Iskrene čestitke stanovalcem,
ki praznujete v novembru!
________________________________________________________

ga. Karolina Tomc
ga. Stanislava Mlakar
ga. Bernarda Knific
ga. Marija Peklaj
g. Alojz Kralj
ga. Elizabeta Jenšterle
ga. Zorica Mitić
ga. Ana Jeraj
g. Jože Verdir
ga. Manica Krek
enota Naklo
ga. Marija Košnjek
ga. Silva Lučovnik
g. Štefan Šetina
g. Silvester Ahčin
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Ptica
Dolgo je človek - drevo,
vezano na svoje korenine.
Strah ga straši, da se tal drži.
Potem je vezano na svoje cvetove,
sadove - komaj še ohranja srž zase.
Dokler neko jutro - če je sreča,
če so vsi planeti poravnani,
vsi glasovi ubrani,
vsi vetrovi zbrani ne zamahne z vejami, se otrese odvečnega in poleti!
Neža Maurer
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Utrinki
____________________________________
Naš nastop v Cankarjevem domu
Bili smo povabljeni v Cankarjev dom na Festival za tretje
življenjsko obdobje. Skupina ˝Žoga band˝ je vabilo z veseljem
sprejela in se odpravila v Ljubljano, da pokažemo kar znamo.
Bilo je kar veliko obiskovalcev in tudi veliko ponudnikov, ki so se
trudili pokazati svoje znanje v izdelkih. Turistične ponudbe,
izdelki ročnega dela, slikarstvo in tudi starih muzejskih artiklov.
Vmes so peli in plesali, izvajali tudi telovadne točke, in tukaj smo
tudi mi, ki s svojimi tolkači po velikih žogah budimo zanimanje
in vesele trenutke z glasbo. Naš nastop je zelo pritegnil publiko,
celo tako daleč, da so nam obiskovalci vzeli tolkala in po taktu
voditeljice gospe Katje peli z nami. Tako se je izmenično
nadaljevalo celo uro in več. Mimo so prišli tudi zanimivi ljudje,
tudi ga. Mrak, in nas pohvalili za naša prizadevanja za kulturo
naroda. Nazaj v naš Preddvor smo se vrnili zadovoljni in utrujeni
na dobro kosilo!
P. M., stanovalka
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Dan rdečega križa v organizaciji Območnega združenja RK Kranj –
peka piškotov z učenci OŠ Preddvor v okviru akcije Drobtinica
ter koncert PZ Slavček in obdaritev stanovalcev

V ponedeljek, 17. oktobra popoldne so nam pripravili prijetno
presenečenje predstavniki Rdečega križa.
Tako prijetnega dogodka že dolgo nismo doživeli. Nastopajoči so
čudovito peli in igrali. Vsi stanovalci smo dobili darilo, za kar smo
predstavnikom Rdečega križa lepo zahvaljujemo. To so ljudje
vredni spoštovanja, naj jim Bog povrne. Hvala, da nas že tretje
leto obiskujete in nam izkazujete tako veliko pozornost.
Prireditev je bila v veliki jedilnici, ki je zelo lepa in svetla in
sprejme veliko ljudi.
Angela Likar, stanovalka
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Humanitarni koncert Rdečega križa
V petek, 21. oktobra, smo se štirje stanovalci udeležili
humanitarnega koncerta v organizaciji Območnega združenja RK
Kranj. Koncert je bil v športni dvorani v Šenčurju, na njem pa je
nastopil Vlado Kreslin.
Koncert nas je vse udeležence iz Doma Preddvor zelo navdušil.
Vlado Kreslin je zelo lepo pel. Koncert je trajal dve uri in z
veseljem bi ga še poslušali. Pel je nepretrgoma, vmes popil malo
vode in pel naprej.
Koncert je bil dobrodelen. Zbrani denar bodo namenili za pakete
za revnejše občane.
Imeli smo zelo dobro spremstvo zaposlenih. Lepo so poskrbeli za
nas in nam pomagali. Iskrena hvala tudi Območnemu združenju
Rdečega križa Kranj, ki so nas povabili in nam omogočili, da smo
se udeležili koncerta ter doživeli zelo prijeten glasbeni večer.
V Dom smo se vrnili pozno, vendar je včasih potrebna
sprememba …
Olga O., Ivana M., Marija B., Pavel R.,
stanovalci

Obisk sadovnjaka Resje pri Podvinu
Stanovalci, ki pomagamo v jedilnici in pralnici smo dobili
povabilo, da si bomo lahko ogledali in se sprehodili po
sadovnjaku Resje pri Podvinu.
Že ob poti do upravne stavbe nas je kot »špalir« spremljal nasad
dreves jablan polnih sadežev, da smo kar vzdihovali ob pogledu
na polno obložene veje rdečih jabolk, ki so nas razveseljevale ob
prihodu v sadovnjak.
Po prvem ogledu nam je gospa, ki že 30 let dela v nasadu Resje,
predstavila delo in trud, ki ga skrb za sadovnjak zahteva od
zaposlenih, da dosežejo željen uspeh.
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Gojijo različne vrste jabolk, od zgodnjih do poznih sort in več vrst
hrušk. Sejejo pa tudi ajdo, in sicer spomladi in jeseni. Pripravljajo
sadne sokove, kis, na polici za prodajo sem videla tudi krhlje.
Vse njihove proizvode smo lahko kupili.
Potem so nam postregli z jabolčnimi štrudlji in narastki, da smo
si oblizovali prste …
Sprehodili smo se še po delu sadovnjaka, še poslednji ogled
jabolk, ki so se nam smejala z vej. In odpeljali smo se proti
Brezjam, kjer smo se ustavili, da se zahvalimo za prijeten izlet
in nato naprej do Strahinja v gostilno Pri Bovavcu, kjer so nas že
čakali z dobro juhico in kosilom.
Hvala gospe Irmi in gospe Mojci za zanimivo izbiro in vodstvo
našega lepega izleta.
M. P., stanovalka

V petek, 13. oktobra, smo se zbrali stanovalci, ki pomagamo v
pralnici in jedilnici. Skupaj smo odšli na že tradicionalni nagradni
izlet, kjer smo si ogledali in se sprehodili po sadovnjaku Resje v
Podvinu, kjer so nam pripravili manjše predavanje o delovanju
in delu, o pridobivanju sadja in gojenju jabolk, hrušk, orehov in
rozin. Pridelajo veliko ton sadja, so pa seveda odvisni od dobre
ali slabše letine. Letos je bila slabša letina in so pridelali manj kot
lani.
Zaposlene imajo štiri ljudi, so pa tudi vsako letni sezonski obiralci
sadja, ki pridejo obirat tudi iz tujine. Tu ostanejo tudi po dva
meseca.
Pripravili so nam tudi manjšo pogostitev, vse pa je bilo povezano
z njihovimi pridelki iz jabolk, raznim okusnim pecivom na več
načinov. Izdelujejo tudi jabolčni kis in jabolčni sok. Odšli smo v
njihovo prodajalno in vsak od nas si je kupil tudi kakšno
malenkost.
Ker pa smo bili tako blizu Brezij, nas je naša odlična voznica
gospa Mojca zapeljala še k naši materi Mariji Pomagaj. Malo smo
pomolili, nato smo se odpeljali na svečano kosilo v Strahinj, v
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gostišče Bovavc. Kosilo je bilo tako dobro, da ga še dolgo ne
bomo pozabili.
Za nas pa sta vseskozi lepo skrbeli naši voditeljici gospa Irma in
gospa Mojca.
Nobenemu ni bilo slabo, ker je bila vožnja tako odlična, da na
nobenem ovinku ni dvignilo želodčka. Zato se jima lepo
zahvaljujemo za vse, kar smo videli, slišali in užili.
Vsi mi, ki smo bili pogoščeni, se zahvaljujemo tudi našemu
vodstvu v Domu, ki tako lepo skrbi za nas stanovalce, da se
velikokrat razvedrimo in poveselimo. Mi pa se bomo še naprej
trudili, da delamo za dobrobit Doma, le zdravje naj nam služi.
Z. M., stanovalka

Kljub temu, da je bilo že malo mrzlo, se je bilo lepo voziti in je
bil izlet zelo prijeten in zanimiv. Večina od udeležencev še nikoli
nismo bili v tem sadovnjaku in nismo slišali o tako bogatem
sadjarstvu. Res je bil čudovit pogled na drevesa polna dozorelih
sadežev. Obisk pa je bil tudi koristen, saj smo izvedeli veliko
novega o pridelavi in prodaji jabolk. Po ogledu sadovnjaka v
Podvinu smo obiskali še Brezje. V Strahinju smo imeli kosilo. Bilo
je zelo dobro in obilno, da nam je še veliko ostalo. Tam smo si
ob prijetnem pogovoru malo odpočili in se potem odpravili v
zadovoljstvu domov v Dom.
Če se vozimo z našo gospo Mojco, se nam ni treba ničesar bati,
da bi bilo kaj narobe ali kaj pozabljeno. Zelo varno in mirno nas
je vozila po novih in ovinkastih cestah.
Doživeli smo čudovit izlet. Velika zahvala gre tudi gospe Irmi, da
nas je povabila in pripravila tako zanimiv izlet in nikoli ne pozabi
na nas, ki pomagamo v jedilnici in pralnici. Hvala tudi vsem
ostalim, ki nam omogočijo take in podobne izlete.
Angela Likar, stanovalka

8

Ustvarjalna delavnica – izdelovanje cimetovih buč

9

Lado Leskovar

Dne 30. 9. nas je v Domu starejših občanov Preddvor obiskal
častni gost Lado Leskovar. Verjetno ga vsi poznamo še iz časov
Jugoslavije. Kot pevec z žametnim glasom in romantičnimi
besedili je nastopal na številnih odrih zahodnega Balkana ter tudi
na ozemlju Sovjetske zveze. Bil je velik ljubitelj žensk, v katerih
je našel navdih za svoje umetniške pesmi.
Lado Leskovar je posnel več kot 300 popevk in šansonov. Igral
je tudi v nekaterih slovenskih in tujih filmih ter gledaliških
predstavah. Po končani nižji gimnaziji se je vpisal na Pomorsko
srednjo šolo v Piranu, kjer je maturiral leta 1961. Svojo prvo
glasbeno nagrado je osvojil leta 1963 na Slovenski popevki na
Bledu s pesmijo Malokdaj se srečava. Leta 1967 je s pesmijo Vse
rože sveta zastopal Jugoslavijo na tekmovanju za Pesem
Evrovizije na Dunaju. Kot novinar in urednik je deloval na RTV
Slovenija.
Najbolj odmevna vloga Lada Leskovarja je gotovo v filmu
Isadora (1968, dobitnik Zlate plame na filmskem festivalu v
Cannesu z Vanesso Redgrave). Sodeloval je tudi v filmih Kekec
(1951), Grajski biki (1967), Kam po dežju (1967) itd., ki so
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prejeli niz nagrad, leta 2009 pa prejel prestižno Ježkovo nagrado
za življenjsko delo za izvirne dosežke in opuse v zvrsteh radijske
in televizijske ustvarjalnosti.
Lado
Leskovar ni
samo
legenda slovenske zabavne
glasbe, je tudi človek mnogih
talentov.
Pomorščak,
intelektualec,
preizkušal se je tudi kot rally
voznik (celo potoval v Rusijo
s stoenko), je ambasador
Unicefa,
osebno
je
poznal Josipa Broza Tita (tudi
plesal z njegovo Jovanko),
ljubitelj kulinarike, a na prvem mestu je pevec gentlemanskega
kova, kakršnih ne delajo več!
Prijetno je bilo poslušati njegove pesmi, ki so spominjale na čase
Jugoslavije. Koncert se je prehitro končal, saj je imel že nove
obveznosti.
Ivana, stanovalka

En lep koncert!
V prelepo ohranjeni dvorani v Brežicah so pripravile svoj pevski
koncert slovenske pevke vokalne skupine ˝Plamen˝ iz Toronta.
Počastili naj bi 25 let skupnega dela in petja pod vodstvom
voditeljice in dirigentke gospe Marije Ahačič Polak, slovenke –
naše gore cvet. S svojimi lepimi, zelo čutnim izvajanjem, so nas
obogatile in prepustile mislim na slovensko življenje, ki po sili
razmer živi že več kot 60 let daleč od svoje domovine, a vendar
so misli nanjo še žive in jo tudi še obiščejo.
Zahvaljujemo se gospe Polakovi za lepe misli in lep koncert.
P.M., stanovalka
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Dopust v Pacugu
Ni bil samo lep sončen dopust, pač tako potrebna mi terapija.
Začela se je vsako dopoldne in trajala dve uri in pol. Poleg
terapije smo se popoldan lahko kopali v bazenu. Hrana je bila
odlična. Zajtrk smo imeli ob osmih, kosilo ob enih, večerjo ob
sedmih, nato pa spanje.
Ta dopust mi je zelo pomagal pri zdravju. Prej so mi zatekale
noge, sedaj pa je ta težava minila.
Osebje je bilo zelo prijazno, povabili so me še za naslednje leto.
Kljub vsej tej lepoti morja in zraka sem se rada vrnila domov v
Preddvor, saj moj dom je sedaj tu v Domu.

Kalan Marija, stanovalka

Na Krvavcu
Naša ljuba domovina Slovenija je zares lepa, pa tudi »bogata« ima ravnine s polji in travniki, potoke, reke, tudi jezera in košček
morja, pa lepe gore s Triglavom – kraljem gora.
V preteklosti sem počitnice nekaj časa preživljala na Krvavcu.
Tam so bili moji vnuki ter otroci prijateljev in znancev – prijetna
druščina!
Vnukinja Doroteja je bila srečna, ker je lahko božala krave, ki so
se pasle ob ograji. Glave so molele čez ograjo, da jih je lahko
božala.
Počitnice smo preživljali v koči – zavetišču gorske reševalne
službe. V hiši je velik dnevni prostor, za pultom pa vse za kuhanje
– posoda in pribor, pa kuhalnik na plin in elektriko – lahko smo
kuhali.
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Nekega večera sva z vnukom Mihom pripravljala večerjo –
palačinke. Imela sva velik lonec testa, toda ko je testa
zmanjkalo, ni bilo nikjer nobene palačinke.
Prenočevali so v podstrešnem prostoru na skupnih ležiščih, le jaz
sem imela majhno sobico s posteljo, mizico in stolom.
Na počitnice na Krvavcu imam lepe spomine.
M. K., stanovalka
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Dan reformacije
Ob dnevu reformacije, ki je v Sloveniji državni praznik in dela
prost dan, obeležujemo rojstvo slovenskega knjižnega jezika. V
času reformacije, ki se je začela v Nemčiji, smo namreč Slovenci
dobili prvo knjigo v maternem jeziku in prvo slovensko tiskano
knjigo sploh − Katekizem, ki ga je leta 1550 napisal Primož
Trubar.
Primož Trubar (1508−1586) je bil osrednja osebnost reformacije
na Slovenskem, verskega in družbenega gibanja, ki je v 16.
stoletju vzniknilo v Nemčiji iz potrebe po
preoblikovanju Cerkve. Začelo se je leta
1517, ko je nemški duhovnik Martin
Luther na vrata cerkve v Wittenbergu
obesil 95 tez, s katerimi je zahteval njeno
prenovo.
Ena od njegovih zahtev je bila tudi, da bi
verniki brali Sveto pismo v maternem
jeziku. To je pomembno vplivalo na razvoj
književnosti v ljudskih jezikih, med
drugim tudi na slovensko. V obdobju
reformacije so tako nastale prve slovenske knjige, približno
polovico vseh, ki so jih napisali protestantski pisci, je prispeval
Trubar. Poleg njegovega Katekizma, ki mu je dodal še Abecednik,
sta iz tega obdobja pomembna prevod Svetega pisma Jurija
Dalmatina in prvi slovenski pravopis Zimske urice Adama
Bohoriča, ki je začrtal slovensko pisanje v naslednjih dveh
stoletjih.
Reformacija se je takrat razširila po vsej Evropi. Nauke, podobne
Luthrovim, so širili v Švici, Franciji in Angliji. Rimskokatoliška
cerkev pa je reformatorjem odgovorila s t. i. protireformacijo.
V Sloveniji je dan reformacije državni praznik od leta 1992. Ker
se osrednja prireditev oziroma proslava po dekretu vlade iz leta
2012 zaradi varčevanja ne izvaja več na državni ravni, je njeno
organizacijo prevzelo Slovensko protestantsko društvo Primož
Trubar, ki jo namerava vsako leto pripraviti v drugem kraju.
Ivana, stanovalka
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Grobnica ljubezni: Tadž Mahal
Največja
turistična
znamenitost
hindujske
dežele je muslimanski
tempelj,
najslavnejši
spomenik ljubezni na
svetu in hkrati tudi
grobnica. Tadž Mahal
pravzaprav ni en sam
mavzolej, ampak cel
kompleks
zgradb
pri
kraju Agra v severni
Indiji. Gradnjo je leta
1632 naročil šah Džahan, dela so bila končana v 22 letih, palače
pa danes veljajo za najlepši primerek mugalske arhitekture, ki
združuje elemente islama in perzijske, turške ter indijske
umetnosti. Čeprav Tadž Mahal že od leta 1983, ko ga je na svoj
seznam uvrstil Unesco, velja za “svetovno priznano mojstrovino
kulturne dediščine”, lahko njegovo lepoto cenite le iz tal – nad
palačo namreč ni dovoljen nikakršen zračni promet.
Zgodba o gradnji mavzoleja je stara kot čas in ovita v mit: šah
Džahan naj bi ga dal postaviti za svojo ženo, muslimansko
princeso Mumtaz, ki je umrla po rojstvu njunega 14. otroka. Pred
smrtjo je od moža zahtevala štiri obljube: da ji bo postavil Tadž,
da se ne bo ponovno poročil, da bo dober do njunih sinov in da
bo ob obletnici njene smrti obiskoval njen grob. Usoda je hotela,
da je lahko držal samo prvi dve prisegi. Kmalu po tragediji se je
med štirimi šahovimi sinovi namreč vnel boj za nasledstvo od
žalosti ohromelega očeta. Zmagal je najokrutnejši, Aurangazeb,
ki je nato ukazal lastnega očeta zapreti v bližnjo trdnjavo v Agri,
kjer je ves preostanek življenja od daleč opazoval grob ljubljene
žene.
Material za gradnjo Tadž Mahala so s 1.000 sloni privlekli iz vse
osrednje Azije, beli marmor, ki so ga uporabili za kraljičino
grobnico, pa je iz indijske pokrajine Radžastan. Popek spomenika
je torej grobnica, simetrična stavba, ki jo prekriva velika kupola
in je “obkoljena” s štirimi minareti. Nadstrešek pomeni
kompromis med perzijsko in hindujsko simboliko, saj je na njem
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mogoče najti tako elemente, ki častijo boga Šivo, kot tudi
islamski polmesec, obrnjen proti nebu. Okrasni elementi so
predvsem kaligrafski, skrbno izbrani verzi iz Korana, abstraktni
geometrični elementi in rastlinska motivika. Na celotnem Tadž
Mahalu ni niti ene človeške podobe, saj te v islamski umetnosti
niso dovoljene.

Nekoč slepeče bela palača, ki v zadnjih desetletjih zaradi hudega
onesnaženja okolja postaja vse bolj rumena, v sebi pravzaprav
skriva celo paleto barv. Ob različnih delih dneva ali vremenskih
razmerah se razkriva v različnih lučeh: ponoči se zaradi številnih
dragocenih kamnov v pročelju leskeče v mesečini, zjutraj je
nežno rožnata, mlečno bela proti koncu dneva in zlata ob
sončnem zahodu. Te spremembe, tako pravijo, simbolizirajo
različna razpoloženja ženske.
Ivana, stanovalka
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Kostanj
V gori biva stric bogat,
v gori biva stric košat,
pa nihče se zanj ne zmeni,
vse tja do jesen.
V jeseni roma deca
strica obiskat.
Takrat striček se obrije
in razmeče svoj zaklad.
Po spominu zapisala
Ana Rozman, stanovalka
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Spisi učencev Osnovne šole Matije Valjavca
Preddvor

___________________________________________________________

Padec z rolerji
Neke nedelje v juniju sem se s sosedom Galom vozila z rolerji.
Bila sva na njihovem klancu, nesreča pa se je zgodila meni.
Z Galom sva se odločila, da se greva vozit z rolerji. Oblekla sva
se in odpravila na njihovo dvorišče. Tam sva se nekaj časa
pogovarjala in hkrati rolala. Delala sva čudne gibe in se drsala
po spolzki travi. Čez nekaj časa se je s kolesom pripeljal brat
Andraž. Gal se je spomnil, da bi se lahko spuščala po klancu.
Strinjala sem se. Nekaj časa sva se tako vozila. Pridružil se nama
je še Urh, mlajši Galov brat. On je navijal, ker je bil še premajhen
za rolerje. Ko smo se že nekaj časa vozili, sem naenkrat na koncu
klanca padla. Gal in Urh sta se mi smejala, malo pa tudi Andraž.
Jaz sem bila zelo jezna nanje, zato sem trmarila in jokala. Ko je
minila minuta, so se mi fantje še kar smejali. Pobrala sem se in
hitro odšla po klancu navzgor. Še enkrat sem padla. Tokrat se je
to tudi meni zdelo smešno.
Ob spominu na ta dogodek smo se še nekaj dni vsi smejali.
Maša Snedec, 5. a

Rada bi bila …
Po poklicu bi bila rada zdravnica za dojenčke – pediater. Delala
bi v Kranju, Ljubljani ali na Jesenicah v bolnici. Zdravila bi bolne
dojenčke, nedonošenčke in komaj rojene otroke. Z največjim
veseljem pa bi pregledovala zdrave dojenčke, če se pravilno
razvijajo. Uporabljala bi stetoskop, lučko in druge pripomočke.
Ta poklic si želim, ker imam rada dojenčke, ker so "luštni".
Špela Čater, 4. b
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Ko bom velika, bi bila rada učiteljica. Ta poklic sem si izbrala, ker
imam rada otroke in jim rade volje pomagam pri učenju. Učila bi
slovenščino. Delala bi v osnovni šoli. Učenci bi morali reševati
učne liste, delati domače naloge, me vikati in ubogati. Pri delu bi
uporabljala tablo, krede, predvsem pa govor.
Ta poklic mi je zelo všeč.
Ema Mekuč, 4. b

Zeleno
Vse je zeleno. Vse je zeleno.
Trate in grmi, krošnje dreves in stebla rož.
Vse je zeleno.
Cel dan, še večer se zeleno blešči.
Aljaž Podpeskar, 3. b
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Pozabljen čas - 21. del
_________________________________________________________________________________________

Maše je bilo konec, Peter se je pogovarjal s sosedom. Tudi on je
hotel k župniku, da bi se pogovoril z njim o birmi svojega otroka.
Župnik je soseda povabil v pisarno in hitro sta se dogovorila.
Nato je Peter vstopil. »Mislim, da veste po kaj sem prišel. Rad bi
slišal še vaše mnenje. Naš Simon se je odločil, želi biti mašnik.
Kakšno pa je vaše prepričanje? Župnik je pričel pripovedovati:
»Midva s Simonom se o tem pogovarjava že kar nekaj let. Ni še
hodil v šolo, ko me je že spraševal, kaj mora narediti, da bo tudi
on lahko župnik. Velikokrat sva premlela, kakšne šole mora
narediti in kakšno mora biti njegovo življenje. Tudi o tem, čemu
se mora odpovedati, sva govorila. Mislim, da se Simon tega
poklica iz srca veseli. Ne ovirajte ga, pomagajte mu! Poglejte,
prav mladi mož je že, a zaradi njega vam ni bilo treba narediti
niti koraka. On ne pije, ne veseljači, nima pokvarjene družbe, pa
tudi o kakšni ženski pri njem ni bilo govora. Sicer pa je s tem
tako, tudi moški smo ljudje, ki imamo lepa in slaba čustva. Tudi
mi se lahko zaljubimo. A temu čustvu se moramo odpovedati, saj
to obljubimo že ob posvetitvi. Včasih je težko, pa vendar! Moje
mnenje je, da se začnete veseliti, da boste imeli v družini
mašnika. Z vami se iskreno veselim tudi jaz!« »Pa še nekaj bi se
rad pogovoril z vami! Kaj bo v prihodnosti z mojo kmetijo. Otroci
bodo odšli, Simon verjetno za vedno. Dvojčici pa imata tudi svoje
skrite cilje. Ana tako ni preveč resna in ona sovraži delo na
kmetiji. Jana pa je izreden pevski talent in ne bo je rad oviral na
tej poti. Kaj mi svetujete?« » Ja, res moraš dobro premisliti!
Morda pa je kje kakšen mlad moški, ki je morda brez službe. Ti
ga lahko prijaviš in mu daješ plačo. Če bo priden, bo vaša kmetija
še naprej cvetela. Potem boš pa videl, kako se bo vse skupaj
obrnilo. Saj ne smemo delati preveč dolgoročnih načrtov. Upaj,
da se bo vse uredilo!« »Hvala, pomirili ste me! Saj sem tudi jaz
približno enako mislil. Samo, kje dobiti takega fanta? Mogoče vi
veste za koga? Saj ni treba, da pride takoj, približno tri mesece
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imam časa, preden se Simon odseli. Mi boste pomagali?
»Seveda, seveda se lahko zaneseš name!« Peter se je poslovil.

Po poti proti domu je Peter sklenil, da bo danes po kosilu govoril
z družino. Žena ga je težko čakala. »Kako je bilo?« »Zelo dobro!
Poskrbi, da se po kosilu vsi zberemo, tudi Jera in Matija. O vsem
se bomo pogovorili!« Kosili je potekalo kot ponavadi, le vsi so bili
redkobesedni. Vsak je pri sebi premišljeval, o čem se bodo
pogovarjali po kosilu. »Ati, o čem se bomo pogovarjali? Je spet
kaj narobe? Kdo ga je spet nekaj polomil?« je spraševala Jana.

Pol ure po kosilu je bilo vse pospravljeno. Marijana in Jana sta
pomagali Jeri. Ana pa je hitro smuknila pred televizor, a ji ga je
oče hitro ugasnil. »Zakaj ravni ti nikoli ne moreš delati tisto, kar
se dogovorimo? Nič ti ne bi škodilo, če bi tudi ti pomagala v
kuhinji,« je bil piker oče. Končno so bili vsi za mizo, Jera je
prinesla še kavico. V zraku je bila nekakšna napetost, oče jo je
hotel pretrgati. »Danes sem vas poklical, da bi se dogovorili o
delovanju naše kmetije v jeseni. Vi trije boste odšli, vračali se
boste le ob nedeljah in praznikih. Močno me skrbi, kdo bo delal?
Tudi mami in meni se leta nabirajo. Res pa ne bi rad doživel, da
bi naša kmetija propadla. Simon, ali bi še vedno odšel v
Semenišče?« »Seveda, ati to je moja edina želja. Trdno sem
odločen. Pa ne misliti, da vas bom potem zapustil. Ob večjih delih
bi vam še vedno prišel pomagat. Nikoli, res nikoli, vas ne bom
pustil na cedilu!« se je razvnel Simon. »Danes dopoldne, po
maši, sem bil pri našem župniku. Natančno sva se pogovorila in
šele po srečanju z njim sem se odločil. Midva z mami ti
dovoljujeva, da uresničiš svoje sanje. Naj bo sreča s teboj!«
Simon je skočil izza mize in objel očeta, nato še mamo. Dobri
Jeri pa je pritekla solza: »O, kako lepo! Pri Zalokarju bomo imeli
mašnika!« »Seveda, vse za Simona! Koliko denarja bo treba
zanj! Njemu ste omogočili, da bo lahko študiral tisto, kar si želi.
Mene pa še nihče ne vpraša, kaj bi rada postala. Zaradi Jane, ki
se kar naprej pifla in se večino dneva uči ali poje, moram zdaj še
jaz v gimnazijo. To ni prav, to niso moje želje! Seveda bi najraje
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videli, da v šoli ne bi bila uspešna in bi bila potem Zalokarjeva
dekla!« Zelo vznemirjena Ana ni izbirala. Njene obsodbe so kot
žerjavica padale na očeta in mamo. »Kako krivična znaš biti Ana!
Povej, kdaj te nismo upoštevali? Dobila si vse, kar si hotela.
Veliko tvojih grdih dejanj smo ti odpustili. Zakaj si zdaj kar
naenkrat izlila po nas toliko strupa? Zakaj Ana? Je bila žalostna
mami. »Veš, Ana, najbolj me boli tvoja nevoščljivost! Vedno te
briga samo zase, nikoli ne pomisliš, koga boš s svojim jezikanjem
prizadela. Vidim, da si se premislila in ne bi šla rada v gimnazijo.
Kaj pa si želiš? Ali boš sploh kdaj sposobna sprejeti kakšno zrelo
odločitev? Žalosten sem, res sem žalosten!« je dodal še oče
Peter. Oglasila se je Jana. »Ne bodita žalostna! Jaz najbolj
občutim značaj svoje sestre. Vse življenje me že izsiljuje. Vi sploh
ne veste kaj vse sem zaradi nje že morala prestati v šoli. Do
sedaj sem bila tiho in sem potrpela. A tega je zdaj konec, tudi
jaz se bom borila za svoje pravice. Bila bi zelo srečna, če mi ne
bi bilo treba hoditi z njo b gimnazijo. Vedno me ovira, več dela
imam z nalogo, ker jo moram pisati še njej. Če smo odkriti pa
naj še jaz povem, kaj me teži. Rada bi vam še povedala, da sem
pripravljena pustiti svoje sanje in ostati doma na naši lepo
urejeni kmetiji mami in očetu v pomoč. Na noben način ne želim,
da bi ljudje rekli, da smo vsi otroci odšli, dom pa zdaj propada!
Preveč bi me bolelo, saj nikoli ne bom pozabila mojega otroštva
v tej prelepi naravi, ob petju ptic, oglašanju živali in ljubezni
mojih staršev. Pripravljena sem sprejeti to, kar mi je namenila
usoda.«
Mama Marijana je svojo hčerko nežno objela, v očeh so se ji
bleščale solze, ko je rekla: »O, otrok moj, ti si preveč dobra!
Nikoli ne bom dovolila, da ne bi izpolnila svojih sanj! Kajne, oče,
midva sva se dogovorila drugače?« »Tako je! Torej, Simon, ti
greš v semenišče v Ljubljano. Ti, Jana, v gimnazijo v Škofjo Loko,
ti, Ana, pa nam povej, kaj si želiš? Jaz pa bom poskusil dobiti
mlajšega fanta, ki bi prišel k nam na pomoč. Zaposlil bi ga, mu
dajal plačo in še leta zaposlitve bi mu tekla. Pri iskanju mi bo
pomagal tudi naš župnik. Pomagajte mi tudi vi! Matija, ti ostajaš
pri nas, ker te rabimo. Novo, mlado moč želiva, ker so se nama
že leta kar pošteno nabrala. Tudi Nataša in Marko bosta kmalu
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odšla v dolino v svojo novo hišo. Naš novi pomočnik bo tako imel
tudi stanovanje na razpolago.« »No, Ana, zdaj nam pa še ti
povej, kaj si želiš?« je vprašal Simon. »Rada bi šla na šolo za
oblikovanje. Delala bi scene v gledališču ali operi, pa tudi
kostume bi risala in oblikovala. To me zanima! Šola je v Ljubljani.
Seveda bi morala stanovati v mestu, ker je praktično delo v
gledališčih ali operi šele popoldne ali zvečer.« »Dobro, to se pa
da urediti! Naj ti bo, to bomo šli vprašat. V sredo bomo šli v
Ljubljano, obiskali semenišče, Anino šolo in poiskali stanovanje.
Če boste pomagali, bo tudi to kmalu za nami,« je srečanje z
družino sklenil oče. Nedeljo so potem preživeli vsak po svoje,
premišljevali so, kako se jim bo sedaj življenje spremenilo. Ana
je šla v vas k prijateljici Neži, da ji je potožila, kako bodo zdaj
Zalokarjevi otroci odšli v svet. Obema dekletoma je bilo najhuje,
ker bo Simon res postal mašnik. Kot vedno, pa sta se pogovarjali
o odnosu moški, ženska in ljubezni med njima. Ana je kljub
mladosti hrepenela po tem, da bi spoznala telesno ljubezen. Neža
jo je svarila pred tem. Povedala ji je, da bi bilo zelo nevarno, če
bi v teh letih zanosila. Ana pa je vsepovsod iskala, kje bi našla o
tem kaj napisanega. Zvečer, ko je šla spat, je v postelji sprejela
pomemben načrt. Zapeljala bo Simona, če ji pa to ne bo uspelo,
se bo pa sestala s Frankom. Vso noč se ji je sanjalo, kako osvaja
oba fanta naenkrat. Življenje je teklo dalje. Prišla je sreda. Otroci
so šli v šolo. Mati in oče sta šla popoldne po otroke. Najprej sta
pobrali dekleti, nato so šli po Simona. Obredli so celo Ljubljano,
da so nakupili polno oblek, čevljev in perila za vse tri. Potem so
poiskali nekaj majhnih, enosobnih stanovanj, da so dobili
pravega za Ano. Odločili so se, da ga mora imeti , ker se pozno
ponoči, po predstavi, ne more vračati domov v Sorico. Končno so
našli takega, ki je bil všeč tudi Ani. Takoj je naštevala mami,
kako ga mora opremiti, da bo vsaj malo podobno in jo ne bo
sram, ko bo kdo prišel k njej na obisk. Ana je tudi želela, da ji
oče kupi nov avto, a on je rekel: »Veš, Ana, tvoj avto je star
komaj dve leti, zato ga zdaj ne boš menjala. Novega bo dobila
Jana. Ona ga bo res rabila vsak dan, da se bo hitreje vračala iz
Škofje loke domov.« Ana se s to odločitvijo ni strinjala. Toliko
časa je regljala, da je Jana rekla: »Oči, kupi ji nov avto, jaz bom
pa imela njenega, meni je čisto všeč. Končno, jaz vedno pravim:
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z malim moramo biti zadovoljni, sicer velikega sploh nismo
vredni!« »Ah, ti naša Jana, tvoja skromnost nas vedno potolaži,
vedno najdeš pot. Tudi v tem primeru je tako!« Mama in oče sta
se kar oddahnila, ko sta pozno zvečer utrujena legla k počitku.
»Vidiš, draga moja, še te počitnice, potem pa bova spet sama,
kot pred mnogimi leti. Naša mladina bo odletela,« je rekel Peter.
Marijana pa je tiho pripomnila: »Dokler imava drug drugega bova
že. Pa dokler bosta pri nas Jera in Matija! Peter, čimprej moraš
spomniti našega župnika, če je že govoril s tistim fantom, ki naj
bi prišel k nam!«
Počitnice so bile v polnem teku. Simon in Jana jih prav nič ne
uživata, saj dan za dnem pomagata doma in na polju. Hotela sta,
da bi se do začetka šole opravilo čim več dela. Ana pa se je
sestajala z Nežo, večkrat sta šli v Anino stanovanje v Ljubljano.
Kar naokoli je od staršev zahtevala denar, tako, da se je Jana že
spraševala, kam daje toliko denarja. Z malo diplomacije je
ugotovila, da Ana in Neža v Ljubljani hodita po lokalih in lovita
fante. To je Ani tudi povedala, a ta jo je grobo zavrnila: »Kaj se
zanimaš zame, prekleta kmetica? Kaj ti mar, kako preživljam
dneve v Ljubljani. Mir mi daj in raje delaj!
(se nadaljuje)
Olga M. Kepic

Prisrčno pozdravljeni:
ga. Omahen Pavla, g. Šifrer Alojz, ga. Brezar Dragica,
ga. Perkovič Vera, g. Pungerl Rudolf Ivan, ga. Bajt Pavla;
v enoti Naklo ga. Pecher Minka, ga. Grobovšek Alojzija,
g. Janez Sušnik, g. Švab Avgust.
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Poslovili so se:
ga. Trilar Sonja, ga. Kuhar Vida, ga. Zadnikar Ida;
v enoti Naklo g. Pecher Jožef Marijan, g. Milan Šmitek,
g. Janez Sušnik.

Ko vzameš v roke sočen sadež,
pomisli na človeka, ki je posadil drevo.
Ena generacija posadi drevo,
naslednja se hladi v njegovi senci.
kitajski pregovori
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Aktivnosti in dogodki v novembru 2016
- enota Preddvor Preko plakatov na oglasnih deskah oz. osebno boste
obveščeni o naslednjih aktivnostih:
telovadba – od ponedeljka do petka
glasbene urice z Aleksandro - ponedeljek
ročna dela – ponedeljek in četrtek
vadba Žoga Bend – ponedeljek
vaje za vadbo spomina – sreda
skupinsko reševanje križank – petek
knjižnica - sreda
BioSinhron skupinska terapija – ponedeljek, sreda in petek
šah - sreda
biljard – torek, četrtek
molitvena ura – petek
računalniške urice – individualno, po dogovoru
terapija in aktivnosti s pomočjo živali (Tačke pomagačke,
Ambasadorji nasmeha)
o obiski prostovoljcev – individualnih družabnikov
------------------------------------------------------------------o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

KONCERT - Aleksandra in prijatelji
četrtek, 3. november, ob 10.45 uri v dnevnem prostoru
__________________________________________________
OBISK Doma Taber v Šmartnem (izlet za skupino, ki
sodelujejo pri skupinskem reševanju križank)
sreda, 9. november dopoldne
__________________________________________________
KRST MOŠTA – Društvo ljubiteljev vina Šenčur
četrtek, 10. november, ob 12.00 uri v jedilnici
__________________________________________________
MAŠA
petek, 11. november, ob 10.30 uri v 2. nadstropju ND
__________________________________________________
MODRO BRATI IN KRAMLJATI z Mileno Enci iz Mestne
knjižnice Kranj
sreda, 16. november, ob 9.30 uri v delovni terapiji
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TOMBOLA
četrtek, 17. november, ob 15.00 uri v dnevnem prostoru
__________________________________________________
KONCERT Mešanega pevskega zbora Šenčurski zvon
četrtek, 17. november, ob 18.30 uri v dnevnem prostoru
__________________________________________________
KONCERT Pevske skupine Šestica in glasbene skupine
Rokovnjači – DU Naklo
četrtek, 24. november, ob 10.30 uri v dnevnem prostoru
__________________________________________________
PRAZNOVANJE ROJSTNIH DNI s harmonikarico
Darjo Jelenc
četrtek, 24. november, ob 13.00 uri v dnevnem prostoru ND
___________________________________________________________

ZAPOJMO s harmonikarico Darjo Jelenc
četrtek, 24. november, ob 14.00 uri v gradu
__________________________________________________
V primeru nepredvidenih dogodkov se bo načrtovani program spremenil.

Aktivnosti in dogodki v novembru 2016
– enota Naklo Preko plakatov na oglasnih deskah oz. osebno boste
obveščeni o naslednjih aktivnostih:
o
o
o
o
o
o
o
o

telovadba – ponedeljek, torek, sreda, petek
skupina s Klavdijo - sreda
molitvena ura - četrtek
ročna dela – petek
vadba Žoga Bend
vaje za vadbo spomina
obiski prostovoljcev – individualnih družabnikov
popoldansko druženje

------------------------------------------------------------------MAŠA
četrtek, 3. november, ob 10.30 uri v kapeli enote Naklo
__________________________________________________
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ZGODOVINSKI KROŽEK z Markom Ogrisom
ponedeljek, 7. november, ob 10.30 uri v del. ter. enote Naklo
__________________________________________________
TERAPIJA IN AKTIVNOSTI S POMOČJO ŽIVALI – Tačke
Pomagačke
torek, 8. november, ob 11.00 uri fizioterapiji enote Naklo
_________________________________________________
KONCERT Mešanega pevskega zbora Šenčurski zvon
torek, 8. november, ob 16.00 uri v avli enote Naklo
__________________________________________________
OBISK učencev Valdorfske šole Ljubljana OE Gorenjska
petek, 11. november, ob 17.30 uri v avli enote Naklo
__________________________________________________
MODRO BRATI IN KRAMLJATI z Mileno Enci iz Mestne
knjižnice Kranj
ponedeljek, 14. november, ob 9.30 uri v del. ter. enote Naklo
__________________________________________________
PEVSKO POPOLDNE s harmonikarico Darjo Jelenc
sreda, 16. november, ob 15.00 uri v avli enote Naklo
__________________________________________________
SKUPINA Lastovke
ponedeljek, 21. november in ponedeljek, 28. november,
ob 10.30 uri v del. ter. enote Naklo
__________________________________________________
PRAZNOVANJE ROJSTNIH DNI
torek, 22. november, ob 10.30 uri v avli enote Naklo
__________________________________________________
V primeru nepredvidenih dogodkov se bo načrtovani program spremenil.

_____________________________________________________
Prispevke zbrala Irma Čebašek, delovna terapevtka,
uredil Tilen Čebašek.
Naslovna stran:
Katja Logar, fizioterapevtka, Matevž Čebašek, prostovoljec.
Besedila so objavljena brez poseganja v avtorsko delo. Ni lektorirano.
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