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Iskrene čestitke stanovalcem,
ki praznujete v novembru!
g. Rajko Knific
ga. Karolina Tomc
ga. Stanislava Mlakar
ga. Elizabeta Dobrun
ga. Cecilija Pernuš
ga. Stanislava Tičar
g. Alojz Kralj
g. Jože Gašperlin
ga. Stanislava Sajevic
ga. Domenika Manes
ga. Elizabeta Jenšterle
ga. Zorica Mitić
g. Jože Verdir
ga. Manica Krek
enota Naklo
ga. Marija Košnjek
ga. Marija Turk
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Sreča, vrni se
V duši zaboli,
v srcu zaskeli,
ne moreš pozabiti,
vse se spremeni.
Beseda onemi,
vse prazno se ti zdi,
veselja več ne najdeš,
rad vse pozabil bi.
Le kam odšla je sreča,
ob meni je več ni,
želim, da pride spet,
brez nje je pust ves svet.
Življenje sploh ni lepo,
če spet osamljen si,
pogrešaš nežno roko,
da srečo vrne ti.
Olga M. Kepic
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Utrinki
_____________________________________
Simbioza Giba
Letos so pobudniki Simbioze pripravili nov vseslovenski
medgeneracijski projekt, ki so ga poimenovali Simbioza
giba. V tednu od 13. do 19. oktobra 2014 so lahko starejši
spoznavali nove športe in se udeležili različnih vadb vsak dan
med 10.00 in 11.00 ter med 17.00 in 18.00.
V DSO Preddvor so vadbe potekale v dopoldanskem času. Med
ponedeljkom in četrtkom je skupaj z našimi stanovalci spoznali
vadbo »Žoga Bend« 20 zunanjih udeležencev, med njimi tudi
prostovoljke v Domu ter uporabniki in zaposleni iz Centra Korak
iz Kranja. V petek smo za »bobnanje« navdušili tudi otroke iz
vrtca Janček, Visoko , stanovalci pa so spoznali in se tudi
preizkusili v lokostrelstvu z g. Marjanom Podržajem, trenerjem
lokostrelstva iz Lokostrelskega društva Šenčur.

Obisk v vrtcu Janček Visoko
V petek dopoldne smo se ob spremstvu fizioterapevtke Katje in
delovne terapevtke Irme odpeljali proti vasi Visoko, kjer smo
člani domskega Žoga Benda obiskali otroke v vrtcu Janček.
Vzgojiteljice so nas zelo prijazno sprejele in postregle s kavo,
čajem in piškoti. Vtis name je naredila velika dvorana, v kateri
smo se posedli in pripravili, da otrokom predstavimo kako igra
naš »Žoga bend«.
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V dvorano so prišli otroci. Bili so še zelo majhni. Z zanimanjem
so nas opazovali, ko smo s kuhalnicami bobnali po velikih
barvastih žogah. Tudi oni so se preizkusili v igranju. Bili so zelo
pozorni, ko jim je Katja kazala gibe in z navdušenjem
sodelovali. V dvorani je postalo veselo in živahno.
Vsi smo bili veseli srečanja, verjetno tudi otroci. Kako malo je
treba, da razveselijo nas starejše. Že smo obisk v vrtcu nam
prinese veliko radost.
Najbolj pa sem
bila vesela, ko
sem med otroki
zagledala mojega
pravnuka Izija.
Upam, da bomo
še
kdaj
imeli
možnost obiskati
vrtec, saj imamo
časa dovolj.
M. P.,
stanovalka

Prijeten izlet po Gorenjski
Stanovalci, ki pomagamo v pralnici, pri pospravljanju v jedilnici,
pripravi stolov za prireditev in drugih opravilih, smo bili
povabljeni na prijeten izlet. Nismo šli daleč, smo pa videli veliko
zanimivosti in lepot krajev v okolici Cerkelj.
Najprej smo si ogledali grad Strmol v Dvorjah in njegovo lepo
urejeno okolico. Vodička nam je pripovedovala o zgodovini in
zanimivostih gradu. Ogledali smo si veliko lepih stvari –
pohištvo, slike, lestence in seveda tudi nagačenega krokodila –
hišnega ljubljenčka lastnice gradu. Vse je zelo lepo ohranjeno in
urejeno.
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Odpeljali smo se do cerkve v Adergasu. Župnik je bil zelo
prijazen in je veliko povedal o zgodovini cerkve, Mariji, ki je v
glavnem oltarju in jo za različne priložnosti preoblečejo v
različne oblekice, o dejavnostih v prostorih bivšega samostana,
slikah in kipih v cerkvi… Ogledali smo si tudi katakombe, ki so
pod cerkvijo. V njih so pokopane nune, ki so živele v
samostanu. Z zanimanjem smo ga poslušali in si ogledovali
zanimivosti cerkve. Občudovali smo lepo urejen park pred
cerkvijo. Župnik nam je podaril podobice, ki smo jih lahko nesli
tudi drugi stanovalcem v Dom. Hvaležni smo mu, da si je vzel
čas za nas in njegovo prijaznost.
Sledilo je še kosilo v bližnjem gostišču. S svojim obiskom nas je
presenetil lastnik – g. Čebulj, župan občine Cerklje. Z veseljem
je z nami poklepetal. Postregli so nam z zelo okusnim kosilom,
sladico in kavico. V prijetni družbi smo veselo klepetali in
nikomur se ni mudilo domov. Ob gostišču smo si z zanimanjem
ogledali tudi konje in druge živali.
Zelo lep, prijeten jesenski izlet za katerega se vodstvu Doma
lepo zahvaljujemo.
Olga Osterman in Slavka Grošelj,
stanovalki

Grad Strmol
Od dvanajstih srednjeveških dvorcev na območju današnje
cerkljanske občine je grad STRMOL edini, ki se je ohranil vse do
danes. Po nastanku spada med najstarejše gradove naokoli. Če
se danes peljemo po cesti, ki povezuje vasi Češnjevek in
Dvorje, lahko pod obronkom cerkljanskega gozda zagledamo
njegovo veličastno podobo.
Grad se prvič omenja leta nekje v 13. stoletju, čeprav podatki o
njegovem nastanku niso zanesljivi. Do danes se je zamenjalo
kar nekaj lastnikov, kot prvi pa se omenjajo gospodje
Strmolski, ki so v zgodovini Cerkelj prisotni do konca 14.
stoletja. Pod gradom je bil nekdaj ribnik z dvižnim mostom, ki
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je služil kot ščit pred vpadi Turkov, danes pa pod njim najdemo
umetno zasnovano jezerce.

Grad Strmol s parkom je dobro ohranjena in izjemno slikovita
celota, umeščena ob vznožje Dvorjanskega hriba. Jedro gradu
predstavlja stolpasta stavba s pozno srednjeveškim jedrom, ki
je bila izoblikovana v sedanji obliki v pozni renesansi in baroku.
Osrednjo stavbo obdaja nizko, štirikotno renesančno obzidje,
utrjeno s kvadratnimi vogalnimi stolpiči. Vhodni portal na
severni fasadi krasita atlanta, ki sta obenem s puti v parku delo
kiparja Angela PuttaPozza.
Grad hrani bogato zbirko historičnega pohištva, slik in drugih
antikvitet. Koncept parkovne zasnove okrog gradu izvira iz 17.
stoletja, njegovi bistveni deli so terasasto oblikovan parter na
južni strani gradu, ki preide v travno ravnico z jezerom
ledvičaste oblike ter dostopni lipov drevored na zahodni strani.
Vidno so v celoto vključena polja v ravnini in Dvorjanski hrib v
ozadju. Park je opremljen s fontano in baročno plastiko,
prinešeno iz nekdanjega gradu Zalog pri Moravčah.
Grad Strmol je bil popolnoma prenovljen in oktobra 2012 odprt
za javnost. Z gradom Strmol in pripadajočimi grajskimi
pristavami upravlja JGZ Brdo.
http://www.cerklje.si/189.0.html
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Prireditve v okviru tedna Rdečega križa
v domovih Preddvor, Kranj in Naklo
V ponedeljek, 20.10.2014 smo imeli proslavo, katero so nam
pripravili člani Območnega združenja RK Kranj in otroška
folklorna skupina.
Proslavo je otvorila članica RK, ki nam je povedala, kaj ta
prireditev pomeni ter katere aktivnosti in dogodke bodo
pripravili v domovih Preddvor, Kranj in Naklo v okviru tedna RK
in dobrodelne akcije Drobtinica.
Tudi naša direktorica nas je pozdravila in v nagovoru poudarila
velik pomen različnih dobrodelnih akcij RK in sodelovanja z
našim Domom.
Nastopila je otroška folklorna skupina iz vrtca Biba. Vsi otroci
so bili oblečeni v narodne noše. Ob glasbi harmonike so
zaplesali različne plese in jih spremljali s petjem. Lepo jih je
bilo gledati, ker so bili še tako majhni in že tako dobri plesalci.
Pričarali so nam prijetno urico brezskrbnega otroškega
življenja. Njihovi plesi so bili veseli in živahni. Nisem opazila, da
bi imeli tremo.
Sledil je govor predstavnika območne enote RK Kranj in
predstavnika krajevnega odbora. Po prireditvi so nam razdelili
darila, ki naj bi jih sicer dobili ob novem letu.
Tudi otroci folklorne skupine so nam pripravili spominke vsakemu od nas so podarili lectovo srce.
Proslava je bila lepa in prijetna in je prehitro minula.
IMM, stanovalka
V okviru tedna RK v domovih so v dopoldanskem času
stanovalci in učenci lokalnih osnovnih šol skupaj pekli piškote v
okviru humanitarne akcije Drobtinica. Predstavnica RK jih
je odnesla kot posladek pri kosilu brezdomcem v javno kuhinjo.
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Prijeten klepet dedka in
pravnukinje po skupni
peki piškotov v okviru
akcije Drobtinica

Kostanjev piknik v Preddvoru
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Nastop Folklorne skupine DU Naklo ob
mednarodnem dnevu starejših v enoti Naklo

Pevsko dopoldne
z Nacetom Gorjancem
Zelo sem bila vesela, ko sem v našem glasilu Klas prebrala, da
pride gospod Nace. Tudi na plakatih je bilo objavljeno, da pride
in da bomo skupaj prepevali. Pevskega dopoldneva se je
udeležilo zelo veliko stanovalcev. V dnevnem prostoru je bilo
vse polno.
Nace poje kot slavček, mi pa z njim kolikor znamo in kolikor
nam uspe. Vedno je lepo in dopoldne prehitro mine.
Ko je odhajal, smo se pozdravili, si podali roke in ga prosili, da
nas nikoli ne zapusti. Obljubil je, da še pride, če bo le mogoče.
10

Veseli smo, da prihaja k nam v Dom, kajti tako dobrega in
prijaznega pevovodja je težko najti.
Angela L., stanovalka

»Modro brati in kramljati«
Bralna srečanja z Mestno knjižnico Kranj
Sanja Rozman – Sanje o rdečem oblaku
Sanje o rdečem oblaku je težka življenjska zgodba o dr. Sanji
Rozman in o njenjem življeju.
Bila je srečno poročena in mati dveh deklic, ko je ugotovila, da
njen mož zapravlja svoje in njeno premoženje z zasvojenostjo z
igranjem na igralnih avtomatih. Zelo mu je bilo žal in obljubljal
je, da je konec, da se ne bo več zgodilo. A zasvojenost je bila
prehuda in svoji razvadi se ni mogel več odpovedati. Preživljala
sta težke trenutke, ki so pripeljali do ločitve.
Sanja je bila zelo žalostna in potrta. Brala je različno literaturo
o podobnih izkušnjah kot je bila njena in prišla do dr. Ruglja. K
njemu je šla na posvet. On se je ravno takrat pripravljal na
daljši tek in ga priporočil tudi njej. Ker je rada tekla, se je z
veseljem udeležila tega teka na 21 km.
Med množico tekačev je srečala Andreja, ki je tudi prenašal
težave ravnokar propadlega zakona. Nikakor ni mogel razumeti,
da se mu je to zares zgodilo. V zakonu je imel tri otroke, za
katere se je trudil in jih imel rad. Nikakor jih ni hotel zapustiti.
Usodna podobnost njunih življenjskih težav ju je med tekom
zbližala. Po končanem teku sta se skupaj usedla in besede so
tekle naprej. Dogovorila sta se, da se še srečata. Oba sta
nestrpno čakala na klic in z veseljem sta nadaljavala s pogovori
in izpovedmi nesrečnih duš, kar ju je oba tolažilo. Zaljubila sta
se in ljubezen ju je vedno bolj zbliževala. Skupaj sta hodila v
naravo, v planine, ki sta jih ljubila in kjer sta našla mir in tišino.
Težave so se zdele manjše.
A usoda ni mirovala. Andreja je vsled vseh prizadevanj in
trpljenja, ki ga je prestajal, doletela težka bolezen z imenom 11

rak jeter, Zanj je bila usodna. Ob ljubezni, ki sta jo čutila drug
do drugega, sta preživljala srečne dneve in težave s skupno
požrtvovalnostjo puščala ob strani. O bolezni nista govorila, a z
naravo in boleznijo sta bila »eno«.
Naj zaključim s pesmijo Andreja, ki jo je napisal svojemu
svetovalcu in zdravniku dr. Ruglju:

Ko pridem na vrhove preznojen,
iz doline polne smoga, hrupa,
sam sebi zdim se prerojen,
srce sprosti se, rešeno obupa.
Ko vsedem se na skalo pod večer,
in duša željno srka dar tišine,
v srce pa leže veličasten mir,
takrat sem človek,
božja stvar z višine.
Takrat zavem se, da življenje kratko
ni dano mi le za skrbi doline,
temveč za lastno rast,
za srečo sladko, za mir,
za lep trenutek vrh planine.

Andrej S.
P.M., stanovalka

Moja stara teta mi je pripovedovala
Včasih so se starejši veliko pogovarjali o strahovih. O
»kvartnem tednu« slišimo se danes. Pravijo, da je potrebno na
kvartno nedeljo iti k maši, drugače rado straši.
Moja teta je hodila peš eno uro daleč v Tržič v tovarno. Iz
službe so šli tudi pozno zvečer, ko je bila že trda tema. Pot jih
je vodila skozi gozd in tam jih je bilo navadno strah, ker je v
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gozdu vse šklepetalo, cvililo in ropotalo.
Ko pa je prišla kvartna nedelja so morali vsi k maši. Moja teta
pa je mami tožila, kako je utrujena, ker vsako jutro tako zgodaj
vstaja in je ostala doma. Malo je še zaspala. Ko se je zbudila je
bilo še vedno malo temno in ob njeni postelji je stal kvaternik.
Tako se ga je prestrašila, da ni nobene nedelje več ostala brez
maše.
Ana Jaklič, stanovalka

Tam v deželi bajni,
kjer šume morja valovi
in oranže prelepo
pno se nad obalo,
sanjam v noči tajni
o ljubezni vedno novi.
Pojem pesmico sladko,
ki jo vrača val,
srček moj krevola, srček moj,
da poljubim te nocoj,
saj tako sem tvoj.
A nikdar več
se ne vrnem,
vse je preč,
al jaz sem daroval
prvo ti ljubav!

Po spominu zapisala
Ana Jaklič, stanovalka
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Pastirska
Cingu – lingu moj Boštjan
krave pasel ves je dan,
čredo zgubil, Mavre ni,
pes na vzame še te tri.
Ko pa je domov prišel,
svoje krave je oštel,
ker so se potepale
v gozd zeleni mu ušle.

Koline
Mi smo davi muho klali
in koline vam poslali,
z mesom nekaj krvavic,
vmes pa tudi pečenic,
tri mesene, tri prosene,
vina v Reki si kupite,
z njim koline poplaknite.
Po spominu zapisala:
R.F., stanovalka

Pokazati »osle«
Boži je bil navihan deček. Sicer bolj tih, pa vendar je rad katero
»ušpičil«. Pa še povrniti mu nismo mogli in tako smo mu bili
vedno česa »dolžni«.
Tisti dan je prav tiho hodil mimo oken naše učilnice, ki je bila v
pritličju. Zazvonilo je za odmor. Učenci so šli vsi, razen
ASlenke, v prostorno avlo in se tam »podili«. Pri mizi sem še
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nekaj vpisovala v svoj dnevnik, Alenka pa začne: »Tovarišica,
Boži gleda skozi okno.«
Jaz pa nisem bila pozorna nanjo in sem kar pisala.
»Ampak Boži še vedno noter gleda.« - Jaz pa nič!
»Tovarišica, Boži še vedno stoji in noter gleda; ja, kaj pa naj
naredim? Ali mu lahko osle pokažem?«
»Prav, kar osle mu pokaži!«
Komaj to izgovorim, se mi dekliček nasmehne in prav spretno
pokaže osle proti oknu. – In to je pomagalo! Od tedaj Boži ni
več pogledoval skozi okno v našo učilnico, ko je hoil mimo.
Imeli smo tak mir pred njim, da nam je bilo skoraj dolgčas po
nemiru in po Božiju.
M.K., stanovalka enote Naklo

Ciciban in čebela
Oton Župnčič
Čebelica leti z neba,
leti leti vse niže,
vse niže in vse bliže
čebelica leti z neba.
“Čebelica, od kod in kam
te nesejo peroti
po jasni zračni poti?
Čebelica, od kod in kam?
"“Kje pa je tisti Ciciban,
ki venomer razgraja,
ki mamici nagaja,
kje pa je tisti Ciciban?”"
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“Če bil bi tukaj Ciciban
čebela svetlokrila,
kaj bi mu naredila,
če bil bi tukaj Ciciban?”
"“Če bil bi tukaj Ciciban,
takoj mu bridko želo
zapičim v trdo čelo,
če bil bi tukaj Ciciban.”"
“Potem bi jokal Ciciban
in kričal na vse grlo,
da vse bi skupaj drlo,
tako bi jokal Ciciban.”
"“O naj le joče Ciciban,
kriči naj kakor hoče,
zvoniti izza toče
nič ne pomaga, Ciciban!”"
“Kaj misliš, da bi jokal sam?
Jokala brez pokoja
bi šele mama moja;
Kaj misliš, da bi jokal sam?”
"“Kaj tudi joče mamica,
če Cicibanček skače,
pa si raztrga hlače,
kaj tudi joče mamica?”"
“Če hlače strga Ciciban,
jih mamica zašije,
a očka mu nabije
s cvetlično bilko zadnjo stran.”
"“Premotil si me, Ciciban;
ne vem, kaj sem hotela,
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po kaj sem priletela;
premotil si me, Ciciban.”"
“O, saj pove ti Ciciban,
le prašaj ga, čebela,
po kaj si priletela;
ne laže pa ne Ciciban.”
"“Če pa ne laže Ciciban,
potem je fant od fare;
naj skače, vse potare,
da le ne laže Ciciban!”"
In: “Cici-Cici-Ciciban!”
čebelica prepeva,
vse više poleteva,
za njo mi gleda Ciciban.
Po spominu zapisala M.K.,
stanovalka enote Naklo

Kaj je to?
Oče je velik kot hrast,
mati je huda kot pošast,
otroci so pa vsi dobri.
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Vrtiljak življenja – Zrela leta
32. del
Zelo počasi mu je tekel čas. Končno je bila ura dvanajst in šel
je na kosilo. Sploh ni vedel, kaj je, saj je bilo veselje in
pričakovanje snidenja močnejše od vsega drugega. Spotoma je
stopil še v cvetličarno v bolnici. Izbral je čudovito rdečo vrtnico,
s komaj odprtim velikim cvetom.
Noge in roke so se mu tresle, v prsih pa mu je srce utripalo
tako močno, da se je bal, da ga slišijo vsi v njegovi okolici.
Potrkal je v pisarni doktorja Krajnika. Stisnila sta si roki. Ker je
zdravnik vedel, kako komaj čaka na srečanje z Viktorijo, ga je
odpeljal k njej.
Potrkal je in vstopil z besedami:
»Gospa Viktorija, nekoga sem vam pripeljal, upam, da ga boste
veseli. Želim, da se o vsem pogovorita. Če bi bilo kaj narobe,
pa pozvonite in takoj bom tukaj!«
Marko se je bližal postelji, kjer je ležala Viktorija in stegovala
obe roki k njemu. Z največjo nežnostjo jo je prijel in si njeni
roki pritisnil k svojemu obrazu.
»O Viktorija, moja Viktorija, povej mi, da ne sanjam, da je vse
to resnica!«
»Marko, sanje so se izpolnile, skupaj sva! Usoda nama je dala
še eno priložnost!«
Dal ji je vrtnico, ki jo je poljubila in po licih so se ji udrle debele
solze.
»Prosim, ne razburjaj se! Vse bo še dobro! Zdaj morava paziti
le na tvoje zdravje!«
»Marko, sedi k meni in mi pripoveduj, kako si preživljal ta leta
v Jordaniji. Povej, kako si me našel! Razloži mi, če si bil po
operaciji pri meni, ali so bile le tako žive sanje! Prosim,
pripoveduj!«
Marko je počasi pripovedoval dogodek za dogodkom. Povedal
je, da mu je njihova tajnica skoraj vsak mesec telefonirala in
povedala, kako živi, kaj se z njo dogaja. Povedal ji je tudi o
vrnitvi iz Jordanije, o sporočilu, kjer ji je sporočil, da je doma. A
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ona se je takrat borila s svojimi težavami okrog srca. Zato je
sporočilo dobila Monika, ki mu je svetovala, naj jo ne moti, naj
še malo počaka. Vsak dan sta bila na zvezi in ko mu je
sporočila, da ga v trenutkih krize kliče, je takoj prihitel k njej.
Nekaj časa sta bila oba tiho, ker sta uživala bližino drug
drugega. Verjetno pa sta mislila isto. Zavedala sta se, da sta si
usojena in da je zdaj končno čas, da bi podrla vse ovire, ki ju
ločijo.
»Viktorija, dolga leta so minila, a jaz te še vedno ljubim. Še
vedno želim živeti ob tebi. Dovoli mi, da ti pomagam, da boš
okrevala. Moje srce je zdravo, zato bo lahko utripalo za oba.
Sprejmi me v svoje življenje, če me imaš vsaj še malo rada!«
»Veš moj značaj je kriv, da že davno nisi del mojega življenja.
Vedno sem te ljubila, a odpovedala sem se ti zaradi svojih
hčera. Jerneja je končno našla svoj mir, Monika je srečna s
sinom in možem. Jaz svoje življenje dajem v tvoje roke, saj
vem za vse trpljenje, ki si ga prestal zaradi moje zavrnitve. Če
še želiš, ostani ob meni, da se bom pozdravila in bova potem
zaživela skupaj. Strašno si želim biti s teboj, hočem, da
preostanek življenja preživiva skupaj. Če moreš, odpusti mi
vse, kar sem ti hudega storila.«
Zajokala je, Marko pa jo je nežno objel in rekel samo:
»Moja Viktorija, hvala, ker boš z menoj do konca življenja.
Verjamem, da je še sreča na svetu!«
Dnevi so minevali. Markova največja skrb so bili obiski pri
Viktoriji. Kar dobro je okrevala, saj je zdaj imela vzrok, da čim
prej ozdravi.
Ob sobotah jo je obiskovala hči z družino, med tednom pa je bil
vse popoldneve pri njej Marko. Zdravnik doktor Krajnik mu je
dovolil, da jo je na invalidskem vozičku lahko peljal po hodniku.
Ko ju je opazoval, kako z njo obzirno in ljubeče ravna, si je
mislil: »Ljubezen pa res lahko naredi čudeže!«
Marko je dan za dnem obiskoval Viktorijo, veliko sta se
pogovarjala, med drugim delala tudi načrte za prihodnost. Njej
se je zdravje hitro vračalo, izvidi so bili vsak dan boljši. Zdaj je
smela že hoditi, sicer še zelo počasi in previdno, ob Markovi
opori, a vse je kazalo na to, da bo kmalu lahko zapustila
bolnišnico.
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Velikokrat je prišel na obisk tudi Monikin sin Robert, ki je zdaj
študiral na Fakulteti za zdravstvo. Vsekakor je želel po
stopinjah svojega očeta Pavla in postati otroški zdravnikpediater. Bil je zelo priden študent, stanoval je v študentskem
naselju, imel je tudi svoj avto. Ni čutil nobenega pomanjkanja,
saj jim je šlo podjetje dobro, pa še babica Viktorija ga je
razvajala. Z babico in Markom se je zelo dobro razumel,
posebno z Markom sta postala velika prijatelja. Izgledala sta,
kot starejši in mlajši brat, bilo ju je res veselje pogledati.
Viktorija je bila ob pogledu nanju zelo ponosna.
Večkrat je rekla: »To sta moja zlata fanta!«
Nekega dne so sredi obiska poklicali Viktorijo na neka merjenja.
Robert in Marko sta šla v bolnišnično kavarno na sladoled.
Pošteno sta se razgovorila in Robert je Marku odprl svoje srce:
»Veš Marko, rad bi te prosil za tvoje mnenje. Upam, da me boš
razumel in mi znal pravilno svetovati. V moji duši se je naselila
ena velika želja. Strašno si želim spoznati dedka Pavla. Vsako
leto trikrat ali štirikrat nam napiše kakšno kartico in mogoče
eno pismo. Dvakrat morda telefonira, jaz pa bi ga rad spoznal.
Ne vem, zakaj je ta moja želja tako močna. Kaj mi svetuješ,
naj naredim? Ali naj ga prosim, da me pride obiskat ali naj
grem sam k njemu? Res bi ga rad spoznal! Kaj mi svetuješ?«
Marka je Robertova želja zelo presenetila. Hitro je pričel
razmišljati.
»Po mojem mnenju se moraš o tem pogovoriti z mamico in
babico. Oni morata povedati, če ga želita srečati. Verjetno ne
bo prišel sam, ampak z ženo Izabelo. O vsem tem se morate
pogovoriti, da ne bo prišlo do kakšnih nevšečnosti!«
Zmenila sta se, da se bodo o tem problemu pomenili v nedeljo,
ko bodo vsi prišli v bolnico k Viktoriji.
Ampak, ker se v življenju prav nič ne zgodi brez namena, je
Viktorija dobila pismo iz Nemčije od nekdanjega moža Pavla.
Takole je brala:
»Draga Viktorija!
Monika mi je sporočila, da si imela operacijo na srcu in da si kar
precej časa v kliničnem centru. Vesel sem, da se ti stanje boljša
in se že počasi postavljaš na noge.
Sporočam ti, da z Izabelo prideva v Klinični center, kjer bova
imela predavanje o najinih poizkusih. Ker imava predavanj več,
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bova v Ljubljani skoraj en mesec. Rada bi te obiskala,
predvsem pa mojo hčerko Moniko, njenega moža in mojega
vnuka Roberta. Slišal sem, da gre po mojih stopinjah in zelo
sem ponosen nanj. O času obiska se bom dogovoril z Moniko,
seveda, če nimaš nič proti.
Stanovala bova v hotelu Union, ker imava zaradi predavanj, vse
plačano.
Upam, da boš takrat že toliko pri močeh da se bomo lahko
dobili na kosilu ali večerji.
Čeprav se je najino življenje končalo z razvezo, bi te vseeno
rad videl. Rad bi šel tudi na Jernejin grob.
Prisrčne pozdrave in iskrene
želje za ozdravitev
Pavle in Izabela«
Viktorija je brala in zaradi presenečenja sploh ni vedela kaj
bere. Pismo je pokazala Marku.
Povedal ji je, da sta prav o tem govorila z Robertom, ki si
strašno želi spoznati dedka.
»No, zdaj je tudi ta problem rešen. Upam, da boš ti pristala na
srečanje.«
»Seveda bom, saj bi tudi jaz rada videla kakšna sta. Saj ne
morem utajiti, da je bil Pavle del mojega življenja. Pa tudi
Izabele ne smem pozabiti, kako je skrbela za Moniko, v njenih
najbolj nerodnih letih.«
Takega razpleta se je najbolj razveselil Robert, saj je komaj
čakal, da spozna dedka Pavla.
Viktorija je pismo pokazala Moniki in ji naročila, naj mu
odgovori, naj sporoči, kdaj prideta, da se bodo na njun obisk
lahko pripravili.
Viktorija je doživela še eno prijetno presenečenje. Zgodaj
zjutraj je v njeno sobo prišel njen sobni zdravnik. Rad bi se o
marsičem pogovoril z njo.
»Draga gospa, Viktorija, moram vam povedati, da je vaše
zdravje že popolnoma stabilno. Lahko bi odšli domov, le nekdo
bi moral biti vedno z vami. Na noben način ne smete biti sama.
Pogovorite se z domačimi in mi sporočite, potem bomo pa
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ukrepali naprej! Upam, da veste, da vam je zaenkrat
prepovedano vsako delo, vsak napor. Pustite tudi vsa
gospodinjska dela. Za vas so le sprehodi po ravnem, branje in
mogoče kakšen krajši obisk, a še to s spremstvom.«
»Seveda, gospod doktor, vse to vem in tega se bom držala.
Dogovorili se bomo, kam bom šla, kako bom živela in kdo bo
pri meni. Takoj danes se bomo o vsem pogovorili! Hvala vam,
za dobre novice! Zdi se mi, da sem že leta dolgo v bolnišnici in
sploh ne vem, kako se bom znašla doma.«
Zavrtela je telefon in poklical Moniko:
»Pozdravljena! Če moreš, čim prej pridi v bolnišnico. Lahko
bom šla domov, le dogovoriti se moramo, kje bom živela.
Prosim, pridi!«
»Seveda, mami, čez kakšno uro bom že pri tebi!«
Potrkalo je in v sobo je stopil Marko.
»Pozdravljena!« je rekel in jo nežno objel.
»Od kod pa danes tako veselje? Kaj se je zgodilo, saj kar žariš!
No, hitro mi povej!«
»Lahko grem domov! Veš, kako sem vesela, samo odločiti se
moram, kako si bom uredila življenje!«
Marko je nekaj časa premišljeval, potem pa počasi začel:
»Ali nisi pomislila, da bi bil že čas, da midva zaživiva skupaj! Ali
nisva že zaslužila tega, saj sva že dovolj hudega prestala!
Morda bi poiskal le kakšno žensko, da bi nama kuhala in
pospravljala. Seveda, če ti je prav?«
»Veš, Marko, odločila sem se, da svoje življenje, odložim v
tvoje roke. Vem, da boš storil vse, da mi bo dobro. Dogovorita
se z Moniko, meni bo vse prav!«
Marko je bil tako presenečen, da tudi odgovoriti ni mogel. Ni
pričakoval take reakcije, bal se je, da jo bo spet težko
pregovoril, zato je ostal brez besed. Dolgo sta se pogovarjala in
se končno odločila, da počakata na Moniko in Mateja.
Ko so bili vsi štirje skupaj, so mleli, kaj bi bilo najbolje narediti.
Končno so sprejeli odločitev: Viktorija gre domov v svojo hišo,
Marko se preseli k njej. Svoje stanovanje bo skušal prodati.
Tudi Viktorijino hišo bodo prodali, še prej pa kupili novo
stanovanje v območju varovanih hiš, v pritličju, z vrtom,
dvoriščem in garažo. Dokler ne dobita novega stanovanja, si
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bosta poiskala žensko, da bo skrbela za gospodinjstvo in vsa
dela. Vsi so se strinjali, da mora Viktorija imeti mir in nobenega
dela. Marko je obljubil, da bo za vse poskrbel.
Dogovorili so se, da bo nekaj dni Viktorija še v bolnici, da bodo
lahko vse pripravili za njen prihod domov.
(se nadaljuje)
Olga M. Kepic

____________________________________________________________________________________________________

Prisrčno pozdravljeni:
ga. Angela Zadražnik, ga. Ana Cuderman,
ga. Domenika Manes, ga. Marijana Jelovčan
ter v enoti Naklo ga. Julijana Kepic in
ga . Frančiška Pogačar.
Poslovili so se:
ga. Antonija Šenk, ga. Katarina Prezelj,
ga. Franica Belak, ga. Kristina Ribnikar, ga. Ana Ažman
ter v enoti Naklo ga. Marija Teran, ga. Marija Pogačnik,
ga. Marija Bizjak - odšla v drug Dom in
ga. Terezija Novak - odšla domov.
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Branje v jeseni - od 15. 9. do 6. 12.2014
V Mestni knjižnici Kranj spodbujamo branje del slovenskih avtorjev.
V Domu starejših občanov Preddvor bomo tudi v letošnjih jesenskih
mesecih stanovalcem omogočili sodelovanje v projektu Mestne knjižnice
Kranj - Branje v jeseni.
Knjige in letake boste dobili v domski knjižnici v delovni terapiji. Na letak
boste, ob pomoči delovne terapevtke, o vsaki prebrani knjigi, ki si jo boste v
času projekta izposodili, napisali svoje misli in jo ocenili.
Izberete lahko katerokoli leposlovno delo slovenskega avtorja iz literarnih
zvrsti:






govori,
pisma,
spomini, dnevniki,
potopisi ali
poljudno strokovno delo s področja zgodovine (splošno, skupinske biografije,
biografije Slovenci, Slovenci po svetu, zgodovina Slovencev, 1. in 2. svetovna vojna,
1. in 2. svetovna vojna Slovenci, zamejski Slovenci, domoznanstvo Slovenija,
arheologija Slovenije).

Ko boste prebrali štiri dela, bomo izpolnjen obrazec oddali v Mestno knjižnico
Kranj in podarili vam bodo predpasnik z motivom akcije.

Zakaj mi je vseeno, kaj o meni govorijo drugi?
Najprej je bolelo.
Potem je bilo tako hudo, da je bila edina pot iz tega, da sem si
rekla, da je vseeno, kaj mislijo in kaj govorijo drugi.
Potem mi je postalo nekako na splošno vseeno. Bolelo je le še
tisto, kar so govorili najdražji.
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Potem sem spoznala, da ljudje mislijo, kar mislijo. In da bodo
vedno nekaj mislili. Da bodo vedno nekaj govorili. Zgleda, da se
v njihovih življenjih ne dogaja dovolj, zato se morajo ubadati še
z drugimi...
Potem sem spoznala, da govorijo zgodbo o sebi, ne o meni.
Govorijo zgodbo o tem, kar delajo sami in o tem, kdo so.
Potem sem spoznala, da moja vrednost ni odvisna od tega, kar
o meni menijo drugi.
Moja vrednost je odvisna od tega, kar o sebi mislim
sama.
Drugi ne določajo moje vrednosti.
Drugi mi ne morejo dati ljubezni, sprejetosti, topline,
razumevanja, nežnosti, če tega do sebe nimam sama. In
drugi mi ne morejo vzeti neba, po katerem segam, če si
ga s prevzemanjem omejitev, po katerih živijo ostali, ne
vzamem sama.
Potem sem spoznala, da bolijo tiste stvari, ki jih nekje globoko
mislim sama o sebi.
Potem sem začela graditi odnos sama s sabo. In ga še vedno
gradim. In ga vedno bom.
Vsaka moja pritožba čez nekoga je darilo. Možnost, da
pogledam, kje to delam sama.
Možnost, da to ozavestim, spremenim ali opustim.
Možnost, da spoznavam sebe v globine.
Svojo ceno določamo sami.
Kolikor cenimo sebe in kolikor vidimo svojo vrednost, ki
jo prinašamo, toliko jo bodo videli tudi drugi.
Moja edina skrb je, kaj mislim sama o sebi.
Zato mi je vseeno, kaj mislijo in govorijo drugi. In zato bi
moralo biti tudi vam.
Izbrala:
Mojca Sajovic, socialna delavka
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Vabilo za november - 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 PECIVA – ponedeljek ob 10.00 uri v dnevnem prostoru
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 oz. torek ob 13.15 uri
o SKUPINE STARIH LJUDI ZA SAMOPOMOČ - 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 7.45 uri v dnevnem prostoru v pritličju gradu
o ZAPOJMO SKUPAJ, FUNKC. USPOSALJANJE OB GLASBI
sreda ob 10.30 uri v 2. nadstropju ND
o VAJE ZA SPOMIN, KRIŽANKA – petek ob 9.30 uri v del.ter.
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
o POPOLDANSKE AKTIVNOSTI z družabnico
(ustvarjalna delavnica, mandale, družabne igre, BioSinhron)
od ponedeljka do petka ob 15.00 uri v dnevnem prostoru v
2. nadstropju ND

------------------------------------------------------------------BRANJE ZGODB z Olgo Kepic
četrtek, 6. november ob 10.30 uri v dnevnem prostoru
__________________________________________________
»MODRO BRATI IN KRAMLJATI« - Bralna srečanja z
Mileno Enci iz Mestne knjižnice Kranj
sreda, 12. november ob 10.00 uri v delovni terapiji
__________________________________________________
TOMBOLA
četrtek, 13. november ob 10.30 uri v dnevnem prostoru
__________________________________________________
MAŠA
petek, 14. november ob 10.30 uri v 2. nadstropju ND
__________________________________________________
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KONCERT Mešanega pevskega zbora Šenčurski zvon
sreda, 19. november ob 17.00 uri v jedilnici
__________________________________________________
KVIZ z Olgo Kepic
četrtek, 20. november ob 10.30 uri v dnevnem prostoru
__________________________________________________
ZGODOVINSKI KROŽEK z Markom Ogrisom
ponedeljek, 24. november ob 14.30 uri v 3. nadstropju ND
__________________________________________________
PEVSKO POPOLDNE s harmonikarico Darjo Jelenc
četrtek, 27. november ob 9.00 uri v gradu
___________________________________________________________

PRAZNOVANJE ROJSTNIH DNI s harmonikarico
Darjo Jelenc
četrtek, 27. november ob 10.00 uri v dnevnem prostoru ND
__________________________________________________
V primeru nepredvidenih dogodkov se bo načrtovani program spremenil.
Program pripravila: Irma Čebašek, delovna terapevtka

Vabilo za november - enota Naklo
o TELOVADBA
ponedeljek in sreda 8.45 v 1. nad. in 11.45 uri v avli enote Naklo
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 13.45 uri v dnevnem prostoru v pritličju enote Naklo
o MOLITVENA URA
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
o POPOLDANSKE AKTIVNOSTI z družabnico
(ustvarjalna delavnica, mandale, družabne igre, BioSinhron)
od ponedeljka do petka ob 15.00 uri v delovni terapiji oz. avli enote
Naklo

------------------------------------------------------------------TERAPIJA IN AKTIVNOSTI S POMOČJO ŽIVALI – Tačke
pomagačke
torek, 4. november ob 10.30 uri v delovni terapiji in fizioterapiji
enote Naklo
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MAŠA
četrtek, 6. november ob 10.30 uri v kapeli enote Naklo
__________________________________________________
»MODRO BRATI IN KRAMLJATI« - Bralna srečanja z
Mileno Enci iz Mestne knjižnice Kranj
ponedeljek, 10. november ob 10.30 uri v del. ter. enote Naklo
__________________________________________________
UTRINKI IZ PERUJA – projekcija fotografij – Arja Lavrič
torek, 11. november ob 10.30 v delovni terapiji enote Naklo
__________________________________________________
»MATEMATIČNI IZZIV« – druženje z učenci in učiteljicami
OŠ Naklo
torek, 18. november ob 11.15 uri v delovni terapiji enote Naklo
__________________________________________________
PEVSKO DOPOLDNE s harmonikarico Darjo Jelenc
sreda, 19. november ob 10.30 uri v avli enote Naklo
__________________________________________________
ZGODOVINSKI KROŽEK z Markom Ogrisom
ponedeljek, 24. november ob 10.30 uri v delovni ter. enote
Naklo
__________________________________________________
PRAZNOVANJE ROJSTNIH DNI s harmonikarjem
Tonetom Černilcem
torek, 25. november ob 10.30 uri v avli enote Naklo
___________________________________________________________

NASTOP folklorne skupine Podkuca OŠ NAKLO
sreda, 26. november ob 16.00 uri v avli enote Naklo

___________________________________________________________
V primeru nepredvidenih dogodkov se bo načrtovani program spremenil.
Program pripravila: Irma Čebašek, delovna terapevtka

_________________________________________________________________________________________

Prispevke zbrala in uredila:
Irma Čebašek, delovna terapevtka.
Naslovna stran:
Katja Logar, fiziorerapevtka in Matevž Čebašek, prostovoljec.
Ni lektorirano.
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