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Krofi za pusta hrusta ležejo v usta.

SMEH
Smeh zdravilo je srca,
le srečen človek se smehlja.
Ko smeješ se,
pozabiš vse,
kar v življenju
prav ne gre.
Kadar sreča
hrbet ti obrne,
smeh ti spet
nazaj jo vrne.
Zato, ljudje,
le smejmo se,
saj smeh je sreča,
zdravilo za vse!
Olga M. Kepic

Najbolj izgubljen dan od vseh je tisti, ko se nismo smejali.
Če imate nasmeh na ustih, ga lahko še komu podarite.
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ŠEGE IN NAVADE
Običaji, šege in navade so sestavni del družbene kulture. Urejajo
odnose med posameznikom in družbo. Navada, šega, običaj so v
našem jeziku trije izrazi, ki nam pomenijo v glavnem iste pojme
in predstave. Delimo jih v glavnem na življenjske ali družbene,
ki spremljajo človekovo življenje in njegovo družino ter
pomembne dneve in praznike.
Pustni čas pa je poseben čas v letu in je
bil nekoč pomemben praznik. Naši
predniki so s posebnimi obredi, ki so
vključevali maskiranje, iz dežele
podili zle zimske duhove in klicali toplo
pomlad.
Za praznovanje pusta so bile
predpisane tudi posebne, obredne jedi, s
katerimi so naši predniki poskušali
vplivati na rodovitnost zemlje. Polni
krožniki in bogata hrana naj bi prinesli
obilno letino, hkrati pa so si na ta način nabrali nekaj zaloge, da
so se lažje lotili dolgega, 40-dnevnega posta, ki je trajal vse do
velike noči.
Pustne šeme dandanes v vasi že izginjajo. Na pustno soboto si
otroci nadevajo kupljene ali doma narejene maske in beračijo po
vasi. Staro izročilo pravi, da obisk pustnih šem prinaša srečo in
dobro letino, zato jih je potrebno obdarovati. Najpogostejše
darilo je denar, ponekod pa dajo tudi krofe, saj v Sloveniji ne
mine pust brez njih.
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France Prešeren in Ana Jelovšek
Okrog leta 1837 se je Prešeren zapletel z
Ano Jelovšek, služabnico pri Crobathovih, ki
je bila tedaj še mladoletna.
Imela sta tri otroke,
in sicer leta 1939
Terezijo,
dve
leti
kasneje Ernestino in
leta 1845 še Franca.
Čeprav se zveza ni
poglobila, je z njo in
otroki
vzdrževal
stalne stike in jim po
svojih močeh denarno pomagal.
Hči Ernestina Jelovšek je kasneje
napisala knjigo z naslovom Spomini na
dr. Franceta Prešerna, v katerih je opisala odnos med
očetom in materjo. Med drugim zapiše:

Mogoče bo komu, ki bo v poznejših letih prebiral tole knjigo,
dobrodošlo, če bo poznal "poslednjo voljo" [oporoko] Prešernovo.
Naj tu sledi. Sodni spis se glasi:
Dne 6. februarja 1849 je dr. France Prešeren v prisotnosti prič
Matevža Mayra, Antona Ahčina in Valentina Čimžerja
napravil ustno poslednjo voljo, ki je protokolirana dne 15.
februarja 1849, številka 9651 pod . / . pri c.k. okrajnem sodišču
v Kranju." V tem naročilu je dobesedno odredil tole:
"Ker me neka oseba neprenehoma nadleguje, naj bi napravil
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poslednjo voljo, določam torej: premoženja tako in tako nimam,
če bi ga pa vendarle kaj ostalo, ga naj podedujeta oba otroka, ki
ju imam z neko Jelovškovo v Ljubljani. Sobno opravo in
posteljno perilo zapuščam svoji sestri, ki je živela pri meni,
namreč Katarini Prešernovi, drugi moji sorojenci pa nimajo
nobene pravice do moje zapuščine." Dodal je še: "Tudi moja
zlata žepna ura naj bo last tistih dveh otrok Jelovškove." Ko je
dr. Prešeren še ponovil, da je to njegova poslednja volja, je
pristavil: "Če bi se pa pozneje domislil česa drugega, bom spet
poslal po vas."
Izbrali stanovalci

Kaša

Dedek vpraša: »Kje je kaša?«
Koj pove mu Anka naša,
ki nikoli se ne zlaže,
na trebušček svoj pokaže.
Kaša je dobra jed, zlasti na Gorenjskem smo jo včasih jedli
skoraj vsak večer. Staro ime za gorenjski kot je tudi
»Kašarija«, saj je tu proso dobro obrodilo in tako je bilo kaše
dovolj. Ta naša »Kašarija« pa ni kar tako, saj je domačija
znanih Slovencev.
8. februarja praznujemo Prešernov dan – slovenski kulturni
praznik. France Prešeren je nazadnje živel in deloval v Kranju,
tu je 8. februarja 1849 tudi umrl in bil v Kranju tudi pokopan,
zato je Kranj torej Prešernovo mesto.
Ta veliki Slovenec se je rodil 3. decembra 1800 v Vrbi na
Gorenjskem. V bližini je bil doma njegov prijatelj, v nekem
oziru tudi svetovalec, učeni Matija Čop, pa tudi Franc Finžgar,
Janez Jalen in še kdo. V isti hiši kot Prešeren se je rodil tudi
njegov pranečak, kasnejši škof Anton Volk.
5

V Prešernovem času slovenski jezik ni bil upoštevan – uradni
jezik je bila nemščina. Tudi Prešeren se je pogovarjal v
nemščini, za slovenski jezik pa so dejali, da je jezik hlapcev in
dekel in da se po slovensko ne da kaj lepega povedati. Toda
prav Prešeren je s svojimi pesmimi dokazal, da je slovenščina
enakopravna evropskim jezikom. Sedma kitica Prešernove
Zdravljice je postala tudi slovenska državna himna.
Prešernov sodobnik in sošolec v ljubljanski gimnaziji, doma iz
drugega konca Slovenije, je bil tudi Anton Martin Slomšek. Oba
doma »s kmetov« sta se dobro razumela, v znanju med seboj
tekmovala in se kdaj tudi sporekla.
Med vodilnimi Slovenci je prišlo do nesoglasja, na primer, ko so
hoteli uvesti nov črkopis. Tedaj je Prešeren napisal pesem
zbadljivko.

Kaša
Al prav se piše kaša ali kasha,
se šola novočŕkarjov srdita
z ljudmi prepira starega kopita;
kdo njih pa pravo trdi, to se praša.
Po pameti je taka sodba naša:
ak je od kasha kaša boljga žita,
in boljš' obdelana, in bolj polita,
naj se ne piše kasha, ampak kaša.
Ak pa po črki boljši jed ne bóde,
in zavolj črke ne trpi nič škode,
obhaja taka misel nas Slovence,
de pravdajo se ti možje znabiti,
za kar so se nekdanji Abderiti
v sloveči pravdi od oslóve sence.
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In pravda o novih črkah in novem črkopisu je torej prazna, kot
je bila prazna pravda o oslovi senci.
Osel je bil privezan k vrtni ograji. Na drugi strani ograje je bil
vrt z zelenjavo, tu je raslo tudi zelje. In osel je poželjivo gledal
to zelje. Rad bi ga bil jedel, pa ni mogel do njega. Prebivalci,
baje Abderiti, pa so bili pošteni in so kaznovali oslovo pregreho.
Sklenili so. »Tudi osel mora biti kaznovan! Ker pa zelja ni jedel
in ga je samo gledal, naj bo tepen samo po svoji senci.«
Marija Klanjšek, stanovalka enote Naklo

Pregovori o pustu

Pustna nedelja pod oknom,
velika noč za pečjo.
Krofi za pusta hrusta ležejo v usta! (
Če pustni dan deži, fižol bogato obrodi.
Pust zjutraj oblačen,
kmet ajde jeseni bo lačen.
O pustu so zrele neveste, o pustu pa
preste.
Če ima o pustu sonce moč,
mrzla bo velika noč.
Pregovore zbrala F. V., stanovalka
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Pustni krofi
Z nastankom pustnih krofov so povezane različne zgodbe.
Dunajčani trdijo, da je okusno pecivo iznašla Cäcilie Krapf, ki je
okoli leta 1690 v svoji trgovinici izdelovala daleč naokoli znane
»Cillijine kroglice« ter jih v pustnem času polnila z vloženim
sadjem.
Ena izmed legend pa pripoveduje, da je
v daljni preteklosti nesrečno zaljubljena
kuharica pripravljeno testo namesto v
pečico pomotoma vrgla v vročo mast in
tako iznašla krofe.
Sladki krofi z značilnim belim obročem
pa so še danes ena izmed najbolj
imenitnih jedi pustnega časa.
Povzela stanovalka

Posebni dogodek
Novoletni prazniki so minili. Le-ti niso bili taki kot vsako leto.
Bili so žalostni. Toda življenje kljub žalosti teče dalje.
Prijetno so me zaposlili in mi »okupirali« misli fantje in deklici
iz Osnovne šole Predoslje. S projektom Rešitve za starejše so
se prijavili na tekmovanje iz Lego kock in prvič sodelovali na
FIRST LEGO LEAGUNE.
Izdelali so robota, ki se nanaša predvsem name in moje težave
s hojo po prizadetosti od kapi. Ko hodim, obračam prizadeto
nogo preveč v desno, oni pa so izdelali posebno napravo, ki ima
vgrajen semafor, ta pa me opozarja z zvokom in rdečo lučko na
napačen korak. Ko so mi prvič namestili tega robotka, ki ima
vgrajenih kar nekaj žičk, in sem poskušala hoditi, je kar precej
piskalo. Malo zaradi treme, malo pa zaradi nepravilne hoje.
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Hvaležna sem učencem in njihovim mentorjem, da so se
spomnili na nas starejše, da imamo marsikje probleme, ki jih
sami ne moremo reševati. V soboto se bodo s tem projektom
udeležili regijskega tekmovanja v Šentjerneju. Želim jim, da
zmagajo.
Na koncu se zahvaljujem tudi naši fizioterapevtki Katji za
pomoč in vzpodbudo, da je tudi z moje strani vse potekalo
tako, kot so si učenci in njihova mentorja zamislili.
Srečno na tekmovanju!
IMM, stanovalka

Učenci Osnovne šole Predoslje so z izvirnim projektom in
odličnim programiranjem robota zasedli prvo mesto v
kvalifikacijah in se uvrstili na državno tekmovanje, ki bo 2.
februarja v Kranju.
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Bliža se pust
Pust - veselje za otroke in za malo manj
mlade.
Gospodinje
cvrejo
bobe in
flancate. Otroci, našemljeni, hodijo od
hiše do hiše, voščijo srečo in dobro letino,
dobijo pa bobe ali flancate, včasih pa tudi
denar.
Zvečer pa se malo manj mladi s svojo
družbo našemijo v poročni par. Gredo
našemljenih obrazov in z glasbo po hišah ter pozno v noč malo
porajajo pri zadnji hiši.
Potem pa je pepelnica in konec veselja. Včasih so se tega zelo
držali. Sedaj je gotovo vse drugače!

Pust
Dolgo krilo motovilo
se ovija okrog nog.
Hu, pa kakšen nos ima,
brke take kot ščetine.
Bojmo se ga, kadar stopi
in nas z dolgo šibo lopi.
Če se kdo mu zakrohoče,
ali če se kdo zajoče,
brž ga čez koleno zvije,
živo uro mu navije.
Kdor ne uide in ne uteče,
tega ujame in pohrusta.
Le pustimo v miru pusta!
Po spominu zapisala Albina Rupar, stanovalka
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Trobentice Naklo
Ko smo se na skupini pogovarjali o krivicah, so si bili stanovalci
edini, da so včasih šolniki pa tudi duhovniki zelo radi kaznovali
otroke. Če otroci niso ubogali, so jih kaznovali na različne
načine: dobili so jih s šibo po rokah, morali so klečati, pošiljali
so jih v kot ali pa so morali v šoli ostajati tudi po pouku, pa še
kakšna klofuta je priletela.
Gospa Grujičeva je povedala, da so stanovali ob meji. Bila je
vojna. V šolo je hodila v Italijo, trgovina pa je bila v Sloveniji. V
šoli niso bili grobi z otroki, vendar pa je bila enkrat kaznovana,
ker je vrgla kredo v sliko Mussolinija. Otroci so poslušali
starejše in ukrepali po svoje, čeprav niso vsega popolnoma
razumeli.
Pogovarjali smo se tudi o živalih,
ki so že od nekdaj človekovi
spremljevalci.
Jože Bogataj je povedal, da je
med vojno kot trinajstletni fant
prevažal pošto in tudi potnike iz
Železnikov v Škofjo Loko in nazaj
– v obe smeri 17 km. V voz sta
bila vprežena dva konja. Večjemu
je bilo ime Loto, manjši kobili
pa Mala.
Imel pa je tudi nemško dogo z
imenom Muni. Ker je bil pes
velik, ga je vpregel v sani, da
sta poletela po vasi, dokler
nista srečala drugega psa.
Takrat pa je Muni pozabil, da
je vprežen in da ima na saneh
gospodarja. Sani so letele kar
po zraku, pa tudi Joža se je
znašel v snegu.
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Albina Rozman se je spomnila, kako je imela purane, race in
gosi, kokoši, ovce in psa. Race so plavale po potoku ob hiši,
racman pa je bil gospodar in zelo nezaupljiv do tujcev, ker jih ni
pustil do hiše. Koštrun pa je tako pazil na svoj »harem«, da jo
je napadel in ji zlomil roko. Psa so imeli privezanega, če pa so
bili vsi zunaj, so ga spustili. Veselo je takal po travniku, vendar
se je na vsak žvižg takoj vrnil h gospodarju.
Marija Klanjšek nam je povedala o papagaju Rikiju, ki je znal
povedati svoje ime, bil pa je last njene vnukinje. Največkrat so
ga pustili iz kletke, da je svobodno letal po stanovanju. Enkrat
je zletel na drevo na vrtu, vendar se je vrnil. Zelo rad je sedel
na ramo in če se nisi zmenil zanj, je rahlo pocukal za uho. Ko je
poginil, so mu otroci pripravili pogreb, ga pokopali in grob
zasuli z rožami.
Ivan Balantič nam je povedal, da je
rasel na kmetiji, kjer so bile krave,
kokoši, zajci, pujsi in seveda pes in
maček. Pes je bil privezan, ker je
bil potepuh. Imeli pa so tudi konja,
ki je oslepel med vojno. Vendar je
kljub temu oral. Oče je vodil plug,
on sam pa je vodil konja, ki mu je
popolnoma zaupal - kljub svoji
slepoti.
Marija Jereb, prostovoljka

Če na svečnico prej od strehe kot od sveče kane,
hujša zima in dobra letina nastane.

Utrinke je pripravila Mirjana Debelak,
ilustriral Peter Trobec

12

BRALNA SREČANJA Z MESTNO KNJIŽNICO KRANJ
V DRUŽBI DOBRIH KNJIG IN PRIJETNIH LJUDI
V Mestni knjižnici Kranj izvajamo projekt Biti siv in modro brati
– bralna srečanja za starejše, ki jih sofinancira Javna
agencija za knjigo RS. Kot partnerje smo k sodelovanju
povabili tudi Dom starejših občanov Preddvor in Naklo.
Bralna srečanja v domovih za starejše so namenjena dvigu
bralne kulture, ohranjanju lokalne kulturne dediščine,
pridobivanju in ohranjanju kompetenc ter socializaciji
udeležencev.
Na srečanja prihajamo strokovni delavci Mestne knjižnice Kranj.
Varovancem
prebiramo
izbrane
odlomke
izvirnega
slovenskega in prevodnega leposlovja, deloma tudi poljudna
strokovna besedila in vodimo razgovor, ki temelji na
prebranih besedilih, predhodnem poznavanju slovenskih
literarnih del, na kulturni in naravni dediščini, na starih
navadah in običajih ter prenosu znanja in izkušenj na mlajše
generacije. Gostje, ki jih vabimo na srečanja, popestrijo
srečanja in udeležence spodbudijo k razgovoru. Razgovori so
obogateni s predmeti in drugim knjižnim gradivom,
predvajanjem kratkih filmov in glasbo.
Na srečanjih smo vedno dobro razpoloženi in tem za prijetna
druženja nikoli ne zmanjka.
V družbi prijetnih ljudi in dobrih knjig bova enkrat mesečno z
vami Milena Enci in Damjana Mustar, voditeljici bralnih
srečanj za starejše v Mestni knjižnici Kranj.
Damjana Mustar
Mestna knjižnica Kranj
V okviru bralnih srečanj so stanovalci prebrali, se
pogovarjali ter nekateri tudi zapisali svoje misli o knjigi:
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Luis Sepúlveda
Starec, ki je bral ljubezenske romane
V knjigi pisatelj opisuje življenje – doživetja, težave in veselje
svojega daljnega prijatelja Miguela Trenkeja. Šuarja iz plemen
Šumbi v visoki deželi Naugaritze, ki je bil velik zagovornik
obširne Amazonije.
Neke noči mu je zaupal čarobno pripoved o svojem zelenem
divjem svetu, ki mu je kasneje, daleč od ekvatorja pomagala
napisati to zgodbo.
Nebo je bilo napihnjeno kot oslovski trebuh. Maloštevilni
prebivalci El Idila, manjšega naselja, je čepelo na bregu rečice
ob stari ladjici na kateri je kraljeval doktor Rubiconda in
vsakemu prosilcu lajšal bolečine v ustih, seveda tako, da jim je
največkrat izpulil vse zobe. Seveda so kričali in vpili, on pa jih
je zmerjal in delal naprej. Ob robu brega je sedel in smrčal star
duhovnik, ki je imel ob sebi staro versko knjigo iz katere je
navadno pridigal. Antonio Jose Proano jo je z zanimanjem
gledal. A tedaj je udaril zvon za odhod ladjice in prilika , da bi
jo imel v rokah je bila za Antonia zamujena. On pa bi tako rad
bral. To je videl doktor in ga vprašal o tem in ko mu je povedal,
kako si želi imeti knjige, mu je doktor obljubil, da mu jih drugič
prinese.
Zadovoljen je odšel do svoje koče, kjer je bila razpeta mreža iz
jute. Pod oknom je stala na visokih nogah miza, kjer bo stoje
čital knjige. Na steni je visela slika, ki ga je spominjala na ženo,
ki ga je zapustila zaradi tega, ker nista mogla imeti otrok in
tudi zaradi pretežkega dela na polju ter odšla v bližnje mesto.
Jose Prano je premišljeval, kako bi prišel do denarja za knjige.
Odločil se je in odšel z mrežami za živali globoko v gozd, kjer je
poznal bivališče drobnih opic. Ujel je dva para in še dva para
papagajev govorcev z namenom, da vse to proda in kupi
knjigo. Odpeljal se je z drobno ladjo in prišel v mesto, kjer je
imel srečo. Dobil je sobico v neki šoli in učiteljica mu je
ponudila knjige in je lahko čital kolikor je hotel.
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Po kratkem času se je odločil vrniti v svojo kočo, kjer pa ga je
čakalo vse kaj drugega kot mir. V kraju je med ljudmi vladal
velik strah, ker je okrog hodila velika, jezna in žalostna
jaguarka. Župan je odločil, da pošlje Antonija s puško nad njo
in tako osvobodi vas strahu pred nevarnostjo. Določil je manjšo
ekipo, ki bi preiskala gozd in ujela ali ubila žival. Dež je
neusmiljeno padal po njih in vsi so bilo izmučeni od težke poti
in razmočene zemlje. Tako se je Jose Proano odločil, da bo
zadnjo bitko z veliko živaljo dokončal sam. Vsi so mu bilo
hvaležni in so se z županom na čelu vrnili v svoje varne hiše.
Jose Proalo pa se je zaprl v razpadajočo kočico umrlega kolona
in se pripravil za zadnje srečanje. Leopardica je krožila okoli
njega vedno isti krog. Ko se je zdanilo, se je odpravil ven, sicer
ne bo konca tega boja. Bilo je že skoraj poldne, ko je skočila na
tla in zopet začela hoditi svoj krog. Sklepal je, da je nekaj v
tem krogu. Res je našel ranjenega samca v zadnjih vzdihljajih.
Mukoma je odšel do rečnega brega, kjer je našel napol razpadel
okrog obrnjen čoln. Pod njim se je skril, da razmisli za
naslednje dejanje.
Začutil je, da leopardica hodi po vrhu čolna in da ga skuša
napasti. Ob robu je zagledal njeno nogo in ustrelil, a tudi
njemu so šibre ranile nart, zdaj sta bila enaka. Zagledal jo je,
ko je tekla po plaži proti njemu, pripravil je puško in ustrelil.
Obšel ga je občutek, da ni zmagovalec tega boja. Z zameglenim
pogledom se je približal mrtvi živali, bila je lepa in večja kot je
mislil. Starec jo je pobožal in pritekle so mu solze žalosti. Obšel
ga je občutek, da je ni vreden, saj on je imel puško, ona pa le
svojo moč. Žalostno jo je pogledal, poslednjič in potisnil njeno
truplo v vodni tok, ki ga je odnesel v notranjost pragozda.
Nenadoma je besno zalučal v vodo še puško in gledal kako se
je potopila.
Njegova naloga je bila končana in odpravil se je nazaj v svojo
kočo, h knjigam, ki ga čakajo in jih ima najrajši.
Marija Praznik, stanovalka
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TERAPIJA S POMOČJO ŽIVALI
Pojem Terapija s pomočjo živali (ang. AAT; animal assisted
therapy) se uporablja za vsa področja, na katerih strokovni
delavci pri svojem delu uporabljajo izšolane živali. Terapija s
pomočjo živali se uporablja pri rehabilitaciji in pospeševanju
zdravljenja posameznikov z kroničnimi ali akutnimi obolenji.
Učinki terapije so fizični in psihični. Žival (pes, konj, delfin,
kokoš, kunec…) je velik motivator za lažjo dosego želenega
terapevtskega cilja.
Ambasadorji nasmeha so Slovensko društvo za terapijo s
pomočjo živali. Ime samo najbolje predstavi njihovo poslanstvo
– »kamorkoli pridemo, želimo vzbuditi nasmeh na obrazu, pa
čeprav le za trenutek, saj ga v ozadju večkrat spremlja huda
bolečina, žalost, osamljenost ali le dolgočasje«.
V Domu starejših občanov Preddvor smo s Terapijo s pomočjo
živali začeli 30. januarja. Obiskal nas je predstavnik
Ambasadorjev nasmeha g. Stanislav in psička Katana, s
pomočjo katerih smo izvedli aktivnosti s pomočjo psa. Obiski
ambasadorjev si bodo sledili na dva tedna. Aktivnosti s pomočjo
psa bomo nadgradili tudi z individualno terapijo.
Katja Logar, fizioterapevtka

Srečanje s psičko Katano
Razveselili smo se obiska psičke Katane, ki je imela na hrbtu
napis Ambasador nasmeha v službi. Tudi lastnik in vodnik
psičke je imel enak napis. Nisem si predstavljala, kako bo
potekalo to srečanje.
Vodnik psičke se je najprej predstavil, ime mu je Stanislav in je
prišel iz Trebnjega, kjer dela v zavetišču za živali. Predstavil je
tudi psičko Katano. Stanovalci smo sedeli v krogu in Katana nas
je ovohavala in bila z nami zelo prijazna. Vsak jo je lahko
pobožal in ji lahko dal tudi briket, če je želel. Z veseljem ga je
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pohrustala. Celo uro smo se družili z njo. Po eni uri se je videlo,
da je že utrujena in morala nas je zapustiti.
Zahvalili smo se gospodu Stanislavu za obisk in ga zaprosili, da
se s svojo psičko čim prej spet oglasi pri nas v Domu.
Ivana Marinšek, stanovalka

Poseben obisk
Zadnje dni v januarju nas je obiskal prijeten gospod iz Društva
Ambasadorji nasmeha skupaj s prijazno psičko Katano.
Druženje je bilo prijetno in zanimivo, kako nam je psička
ponudila tačko. Zelo rada imam živali, posebno psi, ker so
zvesti spremljevalci svojega gospodarja.
Gospod nam je pojasnil, kako jo je učil , kako zanjo skrbi, kako
jo hrani, kje jo je dobil…
Želim si še več takih prijaznih obiskov.
Marija Bliznac, stanoval
17

g. Lojze Kersnik je s seboj prinesel fotografijo svojega psa.
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Na srečanju s psičko sem zelo uživala. Z vodnikom sta prišla iz
Trebnjega. Psička je bila izšolana, zelo prijazna in ubogljiva.
Vodnik mi je dal briket, ki sem ga ponudila psički. Ta ga je z
velikim veseljem pojedla. Vodnik nam je povedal, da terapijo z
živalmi izvajajo tudi z dvema majhnima konjema, kuncem,
kokoško…
Veselim se naslednjega srečanja!
Vida Kuhar, stanovalka

»Ooooo…«
ga. Marija Stare

»Nisem mislila, da je pes tako
prijazen.«
ga. Marija Vrankar
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O PROSTOVOLJSTVU
Srečna sem, ko videvamo, kako se vedno več ljudi, predvsem
mladih odloča za druženje in pomoč bolnikom oziroma
starejšim. Še bolj srečna pa bom, če med njimi ne bo
preračunljivih in vse mogoče povzpetniških duš. Poznamo
posameznike, ki si želijo le publicitete v medijih. In potem so tu
še razne razglasitve za naj, naj… pa gre veliko denarja za
organizacijo teh prireditev, za diplome, pogostitve…
Prostovoljstvo naj bo resnično prosto vsega: zahval, nagrad,
sicer zame ni več PROSTO – VOLJSTVO.
Kajti, kako boš drugače spoznal, kaj je tisto naj pomembnejše
v življenju, ki ti pomaga k duhovni rasti. To je namreč čas, ki
ga nameniš bogatenju posebne vrste. Toplim, pristnim,
poštenim medsebojnim odnosom. Odnosom do varovancev v
domovih pa še tem bolj.
Milena Rozman, prostovoljka

VRTILJAK ŽIVLJENJA – Zrela leta
13. del
Stopila je k postelji in Kristini ponudila roko. Ta jo je sprejela in se zazrla
v njene oči. Druga drugi sta bili takoj všeč in pričeli sta se pogovarjati.
Kristina je vanjo dobila zaupanje, saj so bile Izabeline oči tako mile in iz
njih je sijala dobrota.
Ko sta zdravnika odšla, je rekla Viktoriji: »Veš, da mi je tale zdravnica
všeč. Tako mila izgleda s svojimi svetlimi lasmi. Pa kako zna govoriti! No,
saj je prav, da je Pavle dobil tako. Ali si opazila, kako se imata rada? Tega
sploh ne moreta skriti. Ali ti je kaj težko, ko ju gledaš? Škoda, da se vidva
nista ujela, predvsem zaradi otrok. No ampak, zdaj je kar je!«
Na obisk je prišla Jana z Jernejo. Ko je zagledala babico, je kar ponorela.
Komaj so jo umirili. Morali so jo položiti k njej v posteljo in z obema
rokama se jo je oklenila in jokala. S tem je povedala, kako jo pogreša.
Prav dolgo ni zdržala, zato jo je Jana odpeljala domov. Dolgo časa se je
upirala in se drla, Jana jo je komaj umirila.
Ko sta odšli, je Viktorija mamo odpeljala na kratek sprehod po kliničnem
hodniku. Hodili sta zelo počasi, da ne bi preveč utrudili materinega srca.
Kar veliko problemov je imela, da sta se vrnili v sobo.
Prinesli so večerjo in Viktorija se je poslovila. Mama jo je ustavila:
»Viktorija, mogoče se zdaj vidiva zadnjič. Veš, da grem jutri na poseg, da
mi bodo vstavili vzpodbujevalec. Kaj misliš ali je to res potrebno? Ali ne bi
20

bilo vseeno, da bi me kar pustili? Saj tudi na posegu lahko umrem. Draga,
hči, moram ti povedati, da te imam zelo rada in vse življenje sem
posvetila tebi. Če je bilo med nama kaj narobe, mi, prosim, odpusti. Saj
ne bi mogla mirno umreti, če bi vedela, da si huda name.«
Viktorija je komaj zadrževala solze, tako so jo materine besede pretresle.
»Mami, kaj naj ti odpustim? Saj si bila najboljša, vse si dala zame. Ti mi
odpusti, če sem te užalila ali če te nisem ubogala! Sploh pa ne smeš niti
pomisliti, da se jutri spet ne bi videli. Ti veš, da zdravniki ne bi delali
posega, če ne bi vedeli, da ga boš uspešno prestala. Pa, lepo te prosim,
ne misli o smrti, ampak o boljšem življenju. Veš, da ljudje z
vzpodbujevalcem živijo še dolgo. Torej glavo pokonci!«
Objeli sta se in Viktorija je odšla.
Na hodniku je srečala Pavleta. Videl je, da ima solzne oči. Molče jo je vzel
v svoj objem. Brez sramu se je razjokala na njegovi rami. Ponudil se ji je,
da jo bo odpeljal domov. Rekel je, da v takem stanju ne sme v avto.
Njemu pa bo prišlo prav, da se bo potem od nje peš vrnil. Saj mu bo tak
sprehod po težkem dnevu zelo koristil.
Pristala je in z njenim avtom sta se odpeljala. Pred hišo sta še dolgo ostala
v avtu in se pogovarjala. Predvsem o mami in jutrišnjem posegu. Slonela
je na njegovi rami in ga poslušala. V njeno srce se je naselil blagodejni
mir in sploh ni vedela, kaj se dogaja z njo. Preden je Pavle odšel, jo je
nežno objel in poljubil na usta. Zelo jo je začudilo, da mu je poljub vrnila.
Ko je prišla v stanovanje, je bila pošteno zmedena. Ni si znala razlagati,
zakaj se je umrla ljubezen spet vrnila. Trdno je sklenila, da bi se še enkrat
zaljubila vanj. Pomislila je, da tega ne sme narediti Izabeli. Priznala pa si
je, da bi jo Pavle spet lahko osvojil.
V dnevni sobi sta bila Monika in Matej. Hči ji je rekla:
»Mami, kaj pa je s teboj? Danes si zelo čudna! Ali se toliko bojiš
maminega posega?« Hči jo je objela in začutila, da drhti.
»Kaj se je zgodilo, saj drhtiš! Da nam ne boš še ti zbolela? Ali kaj
potrebuješ?«
»Ne skrbi, nič hudega ni, le utrujena sem. Pogledat grem, če Jerneja že
spi, potem bom pa tudi jaz legla!«
Obstala je ob hčerkini postelji, opazovala jo je, ko je spala. Šele danes je
ugotovila, da je zelo podobna svojemu očetu. Zamislila se je: »Le kako
bom iz srca iztrgala ljubezen, ki me zelo boli, če bom vsak dan gledala
njegovo podobo? Kaj naj storim? Kje je izhod? Ah, srce, srce, kje je
zdravilo za vse to? Koliko časa bom še zmogla? Kje bom jemala potrebno
moč?«
Kot ranjena zver se je zatekla v posteljo in še dolgo budna ležala in iskala
odgovore. A našla jih ni. Le eno je trdno vedela, da je naredila veliko
napako, ker se je ločila. Biti bi morala bolj potrpežljiva. A njen ponos ji je
branil, da bi poskusila napako popraviti. Vsa razbolena se je zjutraj
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zbudila. Misli, ki ji niso dale spati, so se spet vrnile. Skušala jih je izriniti iz
glave, toda bilo je težko.
Hitro je naredila, kar je morala zjutraj opraviti. Sama je odpeljala Jernejo
v Zavod, Monika pa je odšla v šolo. Ona pa je pohitela k mami v bolnico,
saj je imela danes težak poseg.
»Dobro jutro mami,« je rekla, ko je vstopila v bolniško sobo. A mama jo ni
več slišala, bila je že pripravljena na poseg. Dobila je injekcijo in nič več ni
reagirala na okolico.
Hči jo je objela in poljubila. Vsa trda od strahu je šla pred operacijsko
dvorano. Spet ji je ostalo dovolj časa za razmišljanje. Vse misli, ki jih je že
tolikokrat premlela, so se vrnile. Čeprav bi rada vsemu naredila konec, ni
vedela kako naj se reši iz nastale situacije.
Kmalu stas prišla Pavle in Izabela. Skušala sta ji dopovedati, da bo vse v
redu in da bo mama Kristina vse prestala in se izvlekla. Tako lepo sta jo
prepričala, da bo vse v redu, da je tudi samo že to verjela. Pavle je šel v
operacijsko dvorano, kjer je bil poseg že opravljen. Ves vesel je prihitel
Viktoriji povedat, da se je vse končalo srečno. Novico je sprejela z velikim
olajšanjem. Za vse usluge se je Pavletu in Izabeli zahvalila. Pustila sta jo
samo, ker sta moral v ordinacijo. Spet je ostal sama s svojimi mislimi.
Mamo Kristino so kmalu pripeljali v sobo, a je bila še pod vplivom
narkoze. Viktorija je tiho sedela ob njeni postelji in jo gledala, kako diha.
Zasmilila se ji je in rahlo jo je pobožala po čelu. Mama je za trenutek
odprla oči, nato pa globoko utonila v spanec.
Tudi Viktorija je malo zadremala. Ko sta vstopila Monika in Matej, se je
prebudila. Ko sta videla, da babica mirno spi, sta predlagala, da jo za
nekaj časa pustijo samo in odidejo nekaj pojest.
»Mami, moraš poskrbeti zase, saj veš, da človek prav dolgo ne zdrži brez
hrane. Poglej se, kakšna si, še malo pa se boš podrla. Vidiš, da je babica
najhujše prestala, zdaj pa poskrbi še malo zase.«
Šli so v restavracijo na kliniki in se najedli. Ves čas so govorili in Viktorija
je ugotovila, da je Matej zelo prijeten fant in rad im njeno hčer. Prav to
skupno kosilo jih je zbližalo, da so se bolje spoznali.
Monika jo je tudi spomnila, da bo treba razmišljati o maturantskem plesu,
ki se bliža. Morajo se pogovoriti, kaj bo za ta večer oblekla. Viktorija je
hčerki obljubila, da bosta šli kupit obleko, kakršno bo izbrala. Ne bi pa bilo
napačno, če bi prosila Izabelo, naj gre z njima. Seveda je bila Monika
takoj za ta predlog. Saj je vedela, da bo ona znala bolje izbrati kot njena
mami, ki o modi malo ve. Saj je vedno doma in nikamor ne gre. Zato se je
prav razveselila takega predloga.
Kristina se je kar dobro počutila. Obljubili so j i, da bo lahko kmalu šla
domov. Tega se je zelo razveselila. Vzpodbujevalec je dobro sprejela in se
tudi dobro počuti. Kar verjeti
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ni mogla, da tako majhen aparat lahko opravi tako velike nevšečnosti.
Poučili so jo o vsem, kaj sme in kaj ne sme in res je prišel dan, ki si ga je
že dolgo želela, šla bo domov.
Viktorija je prišla po mamo okrog dveh popoldne, ker je morala čakati na
odpustnico. Medtem, ko je Kristina dobila kosilo, je ona odšla v klinično
restavracijo na majhen prigrizek. Izbrala si je krožnik zelenjave in
skodelico kave. Sedla je in se predala premišljevanju.
»Pozdravljena! Ali dovoliš, da prisedem?« jo je iz premišljevanja zdramil
Pavletov glas. »Seveda, sedi, veš, da sem te vesela.«
»Zrla sta drug v drugega in spet so se pojavila zatajevana čustva. Bila sta
v zadregi in beseda kar ni stekla. Prvi se je oglasil Pavle:
»No, vidiš, da je z mamo vse v redu. Samo res se bo morala paziti.
Predvsem se mora izogibati hudim naporom. No, še dobro, da imaš Jano,
da bo poskrbela tudi zanjo. Ali mi dovoliš, da jo kdaj obiščem?«
»Seveda, le pridi, pa še Izabelo pripelji! Veš, da jo imajo mama in dekleti
radi. Pač, takole se nam je življenje obrnilo in moramo ga sprejeti. Srečna
sem, da se je vse skupaj takole obrnilo! Ali ni bolje, da smo prijatelji, kot
pa bi se kregali in drug pred drugim prali umazano perilo. Sploh pa moraš
priti čim prej, da se zmenimo, kako bo z Monikinim maturantskim
plesom.«
»Viktorija, tudi o tem sva se z Izabelo že pogovorila. Vztraja, da morava
oba iti, saj Monika zasluži, da ima oba starša, ob taki velikem dogodku,
kot je maturantski ples.«
Hitro sta se poslovila in Veronika je šla po mamo.
Olga Marinšek Kepic
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Spoštovani,
DSO Preddvor je za energetsko sanacijo kandidiral in uspešno pridobil
nepovratna sredstva iz evropskega kohezijskega sklada v višini 912.423,76 EUR.
Za pridobitev teh sredstev mora biti celotna energetska sanacija zaključena do
1.9.2013.
Energetski pregled in projektantske študije so pokazale, da je poleg energetske
prenove nujna tudi istočasna izvedba prenove notranjosti objekta.
Z energetsko sanacijo bo Dom na objektu v celoti zamenjal stavbno pohištvo
(okna in vrata), pridobil bo sončne kolektorje, v skladu s sodobnimi standardi
bo prenovljena izolacija, prezračevanje, svetila,… Po prenovi bo objekt
energetsko varčen.
Posegi energetske sanacije v objekt pa so tolikšni, da se je pri tem nemogoče
izogniti investicijskim stroškom notranje prenove. Prav tako se prenovi
notranjosti ob energetski prenovi na moremo izogniti zaradi specifične gradnje
objekta.
Nekaj dejstev:
- Na prehodu iz sob na lože oz. balkone potekajo strojne instalacije. Iz tega
razloga danes na lože pride le tisti stanovalec, ki je v svoji starosti
sposoben prestopiti 20 cm prag. Danes v Domovih tako gibčnih
stanovalcev skorajda ni. V kombinaciji energetske in notranje prenove ta
prehod lahko smiselno in ekonomično uredimo. V nasprotnem primeru
menjamo le stavbno pohištvo, strojne instalacije pa bi ostale na sedanji
lokaciji in posledično 20 cm stopnica.
- Zaradi alpskega stila so etaže v objektu zamaknjene. Iz tega razloga se
morajo ob energetski prenovi izolirati stropi vseh sob in je posledično
istočasno potrebno izvesti posege v elektro in strojne inštalacije.
- V objektu ni urejena požarna varnost (ni javljalnikov požara, ni ustrezne
požarne razsvetljave, požarnih vrat, oz. požarnih sektorjev,...), je nujno in
smiselno, da se ob tej izvedbi istočasno uredi tudi požarna varnost.
Izvedba del poteka od julija 2012. Predvidevamo, da se bomo v jedilnico lahko
vrnili v začetku februarja in v sobe v začetku marca. Tako nam zagotavlja
izvajalec in mi mu verjamemo. Torej obljuba dela dolg. Kdaj se bodo pričela
dela v drugem delu (objekt A) vas bomo pravočasno obvestili.
V dnevnem prostoru so na ogled fotografije, na katerih si lahko ogledate kako
so in še potekajo dela in gradbišču.
Vsem, ki ste kakorkoli povezani z adaptacijo, se ponovno iskreno zahvaljujem za
sodelovanje in strpnost.
Potoče, 29.1.2013

ANDREJA VALANT, direktorica
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VABILO za februar 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 7.55 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
POGOVORNA SKUPINA LASTOVKE z ga. Faniko Pagon
ponedeljek, 4. februar ob 10.30 uri
in ponedeljek, 18. februar ob 10.30 uri v del. ter. enote Naklo
___________________________________________________________
NASTOP učencev 4. razredov OŠ Naklo
torek, 5. februar ob 11. uri v avli enote Naklo
___________________________________________________________
DELAVNICA – »Rokovnjači, pesem o vodi, vodne učne poti«
Biotehnični center Naklo (v okviru projekta Spoznavanje in
varovanje naravnega okolja)
torek, 5. februar ob 15. uri v avli enote Naklo
___________________________________________________________
KONCERT PEVSKEGA ZBORA DOBRAVA NAKLO
četrtek, 7. februar ob 16. uri v avli enote Naklo
___________________________________________________________
OBISK KURENTOV
sobota, 9. februar ob 11.30 uri v avli enote Naklo
_____________________________________________________
BRALNA SREČANJA Z MESTNO KNJIŽNICO KRANJ V družbi dobrih knjig in prijetnih ljudi
ponedeljek, 11. februar ob 10.30 uri v delovni terapiji enote Naklo
_____________________________________________________
PLESNI NASTOP skupine Miške
ponedeljek, 11. februar ob 16.30 uri v avli enote Naklo
_____________________________________________________
PUSTOVANJE s harmonikarjem Zlatkom in obiskom maškar
iz vrtca Rožle
torek, 12. februar ob 10.30 uri v avli enote Naklo
___________________________________________________________
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Z BESEDO IN SLIKO SKOZI ČAS z ga. Mirjano Debelak
sreda, 13. februar ob 13. uri v delovni terapiji enote Naklo
___________________________________________________________
KULTURNI PROGRAM skupine Resa iz Čirč
torek, 19. februar ob 10.30 uri v avli enote Naklo
___________________________________________________________
PEVSKO POPOLDNE s harmonikarico Darjo Jelenc –
četrtek, 21. februar ob 15. uri v avli enote Naklo
_____________________________________________________
ZGODOVINSKI KROŽEK z g. Markom Ogrisom
ponedeljek, 25. februar ob 10.30 uri v delovni terapiji enote Naklo
___________________________________________________________
TOMBOLA
torek, 26. februar ob 10.30 uri v avli enote Naklo
___________________________________________________________
sv. MAŠA
četrtek, 28. februar ob 10.30 uri v kapeli enote Naklo
___________________________________________________________
V primeru nepredvidenih dogodkov se bo načrtovani program spremenil.

VABILO za februar 2013 - DSO Preddvor
o SKUPINE ZA SAMOPOMOČ
Šmarnice - ponedeljek ob 10.15 uri;Čebelice, Praproti, Marjetice, Breze
- torek ob 10.15 uri;
Sončnice – sreda ob 10.30 uri; Nageljni – četrtek ob 9.15 uri
o MOLITVENA URA
petek ob 10.30 uri v pritličju gradu
o BIOSINHRON SKUPINSKA TERAPIJA
ponedeljek in petek ob 7.45 uri v pritličju gradu
o JUTRANJA TELOVADBA
torek, sreda, četrtek ob 7.45 uri v pritličju gradu
o KNJIŽNICA – ponedeljek, sreda, petek od 8.30 – 9.00 ure v delovni
terapiji
-----------------------------------------------------------------------------Z BESEDO IN SLIKO SKOZI ČAS z Mirjano Debelak
sreda, 6. februar ob 13. uri v pritličju gradu in
sreda, 20. februar ob 13. uri v pritličju gradu
___________________________________________________________
ZGODOVINSKI KROŽEK z Markom Ogrisom
četrtek, 7. februar ob 10.30 uri v pritličju gradu
_____________________________________________________
sv. MAŠA
petek, 8. februar ob 10.30 uri v pritličju gradu
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___________________________________________________________
BRANJE ZGODB z Olgo Kepic
ponedeljek, 11. februar ob 15.00 uri
___________________________________________________________
PUSTOVANJE s harmonikarjem Tilnom in z maškarami iz vrtca
Janček Visoko ter učenci podružnične OŠ Kokra
torek, 12. februar ob 10. uri v dnevnem prostoru
___________________________________________________________
TERAPIJA S POMOČJO ŽIVALI (Ambasadorji nasmeha)
sreda, 13. februar ob 10. uri v prvem nadstropju gradu
sreda, 27. februar ob 10. uri v delovni terapiji
_____________________________________________________
BRALNA SREČANJA Z MESTNO KNJIŽNICO KRANJ V družbi dobrih knjig in prijetnih ljudi – film Industrializacija
mesta Kranj
četrtek, 13. februar ob 10.45 uri v pritličju gradu
___________________________________________________________
PRAZNOVANJE ROJSTNIH DNI za stanovalce rojene v januarju –
s harmonikarico Darjo Jelenc
četrtek, 14. februar ob 13. uri v pritličju gradu
___________________________________________________________
PEVSKO POPOLDNE s harmonikarico Darjo Jelenc
četrtek, 14. februar od 14.00 do 15.00 ure v gradu
_____________________________________________________
KVIZ z Olgo Kepic
četrtek, 21. februar ob 10.30 uri v dnevnem prostoru
________________________________________________________________

DRUŽABNO DOPOLDEN s harmonikarjem Jankom Požarom
ponedeljek, 25. februar ob 10.30 uri v dnevnem prostoru

________________________________________________________________
V primeru nepredvidenih dogodkov se bo načrtovani program spremenil.

Program pripravila:
Irma Čebašek, delovna terapevtka

"Daj vsakemu dnevu možnost, da bo najlepši dan
v tvojem življenju."
Mark Twain
___________________________________________________________
Uredniški odbor:
Irma Čebašek, delovna terapevtka, DSO Preddvor
Mirjana Debelak, profesorica, zunanja sodelavka
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