Iskrene čestitke stanovalcem, ki praznujete
v novembru!
enota Preddvor
ga. Karolina Tomc
ga. Stanislava Mlakar
ga. Bernarda Knific
ga. Marija Peklaj
g. Alojz Kralj
ga. Zora Kavčič
ga. Elizabeta Jenšterle
ga. Zorica Mitić
ga. Rada Kondić
ga. Ana Jeraj

ga. Neža Kokalj
g. Jože Verdir
g. Frančišek Boštar
ga. Manica Krek
g. Silvester Ahčin
enota Naklo
ga. Marija Košnjek
ga. Silva Lučovnik
g. Štefan Šetina

2

Čez leta

Prišla ti bom naproti
v nazaj zavezani ruti
in s trdno okovanim srcem:
da ne poči od razburjena,
ko te zagledam.
Ne zamenjaj me
s katerokoli žensko,
čeprav bom podobna vsem,
ki pričakujejo svoje odrasle otroke.
Pristopi k meni,
objemi me,
čeprav mi oči ne bodo več žarele,
kot si bila vajena,
čeprav bo nasmeh skrivenčen,
kot da mi gre na jok.
Ne boj se: to ni od bolečine,
le od večnosti,
ki se je udomačila v meni.
Neža Maurer
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Utrinki
________________________________________________________

Pozdrav v Domu Potoče – ob mednarodnem dnevu
starejših
Pozdravila bi najprej vse stanovalce Doma starejših v Potočah,
zaradi katerih smo se danes zbrali. Pozdrav vsem, ki jim nudite
topel dom in oskrbo in lep pozdrav tudi vsem povabljenim
gostom, pozdrav pa tudi od mene in našega Društva
upokojencev Preddvor.
Ja, kar nekaj vas je v tem domu naših članov, ki se nam
pridružite na kakšnem izletu. Moram vas pohvaliti, lep je ta vaš
drugi dom, niste osamljeni, družite se ob jutranji kavici, pa ob
raznih aktivnostih in zadolžitvah, pa mine dan. Le bolezen je
tista, ki nam zagreni življenje, ampak ne dajte se. Družite se ob
raznih igrah, petju in sprehodih v bližini doma. Imate pa tudi
aktivno in zabavno vadbo Žoga-bend, na kateri sem se tudi jaz
sprobala lani v Cankarjevem domu, kjer ste nastopali.
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Ja res, kaj pa rabimo na stara leta: zdravje, toplo sobico, kaj za
pojest in lepo prijazno besedo, ki olajša vse tegobe starosti in
to vam tudi jaz srčno želim. Prijaznemu osebju pa čim več
potrpljenja z vami.
Naše pevke Josipine Turnograjske vam bodo ob vašem prazniku
zapele nekaj pesmi. Zelo rade pridejo, če jih le povabite, nikoli
ne bodo rekle – ne moremo.
Moja želja je, da bi bili vsi dnevi prijazni do vas in vseh nas,
vsem mlajšim rodovom pa da ne bi govorili, da smo starejši
breme za družbo, če bodo imeli srečo bodo prav hitro v naših
letih. Mi smo vsak svoje že odslužili in je prav, da uživamo
zasluženi pokoj, čeprav večina z bornimi pokojninami.

Čestitam vam ob mednarodnem dnevu starejših!
Držite se in lep pozdrav! Hvala!

Marija Velikanje,
predsednica Društva upokojencev Preddvor
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Dan Rdečega križa v Domu v Preddvoru
Ponedeljek, 16. oktobra, se je lepo pričel. Zjutraj smo se v
okviru akcije Drobtinica zbrali vsi tisti, ki smo bili pripravljeni
pomagati pri peki piškotov za brezdomce. To delamo že kar
nekaj let, z veseljem, saj so ti ljudje gotovo potrebni naše
pomoči, saj ne vemo vzroka, zakaj jih je življenje pripeljalo v
tak obup, da so pristali na cesti.
Da pa nismo bili sami stanovalci, so se nam pridružili še učenci
OŠ Matije Valjavca Preddvor. Razdelili smo se po skupinah,
tako, da je vsak stanovalec imel pomoč. Pri naši mizi sta bila
zelo prijetna učenca, fant in deklica. Imeli smo srečo, saj sta ta
dva znala več kot smo pričakovali.
Ga. Sanela nam je razdelila testo, ki je bilo že pripravljeno za
izdelavo piškotov. Eden je valjal testo, drugi pa ga je oblikoval,
treba pa je bilo dodati še marmelado. To delo nam je šlo kot po
tekočemu traku in piškoti so bili pripravljeni za peko. Učenci so
si lahko kakšen piškot privoščili in se odžejali preden so odšli.
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Popoldan pa se nam je spet dogajalo. Prišli so predstavniki
Rdečega križa in nam pripravili lep program. Najprej nam je
njihov fant zaigral na harmoniko, predstavnica pa je povedala
par besed. Nastopili pa so tudi najmlajši iz vrtca, ki so nas še
posebno razveselili. Bili so lepo oblečeni, na glavah so fantje
imeli klobučke, deklice pa lepe rute. Zaplesali so kar nekaj
plesov in vse so dobro obvladali. Res gre zahvala
vzgojiteljicama, da sta jih tako dobro pripravili za ta nastop.
Na koncu pa so nam še razdeli vrečke, kot pozornost, da nas
niso pozabili. Zato se jim zahvaljujem za njihov podarjeni čas in
vse, kar so nam nudili.
IMM, stanovalka

Koncert Ljudskih pevk iz Trboj
Koncert ženskega pevskega zbora, ki ga sestavlja deset
starejših pevk skupaj s harmonikašem, nam je polepšal
septembrsko popoldne.
Pesmi so bile starejšega izbora in vsi smo jih poznali po
melodijah. Ena od pevk je povezovala program in napovedovala
pesmi. Ko se je oglasila še harmonika s solo pevko, je bilo
razpoloženje na višku.
Bilo je lepo in veselo. Ko je vse nasmejano in zadovoljno čas
kar prehitro mine. Poslovili smo se in morali so nam zares
obljubiti, da še pridejo.
Resnično hvala za dobro voljo, katero ste nam prinesle s seboj.
Hvaležna stanovalka P.M.
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Rožnati oktober – ovijanje drevesa v parku Doma
z rožnato pletenino

Naj se vam zahvalim in rečem: kapo dol (pa pentljo gor) .
Resnično ste pripravili srčen dogodek ob ovijanju, čuti se.
Pletenina je prekrasna, gospe pa ˝carske˝.
Hvala vam v imenu celotne Europe Donne. Sama komaj (še
vedno!) lovim za rep idejo, ki se je med ljudmi razplamtela, a
takšni odzivi na vseslovensko akcijo poplačajo ves trud.
Veseli smo, da ste z nami v akciji, vsak kos pletenine šteje,
trud in pripravljenost na sodelovanje. Cenimo to!
Z lepimi pozdravi, prenesite jih, prosim, tudi ostalim!
Sanda Velić, Europa Donna
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Kostanjev dan v Domu starejših občanov
Preddvor

Vsako jesen, že več kot trideset let zapored, drugošolci
preddvorske osnovne šole obiščejo Dom starejših občanov v
Potočah. "Kostanjev dan" so poimenovali obisk, to pa zato, ker
otroci pred tem s starši naberejo kostanj, katerega jim spečejo
in skuhajo v domu in s katerim se posladkajo tudi oskrbovanci.
Slednje vsakokrat učenci razveselijo s kulturnim programom, ki
so ga skupaj z učiteljicami že v šoli dodobra izurili.
Letošnji Kostanjev dan so v četrtek, 19. oktobra, preživeli na s
soncem obsijani terasi, kjer je dišalo po pečenem kostanju.
Šolarji so zapeli več pesmic, deklamirali so o sladkih hruškah,
Vid pa je raztegnil meh. Ob zvokih harmonike so otroci kar
sami od sebe zaplesali in pripravili še folklorni nastop.
Nasmeh na ustih starejših ljudi je tudi v otroških srcih pustil
sporočilo, da so nekomu polepšali dan.
Petra Lombar Premru, OŠ Preddvor
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Angela vesela …
Zahvaljujem se vsem, ki ste organizirali tako lep izlet na
Možjanco, vreden zlata in srebra. Ta dan smo se imeli res lepo,
se ne da prekositi z nobeno drugo lepoto.
Po lepo speljani cesti po gozdu smo se pripeljali v vas, kjer smo
si ogledali cerkev sv. Miklavža. Kar nekaj časa smo si vzeli in v
miru posedeli v cerkvi. Potem smo se sprehodili do
okrepčevalnice Rožmarin, kjer smo si v jedilnici malo spočili.
Tam so nam pripravili dobro kosilo in še malico za s seboj.
Naj vam dobri Bog poplača in vam vse vrne z ljubeznijo.
Še enkrat vsem tisočkrat hvala za tako lep dan, ki ga ne bom
nikoli pozabila.
Angela Likar, stanovalka
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»Metoda 1000 gibov« z vaditeljicami Društva šola za
zdravje v enoti Naklo

Kostanjev dan v enoti Naklo z otroci iz vrtca Mlinček in
harmonikarjem Jožetom
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Modro brati in kramljati
Beverley Birch: Louis Braille

V mesecu oktobru so stanovalci v okviru bralnih srečanj z
Mileno Enci iz Mestne knjižnice Kranj prebrali in se pogovarjali o
knjigi avtorice Beverley Birch z naslovom Louis Braille – o
slepem dečku, čigar izum pomaga milijonom slepih, da lahko
berejo.
Iz teme ni bilo slišati ničesar, razen globokega dihanja
spečih dečkov, škripanja starih postelj, šelestenja rjuh,
kdor bi pazljivo prisluhnil, pa bi lahko slišal tudi pridušeno,
tiho trkanje.
Eden od dečkov ni spal. Sedel je, v hladu noči in se vneto
ukvarjal z nečim, kar mu je ležalo na kolenih. Bila je
majhna tablica, prekrita s papirjem, on pa je pritiskal
nanjo. Kratek, odločen udarec njegove roke, kratek
premor, pa nov niz ostrih udarcev.
Niti najmanj ga ni motilo, da dela v temi. Ni ga moglo
motiti, saj zanj med svetlobo in temo ni bilo nobene
razlike. Ni mogel videti svetlobe, ni mogel videti spečih
dečkov okoli sebe, niti postelj, oken ali vrat. Ni mogel
videti niti tablice, pa tudi ne hitrih gibov svoje roke.
Bil je slep. Slep, odkar se je mogel spominjati. Tudi
njegovi tovariši v tisti temni sobi, vsi tisti dečki, ki so
mirno spali v svojih ozkih posteljah na obeh straneh so bili
slepi. A medtem ko so vsi drugi spali, se je on gnal skoraj
do onemoglosti in šele čez mnogo ur si bo privoščil
razkošje spanja. Njegova naloga namreč še ni bila
izpolnjena, dnevi pa so bili mnogo prekratki, da bi jo
mogel dokončati. In tako je delal, udarjajoč s koničasto
12

pripravo po tablici s papirjem in prisluškoval pridušenemu
trkanju, ki ga je s svojim početjem povzročal.
To pa ni bilo prvič, da je štirinajstletni Louis Braille
preživljal nočne ure nad svojo tablico s papirjem. Kadar
mu noč ni zadostovala, je vstal navsezgodaj in opravil
nekaj dela, preden se je začel dan in so mu učne ure
kradle čas.
S tem delom se je ukvarjal že več mesecev. S seboj ga je
vzel celo domov, na počitnice, in je z njim presedel vse
dolgo sončno poletje na bregu reke ali pa na stopnicah
kmečke hiše. Njegovi domači so se temu samo smehljali,
vaščani pa so hodili mimo in drug drugemu govorili: »Oh,
tam je pa že spet mladi Louis s svojimi luknjicami!«
Vsem drugim je njegovo delo pomenilo samo luknjice na
koščku papirja. Njegova zagnanost se jim je zdela zabavna
in prisrčna, toda če smo pošteni, kaj pa bi slepi deček
lahko pomembnega počel s tako vnemo? Nad njegovo
nesrečo so zmajevali z glavami in želeli njemu in njegovi
igrici vse dobro.
Res so bile navadne luknjice: a tem luknjicam je bilo
namenjeno postati mednarodna abeceda slepih, ključ za
vrata do pismenosti, znanja in učenja in kulture za slepe
ljudi vsega sveta. In ko so bila ta vrata enkrat odprta, jih
ni bilo več moč zaloputniti pred slepim in jih zapreti nazaj
v temo slepote, ki je bila zaradi vsiljene jim nevednosti še
tisočkrat hujša.
Šestdeset let kasneje so bile luknjice štirinajstletnega
Louisa Brailla mednarodno priznane kot eden največjih
darov, ki jih je kdaj kdo podaril ljudem.

(odlomek iz knjige Louis Braille)
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Kam
Spet zablodila sem na tiste steze,
kjer prisluškujoč šepetu bele breze,
sanjala mlade sanje sva nekoč.
In kot takrat je v grmu ptič žgolel,
sprehajam se, kot bi želel.
Ko me ne bo, boš prišla kdaj
na tiste trate?
Obljubim BOM in mislila sem nate.
Že mnogo let, predolgih let te ni.
Ko se zbudil je iz noči
v jesensko meglo dan,
odšel si tiho, čisto sam,
le kdo bi vedel – kam?
A na teh brezah se mi zdi,
kot da beseda ni zamrla,
prisotnost tvoja ni umrla,
skrivnostne ostale so sledi.
In vsa ta leta iščem kažipot
kam vodi pot – od tod?

Pesem neznanega avtorja.
Izbrala P. M., stanovalka
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Pelin
Zdravilna grenkoba
V ljudskem zdravilstvu so vedeli, da grenčine pomagajo
našemu organizmu, zato so ga uporabljali za zdravljenje vnetij
prebavnega trakta, bolečin v želodcu, slabokrvnosti, za
odstranjevanje želodčnih zajedavcev.
Pravi pelin je trajnica, ki
zraste od 60 do 120 cm
visoko in ima pahljačaste
srebrnkasto zelene liste.
Rastlina
cveti
zgodaj
spomladi, cvetovi pa so
rumeni.
Podoben
je
navadnemu pelinu, le da
je od njega nekoliko nižji
in ima bolj rumenkaste
cvetove.
Zdravilne lastnosti
Pelin se je v ljudskem zdravilstvu zaradi svojih grenčin že od
nekdaj uporabljal za spodbujanje apetita, poleg tega pa tudi pri
slabi prebavi, bolečinah v želodcu, za zdravljenje vnetij
prebavnega trakta in lajšanje menstrualnih težav. Pomagal naj
bi tudi pri slabokrvnosti, vročini in okužbah, pa tudi za
odstranjevanje črevesnih zajedavcev. Zunanje so se pripravki iz
pelina uporabljali za zdravljenje ran, kožnih razjed in
mozoljavosti, pa tudi za lajšanje pikov raznih insektov.
Strupene lastnosti
Pelin vsebuje toksin, ki v prevelikih količinah in v daljšem
obdobju lahko privede do bruhanja, trebušnih krčev,
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glavobolov, omotičnosti in motenj centralnega živčnega
sistema, zaradi česar se uporaba te rastline odsvetuje
nosečnicam in doječim materam.
Pripravila I. M., stanovalka
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Avtor pesmi je Matevž Ravnikar, roj. 1. 8. 1802 v Poženiku pri
Cerkljah na Gorenjskem, umrl je 14. 2. 1864 v Predosljah, kjer
je tudi pokopan.
Bil je duhovnik, pesnik in zbiratelj ljudskega slovstva (pesmi,
pripovedke in legende). Veliko njegovega gradiva so uporabili
E. Korytko, Stanko Vraz in A. A. Auersperg. V Novicah je v letih
1843 do 1862 objavljal domoljubne, idilične in vzgojne pesmi, v
Drobtinicah je objavljal krajšo prozo, namenjeno ljudski vzgoji.
Njegova slovenščina je bolj arhaična, vendar razumljiva. Bil je
sodobnik našega velikega Franceta Prešerna in je bil eno šolsko
leto celo njegov sošolec.

Izbrala Marta Erznožnik, prostovoljka

Pozabljen čas – 32. del
»Mami, kako sem vesela, da si soma. Ampak obljubiti mi
moraš, da boš ubogala!« Marijana je svojo hčerko stisnila k
sebi: »Moj ubogi otrok! Kako sem ti spremenila življenje! Ali si
res zadovoljna? Ali ne pogrešaš študentskega življenja?« »Ne,
mami, srečna sem doma! Dobro nam gre in super se počutim.
Zdi se mi, da sem že ves čas rojena za delo na kmetiji. Rada
imam živali, veseli me delo na polju. Ko pa se zgodaj zjutraj
ozrem okrog sebe in vidim gore obsijane s soncem, našo dolino
in življenje, ki se prebuja v sončen dan, se mi zdi, da sem v
raju. Vse to enostavno ljubim!« Mati je poslušala hčerine
besede in hitro ugotovila, da se je z dekletom nekaj zgodilo.
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»Ne, ne, le pod Petrovim vplivom je. Saj je on vedno takole
govoril. Kaj pa bi bilo lahko drugega? Še je premišljevala, a
pravega odgovora ni našla.
Naenkrat

je

pri

Zalokarju

nastala

tišina.

Zdravnik

in

spremljevalca so odhajali. Ko so že sedeli v rešilnem vozilu, je
pristopil gospodar, v rokah je imel tri vrečke. »Hvala vam za
vse! Tole pa sprejmite v znak moje hvaležnosti, malo pa za
bližajoče praznike!« V vsaki vrečki je bilo: en liter domačega
hruškovega žganja, ena domača salama, kos suhe svinjine,
hlebček domačega kruha in vrečka domačih piškotov. »Saj ne
bi bilo treba! Kar smo naredili, je naša poklicna dolžnost.
Vseeno, vam najlepša hvala!« »Želim vam srečno pot, lepe
praznike in uspešno novo leto!« »Hvala enako tudi vam!«
Ko so se odpeljali, je Peter stopil k ženi: »Vidiš, zdaj si doma!
Veš na kaj smo pa pozabili. Morala bi imeti zvonec, da bi nas
lahko poklicala. Bom vprašal Jureta, če ima kakšno zamisel.«
Stopil je k ležišču, pobožal ženo po laseh in jo poljubil. Marijana
se je raznežila: »Ja, to sem v bolnišnici pogrešala!« si je
mislila. Peter in Jure sta staknila glavi in napeljala zvonec iz
dnevne sobe v kuhinjo in hlev. Marijana je bila zelo vesela, saj
bo lahko poklicala, če bo koga rabila.
Dan je kar prehitro mineval. Po kosilu so vsi malo počivali, vsak
po svoje. Oče in Jana sta bila v dnevni sobi ob topli peči.
Prijetno so se pogovarjali z mami.
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Zmotil jih je telefon, ki je neprekinjeno zvonil. Jana se je
oglasila: »Pozdravljeni! Zalokarjevi pri telefonu!« Takrat se je
vsul nanjo plaz slabe volje in očitkov. Pri telefonu je bila Ana.
»Kako si lahko tako nesramna, da mi nisi mogla povedati, da so
mami peljali domov. Jaz pa skačem tule po bolnici kot en
izgubljenec. Ali misliš, da imam jaz toliko časa kot ti, ki nimaš
nobenega dela. Od jutra do večera sediš pri topli peči, ješ in
spiš. Delaš se pa tako zaposlena! Jaz pa vem, kako je pozimi
pri nas!« Jana je komaj prekinila jezno sestro: »Zdaj pa nehaj
in ne bodi žaljiva! Če hočeš lahko ti prideš domov sedet ob
toplo peč, bom šla jaz nazaj v šolo. Ne bom več poslušala tvojih
bedarij, pridi domov pa se bom o vsem pogovorili. Po telefonu
se že ne bom pogovarjala s teboj.« »Reci ji naj jutri zvečer
pride domov, se bomo o vsem pogovorili«, je Jani naročila
mami. »Saj sem slišala, ne vem, če bom prišla domov!«
»Mogoče! Sem jezna! Pa še s kolegi smo se zmenili, da gremo
žurat!« »Veš kaj, sestra ali ti ne veš, da bo jutri sveti večer? Ali
si res tako pokvarjena, da ti ta večer nič ne pomeni? Boš
prišla?« »Bom, dobro, sveta Jana! Že danes bom prišla domov.
Glej, da bo kaj dobrega za pod zob!« »Ne bodi nesramna! Saj
veš, da nas Jera kar preveč razvaja. Verjamem, da se bo kaj
našlo tudi zate, scrkljana rit!« Odložila je telefon, vesela, da je
pogovor končan.
»Kaj pa Simon ali tudi pride?« Je vprašala mami. »Že dolgo
nisem govorila z njim. Saj nisem imela časa, ko se je vedno
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nekaj dogajalo. Me je kar malo sram, da smo skoraj pozabili
nanj. Takoj ga bom poklicala.«
Telefon je zvonil in zvonil, a se nihče ni javil. »Verjetno je kje
drugje, telefona pa ima v sobi. Se bo že oglasil, ko bo videl, da
si ga klicala,« je rekla mami.
Olga M. Kepic

(se nadaljuje)
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Ani v slovo
Bil je prekrasen jesenski dan,
pravo
olajšanje
po
dolgih
septembrskih deževnih dneh.
Vse v zraku je dišalo po jeseni,
sonce je prijetno grelo, drevesa
pa so se odela v najlepše barve.
Vsem je igralo srce, le vi gospa
Ana ste se odločili, da ta dan ni
tako lep, da je prazen in turoben
kljub soncu. Tisto lepo petkovo popoldne je bilo žal vaše
zadnje.
Spoznali sva se v Domu starejših v Naklem. Spomnim se, kako
ste se kmalu po prihodu v Dom odločili, da postanete stalna
članica in redna obiskovalka naših srečanj v okviru skupine
Lastovke. Še danes imam v spominu tisti prvi dan, ko smo se
spoznali z vami. Vedno imam navado, da ko dobimo v skupino
novega člana, ga povprašam najbolj osnovne stvari in ga
seznanim z ostalimi; veliko pa ne sprašujem, saj je vsak vesel,
če lahko pove kaj o sebi. Zapomnila sem si vas po posebnem
zanimanju za vse teme, ki smo jih obravnavali. Bili ste
radovedna gospa, ki je vedno želela vedeti več od drugih; vaše
zanimanje je bilo neverjetno. Kako ste bili vesela vsake lepe
besede, odgovora in neredko ste me pohvalili, kar od ostalih
nisem bila navajena.
Čudila sem se, od kod vam toliko znanja in zanimanja, kajti
moje teme so zelo različne in morda včasih tudi malo težje.
Včasih ste postali nemirni, ker me niste dobro slišali in takrat
sem vas presedla bližje k meni. Vedno ste me pohvalili, kot, da
bi bila vaša dobra stara znanka – skoraj prijateljica, moje lase,
frizuro ali pa novo bluzo. Bili ste izredna opazovalka. Tudi vsi
prisotni so vas imeli radi, vas spoštovali in želeli deliti z vami te
skupne urice naših srečanj.
Za mene ste bili vedno ga. Ana, vaši domski znanci in prijatelji
pa so vam rekli kar Ančka, tako po domače, tudi nasmejali in
hecali smo se na ta račun. Nikoli pa ne bom pozabila našega
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zadnjega skupnega srečanja, ko sem imela temo - Piran, ki sem
ga obiskala v okviru skupine 1000 gibov. Brez besed ste
poslušali, kot vsi ostali – kajti navdušila vas je tema, zlasti tisti
del o življenju velikega Tartinija. Sredi ure ste vstali in odšli –
presenečena sem bila, zakaj tako na hitro. »Težko dolgo sedi,«
so dejali ostali, toda nisem imela tega občutka. Kmalu ste se
vrnili s prelepo knjigo o Tartiniju in me prosili, če jo preberem
in obravnavam na naslednjem našem srečanju. Prebrala sem
jo, toda žal vi niste slišali njene prezentacije. Zdelo se mi je, da
je celo njegova violina zaigrala zadnjo pesem prav za vas.
Vsem prisotnim sem obljubila, da nesem na vaš prerani grob
svečko v imenu nas vseh in drobno rožico. Našla sem vaš grob
in izpolnila obljubo in imela lep občutek, ko sem postala ob
vašem grobu, da sem se lahko na tak način sama v mislih in
miru poslovila od vas.
Draga Ana, toliko stvari sem vam hotela še povedati, vas
vprašati za mnenje, toda kruta usoda je hotela drugače. Imeli
ste lepo in težko življenje; kako ponosni ste bili na svoje tri
fante in na vse v vaši družini, tudi na najmlajše člane – tako
radi ste mi kaj povedala o njih, čeprav jih ne poznam. Takrat so
vam najbolj žarele oči.
Samo še to, draga Ana, vesela sem, da sem lahko majhen del
vašega življenja delila z vami, enako mislijo tudi vsi udeleženci
naših tedenskih srečanj skupine Lastovke.
Vašim najbližjim pa, v kolikor bodo prebrali te vrstice, iskreno
sožalje z mislijo, da so lahko srečni, ker so živeli življenje z
vami, ker ste jim znali dati v življenju tisto, kar je
najpomembnejše in najlepše – LJUBEZEN, ki je bila nesebična
in resnična za vse in za vsakega posebej.
Naj vas čuvajo angeli, za take dobre duše, kot ste bili vi,
se vedno najde najboljše mesto med njimi.

Skupina Lastovke –
v imenu vseh članov skupine in svojem Jelka Štefanec
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KRIŽANKA 6
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vodoravno

Navpično

4. ščurek
6. božjepotnik
9. strokovnjak za tehniko z višjo izobrazbo
11. mestna hiša
13. stari del Maribora
15. sodobnik Keltov

1. vulkan na Siciliji
2. strupena kača v Sloveniji
3. alpska dolina od Planice proti vznožju
Jalovca
5. spremljevalka gostov na prireditvah
7. globoko premišljevanje
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18. predsedniška kandidatka
19. zakončeva mati
20. uvoz
22. vetrovka s kapuco
23. bolezensko vase zaprt otrok
25. italijanski tenorist (Luciano)
26. bivališče čebelj
27. potopljen britanski parnik
28. z mlekom zalita svetla omaka

8. 31.oktober
10. dlaka na konjskem vratu
12. znamenitost Volčjega potoka
14. otrok star 1 leto
16. efekt
17. puščavnik
19. glavo mesto Albanije
21. pravila za uradne stike državnikov
24. filmski lik iz džungle

Prisrčno pozdravljeni!
Enota Preddvor
ga. Terezija Lotrič, g. Peter Leban, g. Maksimiljan Lončarič,
g. Ciril Prezelj, g. Silvester Ahčin, g. Anton Tičar, ga. Ljuba
Gajser, ga. Veronika Fajdiga, ga. Neža Kokalj.

enota Naklo
ga. Marija Resman in ga. Antonija Tolar.
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Aktivnosti in dogodki v novembru 2017
- enota Preddvor -

Preko plakatov na oglasnih deskah oz. osebno boste
obveščeni o naslednjih aktivnostih:
telovadba – od ponedeljka do petka
vaje za vadbo spomina
ročna dela – ponedeljek in četrtek
vadba Žoga Bend – ponedeljek oz. sreda
o BioSinhron (masaža stopal) – ponedeljek, sreda, petek
o knjižnica – ponedeljek, četrtek
o skupine za samopomoč - torek
o Brain Gym (telovadba za možgane) - sreda
o glasbene urice z Aleksandro
o skupinsko reševanje križank – petek
o molitvena ura - petek
o računalniške urice – individualno po dogovoru
o terapija in aktivnosti s pomočjo živali
o obiski prostovoljcev individualnih družabnikov
------------------------------------------------------------------o
o
o
o

TOMBOLA
četrtek, 2. november ob 10.30 uri v dnevnem prostoru ND
_________________________________________________
KONCERT Aleksandre Gartnar in Mojce Naglič
sreda, 8. november ob 10.30 uri v dnevnem prostoru ND
__________________________________________________
MISELNE IGRE s stanovalci iz Doma Petrovo Brdo
četrtek, 9. november ob 10.30 uri
__________________________________________________
MARTINOVANJE – Društvo ljubiteljev vina Šenčur
petek, 10. november ob 12.10 uri v jedilnici
__________________________________________________
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__________________________________________________
MODRO BRATI IN KRAMLJATI
z Mileno Enci iz Mestne knjižnice Kranj
sreda, 15. november ob 10.30 uri v delovni terapiji
__________________________________________________
DRUŽABNO MISELNE IGRE – KOCKA
četrtek, 16. november ob 10.30 uri v dnevnem prostoru ND
__________________________________________________
MAŠA
petek, 17. november ob 10.30 uri v 2. nadstropju ND
__________________________________________________
KULTURNI PROGRAM – Društvo upokojencev Poljanska
dolina
sreda, 22. november ob 10.30 uri v dnevnem prostoru
__________________________________________________
PRAZNOVANJE ROJSTNIH DNI
četrtek, 23. november ob 13.00 uri v 2. nadstropju ND
__________________________________________________
POPOLDNE s harmonikarico Darjo Jelenc
četrtek, 23. november ob 14.00 uri v gradu
__________________________________________________
ZGODOVINSKI KROŽEK z Markom Ogrisom
ponedeljek, 27. november ob 15.00 uri v 3. nadstropju ND
___________________________________________________________

TOMBOLA
četrtek, 30. november ob 10.00 uri v dnevnem prostoru G0
__________________________________________________
V primeru nepredvidenih dogodkov se bo načrtovani program spremenil.

26

Aktivnosti in dogodki v novembru 2017
– enota Naklo -

Preko plakatov na oglasnih deskah oz. osebno boste
obveščeni o naslednjih aktivnostih:
o telovadba – ponedeljek, torek, sreda, petek
o Brain Gym (telovadba za možgane) - torek
o BioSinhron (masaža stopal) – sreda, petek
o skupina Lastovke z Jelko Štefanec – sreda
o molitvena ura – četrtek
o ročna dela – petek
o obiski prostovoljcev – individualnih družabnikov
------------------------------------------------------------------MAŠA
četrtek, 2. november ob 10.30 uri v kapeli enote Naklo
__________________________________________________
MODRO BRATI IN KRAMLJATI
z Mileno Enci iz Mestne knjižnice Kranj
ponedeljek, 13. november ob 10.30 uri v del. ter. enote Naklo
__________________________________________________
KULTURNI PROGRAM - učencev Waldorfske osnovne šole
ponedeljek, 13. november ob 17.30 uri v avli enote Naklo
__________________________________________________
TOMBOLA
torek, 14. november ob 10.30 uri v avli enote Naklo
__________________________________________________
ZGODOVINSKI KROŽEK z Markom Ogrisom
ponedeljek, 20. november ob 10.30 uri v del. ter. enote Naklo
__________________________________________________
KRIŽANKA
torek, 14. november ob 10.00 uri v avli enota Naklo
__________________________________________________
DOPOLDNE z Darjo Jelenc
ponedeljek, 27. november ob 10.30 uri v avli enote Naklo
__________________________________________________
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__________________________________________________
PRAZNOVANJE ROJSTNIH DNI
torek, 28. november ob 10.30 uri v avli enote Naklo
__________________________________________________________

MAŠA
četrtek, 30. november ob 10.30 uri v kapeli enote Naklo

___________________________________________________________
V primeru nepredvidenih dogodkov se bo načrtovani program spremenil.

Da bi se zares počutili bogate, izmerite tisto bogastvo, ki ga ni
mogoče kupiti z denarjem.
Sreča ni v kupu zlata na koncu mavrice, sreča je, če se ustaviš in
uživaš v mavrici.
Življenje je kot reka; zavoji in ovinki v strugi naj bi nas vodili
in ne ustavljali.

___________________________________________________________
Izdal:
Dom starejših občanov Preddvor
Prispevke zbrala Irma Čebašek, delovna terapevtka
Besedila so objavljena brez poseganja v avtorsko delo.
Ni lektorirano.
28

