Iskrene čestitke stanovalcem,
ki praznujete v juniju!
enota Preddvor
ga. Ivana Gale
ga. Ivana Oblak
ga. Pavla Knafeljc
ga. Pavla Mrak

g. Peter Zadnikar
g. Alojzij Rejc
ga. Antonija Bele
ga. Zdenka Ažbe
g. Alojzij Ropret
ga. Jelka Malešević
g. Peter Leban
g. Janez Volčini

enota Naklo
g. Alojzij Dodič
ga. Pavla Lavrič

2

Potok si je popravil
zeleno blazino pod glavo,
se veselo pretegnil,
se stegnil
od planine do reke,
zabrbotal, začofotal,
da je vsenaokrog zapršelo,
srebrno zažarelo
po bilkah, listih in vejicah
ob njegovi udobni postelji,
po obeh straneh s cvetjem ovešeni.
Položil je bose noge
globoki reki v mehko naročje,
se srebrno zasmejal tako se v jasni poletni noči
nebo smeji pomežiknil soncu
in mu nagajivo zašepetal:
»Vidiš, tako se živi!«
Neža Maurer
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Utrinki
Društvo rdečih noskov
Bolnišnični klovni, ki s smehom
bolnikom olepšajo bolnišnične dni.
Ti klovni obiskujejo tudi domove
za ostarele, tako so obiskali tudi
naš Dom. Bili smo jih zelo veseli,
saj so nam prinesli polno svežine
in veselja.
Bolnišnični klovni so profesionalni
umetniki, posebej usposobljeni za delo v bolnišnicah in domovih
za ostarele. Njihova naloga je preko različnih umetniških veščin,
kot so glasba, petje, čaranje in improvizacija, vsakdanu prinašati
življenjsko energijo in pogum ter s tem pozitivno vplivati na
bolnišnično atmosfero in posledično na oskrbovančevo bivanje v
domovih in bolnišnicah.
Posebnost »vizit«, ki jih opravljajo bolnišnični klovni, je v tem,
da ne gre za predstave pred številno publiko, pač pa klovni
obiskujejo bolnike v sobah in si vzamejo čas za vsakogar izmed
njih.
Praviloma bolnišnični klovni obiskujejo oskrbovance v paru
(klovnesa in klovn). Za obisk so potrebne ustrezne predpriprave.
Klovni se pred nastopom posvetujejo z osebjem in si pridobijo
vse tiste informacije, ki so potrebne za prilagoditev programa
posamezniku in priprave na ustrezen pristop oskrbovancem.
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Društvo Rdeči noski izvaja naslednje programe:
• tedenske ter mesečne obiske otrok in odraslih v 14
slovenskih bolnišnicah in drugih ustanovah po celi Sloveniji,
• obiske odraslih v domovih za stare oz. za ranljive odrasle
skupine,
• obiske otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami program Pester Orkester v zavodih za otroke in mladostnike
s posebnimi potrebami,
• predstavitve o delu in pomenu delovanja bolnišničnih
klovnov za vrtce, šole in fakultete – Info program,
• obiske Dežurnega klovna.

Poslanstvo Društva Rdeči noski je omogočiti obiske bolnišničnih
klovnov v vseh bolnišnicah in domovih za ostarele v Sloveniji,
kjer si tega želijo, da bi klovni s svojim smehom, humorjem in
ustvarjanjem pozitivnega ozračja malim in velikim bolnikom
polepšali dni, osebju pa olajšali in pomagali pri zdravljenju.
Vir: http://www.rdecinoski.org/

Imamo pa to srečo, da je med
nami stanovalkami gospa Neža
Maurer, mama ene od klovnes,
zato so nas klovni tudi obiskali.
Bili smo veseli, saj so nas s
svojim
programom
zelo
nasmejali in nam s tem polepšali
dan. Želimo si večkrat kaj
posebnega, da se nasmejemo,
ker drugače je življenje v domovih precej enolično.

5

Zahvaljujemo se Rdečim noskom, da so nas obiskali in nas s
svojim programom razveselili.
IMM, stanovalka

Koncert ansambla Jurjevi godci
Prijetno smo bili presenečeni, ko nas je obiskal ansambel Jurjevi
godci iz Šenčurja. Kar naenkrat so začeli nositi več vrst glasbil in
tudi članov je bilo vedno več.
Obenem so začeli prihajati tudi gostje Doma iz Petrovega Brda,
ki so bili povabljeni k nam na posebno srečanje. Ti se vsakega
obiska pri nas veselijo, letos še posebej, ker so lahko prisluhnili
koncertu šenčurskih godcev.
Naša Irma je bila zelo obremenjena, saj je dogodek organizirala
čisto sama. Toda ona ima tako mirne živce, da jo človek
občuduje.
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Člani ansambla so se razporedili po prostoru in začeli igrati. Bilo
je zelo veselo, tako da so začeli plesati najprej povabljenci,
potem pa še stanovalci iz našega doma.
Godci so bili res godci v pravem pomenu, z njimi sta bila še pevka
in pevec, ki sta nam izredno lepo zapela. Posebno pevec je bil
poleg lepega petja tudi lep, kar je opazila tudi ena izmed naših
stanovalk, in še res je bilo. Pripravili so nam zelo lep izbor pesmi,
od g. Slaka in g. Avsenika ter druge nam poznane melodije. Bilo
je vedno bolj veselo.
Vendar ura teče in poslovili so se tako godci kot tudi povabljenci.
Mi vsi smo bili zadovoljni, ker smo lepo preživeli dan v njihovi
družbi.
Zahvalili smo se jim in jih povabili, naj še kaj pridejo in nam
ponovno naredijo lep dan.

IMM, stanovalka

Kratek izlet po Gorenjski
Že zjutraj me je poklicala gospa Polona iz Ljubljane in dejala:
»Nedelja je, obeta se lepo vreme, peljemo se malo potepat po
Gorenjski.« Mene ni potrebno veliko prigovarjati, sem takoj
pripravljena za kratko potovanje.
Iz Preddvora smo se peljali na Brezje k cerkvi Marije pomagaj,
kjer smo se pomolili za zdravje in srečno pot. Nadaljevali mimo
Podvina v Zapuže, kjer so nekdaj izdelovali blago in pregrinjala.
Naprej smo šli skozi Begunje, znane po tovarni skakalnih smuči,
in mimo gostilne Avsenik, kjer je bilo polno ljudi. Pot smo
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nadaljevali mimo Krope, kjer je doma ročno kovaštvo. Vračali
smo se po lokalni cesti skozi Posavec do Mlake pri Kranju.
Okrepčali smo se pri gostilni Lakner. Nato obiskali Vido Košmelj,
sestro moje nekdanje sosede, kjer so nas lepo sprejeli in pogostili
z jagodnim sladoledom in kavico.
Bilo je prijetno druženje. V poznih urah sem se vrnila domov,
polna lepih spominov. Tako je minil kratek izlet.
Hvala gospe Poloni.
B. M., stanovalka

Žoga Bend na Paradi učenja v Kranju
V okviru Tedna vseživljenjskega učenja, smo se tudi letos v
mesecu maju udeležili Parade učenja, v organizaciji Ljudske
univerze Kranj in predstavili vadbo Žoga Bend. Prireditve so se
odvijale trgu v Kranju, v hladnem, a sončnem vremenu.
Bilo je kar veliko obiskovalcev in tudi veliko nastopajočih. Ko smo
se mi približali odru, je bilo na njem polno otrok, ki so uživali v
glasbi, se prekopicevali, plesali in peli s smehom in veseljem. Bilo
je res veselo, kar niso mogli zaključiti svojega nastopa. Da, to je
mladina.
Tudi mi smo prišli do svojega nastopa Žoga Benda, ki ga z
veseljem izvajamo stanovalci domov za starejše. Najprej so
uspešno nastopili stanovalci iz Doma upokojencev Kranj, nato pa
še mi iz Doma starejših občanov Preddvor. Ker menim, da smo
tudi mi navdušili občinstvo in za to dobili močan aplavz, smo imeli
dober občutek, da je bila točka dobro opravljena.
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Na vrsti je bil že glasbeni nastop z instrumenti. Nato smo slišali
še ženski pevski nastop, kjer so kot zadnjo pesem zapele nam
dobro znano Rože, ki so jih v naših časih pogosto prepevali mladi
in starejši (vsaj jaz se tako spominjam).
No, minili so naši trenutki, odšli smo v bližnjo kavarnico na
kavico, da si opomoremo od navdušenja in se umirjeni vrnemo v
naš Preddvor.
Udeležili smo se praznovanja mesta Kranja, kjer se je praznovalo
in nastopalo ves dan.

P. M., stanovalka
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Hodim z rokami
(4. del)

Povzetek prebrane knjige Ivana Sivca
Hodim z rokami v okviru Bralnih srečanj
Modro brati in kramljati

Tako je nastal dokumentarni film po zapiskih in fotografijah
novinarja Matjaža, ki je Mirka na težki poti spremljal in vse
dokumentiral. Matjaž in Mirko sta dobila vsak po 500 dolarjev
nagrade, prispeval jih je mlajši filmar, ki je nagrajeval filme, ki
so jih gledali otroci, ker je za otroke želel samo dobro. Film je
opravljal pota po Evropi in celo Ameriki. Povsod je dobival
čudovite pohvale in Mirko ob vsem tem rad povedal, kaj človek
lahko naredi sam zase in si lajša svoje počutje ob uspehu.
V jesensko zimskem času je Mirko treniral svoje telo v
telovadnici, ki mu je bila na razpolago v domači Bukovici. Na
novo pot v Peru se Mirko ni odpravljal vrtoglavo, ohranjal in večal
je svojo kondicijo, da ne bo zarjavela. O gori Pisco v Južni Ameriki
ni vedel nič. Vse mu je bilo novo, dežela, prebivalstvo in navade
življenja, vendar bi rad o očaku, katerega je želel premagati,
vedel več kot to, da je za 1000 metrov višji od Mont Blanca. K
njemu je prišel Mirko, ki je poznal znanca, ki je že bil na gori
Pisco. Pokazal jima je diapozitive o gori, na zemljevidu pot do tja
in jima dal kar nekaj praktičnih napotkov.
Vznemirjal ga je ogled diapozitivov, kjer bo po kamnitih
zasneženih stopinjah hodil tudi sam, kot bi mu čarovnik kazal pot
v prihodnje dni. Gora Pisco vredna spoštovanja vsakega
planinca, ki je zelo dobro pripravljen in spoštuje najvišje vrhove
gora.
Še preden so se odpravili na pot so šli na Okrešelj in tam v snegu
preizkusili ročne dereze, ki jih je izdelal prijatelj alpinist Govedič
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iz Šentjurja. Prirejene so bile za Mirkove roke, dobro so se držale,
in bile so stabilne. Ena skrb manj.
»Pisco prihaja!« je vzkliknil. Na pot jih je odšlo šest. Iz Trsta so
poleteli do Milana, od tam pa naravnost v Venezuelo v Carakas.
Tam je bila velika vročina, kar je za te kraje nekaj običajnega.
Končno so pristali v Limi in si oddahnili. Na letališču je kar
mrgolelo avtoprevoznikov in morali so biti zelo pazljivi, saj so
Perujci zelo revni in med njimi so tudi nepridipravi, ki ti
mimogrede ukradejo kovček. Prestopili so na avtobus do mesta
Huaraz. Le počasi so se navajali na temnopolte potnike, velike
razdalje po enoličnem terenu.
Šele sedaj vidim, kako lepa je Slovenija, prevoziš 100 km, pa
vidiš planine in mesta in vse je obljudeno. V Peruju pa je tako,
kot da nimajo nobene domišljije ob ustvarjanju.
Ustavili so se. Kaj pa je? A, gumi defekt … Izpod podvozja so
potegnili rezervno kolo. Kratka pavza in kar naenkrat se je
pojavil tricikel s kokakolo in sladoledom. Bili so navdušeni.

P. M., stanovalka
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Socialni praktikum
dijakov Škofijske klasične gimnazije Šentvid

Obisk vašega doma je bila čudovita izkušnja, ki je gotovo ne bom
pozabila. Čeprav smo bili tu le dva dni, smo izvedeli veliko
novega o domu in stanovalcih. Rada bi se zahvalila ge. Skuber
za pogovor. Vsi so nas zelo lepo sprejeli. Že ko smo prišli so nas
bili veseli in mislim, da smo si drug drugemu polepšali dan.
Lara, dijakinja

Obiska Doma starejših občanov sem se zelo veselila, saj še nikoli
prej nisem bila v takšnem domu. Ko sem prišla sem, sem bila
zelo prijetno presenečena, saj so nas starejši zelo lepo sprejeli.
Najboljše je bilo preživljanje časa z mojo varovanko Marjeto
Sokolič, ki je res topla in prijazna oseba. Pogovori z njo so bili
vedno zanimivi, saj je med nama toliko let razlike, da povsem
drugače gledava na svet in druga drugo lahko veliko naučiva.
Hvaležna sem za vse trenutke, ki sva jih skupaj preživeli in
upam, da sem tudi njej polepšala ta dva dneva.
Patricija, dijakinja

V sklopu Socialnega praktikuma, ki ga je organizirala Škofijska
klasična gimnazija v letu 2018, smo dijaki 2. letnika nudili
prostovoljno pomoč stanovalcem v Domu Preddvor. Spoznala
sem mnogo prijetnih ljudi, družbo sem delala gospe Dolinšek, s
katero sem se odlično ujela in spoznala. Gospa mi je prijazno
razkazala dom in poskrbela za nadvse prijetno izkušnjo.
Četudi smo v domu preživeli le dva kratka dneva, sta mi ostala
v lepem spominu, poskusila se bom tudi čim večkrat vrniti.
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Vsem, delujočim in stanujočim v domu, želim vse dobro, prežeto
z veseljem!
Prijeten pozdrav,
Tajda, dijakinja
V okviru Socialnega praktikuma, ki ga organizira naša šola, sem
se odločila, da pridem v vaš dom z namenom, da dobim kakšno
novo izkušnjo. V teh dveh dneh sem se naučila veliko novega ob
spremstvu gospe Štefančič. Vsi so nas zelo lepo sprejeli in bili
odprti. Ta izkušnja mi bo za vedno ostala v spominu.
Zala, dijakinja
Že v osnovni šoli sem v 8. in 9. razredu obiskovala Dom starejših
občanov. Veliko smo se pogovarjali in izvedela sem kar nekaj
zanimivih življenjskih zgodb. V 2. letniku sem spet dobila
priložnost, da izkušnjo ponovim. Tokrat sem pobližje spoznala
gospo Bliznac. Je izredno zanimiva ženska, ki je v življenju
doživela marsikaj. Dva dni smo se zabavali skozi različne
dejavnosti (sprehod do jezera, glasbene urice …).
Kot pričakovano, je bil socialni praktikum zabaven, poučen in
interesanten, upam, da še kdaj dobim priložnost za ponoven
obisk Doma starejših občanov.
Hana, dijakinja
Mladi se velikokrat ne zavedajo, kakšen zaklad leži v srcih tistih,
ki so prišli pred njimi. Mnogo bolesti, radosti, ki se prenašajo iz
enega rodu na drugega. Moramo si zadati plemeniti cilj, da bomo
ta zaklad ohranili in ga varovali kot veliko dragocenost. ne
pustimo, da velik tovor časa zbledi kot črta na morski obali in ne
pustimo, da ga vzame brezsrčno morje. Vklešimo ga v skalo!
Gregor, dijak
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Pomen vode za naše telo
Povzetek predavanja za stanovalce enote Naklo
vodje SZNO Petre Valjavec

Voda je tekočina, ki jo moramo dobiti v svoje telo, drugače se
začnejo kazati posledice.
Petra povabi vse prisotne na požirek vode, ki smo jo vnaprej
pripravili na mizo. Uporabniki dvignejo kozarce in skupaj
nazdravimo.
Voda je izrednega pomena za naše telo. Naše telo ne zmore samo
proizvajati tekočine, zato jo je potrebno vnašati v naše telo skozi
usta.
Kako prepoznamo, ali v naše telo vnašamo dovolj tekočine? Če
naše telo dobi zadostno količino tekočine, je naš urin svetle barve
in brez vonja, če pa v telo vnašamo premalo vode, pa se naš urin
obarva temno in ima neprijeten vonj. Če je naš urin temne barve,
pomeni, da smo dehidrirani in nujno potrebujemo v naše telo
vnesti vodo.
Pomembno je, da pijemo mlačno vodo in ne hladne, mrzle vode.
Voda je najcenejše in najboljše sredstvo za hidriranje našega
telesa, voda se v naš organizem najhitreje vpije. Voda je dobra
za hujšanje, prav tako iz našega telesa z vodo odpravljamo vse
strupe. Voda ohranja dobro počutje.
Simptomi, ki se lahko pojavijo ob lažji dehidraciji, so: glavobol,
utrujenost, dekoncentracija.
Ob hujši dehidraciji se pojavijo vrtoglavica, nižji pritisk, suha
sluznica, jezik obložen z belimi oblogami in utrujenost.
Ob kronični dehidraciji se lahko pojavijo prekomerna teža,
želodčne težave, vnetje trebušne slinavke, žolčni kamni,
poslabšanje astme, poslabšanje alergije, glavobol, migrene,
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poslabšanje angine pektoris, artritis, povišan holesterol in
depresija.
Najbolje je piti vodo, kava in čaj dehidrirata, zato je priporočljivo
ob takšnih napitkih spiti kozarec vode.
Pomembno je, da človek na dan zaužije od 2 do 3 litre vode.
Ljudje, ki imajo težave s srcem morajo biti pri vnosu vode v telo
še posebej pazljivi.
Dobro je če vsak dan pričnemo tako, da spijemo kozarec mlačne
vode.
Voda je zlato!
Zapisala Jerneja,
socialna delavka pripravnica
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Voda – zdravje – medicinska znanost
Skupina japonskih zdravnikov je raziskovala in potrdila
domnevanja učinkov pitja tople vode. Znanstveni testi so dokazali
prednosti pitja tople in slabosti pitja mrzle vode.
Izsledki kažejo, da je pitje tople vode tako za stare-resne, kot tudi
za nove-moderne bolezni dobrodejno in zdravilno domala za vse
zdravstvene težave.
Navedemo nekatere: glavobol, bolečine v telesu, srčni sistem,
artritis, epilepsija, maščoba v krvi, bronhitis, astma, tuberkuloza,
bolezni ledvic in uroloških organov, bruhanje, gastritis, diareja,
hemeroidi, diabetes, zapeka, bolezni oči, ušes, grla, nosu,
maternice, rak ...
Zdravljenje in boljše počutje s pitjem tople vode:
Zjutraj na prazen želodec popijte 4 kozarce; na začetku zagotovo
ne bo lahko, toda z vztrajanjem postane užitek. Dobro je, če za
tem operete zobe, počakate 45 minut in šele zatem normalno
jeste. Starejši ali bolni naj spijejo pač kolikor lahko, zatem naj
dnevno povečujejo količino pitja. Priporočljivo je tudi popiti vsaj 1
kozarec pred vsakim obrokom, dnevno skupaj 2 do 3 litre.
Način naj preide v navado za vse življenje, stranskih učinkov ni.
Okvirno potrebni časi za poboljšanje oz. zdravljenje:
•
•
•
•

10 dni: gastritis, zapeka, želodec in druge lažje bolezni,
30 dni: visok-nizek krvni pritisk, diabetes, srčni utrip,
90 dni: tuberkuloza,
120 do 180 dni: astma, rak idr. težje bolezni.

Osebno mislim in svetujem: stvari je vredno preskusiti
ter uporabljati, toda ne pričakovati čudežev.
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Pitja hladne vode mladi ne občutijo, starejšim pa škoduje. Hladna
voda zapre štiri srčne žile, povzroča kap, težave z jetri, prebavo …
Iz ljudske modrosti poznana - dosti v rabi pa je osončena voda.
Pripomore splošnemu zdravju, ker povečuje energijske
zmogljivosti organizma. Pripravimo jo lahko kar sami takole:
Čisto pitno vodo (priporočljiva je ionizirana) izpostavimo sončni
svetlobi ves dan, v prozorni (nebarvani) steklenici. Lahko kar na
okenski polici, z rahlo odvitim pokrovčkom. Poljubno več steklenic.
Po celodnevnem sončenju nastane najnaravnejši energetski
napitek. Spijemo jo lahko v 24 urah (toliko časa se energija
ohranja). Telesno počutje in moč se z njo poveča veliko bolj kot z
kakšnimi drugimi »razvpitimi« energetski napitki. Pomisliti je
vredno, da gre za povsem naravno pijačo brez kemijskih dodatkov.
Sam sem osončeno vodo užival več let, po občutju zelo učinkovito.
Opozorilo: voda v mrazu poveča obseg, zato steklenico razžene.
Kot zaključek pa namig oz. poduk: Užitek je po obroku popiti
priljubljeno hladno pijačo. Toda hladna pijača »zlepi« maščobe,
upočasni prebavo, poveča kislino, krče (absorpcija je hitrejša,
razbrazda črevesje, vodi v debelost, do raka).

Zato je zaradi zdravja, po obroku, boljša topla juha ali
topla voda.
Peter L., stanovalec
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Šmarnična pobožnost
Šmarnice so še vedno ena
pobožnosti na Slovenskem.

najbolj

priljubljenih

ljudskih

Začetki šmarnične pobožnosti gotovo segajo že pred leto 1815,
ko je papež Pij VII. pobožnost meseca maja potrdil in obdaril z
odpustki. S pobožnostjo, ki so jo poimenovali Marijin mesec, so
začeli v Rimu, od koder se je hitro razširila po vsej Italiji, Nemčiji
in Franciji. V Nemčiji je nadomestila praznovanje ob poganskem
»majskem drevesu« (Maibaum). Tudi v Sloveniji so jo z veseljem
sprejeli.
Med Slovenci se je
majniška
pobožnost
začela v ljubljanskem
semenišču na pobudo
četrto letnika Jerneja
Lenčka leta 1851, od tod
pa se je hitro razširila po
vsej slovenski deželi.

Besedilo za to pobožnost z naslovom Mesec Marije je že leta 1842
iz francoščine priredil Davorin Trstenjak. Leta 1852 so to
marijansko pobožnost obhajali v ljubljanskem Alojzijevišču, leta
1855 so pobožnost obhajali že v romarski cerkvi na Kalobju, leta
1860 v mariborskem bogoslovju.
Janez Volčič je leta 1855 napisal knjigo z naslovom Šmarnice, po
cvetlici, ki vzcveti v začetku maja, in pod tem imenom se je
pobožnost hitro razširila med ljudmi. Ljudje so to pobožnost vzeli
za svojo in so jo obhajali pri številnih Marijinih kapelicah, kjer so
brali šmarnično branje, molili litanije in peli Marijine pesmi. Še
danes je ta navada marsikje ohranjena, čeprav imajo danes po
cerkvah šmarnice največkrat med mašo.
18

Ker so v zadnjih desetletjih duhovniki šmarnice uporabili tudi kot
posebno katehezo za otroke, je nastalo tudi posebno šmarnično
branje za otroke in posebno za odrasle vernike.
Z razmahom šmarnične pobožnosti se je pokazala potreba po
šmarničnem branju in primernih pesmih. Prav v času razširjanja
majske pobožnosti je slovensko slovstvo dobilo največ nabožnih
pesmi. Res niso bile vse umetniške, a so s primerno melodijo
vernikom segle globoko v srce. Pesmi so začeli zbirati v zbirke in
jih izdajati v obliki pesmaric. Prvo takšno zbirko je izdal duhovnik
Blaž Potočnik leta 1827. Zaradi velikega zanimanja so jo morali
trikrat ponatisniti.
Vir: http://katoliska-cerkev.si/ljudska-poboznost-smarnic-v-zgodovini-slovencev

IMM, stanovalka

Svetovni dan čebel
Slovenci smo čebelarski narod, čebelarjenje ima v Sloveniji
poseben
status
kmetijske dejavnosti. V
Sloveniji
je
zato
zavedanje o pomenu
čebel in skrbi zanje na
visoki ravni.
Čebelarska
zveza
Slovenije
je
v
preteklosti začela z več
projekti, kot so medeni zajtrk, čebelarski krožki in sajenje
medovitih rastlin, ki jih je javnost dobro sprejeta.
Leta 2014 je dala pobudo za razglasitev svetovnega dneva čebel.
Ob zavedanju pomena ohranjanja čebel in čebelarstva, se je
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Vlada Republike Slovenije odločila, da podpre projekt svetovni
dan čebel in se s tem zavezala, da bo izvedla vse formalne
postopke za praznovanje tega dne.
Slovenija je bila med prvimi v EU, ki je leta 2011 na svojem
območju prepovedala uporabo določenih pesticidov, nevarnih za
čebele.
Čebelarstvo v Sloveniji
V Sloveniji je čebelarstvo pomembna kmetijska dejavnost, ki ima
dolgo in bogato tradicijo. Slovenci smo čebelarski narod, več kot
10.000 Slovencev oziroma vsak dvestoti Slovenec čebelari. Zato
tudi nič presenetljivega, da imamo Slovenci v Radovljici svoj
Čebelarski muzej, slovenski čebelarji pa se na lokalni ravni
povezujejo v lokalna društva, ki delujejo v okviru Čebelarske
zveze Slovenije.

Čebelarstvo v Sloveniji uživa mednarodno priznanje zaradi svojih
posebnosti, kot so edinstvene panjske končnice in tradicionalni
20

panji. Sredi 18. stoletja so se pojavili edinstveni pobarvani leseni
čebelji panji z motivi ljudskega pripovedništva, t.i. panjske
končnice. Te prave galerije ljudske umetnosti na prostem
pomagajo čebelam pri orientaciji, čebelarjem pa so v pomoč pri
ločevanju med čebeljimi družinami.
Večina slovenskih čebelarjev za čebelarjenje uporablja
tradicionalni panj, t.i. panj AŽ, ki se je razvil pred več kot sto
leti. Tradicijo čebelarjenja so slovenski čebelarji nadgradili v
čebelarski turizem.
Kranjska čebela
Apis mellifera carnica, znana tudi pod imenom kranjska čebela
(ali kranjska sivka), je avtohtona slovenska podvrsta čebele, ki
slovi po svoji krotkosti, delavnosti, skromnosti in odličnem
občutku za orientacijo. Poleg tega jo odlikuje tudi delavnost,
dolgoživost ter bujen spomladanski razvoj. Ker se je sposobna
uspešno braniti pred škodljivci in ker je nežna do čebelarjev, je
zelo cenjena!
Ta čebela, ki je simbol trdega dela in praktične modrosti, je druga
najbolj razširjena vrsta čebele na svetu, v Sloveniji pa je
zaščitena kot avtohtona podvrsta.
Na čebele moramo gledati s spoštovanjem, posebno moramo
paziti, da ne pridejo v stik s kakšnim škodljivci, to so razni
pesticidi, da ne pride do zastrupitve, kar se je pokazalo že
nekajkrat v obliki poginulih čebel.
Čebele so res nekaj posebnega tudi glede pridnosti je tudi rek,
da če ne bo čebel, se tudi življenje za človeštvo končuje.
Vir: https://www.worldbeeday.org/si

IMM, stanovalka
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Bosonogi pastirček na gori
Anekdota o resničnih doživljanjih dečka, ki je danes že prerasel
zrelega moža. Še kot fantič je z nekakšnim žarom ljubezni
pogledoval proti vrhovom, vabili so ga, mu spodbujali dušo. Ni
razmišljal o vzponih, bil je še premajhen, z mislimi ves predan
domačim opravilom na mali kmetiji. V gorski vasici je bilo
podobno z vsemi otroki, vsak je moral poprijeti za motiko,
grablje ... Njega je poleti zaposlovalo delo okoli hiše, na polju,
živina na oddaljenem pašniku. Tako skozi celo poletje, večkrat
ves dan. Obenem je nabiral zdravilna zelišča, da si je prislužil
denarce za čevlje, oblačila in šolske potrebščine. Mikale so ga
kače in metulji, ter ga strastno vabili k lovu. Vedno bosonog pa
se je boječe srečeval z nalivi, neurji, grmenjem, točo, strelami in
volkovi. Ni ga preveč vznemirjalo, vse pogosteje je bil z mislimi
višje, in se hrepeneče oziral gor na bližnji hrib. Ob vsem
dodatnem početju je zato kar pozabljal na varovanje živine.
Klical ga je strmi vrh Lašček, visok 1071 m. Ni se mogel
premagati, bosonog se je povzpel nanj. Skrita sila je bila
močnejša od osnovne obveznosti, duša mu je ponujala svobodo.
Kasneje, po vrnitvi, se ni počutil prizadetega zaradi neprijetnih
posledic, ki so bile neizogibne. Živina si je namreč medtem
poiskala sočnejše paše in razjezila soseda lastnika. Zavestno je
prenesel pričakovano šibo, slutil je njeno ostrino, zanemaril
strah, se pogumno zravnal. Nič ga ni ustavilo, obogaten z
izkušnjami je nadaljeval vedno bosonog. Tem bolj previden pri
lovu kač, na ostrih kamnih. Ti so mu pogosto zadajali rane in
oteževali hojo. Kaj hitro se mu je vse zacelilo brez pomoči
zdravnikov, brez sterilnih povojev. Mati mu je bila pripravila
obveze iz dotrajanih oblačil in ga poučila: »Preden obvežeš se na
rano polulaj. Lasten urin je namreč najboljše razkužilo«.
Vse dolgo poletje je tako tod preživljal otroštvo. Srečen, ne da
bi se zavedal. Na jesen se je pridružil pouku, sledila je starka
zima. Z njo veselje in misel na zaščito pred mrazom, ki je tam
22

neusmiljeno pritiskal. Vedno je nasula debelo snežno odejo, a ga
ta ni ovirala. Z vrstniki se je kepal, sankal, smučal, pa ne na
običajnih smučeh, sam si jih je izdelal. Očitno z dobrimi
tehničnimi lastnostmi in odlično drsno ploskvijo. Na njih je
namreč zmagal na smučarskem šolskem prvenstvu. Hahaha, le
kdo ne bi ponosno stopil na piedestal. Po medaljo in prave smuči,
lepe belo rdeče, zavidala mu jih je cela šola. Kot že rečeno je
smuči izdelal sam. Izbral je primerno debelo javorjevo drevesce,
ga osušil, zatem po mizarsko obdelal. Za obvezne krivine si je
pomagal s tistim, kar je bilo pri hiši. V kotel kjer je mati kuhala
repo za prašiče je posadil tisti del smuči, ki je bil predviden za
krivine, ju tam pustil na vrenju, dokler se ni les omehčal. S
pomočjo lestve je krivini naredil tako, da je smučki vpel med
klina, ju zapognil, privezal, počakal, da sta se osušili. Krivini je
še osmodil nad plameni, da se nista ponovno zravnali, ter
premazal z rdečim lakom. Nadomestek za okovje: izbral je
usnjene pasove, jih pritrdil, da so se čevlji tesno prilegali.
Iznajdljivost ga je popeljala naprej v kovaški poklic. Tudi tu se je
izkazal. Izdeloval je rezilna orodja, svedre …, postal je mojster v
kaljenju. Delal je po naročilu Kovaške zadruge, ki je izdelke tržila
doma in izvozu. Tudi njegove, v Egiptu. Tako ni več nabiral zelišč
bosonog, pri kovaštvu je bilo cvenka, celo za družabna srečanja
s kolegi in dekleti.
Hribe pa je nosil v srcu, se pogosto podajal na ture, si nabiral
telesnih moči za spretnejše opravljanje težkega kovaškega
poklica. Privoščil si jih le ob nedeljah v družbi kolegov. Po vrnitvi
so se običajno kratko družili, rekli kaj o ljubezni, domačem
ognjišču. Mati pa ga je svarila, hvalila, spodbujala. Njene modre
nauke je shranil v »memorijo«, kot življenjsko vodilo: »Ne
zanemari sebe, v zadeve drugih se ne vtikaj, spoštuj njihovo
zasebnost, ne jemlji jim dostojanstva, ne vsiljuj svojega
mnenja.« Delovna, vzdržna in modra je bila mati. Sama z otroki
je zmogla surove vojne čase. Čisto na začetku je izgubila moža,
zato je sama z delom, revščino, vedrino, nežno vzgajala otroke,
kazala pot do znosnega življenja, pot v svobodo. Njen vzor
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neomajne zavzetosti, poštenega odnosa z obilico dobre volje,
nasmehom in pesmijo, mu je dal smernice na poti preživetja.
Danes, odrasel, si še vedno zabrunda prenekateri spev tistih
časov, spoštljiv spomin na materino milino.
Tamkajšnja skopa zemljica skupaj s kovaštvom pa mu nista
nudili razvoja, zlasti ne možnosti izobraževanja. Zato je fantič
odšel za kruhom v svet. Ob redni zaposlitvi v tujem kraju, je dalj
časa študiral, v službi bil delaven, tudi družbeno aktiven,
ustanovil Planinsko sekcijo, si zagotovi višji službeni status. Hribi
pa so ga zapeljali do vodništva. Tu je razširil poznavanje
obnašanja, spoznal pravila ravnanja z varovanci, o nevarnostih
gora, obveznostih, lepotah, čarih turne smuke. Poglobil je znanja
o varnosti, družabnosti, kako ukrepati ob nesreči. Obogaten z
znanji varnega gibanja tudi v prepadnih stenah, je smelo odhajal
na zahtevnejše ture. Vendar pa je bil hvaležen tudi sreči, da ga
ni ugonobilo v prenekaterem od kritičnih trenutkov. Domišljal si
je sicer, da ga spremlja nevidni varuh, ga rešuje v zagatah.
Intuitivno se je tako prepuščal duhu tega varstva in se zato drzno
podajal na zahtevna pota. Prepričan, da mu milost kaže pravo in
varno pot obnašanja, poklanja mir. Češ, »rojen sem pod srečno
zvezdo, tudi v zahtevnih trenutkih sem vedno našel rešitev,
izhod.« Tu je črpal hrabrost. Sreča ga je namreč spremljala celo
na cesti, še posebno mu je ostal v spominu dogodek iz časov
zaključka vojne, leta 1945. Kot mali deček je edini ostal živ v
skupini treh odraslih in vprežnih volov, ker so ga drobci avionskih
bomb po srečnem naključju zgrešili. Švigali so mimo njega,
smrtno zadeli tri odrasle moške, dva vola. Kot si še sedaj
domišlja, se je tedaj tu »drugič rodil«.
Z ljubeznijo v srcu je hodil, oblazil, preplezal in presmučal
domala vse slovenske vrhove. Sam, kot vodnik pa skupaj z
odraslimi planinci, s šolsko mladino, vrtci – starši vzgojiteljicami. Radovednost ga je popeljala v nepoznano tujino:
na makedonsko-srbsko-hrvaške vrhove, Visoke Ture, italijanske
Dolomite, tja do vrhov, ki obkrožajo znameniti Aiguille du Midi.
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Na zahtevnejših vzponih je utrdil tehniko obvladovanja gibanja,
obnašanja, širil obzorje čarov gorskih lepot. Čeravno »sreča in
pamet ne korakata skupaj«, se je brez resnejših posledic vračal.
Edino na Mont Blancu si je Franci (najbrž zaradi utrujenosti in
hudega meteža) zlomil nogo. A glej srečo, že več vzponov je
poprej pripravil tja gor, pa je tokrat prvič uredil zavarovanje za
varovance in vodnike, za primer reševanja z gore in nudenja
pomoči v tuji zdravstveni ustanovi. Za varen sestop iz tistih
težavnih razmer za skupino, en avtobus gornikov, je zahteval
previdno preudarno ukrepanje: dva vodnika sta navezala gornike
v eno samo dolgo navezo, ostali vodniki navez pa so kot reševalci
prenesli ponesrečenca v dolino. Helikopter namreč ni uspel
pristati zaradi vetra in meteža. Manever je preprečili zdrse, padce
v zasnežene razpoke, izgube gornikov v gosti megli, v neznanem
svetu. Vse se je dobro izteklo. Celo Franci je po hudi pljučnici in
zakrpani nogi ponovno lahko zahajal v hribe, tudi v družbi s
»pastirčkom«.
Kot prijatelja sta namreč soglašala, da je gora najlepša, ko jo
prekrije sneg. Mikavno vabi v naročje svoje beline, zato se
zimskim vzponom in turni smuki ni upiral. Veličastni spusti s
strmih gora poživijo srce, okrepijo telo, poplačajo napore za
preliti znoj, nudijo duši zadovoljstvo. Nepozabni slalomski zavoji,
virtuozno vijuganje, prepadni, s soncem obsijani grebeni.
Ponavljal je ture v manjših skupinah, redko sam. Brez cepina,
derez, vrvi, lopate in snežne žolne pa se običajno tja ni podajal.
Strah pred plazovi je zahteval skrajno previdnost. »Ne oholo,
dostojno, ponižno stopaj pred vladarja!« mu je šepetala duša.
Krutost narave pa je zahtevala treznost, a ga je tudi spodbujala:
»Pridi, naberi si moči, ne veš kdaj ti bo potrebna, morda pri
pomoči človeku v stiski. Nenazadnje potrebuješ modrosti,
vedrine«. Zadovoljstvo je našel tod, a tudi na njegovi najljubši
gori, Storžiču. Osrečevala ga je poleti in pozimi, v pripeki–
zmrzali, nanjo se je največkrat povzpel. Seveda pa ga je tudi
očak Triglav osrečeval, povzročal težave s poledico, mokroto,
pripeko, ga spodbujal. Zaradi njegovega splošnega slovesa, se
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je tu nekoliko razgovoril. Pozimi se je nanj podajal z derezami,
cepinom, smučmi, poleti z vrvjo; sam, z varovanci vseh poklicev,
starosti. Vljudno jih je poučil: »Pazljivo, spoštljivo stopaj tu na
Očaku, zavedaj se, da je on kralj gora, simbol slovenstva,
simbioza svobode, alpinizma, biser gorništva, parnas pesništva,
bajeslovni feniks. In vedi, že Valentin Vodnik ga je slavil kot
božjo krasoto, saj je zapisal: »Pod velikim tukaj bogom«. Hvalil,
poveličeval, častil je njega, njegovo ime! Tako torej, le pomisli,
najbrž ga ni, ki ga pogled na Očaka ne bi očaral. Kdorkoli se
povzpne na njegovo teme, ga prevzame vzvišenost, navdušenje,
ljubezen, spoštovanje. Razumljivo, saj ko se oko zazre naokoli in
tja dol do Aljaževega doma, ga prevzame strah, ob pogledih
vztrepeta srce, vznemirjen se zazre v prepadne globine. Sami
ostri grebeni, strme grape, divji svet … Oddahne si na zelenih
dolinah. Dušo zajame neslišni spev mogočne simfonije, se
klanjanja veličastju. Dolinski napuh splahni, privre spokojnost,
krotkost, spoštovanje in strah, izginejo ideje, misli bogatenja,
položaja v družbi.
Duša je tu na temenu prevzeta, telo mlahavo od upehanosti, v
srcu pa tlijo ljubezen, spoštovanje, upanje. Tem bolj spoštovan
in opevan je bil Očak že v davnih časih. Vrh sam, kot tudi celotno
njegovo pogorje. Veljal je za sedež bogov, kamor človek ne sme
stopiti – niti ne more. Bogokletna je bila misel o vzponu nanj,
zato so ga spoštljivo, s strahom le opazovali. O tem je nastalo
več pripovednih dogodivščin. Ena takih je mitološka pripovedka
o Zlatorogu. Govori o drzni objestnosti divjega lovca in gamsa
pod zaščito božanstva. Čudežna, po izročilu. Lovec se je podal
nad Zlatoroga, čeprav so ga varovale bele koze - žene rojenice –
vile. Če bi ga zadela krogla, bi iz vsake njegove kaplje krvi
pognalo zelišče s čudežno močjo. Obudila bi ga, takoj ko bi jo
použil, mu dala novih moči, zlasti zlatim rogovom. Trentarski
divji lovec se je kljub temu podal nadenj, užaljen zaradi nezveste
ljubezni dekleta. Sledil je pohlepu bogastva, da se izkaže,
obogati. Strastno-drzno je plezal po policah, izpostavljenih
prepadnih stenah, si izsilil dostop. Spretno in srečno je lazil,
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preplezal pasti vse do vhoda v njegov dom, kjer je bilo
nagrmadeno zlato bogastvo. Seveda ga je Zlatorog skrbno
varoval, mogočno je stal pred vhodom, bil pa je odlična tarča.
Lovec je ustrelil in se radostil, ko je Zlatorog hropeče omahnil. Iz
njegove krvi so pognale čudežne rože, použil jih je, se mogočno
dvignil, skočil do lovca in ga s zlatimi rogovi pahnil v prepad.
Užaljeni Zlatorog se je zatem srdito pognal, ni se oddahnil vse
tja dol do Sedmerih jezer. Spotoma je razoral vso skalovje, nato
pa izginil. Izginile so z njim tudi rojenice. Posledice te moči so še
danes opazne. Čeprav porasle, a prav zato izjemno lepe, ob
strmih stenah, obilica zelenja, slikovita jezera. Nezvesta ljubica
pa je zaman čakala lovca, ga objokovala; se spokorila ob
mrtvem, ko ga je Soča naplavila. Kruti poduk lovcem, tudi nam.
Ukradena skrivnost, kot prvega v steni, je lovca ugonobila,
pomagati mu niso mogle niti vile. Ja! Davni dogodki. K svarilu pa
Abram dodaja: »Kdor je čistega srca in prost pohlepa, ljubi
sanjavo lepoto pradedov. Ko stopa po temenu Očaka, čuje tiho
pesem njegovih skritih duhov, in mir, kakor v snu.« Aktualen
poduk, kajti brez predaha se pehamo za dobrinami. Boj s časom
nas žene, odtujuje, ne utegnemo s pozdravom. Zanemarjamo
odnos do narave, gora, nespoštljivo se vedemo. Brezupno
postaja. Narava se neusmiljeno maščuje. Kaj nam bogastvo?
Spoznanje, kriza, trpljenje, uničenje? Kaj bo z gorami, deklico z
okamenelim licem, tam v Prisanku, katere zgodba sliči na dobre
vile. Lice te Ajdovske deklice je veliko, po dolžini za dober ducat
pastirčkovih teles. Ni jih izmeril ko je stal ob njej tam v steni. Po
izročilu je živela v Trenti, vodila popotnike skozi snežne zamete,
med plazovi, do Vršiča. V zahvalo so ji ob vračanju puščali hrano,
ker ni zahtevala plačila. Kot rojenica je običajno obiskovala
nosečnice in matere, prerokovala novorojenčkom. Neke noči je v
Trenti obiskala spečo nosečo planšarico, se ji neslišno približala
in ji prerokovala: »Otrok bo postal lovec, ustrelil Zlatoroga,
obogatel z rogovi.« To so slišale njene sestre, in jo iz
nevoščljivosti in zaradi napovedi smrti Zlatorogu, preklele. To se
je uresničilo takoj zatem, ko je stopila na Vršič. V hipu so jo zli
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duhovi omrtvičili, okamenela je, njeno lice pa je veter treščil v
steno Prisanka s silno močjo, in tam pustil njen pečat. Tako
pripovedka. A njeno lice je vse do danes ostalo izrazito in vidno
že od daleč. Še najlepše s poti, ki pelje iz Kranjske Gore na Vršič.
Tu v steni zbuja pozornost, fotografom pa predstavlja edinstven
motiv. Deklica sicer izvira iz časa Karantanije in poganstva. Njeni
starši Ajdi so bili velikani, deklica, njihova hči, pa zato prav tako.
Izjemna velikost ji je omogočala, da je z eno nogo stala v Trenti
z drugo na Vršiču. Nedoumljivo? Ali je šlo za resnično bitje in
ljudstvo, ni poznano, znano je le, da se zgodba prepleta z drugimi
pripovedkami. Zvedav pastirček je vse to spoznal kot odrasel, ko
se je klatil po vrhovih Julijcev, zlasti po Očaku.
Ogledoval ga je in spoznal, da je s svojo severno steno najlepše
viden tam z vzpetine, od koder se pot s Hrušice preveša proti
Dovjemu. Po vsej Zgornjesavski dolini je ni točke za boljše
razgledišče. Slikovitost narave pa tod dopolnjujejo mogočni
Cmir, silna Rjavina z ostrimi Dimniki, Vrtaška planina, Črna gora,
zelena Mežaklja ter alpski biseri - doline: Vrata, Kot, Krma, zadaj
pa skromno kuka dolga mejna veriga Karavank. Večkrat je lazil
tod, zato mu je prišlo v navado, da mora tik pred Mojstrano zaviti
levo, da ne zgreši zatrepa Vrat. Tam, s poti proti Aljaževemu
domu, se razkaže še mogočnost podobe Očaka. Mistična
piramida - triglavski tempelj. Prepadna arhitektonska severna
stena pa pokaže svojo divjo lepoto šele tam naprej v okolici
doma. Zagotovo čar, ki tja privablja domače in tuje obiskovalce.
Poleti so večinoma kot ogledniki, da si napojijo radoznala srca.
Gneča je tudi na vzponih, umiri se s prihodom zime. Stalni gostje
so le resni gorniki. Vsi pa, ki se nanj vzpenjajo, snujejo
idealizem, so avantgardisti alpinizma. Mika jih zmagoslavje
strmih polic, stebrov, gredin. Veliko je razočaranj, zavrnitev,
hrepenečih po izrednih doživetjih. A vrata: kot vhodna, pojem,
mesto kamor hodimo skozi, in Vrata so vedno tam. Že slavni
možje: Hacqet, Kugy, Aljaž, Finžgar, Vodnik, Valvazor, Prešeren
in drugi, so tam črpali modrost opevanja in hrepenenja,
navdahnjeni z idiliko surovosti naravne lepote. Tudi odrasel
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pastirček je tod blažil utrujenosti, se z varovanci vzpenjal na
Očaka. Tam je okronal štiri desetletja ljubezni do gorništva vodenja.
Peter L., stanovalec

Človek, sam sebi sodnik
Vedno dela človek tako, kakor trenutno o sebi misli. Prepričanje,
ki ga ima je vodilna in gonilna sila njegovega ravnanja. »Človek si
vedno sodi sam sebi, si vzpostavlja in dela lastno počutje, ga nosi
s seboj, takšnega izkazuje soljudem, svetu.«
Z vedrino v duši, vedrim licem, ali pa s črnimi mislimi, mrkim
gledanjem predse! Z nasmehom si ustvarja počutje, razveseljuje
bližnje, ohranja zdravje, podaljšuje življenje. Živel bo srečen,
dobro mu bo šlo. Obratno pa z zagrenjenim licem greni življenje,
zapravlja zdravje, ovira razvoj sebi, bližnjim. Osebnost z vedrino
na obrazu izraža veselje že od daleč, izkazuje dobrosrčnost, je
ljudem veselje, radi so z njim. Vprašanje pa je, če bi zagrenjež
lahko spremenil svoj značaj? Hm, izročilo pravi: »Človek se
spremeni ko se v jamo zvali.« Izjeme so, a terjajo trdno
odločenost! Prepoznati svojstvo lastnega obnašanja pomeni smel
poseg v dušo, saj ta težko prepozna krhkost lastne narave, čeprav
tudi grabežljivim konec ne uide. Končno dejstvo tega obstoja je
smrt. Ta pa daje življenju vrednote. Duši je potrebno ukazati, da
začne ceniti vse tisto kar je človeku dano v njegovem bežnem
življenju. Ko duša sprejme ukaz išče oporo, zato je pomembno,
kje in kako naj jo najde. Verni se z zaupanjem Vanj prepustijo
notranjemu vzgibu, odpre se jim nova dimenzija. V stiku s seboj,
z bližnjimi, z Bogom so povabljeni na vzpon, na sam vrh življenja.
Hvaležno sprejmejo vrednoto in vse kar življenje prinaša. A
neverni? Teh sploh ni, vsakdo veruje, ima svoje ideale, svoje
poštenje, nanje se lahko opre. Vsak človek mora začutiti-čutiti, da
je vredno, da živi. Tu in sedaj. Francoski filozof J. P. Sartre je
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zapisal: »Človek je tisto, kar si sam naredi iz sebe. Šele nato bo
takšen kakršnega se bo naredil, zato je odgovoren za tisto kar je.
Človeške narave ni. Človek je bistveno svoboden, bistveno
odgovoren zase, za soljudi, ne-zavedajoč se vpliva na človeštvo,
na družbo.«
Značaj posameznika prepoznamo s pazljivim pogledom nanj. Da
živi umirjeno pokaže njegovo vedro lice, nasprotno pa je lice živčno
razklanega mrko, moti ga vse, celo pozdrav. In kje lahko iščemo
vzroke? Značaj človeka je zapisan v lastnih genih. Tako nosijo prvi
v svojem srcu iskrenost, vedrino, okolju so priljubljeni, odlikuje jih
skromnost, hvaležnost, poštenost. Nasprotno pa živčne
obremenjuje sedanjost-preteklost, vedno se počutijo ogroženi,
zaskrbljeni (zaradi denarja…), prizadeti, nezaupljivi, črnogledi,
vase zaprti, pehajo se brez predaha; nevoščljivost in kritika sta
njihova stalnica. Vzroki se skrivajo v njih, v osebnosti človeka.
Primeri:
1.) Po dveh težkih kirurških posegih in hudih bolečinah živi v domu
starejših. Tu ima zagotovljeno osebno oskrbo. Hvaležen, spokojno,
brezskrbno mirno živi, ves je prepuščen Njemu. Neobremenjen je
čakal na poseg tudi že poprej, povsem prepuščen, ne-zaskrbljen.
Sedaj preživlja dneve pretežno v postelji, za premikanje uporablja
hojico, sicer tujo pomoč z invalidskim vozičkom. Živi skromno,
brez radia, televizorja... Osebnih stvari nima veliko, omare-predali
so napol prazni. Prepuščen radosten srečen, se zaveda, da je živ,
ne pogreša ničesar, hvaležen je, če mu skuhajo kavo... Skromnost
mu prinaša mir, zadovoljstvo in srečo, »sam sebi si jo je prisodil!«
2.) Usoda in še kaj zraven, sta ji naklonila obilico denarja, zato si
z njim lahko privošči skoraj vse kar vidi in si zaželi. Priboljške,
darila, potepanje z avtom… A kljub temu srepo zre predse. Ne
vključuje se v družbo, domske dejavnosti jo ne zanimajo. Sicer je
preveč zaposlena sama s seboj, s prestavljanjem, iskanjem stvari.
Omara, predali so ji prenapolnjeni, stvari pa obešene kjerkoli.
Obremenjena in nezaupljiva drži vse pod ključem, tudi ko je doma.
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Z mrkim izrazom ji potekajo trpki dnevi. V stikih z bližnjim mora
biti vse po njenem, sicer takoj loputa, neti prepire, prestavlja
stvari, žali, zaničuje, grozi. Potreb bližnje noče videti. Kje so
vzroki? Mar značaj, obilica, gledanje oddaj vprašljive vsebine,
branje rumenega tiska…? Mar s tem otežuje počutje sebi, bližnjim?
Namišljeno prepričanje, da ji nekdo nagaja, izziva… ji ne dopuščajo
miru. Usodo nesrečne zagrenjenosti si je pač »dosodila sama
sebi.«
3.) Zazrtost vase, v svoje namišljeno poznavanje in miselnost, da
le ona pozna, pravilno razsodi kako stvari stoje, kako bo v bodoče
ji preprečuje videti dejansko stanje. Zavrača resnične ugotovitve
drugih, vse, kar ni skladno. Njenemu stališču, da je vse slabo, vse
za odstraniti, vse zanič, koruptivno… ji je nesmotrno dokazovati,
jo pregovarjati, kajti tudi ob argumentih ostaja pri svojem. Temu
s podobnimi stališči se ji pridružuje kolegica, ki s svojim
predsodkom dodaja, češ, kradejo denar, naj ga vrnejo, jo izpustijo
domov… S takšnimi značajskimi zazrtostmi je težko stopati vedro
po življenjski poti, nasmeh na licu je izjema. Je to
neuravnovešenost, nevednost? Karkoli že, zaprta jima je pot do
sreče, »sami sebi si sodita.«
A »Srečnost, ta je najvišji cilj življenja« je dejal Aristotel.
Peter L., stanovalec
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Poletje

Tople, blage sape
počesale so zelene trate.
Kosci s kosami hitijo,
da visoke bilke pokosijo.

Ko sonček posuši travice,
jih pograbijo žanjice.
kravice jih bodo snedle,
muce pri skledi mleka predle.
M. Z., stanovalka
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Zvezda

Tam za goro zvezda sveti,
oj kak jasno se blišči!
Sveti zvezda, daj upreti
v tebe vsako noč oči.

Ti spominjaš me tak milo
kaj za goro svetlo je,
kaj za goro se svetilo,
kaj glasilo milo se.

Dekle, kakšna je danica,
tak je bil nje duše žar,
ljubeznivosti cvetlica
srca krasita oltar.

Pesmi kot srebrne strune
z njenih prs so zlivale,
b'le so vse ljubezni polne
vsakega tolažile.

Izbrala
Nežka Žibert, stanovalka
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Za dušo in srce
Pogumni preskakujejo življenjske prepreke,
drugi se plazijo pod njimi.
Za uspešen zakon se moraš večkrat zaljubiti,
a v istega človeka.

Vsak v svojem življenju nekaj zamudi.
Največ pa tisti, ki se boji, da bo nekaj zamudil.

___
Policist:
»Dober dan, gospa. Ali veste, da ste prehitro vozili?«
83-letna gospa pa mirno odgovori:
»Seveda vem, gospod policaj. Veste, jaz moram hitro voziti,
da ne pozabim, kam grem!«

Izbrala P. M., stanovalka
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Pozabljen čas - 39. del
»Kar smili se mi, da se takole dober človek za vedno zapre za
cerkvene zidove. Kaj hočemo, to pot si je izbral sam.«
Pripeljali so 200 nesnic. Jure in Jana sta jih šla spustit v kokošnjak.
Kmalu za tem so pripeljali še krmila. Oba mlada človeka sta bila
skoraj ves dan pri kokoših. Opazovala sta, kako se obnašajo in jih
vadila, da so znale iti na gnezdo, da bi znesle. Dobila sta že tudi
jajca. Bila sta srečna, vedela sta, da je to že izdelek njunih glav in
rok.
Ko so sedela pri večerji, sta na dolgo in široko razlagala, kaj jima
je uspelo. Vesta kaj, moramo se pogovoriti o letošnji letini.
»Premišljeval sem, da bi vse njive zasejali s koruzo. Tako bi
pridelali kar precej hrane za kokoši. Eno njivo bi obdržali. Na
polovici bi posadili krompir za dom, na drugi polovici pa vso
zelenjavo, ki jo porabimo doma. Če te njive ne bomo mogli sami
obdelovati, bom pa najel nekoga, da bo skrbel zanjo, jo okopaval
in plel. Marsikdo bi to z veseljem sprejel. Vidva bosta zdaj imela
drugo delo, če hočeta kaj zaslužiti!«
»Ati, veš kako si dober! Res so tvoji načrti najboljši, saj bo koruza,
pridelana doma, veliko cenejša. Zelenjavo za dom bomo pa tudi
pridelali! To delo bomo morali opraviti brez Jureta. Čez mesec ima
diplomo in se mora učiti, da ne bo padel. Škoda bi bilo!«
»Jure naj se le uči, midva in Matija, bomo pa močno poprijeli in
vse bo prav.«
Čas je kar letel! Zalokarjevi so imeli veliko dela s kokošmi, s
sajenjem, z živalmi v hlevu in še in še. Jure se je pripravljal na
diplomo, ampak večino ponoči. Ni imel srca, da bi on tičal med
knjigami, ostali pa bi trdo delali. Pridno je pomagal, zvečer in
ponoči pa je študiral. Mami Marijana je bila zdaj že v toplicah, v
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Laškem na rehabilitaciji. Tako ni bilo potrebe, da bi jo obiskovali.
Le ati Peter je hodil k njej ob nedeljah. V toplicah bo ostala tri
tedne. Operacija je bila res uspešna, zdaj že hodi. Biti pa mora
previdna, da se ne sklanja ali pade in se spet poškoduje. Zato so
ji domači plačali spremljevalko, ki je 24 ur z njo. To je Nina,
upokojena medicinska sestra iz Ljubljane, vdova brez otrok.
Z Marijano sta se zelo dobro razumeli, saj je bila prijazna in
potrpežljiva. Ko je ob nedeljah zjutraj prišel Peter k ženi, je šla
Nina domov, zvečer pa se je spet vrnila. Prvi teden je bila Marijana
še na vozičku, niso ji dovolili, da bi sama hodila. Le zjutraj in zvečer
je šla lahko sama v kopalnico, Nina pa je čakala pred vrati, če bi
jo potrebovala. Zdaj je bila tam že 14 dni in Peter jo je lahko peljal
na vozičku ven, lahko pa je že sama hodila, dokler se ni utrudila.
Kar dobro ji je že šlo. Ampak raje se je držala vozička.
Zelo vesel je bil Peter, da je tako napredovala. Sedla sta v parku
na klop in želela je, da ji pove vse, kar se je dogajalo doma. Naštel
ji je, kako se Jana in Jure trudita s kokošjerejo. Zdaj vsak dan
dobita okoli 150 jajc. Zaenkrat jih enkrat na teden pridejo iskat iz
Kmetijske zadruge iz Železnikov, da jih naprej prodajo. Bosta pa
poskušala jajca sama razvažati, da le dobita poslovnega partnerja.
Če hočeta vzdrževati red in čistočo v proizvodnji, morata dosti
delati. Veliko dela jima prihranijo stroji.
Povedal je tudi, kaj so letos na polja posejali, le koruzo, da bo za
hrano kokošim. Eno njivo pa so posadili s krompirjem in zelenjavo.
Zdaj zanjo skrbijo še sami, če pa ne bodo mogli več, bodo pa eno
žensko najeli.
Jure je zelo priden, ponoči študira za diplomo, podnevi pa pridno
pomaga tam, kjer je potreben. Tudi Matija je zelo priden in
največkrat vse v hlevu opravi sam, le pomolze kdo drug. Jera skrbi
za kuhinjo in hišo. Čeprav je že v letih, je še zelo hitra in natančna.
Ves dan sta klepetala, proti večeru, ko se je vrnila Nina, pa se je
odpravil domov.
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Vsi se že veselijo njenega prihoda. Simon je sporočil, da bo le za
en mesec prišel domov, potem pa mora nazaj v semenišče. Tudi
tam fantje skrbijo za red in delajo na njivi, da si večino zelenjave
pridelajo sami. Potem je pa vse to treba pripraviti za zimo. Tako si
zaslužijo, da je cena bivanja v internatu nižja.
Vsak dan proti večeru pa je telefonirala Ana in spraševala, kako je
z mami. Tudi njej se je večkrat oglasila. Jani se je zdelo, da je
postala drugačna, manj zajedljiva in bolj prijazna do domačih.
Ampak Jana je bila preveč zaposlena, da bi posvetila več časa
premišljevanju, zakaj se je njena sestra-dvojčica tako spremenila.
Približal se je čas Juretove diplome. Prvi dan bo opravljal pismeni
del, drugi dan pa bo imel zagovor. Po enem tednu bodo imeli
razglasitev rezultatov in podelitev uspešno opravljenih diplom.
Jana se mu je dobesedno vsilila, da ga bo ona vozila v Ljubljano,
med tem odšla k Ani in ga potem odpeljala tudi domov.
Zelo so se trudili, da so pri Zalokarju opravili vsakodnevno delo.
Za pomoč so poklicali ljudi, ki so jim vedno pomagali in jih tudi
dobro plačali. Zato so komaj čakali, da jih pokličejo. Vse se je letos
dogajalo zelo hitro, zato ker se je veliko različnih dogodkov
zgodilo. Največ dela je bilo sigurno z urejanjem prostora za kokoši
nesnice.
Jana se je čim prej morala oglasiti v upravi trgovine Mercator v
Škofji Loki, kjer je Kmetijska zadruga Železniki uredila vse za
odkup jajc. Morala je podpisati pogodbo za nedoločen čas. Sklenila
je, da gre kar takoj, da jo ne bo vedno skrbelo, da mora še nekaj
opraviti. Ko je prišla na upravo, jo je vratar napotil v komercialni
oddelek. Tam so ji pripravili pogodbo.
(se nadaljuje)
Olga M. Kepic
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22

VODORAVNO

NAVPIČNO

2. operni spev
5. argentinska političarka
Peron
8. egipčanski bog sonca
10. strup v tobaku
12. brazilska papiga
13. radijska oddaja
14. velik otok na jugovzhodu
Afrike
17. puščava v južni Afriki
20. država v vzhodni Aziji
21. največje mesto na
Kitajskem
24. znak lepega vedenja
25. priloga jedem iz žara
27. blažilec sunkov pri
avtomobilu
30. latinskoameriško posestvo
33. besednjak

1. umivalnik
3. kitajska provinca v Himalaji
4. predel, območje
6. sviloprejkin zapredek
7. krama, šara
9. besedna premetanka
11. brušeno steklo
15. bolezensko stanje, ki
nastane zaradi pomanjkanja
vitaminov
16. dišeča rastlina, sivka
18. prebivališče Josipine
Turnograjske
19. nekdanji pobiralec davkov
22. del noge med kolenom in
gležnjem
23. zakončev oče
26. govorniški oder
28. najvišji moški glas
29. pregleden seznam knjig
31. dejstvo, ki podpira trditev
32. krajša literarna razprava

Križanko pripravila:
IMM, stanovalka
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Prisrčno pozdravljeni!
enota Preddvor
ga. Cecilija Potočnik, ga. Frančiška Markun, g. Franc
Kržišnik, ga. Frančiška Pregrad
__________________________________________________________________________________

Poslovili so se
enota Preddvor
ga. Mara Rešetar Rugole, ga. Ljudmila Podgoršek,
ga. Apolonija Polajnar, ga. Ivana Peterlin
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Aktivnosti in dogodki v juniju 2018
- enota Preddvor Preko plakatov na oglasnih deskah oz. osebno boste
obveščeni o naslednjih aktivnostih:
Telovadba – od ponedeljka do petka
Vaje za vadbo spomina - ponedeljek
Ročna dela, ustvarjalna delavnica – ponedeljek in četrtek
Vadba Žoga Bend – ponedeljek
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 - sreda
o Skupinsko reševanje križank – petek
o Molitvena ura – petek
o Terapija in aktivnosti s pomočjo živali
o Računalniške urice – individualno po dogovoru
o Obiski prostovoljcev, individualnih družabnikov
------------------------------------------------------------------o
o
o
o

KULTURNA PRIREDITEV ob 185-letnici rojstva Josipine
Urbančič Turnograjske (Kulturno društvo Josipine
Turnograjske)
petek, 1. junij ob 17.30 uri
__________________________________________________
MODRO BRATI IN KRAMLJATI z Mileno Enci iz Mestne
knjižnice Kranj
sreda, 6. junij ob 10.30 uri v delovni terapiji
_________________________________________________
KONCERT Moškega pevskega zbora Maj Kranj
četrtek, 7. junij ob 16.00 uri v dnevnem prostoru ND
__________________________________________________
MAŠA
petek, 8. junij ob 10.30 uri
__________________________________________________

41

__________________________________________________
NASTOP folklorne skupine in druženje s stanovalci podmladek Rotary klub Kranj in Zgornji Brnik
ponedeljek, 11. junij ob 16.00 uri
__________________________________________________
KONCERT Komornega moškega zbora Lek iz Ljubljane
sreda, 13. junij ob 16.30 uri v dnevnem prostoru ND
__________________________________________________
PREDSTAVITEV slovenskih narodnih nošenj in
ljudskih inštrumentov - Ljudska univerza Kranj v
okviru Tedna vseživljenjskega učenja
četrtek, 14. junij ob 10.30 uri v dnevnem prostoru
__________________________________________________
PEKA domače pehtranove potice
petek, 15. junij ob 9.00 uri v dnevnem prostoru
__________________________________________________
PIKNIK s svojci
sobota, 16. junij ob 11.00 uri
__________________________________________________
ZGODOVINSKI KROŽEK z Markom Ogrisom
ponedeljek, 18. junij ob 14.30 uri v 3. nadstropju ND
__________________________________________________
KONCERT - Dinamitki in MinA
sreda, 20. junij ob 10.30 uri v dnevnem prostoru ND
__________________________________________________
SREČANJE STANOVALCEV gorenjskih domov v
Domu Viharnik v Kranjski Gori
sreda, 20. junij
__________________________________________________
KONCERT Mešanega pevskega zbora Petra Liparja
DU Kranj
četrtek, 21. junij ob 10.30 uri v dnevnem prostoru ND
__________________________________________________
PRAZNOVANJE ROJSTNIH DNI s harmonikarico
Darjo Jelenc
četrtek, 21. junij ob 13.00 uri v dnevnem prostoru ND
__________________________________________________
ZAPOJMO s harmonikarico Darjo Jelenc
četrtek, 21. junij ob 14.00 uri na oddelkih v gradu
__________________________________________________
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__________________________________________________
SLADOLEDNI PIKNIK s harmonikarjem Vidom Šumijem
četrtek, 28. junij ob 10.00 uri v parku
_________________________________________________
KLEPET ob kavi in poeziji z Nežo Maurer
četrtek, 28. junij ob 13.00 uri v delovni terapiji
__________________________________________________
V primeru nepredvidenih dogodkov se bo načrtovani program spremenil.

Aktivnosti in dogodki v juniju 2018
- 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) – ponedeljek, sreda, petek
o Skupina za samopomoč Lastovke – sreda
o Peka piškotov - sreda
o Skupina Iz vseh vetrov - četrtek
o Molitvena ura – četrtek
o Ročna dela – petek
o Družabne igre – balinanje s plastičnimi balinčki
o Obiski prostovoljcev, individualnih družabnikov
------------------------------------------------------------------MODRO BRATI IN KRAMLJATI z Mileno Enci iz Mestne
knjižnice Kranj
ponedeljek, 4. junij ob 10.30 uri v delovni terapiji enote Naklo
__________________________________________________
JUTRANJA TELOVADBA »1000 gibov« s članicami
Društva Šola zdravja, skupina Lastovke iz Nakla
torek, 5. junij ob 9.00 uri v avli enote Naklo
__________________________________________________
NASTOP Otroške folklorne skupine Pastirček
iz OŠ Simona Jenka Kranj
sreda, 6. junij ob 16.15 uri v avli enote Naklo
__________________________________________________
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__________________________________________________
ZAPOJMO s harmonikarico Darjo Jelenc
ponedeljek, 11. junij ob 10.30 uri v avli enote Naklo
__________________________________________________
OTVORITEV slikarske razstave Panjske končnice in
foto razstave Čebele za našo prihodnost - KUD LIK Naklo
četrtek, 14. junij ob 16.00 uri v avli enote Naklo
__________________________________________________
ZGODOVINSKI KROŽEK z Markom Ogrisom
ponedeljek, 18. junij ob 10.30 uri v del. ter. enote Naklo
__________________________________________________
MALI PROSTOVOLJCI iz OŠ Naklo – Branje zgodb
torek, 19. junij ob 10.30 uri po sobah
__________________________________________________
OBISK v Krajevni knjižnici Naklo
četrtek, 21. junij ob 11.00 uri
__________________________________________________
PRAZNOVANJE ROJSTNIH DNI s pevcem in
kitaristom Frenkom Bobičem
torek, 26. junij ob 9.30 uri v avli enote Naklo
__________________________________________________
V primeru nepredvidenih dogodkov se bo načrtovani program spremenil.

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