šla je k direktorju doma, da se mu je zahvalila za vso skrb in
pomoč, da je bila mama Kristina tu srečna.
Nato je skoraj zbežala. Stene Doma so jo dušile, želela je
domov, da bi čim prej prebrala vsebino škatle z njenim
naslovom, ki jo je našla pri mami.
Kot tat se je prikradla v svoje stanovanje, da ne bi koga
srečala. Hotela je biti sama,da bi se pripravila, kaj bo našla v
škatli. Najprej si je skuhala močno kavo, nato pa je poiskala
škatli. Najprej je odprla manjšo. Kot je slutila, je bil v njej ves
mamin nakit. Lepo je bil spravljen v štiri majhne papirnate
vrečke z napisi: za Viktorijo, za Moniko, za Jernejo in za Jano.
Veliko je bilo zanjo, ostale tri pa so dobile le po en kos za
spomin. Zelo jo je presenetilo, da je mama tudi Jerneji
namenila lepo verižico s srčkom. Še enkrat več je spoznala,
kako veliko srce je imela njena mati. Zraven je bil listek:
»Izroči tistim, ki sem ga namenila, če se Jerneji kaj zgodi, je
njena verižica tvoja!«
Odločila se je, da bo njeno voljo izpolnila na krstu Janinega
sina.
S strahom je odprla večjo škatlo. Bila je zelo presenečena. V
njej je našla kar zajeten kupček denarja v tuji valuti in tudi
precej delnic. Pozornost pa ji je vzbudilo pismo z naslovom:
»Ljubljeni hčerki Viktoriji!«
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Odprla ga je in brala:
»Draga moja! Dolgo časa sem premišljevala ali naj ti to
napišem ali ne. Toda čim bolj se je bližal moj konec, bolj me je
vse to težilo. Zato sem se odločila, da ti povem vso resnico.
Veš, Tone ni bil tvoj pravi oče. Ko sem bila še zelo mlada in
neizkušena, sem se zaljubila v nekega pridaniča. K meni je
hodil le ponoči in mi govoril lepe besede. Ker nisem imela
nikogar, da bi mi odprl oči, sem mu slepo verjela. Prepustila
sem mu svoje življenje, svojo ljubezen. Sad tega
prepovedanega dejanja si ti, moja ljuba Viktorija. Ko sem mu
povedala, da te pričakujem, je odšel in me pustil samo. Zaupala
sem se gospe Mariji in ona mi je pomagala, da sem te rodila.
Še danes se zahvaljujem, da sem jo našla, saj mi je bila kot
mati. Pomagala mi je z denarjem in tudi z dobro besedo.
S skupnimi močmi smo skrbeli zate. Potem sva se naenkrat
zaljubila s Tonetom. Čeprav je bil moj sosed in sva se že dolgo
poznala, sem šele takrat spoznala, da me ima rad. Najbolj pa
sem bila vesela, ko je sprejel tebe. Zanj si bila vedno hči. Z Ano
sva imeli nekaj težav v začetku. Bila je ljubosumna na brata in
zdelo se ji je, da jo bo kar pustil samo. Vendar on je skrbel za
obe hiši, za naju in še za sestro. Kmalu se je Ana zaljubila vate.
Verjetno se še spomniš, kako dobri prijateljici sta bili. Tvojega
pravega očeta pa je pekla vest. Vsepovsod te je iskal, spraševal
zate, dokler te ni našel. Ker je bil poročen in je imel sina tvojih
let, je skrivaj prišel k nam in me lepo prosil, če te sme samo
videti. Skoraj na kolenih sem ga prosila, naj nam da mir in naj
te ne vznemirja. Zasmilil se mi je in dovolila sem mu, da je
počakal pri nas, da te je videl. Zelo mu je bilo žal, da se je
odpovedal taki lepotici, kot si bila ti. Toda obljubil mi je, da nas
bo pustil pri miru in res je obljubo držal. Z ženo in sinom se je
razšel, živel je sam. Zelo se je vdajal pijači in zaradi nje tudi
umrl. Že dolgo časa ni več med živimi.
Veš, draga moja Viktorija, zdaj sem ti razkrila svojo skrivnost.
Veš, da imaš nekje polbrata, a upam, da je preteklo že preveč
let, da bi ga iskala. Zato ti imena in priimka tvojega očeta ne
bom zaupala. Pusti vse kot je! Verjetno je usoda tako hotela!
Samo eno stvar te prosim, pusti in pozabi, že zaradi mene.
Verjetno bi doživela preveliko razočaranje, če te polbrat ne bi
sprejel. Te skrivnosti nesi s seboj v grob, ker nikomur ne bi
koristile, saj je preteklo že preveč časa.
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Preden končam, mi dovoli, da se ti iskreno zahvalim za vso skrb
in ljubezen, s katero si me razveseljevala. Olajšala sem si dušo,
zadaj lahko umrem! Želim, da tudi tebi usoda nameni srečo, ki
si jo zelo potrebna.
Vedno bom bdela nad teboj in tvojima hčerkama! Adijo!
Tvoja ljubeča mama Kristina«
Zbegana je obsedela Viktorija s pismom v roki in ni mogla
sprejeti tega, kar je prebrala. Po glavi se ji je podilo cel kup
vprašanj. Zakaj? Kako? Ali je vse to res? Še enkrat je pismo
prebrala. Žalostno je zrla v črke. Ki so ji poplesavale pred očmi.
Dolgo je nepremično sedela in točila solze. Kar oblečena je legla
v posteljo. Vse to je bilo preveč zanjo. Samo eno si je govorila:
»Zakaj samo mene življenje tako tepe? Kdaj bo konec tega
trpljenja? Ali bom lahko še normalno živela?«
V dno duše razočarana je končno zaspala. Sredi noči se je
zbudila. Odločila se je, da bo to skrivnost zakopala globoko, v
zadnji kotiček srca, pismo pa uničila. Res ga je dala v pepelnik
in ga zažgala. Gledala je, kako plameni požirajo materine
besede. Ko je do kraja zgorel, si je oddahnila:
»Tako, mama, izpolnila sem tvojo željo. Moj pravi oče bo za
vedno Tone. Saj si to tudi zasluži. Zelo nehvaležna bi bila, če bi
ravnala drugače!«
Trdno je zaspala do jutra.
Zbudil jo je telefon. Klicala jo je Monika, če je že pripravljena,
da gredo na krst Janinega sinka. Rekla je, da onadva pravkar
odhajata od doma.
Viktorija se je hitro uredila, nekaj malega pojedla in lepo
urejena odšla k Jani in Luku.
Monika in Matej sta prišla že zelo zgodaj. Svojemu krščencu sta
prinesla cel kup dragocenih daril.
Tudi Kristina je pred smrtjo mislila na Jano in pripravila darilo
za njenega dojenčka. Viktorija ji ga je izročila skupaj z svojim.
Jana in Luka sta bila zelo zadovoljna. Že prej so se dogovorili,
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da bo malemu ime Jernej. Tako je želela Jana, v spomin na
Jernejo, ki jo je tako dolgo pazila. Vsem se je to njeno dejanje
zdelo zelo lepo. Po krstu so šli na kosilo, potem pa nazaj
domov, kjer sta srečna starša pripravila cel kup dobrot. Prišlo je
še nekaj drugih prijateljev in sorodnikov. Prijetno so se zabavali
do večera. Viktorija se je počutila dobro, saj je v družbi
pozabila na svoje težave.
Preden so se razšli je Viktorija Moniki in Jani izročila darilo
mame Kristine. Bili sta zelo presenečeni, a ko jima je razložila,
da je bila to mamina želja, sta darili hvaležno sprejeli.
(se nadaljuje)
Olga M. Kepic
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Vabilo za december - DSO Preddvor
o TELOVADBA
od ponedeljka do petka ob 8.45 uri v dnev. prostoru v pritličju ND
ponedeljek, sreda in petek ob 7.45 uri v dnev. prostoru v pritličju
gradu
o KNJIŽNICA
ponedeljek in petek od 9.00 – 9.30 ure v delovni terapiji
o ROČNA DELA
ponedeljek ob 9.30 uri, torek in četrtek ob 13.15 uri v del. terapiji
o »ŽOGA BEND«
1. skupina - ponedeljek ob 13.15 uri v 2. nadstropju ND
2. skupina - sreda ob 13.45 uri v 2. nadstropju ND
o SKUPINE STARIH LJUDI ZA SAMOPOMOČ
Šmarnice – ponedeljek ob 10.15 uri
Čebelice, Praproti, Marjetice, Breze – torek ob 10.15 uri,
Sončnice – sreda ob 10.30 uri
o BIOSINHRON SKUPINSKA TERAPIJA
ponedeljek, sreda in petek ob 7.30 uri v delovni terapiji
torek in četrtek ob 7.45 uri v dnevnem prostoru v pritličju gradu
torek ob 9.30 uri v dnevnem prostoru ND
o KUHARSKO DOPOLDNE – ponedeljek ob 10.00 uri v dnevnem
prostoru ND
o USTVARJALNA DELAVNICA – petek ob 10.00 uri v dnevnem
prostoru ND
o MOLITVENA URA - petek ob 10.30 uri v pritličju gradu

------------------------------------------------------------------USTVARJAMO »MANDALE« –
ponedeljek, 2. december ob 14.00 uri v delovni terapiji
__________________________________________________
PREDSTAVITEV PRIMERA DOBRE PRAKSE – »ŽOGA
BEND« na posvetu direktorjev socialnih zavodov
Slovenije v Portorožu
torek, 3. december
__________________________________________________
AKTIVNOSTI S POMOČJO ŽIVALI – Društvo
Ambasadorji nasmeha
sreda, 4. december ob 9.00 uri v 1. nadstropju gradu
sreda, 18. december ob 9.00 uri v 2. nadstropju ND
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SREČANJE STANOVALCEV GORENJSKIH DOMOV
v Centru slepih in slabovidnih v Škofji Loki - izdelovanje
prazničnih okraskov in dobrot
sreda, 4. december dopoldne
__________________________________________________
MODRO BRATI IN KRAMLJATI - Bralna srečanja z Mestno
knjižnico Kranj
sreda, 4. december ob 10.00 uri v delovni terapiji
__________________________________________________
BRANJE ZGODB z Olgo Kepic
četrtek, 5. december ob 10.00 uri v 2. nadstropju ND
__________________________________________________
MIKLAVŽEVANJE - mladinci in Karitas iz župnije Preddvor
sobota, 7. december ob 15.00 uri v jedilnici
__________________________________________________
USTVARJALNA DELAVNICA z otroci iz vrtca Janček Visoko
ponedeljek, 9. december ob 10.00 uri
__________________________________________________
KONCERT SKUPINE »SONCE V SRCU«
torek, 10. december ob 9.15 uri v 2. nadstropju ND
__________________________________________________
KULTURNI PROGRAM dijakov Gimnazije Franceta
Prešerna Kranj
sreda, 11. december dopoldne
__________________________________________________
Z BESEDO IN SLIKO SKOZI ČAS z Mirjano Debelak
sreda, 11. december ob 13.45 uri v delovni terapiji
__________________________________________________
ČAJANKA s citrarko Francko Šavs
četrtek, 12. december ob 10.00 uri v dnevnem prostoru ND
__________________________________________________
SEJANJE BOŽIČNEGA ŽITA
petek, 13. december ob 9.30 uri v dnevnem prostoru ND
__________________________________________________
1. delavnica - PREDAVANJE - KORISTNI ORGANIZMI IN
DVIGNJENE GREDE v okviru projekta »Starostniki
aktivno raziskujejo koristne organizme (GARKLC)« v
okviru projekta LEADER. Predavatelja: dr. Marija Gregori
in Peter Ribič, dipl. ing. agr. in horti.
petek, 13. december ob 10.30 uri v avli enote Naklo
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PRAZNOVANJE ROJSTNIH DNI s harmonikarico
Darjo Jelenc
torek, 17. december ob 13.30 uri v dnevnem prostoru ND
__________________________________________________
PEVSKO POPOLDNE s harmonikarico Darjo Jelenc
torek, 17. december ob 14.30 uri v gradu
__________________________________________________
PRAZNIČNO KOSILO z ansamblom Koprivnik,
harmonikarico Darjo Jelenc in obiskom Božička
četrtek, 19. december ob 12.00 uri
__________________________________________________
ZGODOVINSKI KROŽEK z Markom Ogrisom
ponedeljek, 23. december ob 14.30 uri v delovni terapiji
__________________________________________________
BOŽIČNI KONCERT Ženskega pevskega zbora Plamenke
iz Preddvora
ponedeljek, 23. december ob 17.00 uri v 2. nadstropju ND
__________________________________________________
BOŽIČNA MAŠA
četrtek, 26. december ob 15.30 uri v jedilnici
__________________________________________________
V primeru nepredvidenih dogodkov se bo načrtovani program spremenil.

Program pripravila:
Irma Čebašek, delovna terapevtka
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Vabilo za december – enota Naklo
o TELOVADBA
torek (10.12.) ob 7.50 uri v 1. nad. in ob 9.00 uri v avli
petek (6.12. in 13.12) ob 7.50 uri v 1. nad. in ob 11.45 uri v avli
o »ŽOGA BEND«
torek (10.12) ob 14.15 uri v fizioterapiji
o MOLITVENA URA z Magdo Gros in Marijo Čadež
četrtek ob 10.30 uri v kapeli enote Naklo
o ROČNA DELA
petek (6.12.) ob 10.30 uri v avli enote Naklo
o IZPOSOJA KNJIG – vsak dan v recepciji enote Naklo

------------------------------------------------------------------DRUŽABNIŠTVO S PSOM – Slovensko društvo za terapijo
s pomočjo psov »TAČKE POMAGAČKE« - snemanje TV SLO
za oddajo Ljudje in živali
ponedeljek, 2. december ob 10.30 uri v avli enote Naklo
__________________________________________________
PREDSTAVITEV PRIMERA DOBRE PRAKSE – »ŽOGA
BEND« na posvetu direktorjev socialnih zavodov
Slovenije v Portorožu
torek, 3. december
__________________________________________________
MAŠA
četrtek, 5. december ob 10.30 uri v kapeli enote Naklo
__________________________________________________
POGOVORNA SKUPINA LASTOVKE s Faniko Pagon
ponedeljek, 9. december ob 10.30 uri v del. ter. enote Naklo
ponedeljek, 23. december ob 10.30 uri v del. ter. enote Naklo
__________________________________________________
PRAZNOVANJE ROJSTNIH DNI in
KONCERT SKUPINE »SONCE V SRCU«
torek, 10. december ob 10.30 uri v avli enote Naklo
__________________________________________________
Z BESEDO IN SLIKO SKOZI ČAS z ga. Mirjano Debelak
torek, 10. december ob 13.00 uri v delovni terapiji enote Naklo
__________________________________________________
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MODRO BRATI IN KRAMLJATI - Bralna srečanja z Mestno
knjižnico Kranj
sreda, 11. december ob 10.30 uri v delovni terapiji enote Naklo
_____________________________________________
1. delavnica - PREDAVANJE - KORISTNI ORGANIZMI IN
DVIGNJENE GREDE v okviru projekta »Starostniki
aktivno raziskujejo koristne organizme (GARKLC)« v
okviru projekta LEADER. Predavatelja: dr. Marija Gregori
in Peter Ribič, dipl. ing. agr. in horti.
petek, 13. december ob 10.30 uri v avli enote Naklo
__________________________________________________
ZGODOVINSKI KROŽEK z Markom Ogrisom
ponedeljek, 16. december ob 10.30 uri v del. ter. enote Naklo
__________________________________________________
PRAZNIČNO KOSILO z ansamblom Zlatko in prijatelji ter
obiskom dedka Mraza
sreda, 18. december ob 12.00 uri v avli enote Naklo
__________________________________________________
OBISK KOLEDNIKOV
petek, 20. december ob 17.00 uri v avli enote Naklo
__________________________________________________
BOŽIČNA MAŠA
torek, 24. december ob 10.30 uri v kapeli enote Naklo
__________________________________________________
KULTURNI PROGRAM učencev Osnovne šole Naklo
za datum se še dogovarjamo
__________________________________________________
V primeru nepredvidenih dogodkov se bo načrtovani program spremenil.

Program pripravila:
Irma Čebašek, delovna terapevtka

___________________________________________________________________________________

Bogate nas ne naredi posest,
marveč veselje.
P. Bosmans
_______________________________________________
Uredniški odbor:
Irma Čebašek, delovna terapevtka, DSO Preddvor
Mirjana Debelak, profesorica, zunanja sodelavka
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