KLAS
Glasilo Doma starejših občanov
Preddvor in enote Naklo
Kdor ima ljubezen v srcu, ima vedno nekaj, kar lahko da.
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Iskrene čestitke stanovalcem,
ki praznujete juniju!
ga. Slavica Nečimer
ga. Vida Kuhar
ga. Zofija Lombar
ga. Antonija Vodnik
ga. Kristina česen
ga. Alojzija Šemrov
g. Peter Železnikar
ga. Jelka Maleševič
ga. Mara Rešetar Rugole
ga. Alojzija Slapar
ga. Ivka Borec
g. Janez Volčini
ga. Zofija Jauh
ga. Ana Plahuta
ga. Pavla Ferencek
ga. Pavla Knafeljc
enota NAKLO
ga. Vida Peternelj
g. Alojz Dodič
ga. Pavla Lavrič
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1. kitica Josipinine pesmi

ZMIR AJ KR ASNA JE NAR AVA
Zarja rujna se razliva,
velichastni se snezhniki
chez plavoto chisto neba
kopljejo v tresochem zlatu.
In meglice nezhne, lahke
plavajo po zrachnem morju
kakor ladjice leteche.
V nebu, dirno veslajoche,
zlato solnce se pripelje,
iz svetov nam she neznanih
se vzdiguje na obnebju,
svit in zhar krog razlivaje.
Po gozdichih in po gajih
zadonijo chudni zbori,
nezhni, bistri mili glasi,
pevajochi slavo Boga.
Rahli veter v polju ziblje
rozhic kronice leskeche,
iz pereshchkov njih gorechih
se zasveti svetla solza,
nemo znamenje radosti,
Stvarniku solzica hvale.
Penice srebrne spushcha
po kamenchkih skoz livado
potok chisti in prepeva
zhuborecho svojo pesem
skupno z zbori vsega stvarstva.
In z radostjo napolnjeno
mora srce izdihniti:
O prekrasna je narava!
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JOSIPINA

TUR NOGR AJSK A

Rodila se je leta 1833 na gradu Turn pri Preddvoru Janezu Urbančiču
in Josipini Tepinc.
Ko je dopolnila osem let, ji je umrl oče. Za vzgojo otrok so skrbeli
domači učitelji, med njimi tudi Lovro Pintar, ki je vplival na Josipinin
odnos do slovenskega jezika in s tem tudi na njeno pisno ustvarjanje v
slovenščini.
Učila se je latinščino, italijanščino, grščino in nekatere slovanske jezike,
matematiko, zgodovino, zemljepis in verouk. Naučila se je tudi igranja
na klavir in komponiranja. Kljub temu, da ji je bila pot do uradne
izobrazbe zaprta, je bila za žensko tistega časa nadpovprečno
izobražena.
Leta 1850 se je zaročila z Lovrom Tomanom, ki je bil v tistem času že
priznan pesnik, govornik in politik. Ker je študiral v Gradcu, sta
zaročenca ostajala v stiku preko pisem. Njuna korespondenca obsega
več kot tisoč pisem, ki so dolga tudi do 25 strani. Poleg čustvovanja
dveh zaljubljencev upodabljajo tudi veliko podatkov o življenju sredi
19. stoletja.
Leta 1853 sta se poročila in se zaradi Tomanove službe preselila v
Gradec, kjer je Josipina umrla že naslednje leto, stara komaj 21 let.
Pokopana je v Gradcu na pokopališču svetega Lenarta. Mira Delavec je
o njej napisala biografski roman z naslovom Šepet rdeče zofe.
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POMLAD DIŠI
Tja na travnik za vasjo,
spet pomlad je prihitela,
vse zeleno je, svetlo,
na njem spočije se oko.
V grmu ptice so zapele,
pridno gnezda spletajo,
oh, kako so vse vesele,
ko v dvoje v zraku letajo
Se kukavca je oglasila,
saj že v gnezdih jajca so,
veliko jih je že izpila,
da dober glas ji prineso.
Toplo sonce spet nas greje,
čebele v zraku letajo,
obiskujejo cvetice bele,
med iz njih posrkajo.
Tam, nad travnikom zelenim
že metulji letajo,
s svojin pomladanskim plesom
nas razveseljujejo.
Vsepovsod pomad diši,
v naravi vse brsti,
ljudje spet duše smo odprli,
ko lepoto to smo zrli.
Olga M. Kepic
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Prvomajski prazniki
Zopet je leto naokoli in kot vsako leto bomo zvečer kurili kres
pred 1.majem. Vse popoldne smo gledali v nebo in se
spraševali, ali nam bo vreme naklonjeno, da bomo lahko
prižgali kres. Popoldan je kazalo zelo klavrno in nismo bili
preveč prepričani, da se bo zvečer vreme izboljšalo. Bilo je že
kar precej temno in naenkrat smo videli Francija, kako se
pripravlja, da bo prižgal kres.
Naenkrat je začelo goreti in res
je bil lep ogenj. Dolgo smo ga
opazovali, vendar je bilo zelo
hladno, zato smo morali biti kar
precej oblečeni.
Za boljše vzdušje pa so poskrbeli
v kuhinji, saj so nam pripravili
dober prigrizek in tudi nekaj
tekočine, da smo se ogreli. Za
vse to pa je poskrbela delovna
terapevtka Lidija, ki nam je tudi razdelila hrano in pijačo. Ko
smo vse to pospravili, smo odšli zadovoljni ter prijetno utrujeni
v tople sobice. Tako je tudi letošnje kresovanje minilo.
1. maj je bil tudi prijeten dan, čeprav nam vreme tudi tokrat ni
bilo naklonjeno. Dopoldan nam je kar lepo kazalo, ko pa smo
čakali Pihalni orkester iz Kranja, je spet pričelo deževati. Ni
nam kazalo drugega, kot da so se vsi člani godbe preselili v
dnevni prostor. Bilo jih je veliko, vendar so se lepo razporedili
po prostoru in pričeli z igranjem. Zelo lepo je bilo poslušati
njihov repertoar pesmi. S trobento so komaj prišli v prostor,
ker je bila tako velika. Meni je bilo zelo všeč, ker je bilo glasno
in njihova godba je bila zelo lepa, spominjala me je tudi na
čase, ko smo to godbo poslušali kot budnico doma.
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Tako je letošnjih prvomajskih praznikov za eno leto konec, za
nas pa se nadaljujejo običajni dnevi.
IMM, stanovalka

Naš izlet v Strahinj
Imeli smo pravo srečo, da smo se še v tako lepem vremenu
odločili za izlet v Strahinj. Obiskali smo Biotehnični center v
Strahinju.
Gospa Urška nam je ob sprehodu po posestvu pokazala in
povedala veliko zanimivega. Posestvo je vredno ogleda, saj je
zelo lepo urejeno in je zanimivo pogledati, s čim vse se
ukvarjajo. Videli smo, kaj dijaki sadijo in sejejo ter kako skrbijo
za različne živali. Največ vredno pri vsem tem pa je, da se
mladi učijo, kako delati na kmetiji. Če tako delo obvladaš, ne
boš nikoli lačen.
Gospa Urška nam je zelo lepo
pripovedovala o rožah, zelenjavi,
ogledali smo si konje, krave, teličke,
prašiče, ovce, kužke … Vse je bilo
zanimivo in vredno ogleda.
Obiskali smo tudi njihovo trgovino
»Pod kozolcem«. Tam smo imeli na
pultu pripravljeno malico – poskusili smo njihove sire. Kdor je
želel, je lahko tudi kupil njihove različne mlečne izdelke.
Po končanem ogledu smo se odpravili še na kavo in sladico v
bližnje gostišče. Tam smo se dobro odpočili in posladkali ob
prijetnem klepetu. Nato smo se odpeljali nazaj v Dom, kjer nas
je čakalo dobro kosilo.
Lepo se zahvaljujem vsem, ki ste ta izlet organizirali in seveda
Mojci in Irmi – voznicama, ki si poleg plače zaslužita še velik
aplavz.
Angele Likar, stanovalka
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Bili smo povabljeni na ogled Biotehničnega centra Naklo v
Strahinju.
Najprej smo si ogledali nasad vrtnih stalnic. Posebno všeč mi je
bil drobnolistni bodeči in polno cvetoči grm, pa samostojno
stoječi postavni grmiček, ki smo mu pri nas rekli »snežna
kepa«. Ta dolgo cveti in ima kot žogica velike bele cvetove.
Imajo tudi nasad malin, robidnic in tudi bodečo kosmuljo,
zraven pa rastejo zdravilna zelišča, kot so meta, pelin,
hermelika, melisa. Ta zelišča vsi poznamo in jih tudi nabiramo.
Videli smo tudi nasad bele breze, kje dobi dober dijak oz.
študent ob zaključku šolanja košček zemljice, kamor posadi
svoje drevo, ki ga spominja lepih dni.
Ogledali smo si zelenjavne gredice, kjer izpod folije skozi
luknjice kukajo različne sadike solate, zelja, kumar, bučk in še
druge zelenjave, ki je v vsaki kuhinji dobrodošla.
Že smo prišli do lončnic, kjer so mlada dekleta pridobivala
znanje o sajenju in presajanju rož, ki se najlepše bohotijo na
naših vrtovih in balkonih in nam delajo veselje.
Sprehodili smo se do nasada z gosto posajenimi bezgovimi
grmički, ki so razvrščeni tako, da
belo cvetoči skrivajo stezico in
lenega pujsa, ki ga »firbec«
vendarle zvabi na plano, da ga
lahko občudujemo. Nasproti v
ogradi pa je domovanje zajčkove
družine, ob malem ribniku na račka
in njen racak razkazujeta svoj
življenjski stil. V hlevu so krave,
bika in dva telička. Mlad krava ju
skrbno čuvaju čuva ter boža z
jezikom, nam pa kot da bi
sporočala, naj jih pustimo pri miru.
Na koncu smo videli še konje. Eden od njih je bil ves pikast takega še nisem nikoli videla - dva sta bila bela in en rjav. Nič
kaj niso bili zadovoljni, ker so morali biti v hlevu. Mislim, da bi
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radi iz hleva ušli – zlasti takrat, ko smo odprli vrata in je v hlev
posijalo sonce.
Imajo tudi svojo trgovino, kjer prodajajo semena in domače
izdelke – razne čaje, začimbe, ki jih lepo posušijo, zmeljejo,
zapakirajo in dajo na razpolago kupcem. Prodajajo tudi domače
mleko, jogurt, skuto in tudi sir, ki ga samim izdelujejo. Kupili
smo lahko še med, saj imajo tudi čebele, pa razna semena bio
proizvajalcev, pecivo, piškote, ki jih tudi sami pečejo.
Bilo je lepo, videli smo veliko zanimivega. Najpomembnejše pa
je spoznanje, da je uspeh mogoče doseči le z delom - delo, delo
in zopet pridno delo.
Pa srečno!
P. M., stanovalka

Črna muha
24. junija goduje sv. Janez Krsnik – ta dan imenujemo »kres« v kresi se dan obesi.
Na kresni večer smo včasih kurili kres. Fantje so kar tekmovali
med seboj, v kateri vasi bo kres večji.
Od ognja letijo iskre, od kresa pa kresnice.
Kresnice so pa tudi drobne žuželke, ki letajo po zraku v času
okrog kresnega večera. Imam vtis, da jih je bilo v času mojega
otroštva kar veliko. Otroci smo kresnice lovili, pa jih ni bilo
lahko ujeti, največkrat je ušla.
Neki večer pa sem našla kresnico, ki je počivala v travi in se je
prav lepo svetila. Z veseljem sem jo pobrala in jo nesla v
kuhinjo pokazat mami. Toda joj! Pri luči se ni prav nič svetila –
bila je čisto navadna črna muha. Tako grda se mi je zdela, da
je nisem upala nesti ven. Odnesla jo je mama.
M. Klanjšek, stanovalka enote Naklo
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Kralj Matjaž
(narodna)

Kralj Matjaž, junak slovenski,
kralj Matjaž, ki v gori spi,
strašne sive brke ima,
dolge cele vatle tri.
Milijon vojakov ima,
vsi krog njega zbrani so.
Radi bi se vojskovali,
pa preveč zaspani so.
Jaz pa sedem na konjiča
in pojaham v goro to,
in pocukam kralj Matjaža
za muštace in brado.
Zgodovinsko ozadje te pesmi je nekdanji vodja Slovencev
Matija Korvin. Korošci pa pravijo, da ta kralj „pod Peco spi”.
Po spominu zapisala M. Klanjšek, stanovalka enote Naklo

Legenda o Kralju Matjažu
Nekoč, že dolgo bo tega, je na Slovenskem vladal bogat in
pravičen kralj, po imenu Matjaž. Bil je naše gore list. Mir in blaginja
sta vladala v deželi.
Pa je z vzhoda pridrla horda strašnih Turkov in napadla deželo. V
neenakem boju sta se Matjaž in njegova vojska hrabro borila, a vojaki
so padali drug za drugim, dokler ob kralju ni ostala samo še peščica
mož. Ko je kralj sprevidel, da so Turki premočni, se je z vojsko pognal v
beg, in ker je bil pravičen vladar, ni bil ubit, ampak se je pred njim
odprla gora in ga vzela vase. Tam zdaj za mizo spi s svojimi vojaki, in
ko se bo njegova brada devetkrat ovila okoli mize, se bo slovenski kralj
prebudil in prišel odrešit svoje, pod tujci zatirano ljudstvo.
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Tamburaška skupina Bisernica iz Reteč
Razveselili smo se, ko smo
zvedeli, da nas bo obiskala
tamburaška
skupina
Bisernica iz Reteč. Predstavili
so se nam sami mladi fantje
in dekleta. Samo njihov
vodja se bil nekaj let
starejši.
Bil je zelo dobre volje,
nasmejan in nam je pri vsaki
pesmi kaj povedal.
Pričeli so igrati in to na različne instrumente. Pesmi so nam bile
znane, zato smo še mi pričeli s petjem. Všeč sta mi bila fanta,
ki sta s svojima glasovoma še posebej popestrila nastop in
veliko doprinesla k našemu zadovoljstvu.
Vodja skupine
anekdote, kar
druženja hitro
nismo dovolili.
nam ustregli.

nam je v odmorih med pesmim pripovedoval
je med nami vzbujalo smeh. Tako nam je ura
minila. Ko so nastopajoči želeli zaključiti, jih
Prosili smo še za dodatno pesem in seveda so

Bili smo zelo zadovoljni, saj nam je bil všeč tako koncert kot
nastopajoči.
IMM, stanovalka

Izlet s preddvorskimi upokojenci
Naj vam opišem svoj izlet s preddvorskimi upokojenci v
romarsko vasico Nova Štifta na Notranjskem.
Začetki romarske poti segajo daleč nazaj, v davno leto 1419,
ko je bila postavljena skromna kapelica v čast Materi božji, ki
naj bi se prikazovala skromnemu, pobožnemu kmetu Matiji.
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Kraj so častili in minilo je dosti let, da se je s pomočjo graščaka
začelo na tem mestu graditi. Po smrti graščaka je z gradnjo
nadaljeval njegov sin, in sicer leta 1638. Prišel je ogrski
patriarh, ki je položil temeljni kamen in nato baron Jurij Andrej
Trilek, ki je prevzel graščino v svojo last in tudi gradnjo cerkve.
Preteklo je kar 30 let, da je bila cerkev zgrajena. Po izvirni
baročni arhitekturi osmerokotna cerkvica z zvonikom.
Vir umetniških prikazov, ki jih nudi notranjost, so njeni oltarji –
bilo jih je pet, zdaj so samo še trije. Vsi so izrezljani iz lesa,
barvani, pozlačeni ali posrebreni - v stilu priznanega mojstra
Gregorja Seornosa. Ker pravila niso dovoljevala poslikave sten,
so se kipi svetnikov in angelov razmestili na mnogih podstavkih
in glavice angelčkov s krilci so zasedle vse kote, tako da atika
velikega oltarja nudi pravi prikaz raja in podobo Marije, ki jo
angeli spremljajo v nebo, kjer izginja v zlati gloriji mistike.
Pred cerkvico še vedno rasteta dve ogromni lipi, za kateri
predvidevajo, da sta stari dobrih 360 let. Še vedno cvetita in
dajeta senco dobrodošlim romarjem na vrhu grička.
Za vse skrbijo frančiškani, ki prav letos praznujejo že 100 let
skrbništva.
Do tega lepega kraja prišli iz gorenjskega
konca - čisto brez avtocest, preko
Medvod do Ljubljane, kjer smo poiskali
gospoda Jožeta, rojenega v Preddvoru.
Rade volje se nam je pridružil. V Novi
Štifti je maševal in z nami pel.
Vračali smo se po dolenjski cesti peko
Lavrice, Škofljice, Turjaka in Velikih Lašč
naprej na goro. V okolici Sodržice nas je
čakalo dobro kosilo. Po kosilu smo se
odpravili proti Cerknici, Rakeku in v Uncu
na avtocesto prti domu.
Izlet je bil lepo in nepozabno doživetje. Hvala vsem, ki so nam
to omogočili.
M.P., stanovalka
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Krompir
Prav zares, imamo ga vsak dan na jedilniku, če ne že opoldan,
pa zvečer. Pravimo tudi, da se mi kaj »pokrompiri« - se
ponesreči ali »imam krompir« - imam srečo.
Ko je bila v Ribnici nova maša, so povabljeni dobili za
pogostitev kar petindvajset sort krompirja – kuhan krompir,
pečen krompir, ocvrt krompir, v oblicah, krompir, pire krompir,
krompir »kar tako« …
Krompir je zares pomemben. Ko krompirja še niso poznali, je
bila lakota. Cesarica Marija Terezija pa je ukazala, da kmetje
morajo saditi krompir. Saditi se ga začeli v velikem nezaupanju
– saj korenine niso užitne, vsa hrana zraste nad zemljo - sadje,
žita, zelje, fižol, grah, leča, solata; še repa se dvigne iznad
zemlje! Nekateri so ga začeli saditi zaradi cvetenja – saj
krompir lepo cveti. Končno so se le opogumili in ga začeli
uživati, da so pregnali lakoto.
Med drugo svetovno vojno je bila
Ljubljana
»odrezana«
od
Gorenjske in tako so Ljubljančani
»pogrešali« Gorenjce, da bi jim
pripeljali krompir.
Šenčur z okolico je znan po
pridelovanju krompirja. In prav v
Šenčurju so postavili »spomenik
krompirja«, ne krompirju, temveč nekdanji cesarici Mariji
Tereziji – njen kip – v zahvalo, da je ukazala saditi in uživati
krompir. Še ni dolgo od takrat!
M. Klanjšek, stanovalka enote Naklo

Krompir je v Evropo iz južne Amerike prinesel Krištof Kolumb,
kasneje drugi raziskovalci, ki so raziskovali svet in nova
ozemlja.
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Ivan Tavčar
Ivan Tavčar je znan slovenski pisatelj. Rodil
se je leta 1851 v Poljanah nad Škofjo Loko.
Študiral je v Ljubljani in na Dunaju ter
postal doktor prava. Pri študiju sta ga
podpirala strica duhovnika. Kljub svoji veliki
izobraženosti je ohranil povezanost s
kmečkim življenjem. Deloval je kot časnikar,
urednik Ljubljanskega Zvona, kot državni
poslanec … Bil je podžupan ljubljanskega
mestnega sveta, nato pa še deset let
ljubljanski župan. Ker pa ge je mučila
zahrbtna bolezen, je opustil javno delo. Umrl
je 19. februarja 1923.
Napisal je štiri romane: Ivan Slavelj, Mrtva srca, Izza kongresa
in Visoška kronika ter še več drugih del.
Visoška kronika je Tavčarjevo zadnje delo. Je zgodovinski
roman. V njem opisuje življenje na gradu Visoko, takratne
razmere in ljudi, pa tudi hudodelstva, ki so se dogajala v dobi
tlačanstva.
Posebno globoke se mi zdijo naslednje njegove misli:

»Naj si še tako zapuščen in osiromašen, veže te trdna veriga na
nekaj, česar se vsak hip ne zavedaš: ta nekaj je – zemlja, na
kateri si se rodil To je naša edina, neskaljena prijateljica, vedno
ti kaže isti obraz in zvesta ti ostane, če jo še tolikokrat zatajiš!
Ko tako ležim, mi sili iz ruše nova moč v onemogle ude in prav
vsaka koreninica pod mano poganja tudi v moje telo, da se čutim
eno z zemljo, na kateri ležim.
Zemlja domača - ni prazna beseda: del mojega življenja je; in če
se mi vzame zemlja, se mi je vzelo tudi življenje. Ko si oglodan
do kosti, ko te povsod preganjajo, kakor bi se ti bile gobe zaredile
v telesu, te sprejme domača zemlja z istim obrazom, kot te je
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sprejela nekdaj, ko so te še v zibel polagali. Nisi doživel
spomladi, da bi te ne bilo objemalo njeno cvetje in ne jeseni, da bi
ti ne bila sipala svojih plodov. Mogoč, da je težko umreti –
moja vera to ni! – ali toliko zapišem, da bi rajem umrl sredi
domače doline bodisi od gladu, nego na zlatem prestolu
(nemškega) cesarja, kjer bi imel vsega na kupe.«
Pripravila M. Klanjšek, stanovalka enote Naklo

Ali ste vedeli, da je 9. maja Svetovni dan Evrope?
Evropa danes pozna približno 225 avtohtonih jezikov, 24 jih
velja za uradne jezike Evropske Unije.
Najbolj večjezična država Evropske Unije je Luksemburg, kjer
kar 99% državljanov govori vsaj en tuji jezik.
Najbolj razširjeni materni jezik v Evropski Uniji
je nemščina, saj jo priznava kar 22%
prebivalcev.
Baskovščina velja za najstarejši, še govorjeni
jezik v Evropi.
Večina evropskih jezikov spada v tri jezikovne
skupine, in sicer germansko, romansko oziroma slovansko.
Ne-evropski jeziki, ki jih lahko najpogosteje slišimo
evropskih tleh, so arabščina, kitajščina in hindujščina.

na

Kritična meja preživetja jezika je 300.000 govorcev, tako je
približno 80% jezikov na evropskih tleh danes ogroženih.
Izbrala stanovalka
Utrinke pripravila Mirjana Debelak,
ilustriral Peter Trobec
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»Modro brati in kramljati«
bralna srečnja z Mestno knjižnico Kranj

GRENKO MORJE

»Knjigo Grenko morje posvečam vsem aleksandrinkam, ki so
eno dobro stoletje s herojskim pogumom in požrtvovalnostjo
hodile v Egipt in prestajale nepojemljivo hude travme, se potem
vračale domov, pa spet odhajale v daljno in črno Afriko …
Roman posvečam tudi njihovim možem in otrokom, ki so z
bolečino in hrepenenjem čakali svoje žene in matere na skalnih
obalah krutega časa.«
Marjan Tomšič
V ospredju romana so tri mlade ženske Merica, Ana in Vanda, ki
s parnikom potujejo iz Trsta čez morje v Egipt. Tja so se
odpravile za zaslužkom, da bi rešile socialno stisko doma.
Merica in Vanda tja potujeta prvič, medtem ko Ana tja potuje
že drugič. Ana je bila že tri leta v Egiptu kot dojilja, a jo je
družinski položaj po vrnitvi domov znova prisilil v to, da se je še
enkrat odpravila na pot. Je najbolj odločna in samozavestna
med njimi. Njen cilj je bila sreča, ki jo je tudi dosegla. Zapustila
je svojega zapitega moža in sovraštva polno taščo ter se
poročila s francoskim ladjedelcem. Merica se je odpravila v
Aleksandrijo za dojiljo, doma pa je pustila svojega
trimesečnega sina Mihca. Izmed vseh najbolj trpi. Njena
bolečina zaradi odhoda od doma in slovesa od moža in otroka
prerašča že v obup, misli tudi na samomor. Kljub vsemu je v
Aleksandriji imela srečo in je prišla k prijazni družini. Vendar
do otroka Thomasa, ki ga doji čuti na začetku gnus in odpor,
saj neizmerno pogreša svojega Mihca. A se čez čas naveže na
družino, tudi na Thomasa, svojega varovanca. Stvari pa se
zapletejo, ko se vanjo zaljubi gospodaričin brat Pierre in jo
prepričuje v poroko, a ga Merica zavrača iz zvestobe do svojega
moža. Zavrnjeni in užaljeni Pierre ji očita, da je slaba oseba, saj
doji drugega otroka in ne svojega. Ob tem se je Merica
zavedala kako krut in krivičen je svet. Od doma je bila
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prisiljena oditi, zdaj pa ji to očitajo. Po manj kot štirih letih
bivanja v Aleksandriji se je vrnila domov in ponovno začela
novo življenje. Na potovanje pa se odpravi tudi šestnajstletna
Vanda, ki je najmlajša od njih. Veseli se, da bo videla svet, se
veliko naučila in zaslužila doto. A njo je čakala nesrečnejša
usoda. S prevaro je končala v haremu enega izmed lokalnih
bogatašev. V zgodbe teh treh osrednjih likov so vključene še
ostale življenjske zgodbe mnogih drugih aleksandrink.
Merica
Merica je v celi knjigi oseba, katere osebnost in čustva so
najbolj oblikovani in razviti –
obarvani v vseh odtenkih. Je zelo intuitivna oseba, s sanjami in
prividi, ki ji pomagajo ob
pomembnejših trenutkih. Je zelo ljubeča oseba, ki se hitro
naveže na ljudi. Ima zelo razvit
materinski čut, saj je za otroke skrbela zelo lepo, s toplino v
srcu. Bila pa je tudi precej dovzetna do socialnih razlik in
odtenkov v medsebojnih odnosih. Poleg tega pa je tudi vdana
svojemu možu, tako kot on njej, kar se pozna predvsem v tem,
da je zavračala Pierra, kljub temu, da je nekaj do njega čutila.
Ana
Ana je stvarna, življenje pa so jo naredila trdne in odločno. Je
izkušena in kritična do okolja in
dogajanja v njem Zaradi vseh razočaranj, ki jih je doživela v
življenju, se noče več preveč
navezati na ljudi, zato se zaposli v hotelu. V sebi pa nosi tudi
»žerjavico« oziroma strast, pred
katero jo je posvaril tudi župnik. Toda to žerjavico je premagala
in s svojo odločnostjo in
življensko močjo dosegla svoj cilj – srečo.
Vanda
Vanda je tipična 16-letnica. Rada ima užitek in veselje, ne
zaveda pa se, da imata le-ta lahko
slabe posledice. Je precej naivna, zaupljiva in otročja.
ALEKSANDRINKE
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V drugi polovici 19. stol. je bilo življenje Slovenk vse kaj
drugega, kot rožnato. Medtem, ko so
družine tukaj trdo delale za vsakodnevni kruh, včasih pa še
tega ni bilo, je sever Afrike doživel hiter razvoj. Zgradili so
Sueški prekop, ki je povzročil, da je že tako zelo razvita
Aleksandrija postala kulturno in trgovsko središče sveta.
Slabo življenje v Sloveniji, dolgovi in pa bolj plačane službe v
Egiptu so torej glavni razlogi za
množično imigracijo ženske delovne sile z Goriške, ki so se kot
dojilje, guvernante, šivilje,
kuharice in služkinje zaposlovale v Aleksandriji, po čemer so
dobile tudi ime – aleksandrinke.
Njihova pot se je vedno pričela v Trstu, kjer so plačale kar
nekaj denarja za prevoz čez
Sredozemsko morje s parnikom. Na pristanišču so jih
najpogosteje pričakale sestre iz Azila, kjer so dekleta in žene
prebivale, dokler niso dobile službe. Z delom v Egiptu so
zaslužile dovolj, da so lahko odplačale davke. Denar so domov
pošiljale kar s pošto ali prek prijateljev ter znancev. Poleg dela
so v Egiptu aleksandrinke pridobile tudi izobrazbo. Mnoge so se
zaradi poklica naučile govoriti kar nekaj jezikov, med njimi so
bili najpogostejši arabščina, angleščina in francoščina.
Slovenke oziroma les Goriciens, les Slaves, les Slovenes, kot so
jih klicali v Egiptu, so veljale za ene boljših delavk. Bile so čiste,
pridne in ubogljive, zato so bile zelo iskane. Po nekaterih
podatkih naj bi jih bilo na severu Afrike kar 7000. Čeprav je
začasna delovna emigracija v Egipt prinesla nekaj dobrih stvari,
kot denar in izobrazbo, je bilo negativnih posledic še toliko več.
Ženske so zapustile svoje družine tudi za več let, kar je
povzročilo, da so se vezi med družinami vse bolj rahljale, če
niso celo popolnoma izpuhtele, kot v presunljivi zgodbi o Malki
in Marjotu, v kateri Malke lasten sin ni hotel več priznati.
Najtežje pa je bilo dojiljam, saj so morale zaradi dela, ki so ga
opravljale, svoj komaj rojeni
naraščaj pustiti doma, v tujini pa so dojile tuje otroke, ko pa so
se po nekaj letih vrnile domov, jih lastni otroci niso več
prepoznali. O občutjih in stiskah otrok, ki jim oče in stara
mama, navadno moževa mama, nista mogla nadomestiti
materinske ljubezni, pa pretresljivo pričajo tudi nekatere pesmi.
Zgodilo pa se je tudi, da so se aleksandrinke po dolgih letih
trpljenja v Nilovi deželi vrnile domov, doma pa niso bile
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sprejete kot so pričakovale. Nekateri so trdili, da so denar
zaslužile na nepošten način, zato so jih zaničevali.
Poleg tega pa je obstajala nevarnost trgovine z belim blagom.
Domačini so dekleta, ki so se
izkrcala z ladij, mnogokrat zvabili v svoje hiše, jih tam zaprli in
jih nato prodali na vzhod. Tako
je mnogo žensk kar izginilo in še danes ni za njimi niti sledu.
Zaradi vseh teh slabih stvari in vse večje imigracije, so mnogi
duhovniki pisali Goriškemu
nadškofu, naj prepove izseljevanje. Ta je poskušal problem
urediti tako, da okrajno glavarstvo ne bi več izdajalo potnih
listov za v Egipt. Vendar so ga zavrnili, ker prošnja ni bila
zakonsko utemeljena.
Zadnje ženske z Goriške, ki so še služile v Egiptu, so se vračale
domov ob koncu 60-tih in
začetku 70-tih let 20. stoletja, sicer pa je fenomen začel
upadati že po koncu druge svetovne
vojne.
Milena Enci, Mestna knjižnica Kranj

Težko življenje slovenskih kmečkih družin, živečih na obrobju
Jugoslavije, na meji sosednjo Italijo, je vplivalo na mlade
družine, da so se odločale žrtvovati leta življenja svojih mater
in žena za dobrobit družin, ki so bile v težkem gmotnem
položaju zaradi velikih dolgov in groženj za odprodajo hiš in
kmetij.
Mlada mamica se je po preudarnem premisleku in pogovoru
odločila oditi v daljni Egipt za zaslužkom. V bogati egiptovski
družini je delala kot dojilja in varuška. Seveda ji je krvavelo
srce ob spominu na sinka, ki je brez njene ljubezni in miline,
živel daleč, daleč… V roke vzela malega Tomažka, ga stisnila k
sebi in mislila na svojega sinka, ki pije kravje mleko, ki mu ga
dasta oče ali tašča…
Praznikova, stanovalka

Vadba s smovey obroči
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Izumitelj obročev smovey in vibracijsko-nihajnega sistema je
Johann »Salzhans« Salzwimmer. Bil je odličen igralec tenisa in
smučar. Ko je zbolel za Parkinsonovo boleznijo je začel
razmišljati o razvoju metode, ki bi njegovo zdravstveno stanje
stabilizirala. Tako je nastal vibracijsko – nihajni sistem in
celostna metoda gibanja in življenja, ki je dobila ime smovey.
Smovey je harmonično prilagojen nihajno-krožni sistem, pri
katerem se ob nihanju rok masa štirih jeklenih kroglic ritmično
in proaktivno pospešuje ter zavira. Gibanje sproži veliko
senzomotoričnih in živčnih dražljajev na mišice, tkivo, organe in
živčni sistem. Masaža refleksnih točk na dlaneh stimulira
energijske točke po načelu tradicionalne kitajske medicine.
Smovey omogoča uživanje v gibanju in se zgleduje po
naravi:
• krepi mišice
• poživlja krvni obtok
• aktivira limfni sistem
• koordinira in stabilizira
• izboljšuje gibljivost
• vzpodbuja delovanje možganov
• uravnava energijo
• sprošča in aktivira.
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V Domu so smoveyi navdušili tako stanovalce kot zaposlene v
sklopu promocije zdravja na delovnem mestu.
.

Vrtiljak življenja – Zrela leta
28. del

Matej je prišel od Monike. Rekel je, da mora domov, da se malo
osveži in nekaj poje. Prosil je taščo, če ga bo nadomestila pri
ženi. Viktorija je to rada sprejela.
Sedla je ob posteljo svoje hčere, ki se še vedno ni zbudila.
Pričela jo je tiho klicati:
»Monika, draga hčerka, tukaj sem, ob tebi. Prosim te, odpri oči,
zbudi se, da boš lahko spoznala svojega sinka. Majčken je,
droben, popolnoma nebogljen in zelo te potrebuje. Ljubica,
zberi vso moč in ne vdaj se! Zdaj je pa že čas, da se predramiš.
Obljubim ti, da boš imela še dovolj časa za počitek, zdaj pa se
zbudi!«
Vroča solza je padla na hčerino roko. Kot bi jo spekla, je počasi
odprla oči in se pričela prebujati.
»Mami, mami, kaj se je zgodilo?«
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»Rodila si, pomagali so ti s carskim rezom. Imaš lepega sinka,
samo, ker se je rodil prezgodaj, mora biti še v inkubatorju. Tudi
ti moraš biti še zelo pridna, predvsem pa se ne smeš prav nič
razburjati. Zato bom poklicala zdravnika. Pa še Mateju bom
telefonirala, da si se spet vrnila med nas. Šel se je preobleč in
nekaj pojest, vem, a se bo zelo hitro vrnil.«
Zdravnik je prihitel k Moniki, vesel, da se je zbudila. Natančno
jo je pregledal in naročil sestri naj ji vzame kri, izmeri pritisk,
posname EKG in vse in vse kar je potrebno.
Viktorija je potrpežljivo čakala na hodniku, da ji bo zdravnik
povedal, kako je z mlado mamico. Med tem časom je prihitel
tudi Matej. Zdravnik ju je povabil v svojo ordinacijo.
»Ne bomo se slepili, mamica je še vedno v smrtni nevarnosti,
zelo in izčrpana, a vajina ljubezen in skrb za otroka, ji bodo
pomagali, da se bo pobrala in vse to premagala. Otroka ji še ne
bomo prinesli, ker mora biti v inkubatorju in bi bilo vsako
prenašanje zanj lahko usodno. Upam, da bo to pozitivno in z
razumevanjem sprejela. Mislim, da me razumeta, da v tem
trenutku rabi veliko razumevanja in ljubezni. Vsak dan naj vsaj
eden pride k njej, da bo občutila, kako ji imata rada in da bo
zastavila vse svoje moči, da se čim prej vrne v normalno
življenje.«
Seveda sta oba obljubila, da bosta z vso ljubeznijo in skrbjo
obiskovala mlado mamico in ji pomagala, da bo premagala
krizo. Viktorija je šla domov, Matej pa k ženi. Podrobno ji je
povedal, kaj je svetoval zdravnik. Bila je žalostna, ker ji niso
dovolili, da bi šla pogledat otroka, a mož ji je natančno opisal,
kakšen je mali sinko. Zelo težko ji je dopovedal, da ga ji nekaj
časa še ne bodo prinesli, ker mora biti še v inkubatorju, da se
bo okrepil in se bo okrepil in se pripravil na samostojno
življenje.
Ko se je Matej poslovil, ni bil preveč vesel. Slutil je, da je
Monika preveč vznemirjena in da ne verjame, da je s sinom vse
v redu. Poklical je Viktorijo in ji povedal o svojih strahovih. Ona
ga je potolažila in ga prepričala, naj misli pozitivno in bo še vse
prav. Naj zaupa zdravnikom in sestram, ker se bodo sigurno
potrudili, da bo Monika čim prej toliko pri močeh, da bo šla
lahko k otroku in se sama prepričala, da je z njim vse v redu.
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Skrb pa tudi Viktoriji ni dovolila, da bi mirno zaspala. Vse se je
spet zgrnilo nad njo in spet se je spomnila, kako zelo pogreša
Marka. Če bi se o težavah pogovorila, bi bilo vse lažje. Trdno je
sklenila, da bo zjutraj telefonirala v njegovo podjetje in ga
poiskala.
Zjutraj je najprej vprašala v porodnišnico, kako je s hčerko in
vnukom. Nato je klicala še v Novo mesto, kako je z Jernejo.
Odgovorili so ji, je zelo nemirna in jo zelo pogreša. Zato ji
dajejo pomirjevala, da večji del dneva kar prespi.
Potem je poiskala številko nekdanjega Markovega podjetja.
Oklevala je, ni vedela ali je prav, da pokliče. Nazadnje je
zmagal pogum. Prijazna tajnica ji je odgovorila:
»Gospod inženir Marko Burger pa je že dva meseca v Jordaniji.
Tam je službeno. Če želite vam lahko povem njegov naslov. Le
malo počakajte!«
Ko je napisala njegov naslov, se je lepo zahvalila za prijaznost.
Sklenila je, dA mu bo zvečer napisala nekaj besed, kako se
imajo in kaj je novega.
Sedla je avto in se odpeljala v Novo mesto. Ko je zagledala
Jernejo, se je zgrozila. Med tem, ko jo ni videla, je shujšala,
postala še bolj bleda in pogled nanjo ji je orosil oči. Bila je
budna in k njej je stegnila drobceni roki. Vzela jo je v naročje in
ji pokrila obraz s poljubi, pomešanimi s solzami. Tako jo je bila
vesela, da so dar naenkrat nastopile težave z dihanjem in
komaj je lovila sapo. Viktorija jo je hitro odnesla v ordinacijo k
zdravnici. Bala se je, da bo otrok vsak čas padel v nezavest.
Zdravnica ji je hitro dala injekcijo in dihanje se je počasi
normaliziralo.
Ves dan je ostala pri hčeri. Mateja pa je poklicala in mu
povedala, da je z Jernejo hudo in bo ostala ves dan pri njej.
Vprašala ga je, kako je z Moniko. Sicer ji je rekel, da je vse v
redu, a že po njegovem glasu je poznala, da ni tako. Proti
večeru se je odpravila domov. Težko je zbrano vozila, saj je ves
čas premišljevala, kako se bo vse skupaj končalo. Ko je prišla v
stanovanje, se je stuširala in se pripravila, da bo Marku
napisala nekaj besed:
»Dragi Marko!
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Najprej lep pozdrav! Ne čudi se, ko boš prejel moje pisanje. Veš, začutila
sem, da si bil moj iskreni prijatelj in le tebi lahko povem, kako težke čase
preživljam. Jerneja počasi ugaša. Komaj še začuti, da pridem k njej.
Monika pa je prezgodaj rodila drobnega sinka s carskim rezom. Otrok je
inkubatorju, ona pa se še vedno bori za življenje.
Oprosti, a življenje mi je naložilo preveliko breme. Ne zameri mi, če sem
še tebe obremenila s svojimi problemi.
Na koncu svojega pisanja ti moram priznati, da sem naredila veliko
napako, ko nisem cenila tvoje velike in nesebične ljubezni.
Če si poiskal drugo, ne bom nič huda, saj je bila napaka izključno moja!
Rada bi pa videla, da mi odpišeš, kaj delaš, kako živiš in kako si si uredil
svoje življenje?
Z obžalovanjem, da se stari časi ne morejo povrniti, te iz srca
pozdravljam.«
Viktorija

Večkrat je še pismo prebrala, preden ga je dala v ovojnico.
Majhen žarek upanja je posvetil v njeno življenje, če ji bo
Marko morda le odgovoril. Pozno je že bilo in odpravila se je
spat. V upanju, da morda še ni vse prepozno, je zaspala.
Zbudila se je samotno jutro in vedela je, da jo čaka še en dan,
poln pretresov, žalosti in strahu.
Poklical jo je Matej:
»Viktorija, klicali so me s porodnišnice, naj takoj pridem tja.
Predvidevam, da se je Monikino zdravstveno stanje spremenilo.
Verjetno je nastopila poporodna kriza. Zdaj hitim tja, ko bom
kaj izvedel, vas bom poklical!«
»Saj sem vedela, da se vse hudo še kar nadaljuje? Bo kdaj
bolje? Kaj hočem, tudi to bom morala prenesti! Dan le ne bi bilo
kaj hujšega! Kar bo, pa bo! Zdaj moram v službo, saj nimam
več prostih dni, pa tudi moji varovanci me zelo potrebujejo!« se
je pogovarjala sama s seboj.
Bila je že pri vratih, ko je na mizi zagledala pismo za Marka.
Kot izredno dragocenost ga je stisnila k sebi. Obšlo jo je
posebno hrepenenje in spet so ji oči zaplavale v solzah
neizpolnjene ljubezni.
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Spet jo je poklical Matej, naj čim prej pride v porodnišnico. Zdel
se ji je zelo prestrašen, bilo je nemogoče kaj izvedeti od njega.
Komaj je čakala na konec službe in oddrvela k hčeri. Poiskala je
zdravnika. Takoj jo je sprejel. Prizanesljivo ji je povedal:
»Obžalujem, kar se dogaja! Vaša hči je v smrtni nevarnosti.
Ima hudo zastrupitev. Takoj moramo operirati in močno se
bojim, da ji bomo morali odstraniti vsa rodila. Upam, da veste,
da po taki operaciji, ne bo nikoli več rodila. Že možu sem to vse
razložil. Čim prej se morata odločiti, ker nam časa zmanjkuje.
Mislim pa, da ni drugega izhoda, kot takojšnja operacija, ker
tveganja za njeno življenje ne smemo dovoliti!«
»Operirajte jo, rešite jo! Njen mali sinko jo ne sme izgubiti!
Zdaj je treba reševati le njo! Če si bo želela otrok, bo pa lahko
še kakšnega posvojila. Prosim, opravite to čim prej!«
Z Matejem sta se hitro pogovorila in se odločila, naj Moniko
takoj operirajo in opravijo potreben poseg, ki ji bo rešil
življenje. Na posledice naj se ne ozirajo. To odločitev ji Matej
tudi podpisal.
Zdravniki so se odločili, da bodo zjutraj ob osmi uri začeli z
nujno Monikino operacijo. Moniko so pripravili za poseg in zdaj
je mirno spala pod vplivom pomirjeval, priklopljena na več
aparatov, v sobi za intenzivno nego. Ker je bilo stanje zelo
resno, so Mateju dovolili, da ostane ob ženi. Prinesli so udoben
naslonjač in ga postavili k postelji. Matej je ženo držal za roko,
opazoval njen bledo obraz in pozorno poslušal, če še bije njeno
srce.
Za stekleno steno je sedela medicinska sestra, ki je budno
spremljala dogajanja na aparatih.
Od utrujenosti je Matej sem in tja zaprl oči, a skrb za ženo ga
je držala v budnosti. Imel je občutek, da čas zelo počasi teče,
da so v sobi še živi ljudje, pa je potrjevalo enakomerno brnenje
aparatov.
Viktorija pa se je kot mesečnica peljala proti domu. Vsa teža
življenja jo je spet pritiskala k tlom. Borila se je proti silni
bolečini in upanje, da bo vse prenesla, je bilo tokrat majhno.
Kako zelo je potrebovala ramo, na kateri bi se lahko zjokala,
srce, ki bi jo poslušalo in jo pomirilo. Še bolj, kot kdaj prej, jo
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je prešinjala misel, kako je tisti večer, ko je Marka potisnila iz
svojega življenja, vse to zapravila.
Spomnila se je, da ima v torbici napisano pismo zanj. Ustavila
se je pred poštnim nabiralnikom in ga spustila vanj. Čutila je,
da je v tem pismu njena usoda.
V stanovanju je dolgo časa sedela ob mizi in premišljevala o
vsem, kar se je zgrnilo nanjo.
Kot v transu, se je zjutraj hitro uredila, telefonirala v službo,
povedala, kaj se ji dogaja in odhitela v porodnišnico.
Pred operacijsko dvorano je sedel Matej, zaskrbljen, neurejen,
neprespan. Hitro ji je povedal, da so Moniko pravkar peljali na
operacijo. Debele solze so mu tekle po licih in Viktorija je zbrala
zadnje atome moči, da mu je rekla:
»Matej, vse bo še dobro, samo ne obupaj! Ti veš, da te čakajo
hudi časi, zato se ne smeš zlomiti. Misli na sinka, ki rabi oba
starša in veliko ljubezni. Mlad si še, ti boš to zmogel. Ne dovoli,
da te zlomi bolečina!«
»Viktorija, strašno te občudujem. Od kod jemlješ vso moč zase
in še za nas? Občutek imam, da ne boš zmogla, a ti se dvigneš
iz pepela kot ptič Feniks in nas napolniš s pozitivno energijo!
Vem, da tvoje srce joče, a kljub vsemu zmoreš še toliko besed
tolažbe! Hvala ti, le kaj bi mi brez tebe!«
Počasi tiktaka ura, minute tečejo počasi, operacija traja že tri
ure. Viktorija in Matej sta nemirna. Že po tri kave sta popila,
čas pa teče počasi, počasi…
Kmalu se nad operacijsko dvorano prižge zelena luč, kar
pomeni, da je operacija končana.
Oba naenkrat skočita pokonci in čakata zdravnika, ki prihaja.
(se nadaljuje)
Olga M. Kepic
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Prisrčno pozdravljeni:
v enoti Preddvor g. Rajko Knific, ga. Marija Gašperlin,
g. Janez Brenkuš, g. Albin Lipar
ter v enoti Naklo ga. Marjeta Jarc (dnevno varstvo)
in ga. Marija Bizjak.
Poslovili so se:
v enoti Preddvor ga. Marija Stare, ga. Ivana Omers,
g. Stane Markič, g. Vincenc Krempuš
ter v enoti Naklo g. Bojan Prek (odšel domov)
in g. Rihard Slejko.

SPOŠTOVANI!
Vabimo Vas na tradicionalni piknik s svojci in prijatelji
naših stanovalk in stanovalcev DSO Preddvor – enote Preddvor,
ki bo v SOBOTO, 7. junija 2014,
v parku našega Doma,
od 11. ure dalje.
Za dobro voljo in zabavo bodo poskrbeli:
- hišni ansambel ''ŽOGA BEND'',
- ansambel DUO KINGS.
V času prireditve ste vabljeni k udeležbi delavnice
''ŽOGA BEND-a''– trening motoričnih, kognitivnih,
perceptivnih spretnosti ob glasbi.
V pričakovanju na sproščeno skupno druženje vas lepo pozdravljamo!
Stanovalci in kolektiv

DSO Preddvor
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Vabilo na slovesno prireditev ob 160. obletnici smrti
Josipine Urbančič Turnograjske
Letos mineva 160 let od smrti prve slovenske pesnice,
pisateljice in skladateljice JOSIPINE URBANČIČ
TURNOGRAJSKE, Prešernove sodobnice.
Vljudno vas vabimo na slovesnost, ki bo v četrtek, 12. junija
2014, ob 18. uri na gradu Turn v Potočah pri Preddvoru.
Bogatemu
kulturnemu
programu
bo
sledilo
odprtje
obnovljenega spomenika Josipine v grajskem parku ob kapelici.
Slavnostni govornik na prireditvi bo akademik dr. Boštjan Žekš,
svetovalec predsednika RS za visoko šolstvo, znanost in
tehnologijo .
"160. obletnica smrti Josipine Urbančič Turnograjske, prve
slovenske pesnice, pisateljice in skladateljice je zelo pomemben
dogodek za vse Slovence, saj je Turnograjska s svojim
delovanjem močno zaznamovala kulturni prostor sredi 19.
stoletja na Slovenskem. Kljub temu da je umrla zelo mlada,
stara še ni bila 21 let, je s svojimi literarnimi novostmi, s
svežimi idejami in z neizmerno ljubeznijo do slovenskega jezika
močno vplivala tudi na kasnejše slovenske ustvarjalce. Živela je
daleč pred svojim časom, zato žal mnogi njenih tako osebnih
kot literarnih sporočil niso razumeli vse do danes, ko ostaja še
vedno po krivici prepogosto nepoznana in skrita očem
slovenske javnosti. Slovenci bi morali znati ceniti in poznati ne
samo velika imena moških ustvarjalcev, temveč tudi žensk, ki
so v svoje javno delovanje vložile veliko ljubezni in truda.
Josipina Turnograjska si to nedvomno zasluži, za kar se zadnjih
dvanajst let, odkar se ukvarjam s preučevanjem njenega
življenja in del, srčno zavzemam in trudim", pravi ddr. Mira
Delavec Touhami, ki v želji, da bi ji dala poklon, ki si ga kot
velika slovenska ustvarjalka zasluži, v njeno čast in spomin
skupaj z Domom starejših občanov Preddvor organizira in, tako
kot večino stvari v zvezi z ohranjanjem spomina na Josipino,
tudi sama financira.
Vabljeni v senco vrta gradu Turn na prisrčno slovesnost.
Saša Pivk Avsec
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Vabilo za junij - enota Preddvor
o TELOVADBA
od ponedeljka do petka ob 8.45 uri v dnev. prostoru ND
ponedeljek, sreda in petek ob 7.45 uri v dnev. prostoru v pritličju gradu
o PEKA PIŠKOTOV – ponedeljek ob 9.45 uri v dnev. prostoru ND
o VAJE ZA SPOMIN – ponedeljek ob 11.00 uri v delovni terapiji
o ROČNA DELA
ponedeljek in četrtek ob 9.30 uri v delovni terapiji
o »ŽOGA BEND«
1. skupina - ponedeljek ob 13.15 uri v 2. nadstropju ND
2. skupina - ponedeljek ob 14.00 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
o KNJIŽNICA - sreda od 9.00 – 10.00 ure v delovni terapiji
o BIOSINHRON SKUPINSKA TERAPIJA
ponedeljek, sreda in petek ob 7.30 uri v delovni terapiji
torek in četrtek ob 9.30 uri v dnevnem prostoru ND
torek in četrtek ob 7.45 uri v dnevnem prostoru v pritličju gradu
o ZAPOJMO SKUPAJ
sreda ob 10.30 uri v 2. nadstropju ND
o USTVARJAMO MANDALE oz. KRIŽANKA
četrtek ob 13.15 uri v delovni terapiji
o MOLITVENA URA
petek ob 10.30 uri v pritličju gradu
o VADBA S SMOVEY OBROČI
petek ob 11.30 uri v 2. nadstropju ND

------------------------------------------------------------------»POSTAVI GARKLC SKUPAJ Z NAMI« – zaključna
prireditev in slavnostna predaja dvignjenih gred in
hotelov za koristne organizme v okviru projekta »Garklc
– starostniki aktivno raziskujejo koristne organizme«
torek, 3. junij ob 10.00 uri v DSO Preddvor - enota Naklo in
sreda, 4. junij ob 10.00 uri v Domu Viharnik Kranjski Gori
__________________________________________________
TERAPIJA in AKTIVNOSTI Z ŽIVALMI
sreda, 4. junij v 2. nadstropju ND – Društvo Ambasadorji
nasmeha in
četrtek, 5. junij v fizioterapiji – Društvo Tačke pomagačke
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PIKNIK S SVOJCI
sobota, 7. junij ob 11.00 uri v parku
__________________________________________________
»MODRO BRATI IN KRAMLJATI« - Bralna srečanja z
Mestno knjižnico Kranj
sreda, 11. junij ob 10.00 uri v delovni terapiji
__________________________________________________
BRANJE ZGODB z Olgo Kepic
četrtek, 12. junij ob 10.30 uri v dnevnem prostoru
__________________________________________________
SLOVESNA PRIREDITEV ob 160. obletnici smrti Josipine
Urbančič Turnograjske
(v organizacij ddr. Mire Delavec Touhami in DSO Preddvor)

četrtek, 12. junij ob 18.00 uri v parku
__________________________________________________
MAŠA
petek, 13. junij ob 10.30 uri v Josipinini sobi
__________________________________________________
ZGODOVINSKI KROŽEK z Markom Ogrisom
ponedeljek, 16. junij ob 15.00 uri v 2. nadstropju ND
__________________________________________________
NASTOP MEŠANEGA PEVSKEGA ZBORA STROŽIČ iz Bašlja
torek, 17. junij ob 16.00 uri v dnevnem prostoru
_____________________________________________
Z BESEDO IN SLIKO SKOZI ČAS z Mirjano Debelak
sreda, 18. junij 10.30 uri v delovni terapiji
__________________________________________________
PRAZNOVANJE ROJSTNIH DNI s harmonikarico
Darjo Jelenc
četrtek, 19. junij ob 13.30 uri v dnevnem prostoru ND
__________________________________________________
PEVSKO POPOLDNE s harmonikarico Darjo Jelenc
četrtek, 19. junij ob 14.30 uri v gradu
___________________________________________________________
V primeru nepredvidenih dogodkov se bo načrtovani program spremenil.
Program pripravila: Irma Čebašek, delovna terapevtka
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Vabilo za junij - enota Naklo
o USTVARJAMO MANDALE
ponedeljek ob 10.30 uri v delovni terapiji oz. 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 »ŽOGA BEND«
torek ob 14.00 uri v dnevnem prostoru v pritličju enote Naklo
o SKUPINA ZA SAMOPOMOČ Lastovke s Faniko Pagon
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 10.30 uri v avli enote Naklo
o IZPOSOJA KNJIG – vsak dan v recepciji enote Naklo

------------------------------------------------------------------»MODRO BRATI IN KRAMLJATI« - Bralna srečanja z
Mestno knjižnico Kranj
ponedeljek, 2. junij ob 10.30 uri v del. terapiji enote Naklo
__________________________________________________
»POSTAVI GARKLC SKUPAJ Z NAMI« – zaključna
prireditev in slavnostna predaja dvignjenih gred in
hotelov za koristne organizme v okviru projekta
»Garklc« – starostniki aktivno raziskujejo koristne
organizme
torek, 3. junij ob 10.00 uri v DSO Preddvor - enota Naklo in
sreda, 4. junij ob 10.00 uri v Domu Viharnik Kranjski Gori
__________________________________________________
NASTOP plesne skupine Skokice - Čenče
sreda, 4. junij ob 16.30 uri v avli enote Naklo
__________________________________________________
MAŠA
četrtek, 5. junij ob 10.30 uri v kapeli enote Naklo
__________________________________________________
KULTURNI PROGRAM učencev podružnično OŠ Duplje
petek, 6. junij ob 10.00 uri v avli enote Naklo
__________________________________________________
TERAPIJA IN AKTIVNOSTI S POMOČJO ŽIVALI –
Tačke pomagačke
torek, 10. junij ob 10.30 uri v delovni terapiji in fizioterapiji enote Naklo
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NASTOP plesne skupine Skokice – Top Stars, Smrklje
sreda, 11. junij ob 16.30 uri v avli enote Naklo
__________________________________________________
PEVSKO POPOLDNE s harmonikarico Darjo Jelenc
četrtek, 12. junij ob 15.00 uri v avli enote Naklo
__________________________________________________
KULTURNI PROGRAM učencev 5. Razreda OŠ Naklo
petek, 13. junij ob 10.00 uri v avli enote Naklo
____________________________________________
ZGODOVINSKI KROŽEK z Markom Ogrisom
ponedeljek, 16. junij ob 10.30 uri v del. ter. enote Naklo
__________________________________________________
PRAZNOVANJE ROJSTNIH DNI s harmonikarjem Zlatkom
torek, 17. junij ob 10.30 uri v avli enote Naklo
__________________________________________________
Z BESEDO IN SLIKO SKOZI ČAS z Mirjano Debelak
torek, 24. junij ob 10.30 uri v delovni terapiji enote Naklo
__________________________________________________
V primeru nepredvidenih dogodkov se bo načrtovani program spremenil.
Program pripravila: Irma Čebašek, delovna terapevtka

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