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ŠTIRJE LETNI ČASI  je interni bilten Centra slepih, slabovidnih in starejših Škofj a Loka. Kot pove 

že samo ime, ga prebiramo ob vsaki spremembi letnega časa. Je plod soustvarjanja stanovalcev, 

njihovih svojcev in zaposlenih – v tako veliki družini kot je naša je namreč živih veliko spominov, 

znanj, razmišljanj, talentov… Naša hiša je stičišče različnih ustvarjalcev ter dejavnosti, velikokrat 

pa se tudi sami udeležujemo, obiskujemo ter raziskujemo svet zunaj doma – ob vsem tem se 

rodi marsikatera misel, ki jo je vredno zapisati in deliti z drugimi. In to je naš glavni namen – z 

besedo spoznavati sebe in druge ter tako ustvarjati naše življenje bolj polno in zadovoljno.  

VABLJENI TUDI VI!

Za morebitne napake v biltenu se opravičujemo



Št. 44  -  Junij 2012

3

Po precej deževnem maju in prvi polo-
vici junija nam je končno posijalo sonce. 

Upam, da so hribi in zemlja dobili dovolj 
vode, saj si resnično želim imeti toplo po-
letje. Mislim, da je, ne glede na vročino, 
to moj najljubši letni čas. Ne samo, da 
imam rojstni dan v poletnem mesecu, tudi 
vzdušje se mi zdi nekoliko bolj sproščeno, 
ljudje bolj prijazni, več se družijo in se pri-
pravljajo na zaslužene počitnice. Poletje k 
nam prinese tudi piknike, eden takih se je 
v teh dneh odvijal tudi pri nas. Kako lepa 
so zgodnja poletna jutra na balkonu, ob 
beli kavi, domači marmeladi in sveže pe-
čenih žemljicah. Rada imam peko sladkih 
in dišečih stvari. Verjetno je to eden izmed 
mojih tistih pravih hobijev, ki me drži že kar 
nekaj let. Poleg obvezne peke moj prosti 
čas zapolnjuje tudi fotografi ranje hrane in 

pa razvajanje mojih bližnjih. Ja, lahko bi se 
reklo, da je tudi to neke vrste hobi, kajne? 

Kot otrok sem se preizkušala v različnih 
športih, od atletike, odbojke do badminto-
na. Tudi »štrikati« sem se učila. Na žalost 
se je to po vstopu v srednjo šolo vse več 
ali manj končalo. Malce zaradi pomanjka-
nja časa, malo pa tudi zaradi nezanima-
nja. Danes si želim najti čas, da bi se nau-
čila šivati. Moja babica je govorila: znanje 
šivanja ti v življenju vedno prav pride! Mi-
slim, da je imela prav. 

Upam, da imate hobije, ki vam zapolnjuje-
jo danes tako dragoceni prosti čas, da se 
z njimi sprostite in v njih uživate.Vsem, ki 
prebirate naš časopis, želim lepe poletne 
dni z zmernimi temperaturami, v kolikor pa 
bo prevroče si poiščite prijetno senco in 
pijte veliko vode. Naj bo čim lepše, jeseni 
pa se zopet »vidimo«. 

  Ana Bulat

Pozdravljeni!

Počitek ni lenoba, 

saj ležanje v travi na poletni dan, 

poslušanje žuborenja vode, 

opazovanje oblakov na poti na nebu 
ni zapravljanje časa. 

John Lubbock

Oddih koristi telesu in duši. (nemški pregovor)
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PREGLED DOGODKOV

14.3.2012 ZGODOVINSKI KROŽEK z Markom Ogrisom

20.3.2012 SREČANJE gorenjskih domov v domu v Naklem

20.3.2012 PREDAVANJE Marte Satler z diapozitivi: »Uganda« 

21.3.2012 RAZSTAVA slik – akvarelov 

21.3.2012 ZGODOVINSKI KROŽEK z Markom Ogrisom

29.2.2012 MEDGENERACIJSKO srečanje z otroci iz OŠ Dražgoše

3.4.2012
MEDGENERACIJSKO druženje z mladimi iz veroučne skupine iz 

Železnikov

4.4.2012 MONOKOMEDIJA Gregorja Čušina: »Evangelij po Čušinu«

5.4.2012 POSLUŠANJE PRAVLJIC – pripovedovala Maja Poženel

13.4.2012
SREČANJE gorenjskih domov v Radovljici z ogledom lutkovne 

predstave: »Pšenica – najlepše žito«

24.4.2012
MEDGENERACIJSKO druženje z otroci prvih razredov OŠ Ivana Groharja 

v obliki delavnic na temo: »Slepota«

26.4.2012 
MEDGENERACIJSKO druženje z otroci iz OŠ Škofj a Loka  – mesto s 

kulturnim programom 

10.5.2012
POSLUŠANJE PRAVLJIC ob glasbeni spremljavi – pripovedovala Maja 

Poženel 

16.5.2012
SREČENJE gorenjskih domov v Tržiču s potopisom iz popotovanja po 

Ameriki 

16.5.2012 KONCERT MPZ LEK pod vodstvom Milivoja Šurbka

17.5.2012
OGLED RAZSTAVE reliefnih grafi h in taktilnih piktogramov 

– ŽUŽELK za slepe in slabovidne v Ljubljani

23.5.2012
KONCERT MPZ MAJ iz Kranja pod vodstvom Janeza Čadeža

POSLUŠANJE PRAVLJIC – pripovedovala Maja Poženel

6.6.2012 OBISK predstavnikov socialnih ustanov iz Belgije 

8.6.2012
RECITAL pesmi: »Z rajsko ptico na rami sem se rodila« s skupino 

Žerjavčki iz Trzina 

12.6.2012 SREČANJE skupin za samopomoč na Sv.Andreju

16.6.2012 DOMSKI PIKNIK z živo glasbo

Dober počitek je pol dela. (slov.)
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Spočitje se malo, da boste lahko prej končali. (angleški)

Nasmejali smo se ob monokomediji Gregorja Čušina.

Veselili smo se na Sv. Andreju, kjer je potekalo sreča-
nje skupin za samopomoč.

Medgeneracijsko druženje z mladimi iz veroučne sku-
pine iz Železnikov.

Ivanka Tušek je praznovala 102.leto. Iskrene čestitke!

Obisk študentk Pedagoške fakultete.

V aprilu je bilo pestro, praznovali smo rojstne dneve in 
se sladkali s torto.
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Obisk direktorjev domov za starejše in 

invalidne osebe iz Belgije
Maasmechelna.   Prestavili smo jim  Cen-
ter kot posebni socialno varstveni zavod  
in nasploh delovanje domov za starejše v 
Sloveniji, ki se po statusni obliki razlikujejo 
od Belgijskih. Z največjim zanimanjem so 
si ogledali prostore Centra, še posebej pa 
oddelek Mozaik, ki je namenjen osebam 
z demenco.  Izmenjava izkušenj  med do-
movi in njihovo delovanje je za vsakega 
strokovnega delavca zelo pomembna , saj 
si izmenjujemo izkušnje  in strokovna zna-
nja tudi izven meja Slovenije.

Silva Košnjek
 direktorica

Kot lastovke domov se vračamo

... vsako leto med vas in v vaša srca pri-
našamo upanje, radost, pomlad. S temi 
besedami nas je prijazno pozdravil član 
moškega komornega zbora Lek iz Ljublja-
ne. Izvrsten, glasovno izredno sposoben 
in močan zbor z vso strokovno vnemo in 
srčno predanostjo vodi maestro Milivoj 
Šurbek. Začeli so s tremi slovenskimi ljud-

Center slepih, slabovidnih in starejših  Ško-
fja Loka je v sredo 6.6.2012  obiskala dele-
gacija petih direktorjev  domov za starejše 
in  posebnih domov za invalidne osebe  iz 
pobratenega mesta  z občino Škofja Loka,  

skimi, nadaljevali z uglasbeno pesmijo go-
spe Darinke Slanovec za katero pravi, da 
jo je napisala med opazovanjem svilnatih 
metuljev na zavesi, njihovih navideznih ko-
rakov, barv nežnih, občutljivih kril. Mojster 
Šurbek je njihove barve prelil v moške gla-
sove. Spet v drugi pesmi je bila povedana 
basen o napuhu in lahkovernosti, zaradi 
katerih lahko izgubiš marsikaj, tudi košček 
sira. Zapeli so tudi dalmatinsko Plovi, plo-
vi, ljubo moje, Anko, Ančice, dušo i srce 
moje, ... in še mnoge druge. Vrhunskemu 
zboru, ki je v naši dvorani nastopil v če-
trtek, 16. maja, se najlepše zahvaljujemo 
za njihovo dobro voljo in prijetno doživet 
popoldan.

Alenka Oblakovič

Po storjenem delu človek sladko počiva. (slov)

KRONIKA
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KRONIKA

Poezija v univerzitetni predavalnici?

Ne verjamete? Pa prisluhnimo!

Pedagoška fakulteta Univerze v Ljublja-
ni. Veliko poslopje enega od visokošol-
skih središč naše prestolnice. Živahen 
vrvež množice študentk in študentov 
nas pričaka že v preddverju ustano-
ve, kjer svoje strokovno znanje nabira-
jo tudi slušatelji socialne pedagogike.
S pisateljico in pesnico Silvo Brank, našo 
sostanovalko, so naju na svoj zagovor 
seminarske naloge povabile prijazne štu-
dentke, ki so si nekaj dni pred tem v Ško-
fji Loki ogledale delovanje Center slepih, 
slabovidnih in starejših. Ja, meseca aprila 
so se najavile. Ampak o tem kaj več lahko 
preberete v posebnem prispevku, ki so ga 
pripravile kot kratek povzetek našega sku-
pnega  druženja.

Zanimiva zamisel in pogumna odločitev! 
Vzeti pod svoj drobnogled utrip, vzduš-
je in organizacijo delovanja  zavoda, 
prilagojeno posebnim potrebam stano-
valcev. Vse priznanje Alji, Jeri, Katji, Na-
taliji, Neži, Nini, in Tjaši! S čisto desetko  
lahko ocenimo njihov projekt! Odlično 
pa so ga tudi predstavile. Vsaka od njih 
izbrano področje zahtevne tematike.
Pred številnimi kolegi  in navzočima pro-
fesorjema, zbranimi v eni od predavalnic.
Drugi del. Razigranost razreda pre-
kine napoved najinega nastopa.
Silva vstane ter vzame v roke svoji pe-
sniški zbirki. Razpotje ter V senci ma-
gnolije. Zbrano in z neverjetno lahkoto 
prebere svojo prvo pesem, ki jo je izlila 
na papir. Na pragu svoje ustvarjalne poti.
V popolni tišini nato odloži skromno bro-
šurico, da bi svojo intimno poezijo sklenila 
s poslednjo pesmijo bogatega opusa. O 
samotnem drevesu spregovori, globoko 
zakoreninjenemu hrastu, ki se mu čas po-
časi, a neizprosno izteka. Mladi poslušalci 
zahtevajo še dodatek in »školjka v biser 
iztisne vso svojo bol«. V pesem, posveče-
no materi.  Hvaležen aplavz je nagrada.
Pa čudovit šopek vrtnic!

Kratek premor, za njim pa predstavitev 
Centra iz zornega kota stanovalca. Pribli-
žno takole se glasi.

Strniti svoje vtis, opažanja in štiriletne 
izkušnje v zgoščen, objektiven zapis 
o bivanjskih razmerah ter življenjskem 
utripu v našem zavodu, je kar zahtev-

Počivaj, da boš lahko bdel! (nemški)
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na naloga. Še posebej, ko gre za pred-
stavitev skupini bodočih strokovnja-
kov za področje socialne pedagogike. 
Pogledi in ocene stanovalcev okrog oskrbe 
ter dogajanj za njihovo dobro  počutje, se 
namreč močno razlikujejo. Odražajo bodi-
si značajske lastnosti posameznika, bodi-
si  razmere in okolje,  v katerem so živeli 
pred prihodom v ustanovo. Seveda pa je 
potrebno upoštevati tudi njihov zdravstve-
ni status, starost, mobilnost in celo spol.
Če torej sledim svojemu pogledu na vse-
stransko skrb, ki mi jo posveča osebje 
Centra, če zajamem v tem zapisu vse 
storitve, ki so mi na voljo, če naštejem 
vse programe animacije ter kulturnih in 
drugih dogodkov , če pogledam seznam 
izletov, rekreativnih, zabavnih ter pra-
zničnih prireditev, če k temu prištejem še 
popolno versko oskrbo, potem ne prese-
neča podatek o razmerju med številom 
zaposlenih in številom nas, stanovalcev. 
Razmerje znaša 1 : 2. Več kot 100 za-
poslenih za  približno 220 stanovalcev!
Nerad pišem v presežnikih, čeprav sem 
že pred časom parafraziral misel znane-
ga karikaturista Andreja Novaka v nasle-
dnjo primerjavo: »Komur  ni dano prebivati 
v CSS Škofja Loka, mora biti pač zado-
voljen z oskrbo v portoroškem hotelu!«
Mogoče zveni primerjava preveč provoka-
tivno, vendar je v njej kar nekaj resnice. 
Ne vem, če kjer koli prijazne medicinske 
sestre letajo s tabletami in inzulinskimi 
injekcijami za stanovalci, ker jih ob do-
govorjenem času ne najdejo v sobi  ali 

pred ambulanto. Ne vem, če kjer koli 
začnejo s postrežbo okusne hrane do 
minute natančno. Nerazumljivo pa je, da 
se zanimivih predavanj, zgodovinskih in 
literarnih krožkov, uric pravljic ali glasbe-
nih delavnic ter podobnih dogajanj, ude-
ležuje le peščica stanovalcev. Medtem 
ko drugi tarnajo, da se nič ne dogaja!
Odlična kuhinja in brezhibna postrežba, 
celodnevno čiščenje  bivalnih prostorov 
in sanitarij,  skrbno delovanje pralnice, 
vzorno delo vzdrževalne ekipe, korekten, 
razumevajoč odnos socialne službe ob 
vsaki najmanjši težavi vsakega stanoval-
ca in še bi lahko našteval. Skratka, Center 
slepih, slabovidnih in starejših Škofja Loka 
se upravičeno poteguje za mednarodno 
priznanje dličnosti v projektu E-Qalin. Še 
več! Lahko služi kot model vsestranske, 
dobro načrtovane in organizacijsko vr-
hunske ponudbe vsega, kar potrebuje in 
pričakujemo v letih tretjega življenjskega 
obdobja. 

Za svoje prijetno počutje in ohranitev do-
stojanstva. Prepričan sem, da bo Center 
z lanskimi  in vsemi naslednjimi  posegi 
v temeljito prenovo stavbe dobil podobo 
nadstandardnega domovanja uporabni-
kov. Kar pa ni samo moja laična ocena. 
No, eno malenkost pa bi le kazalo izbolj-
šati v ponudbi  storitev: skrajšati čakalne 
vrste pred frizerskim salonom!

   Mojmir Tozon

Kako lepo je nič delati in potem počivati. (španski)

KRONIKA
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Ogled razstave: Žuželke za slepe in slabovidne

V mestnem muzeju Ljubljana je bila od 3. 
aprila do 27. maja na ogled razstava relief-
nih grafi k z naslovom: Obvezno dotikanje 
- Žuželke za slepe in slabovidne. Žuželke 
si slepi in slabovidni težko predstavljajo, 
saj se živih ne morejo dotikati in prav iz 
tega razloga je bil ogled le te bogata in pr-
vovrstna izkušnja. Razstava ni pomembna 
le za slepe, ampak tudi za videče, saj nam 
predstavi drugačen način dojemanja sve-
ta.  Kakšni so vtisi in mnenja o razstavi si 
preberite spodaj: 

Nikoli si nisem predstavljala kakšne so žu-
želke, le po njihovi nagajivosti, ko so me opi-
kale. Prav presenečena sem bila kakšna 
je na otip npr. muha. Ko sem otipala dlači-
ce, sem si rekla: »A tole leze po meni??!« 
Pri hroščih so bila zelo dobro otipljiva krila, 
pri mravljah in kačjih pastirjih pa tipalke. 
Najprej pa smo si ogledali rogača, ki  smo 
mu pri nas rekli »klešman«.  Za njih je zna-
čilno, da imajo samice manjše klešče kot 
samec. Manjkal mi je otip ose, čmrlja in 
čebele. Razstava se mi zdela zelo zani-

miva, želim si razstav še kakšnih drugih 
manjših živali. Ker prihajam iz kmečke 
družine imam živali zelo rada. 

   Anica Plemelj

Razstava je name naredila globok vtis, 
čeprav smo v muzeju odkrivali nove vrste 
živali in si vseh njihovih imen nisem mo-
gla zapomnit. Razstava je bila skrbno pri-
pravljena, vsi smo bili navdušeni nad njo, 
všeč mi je bilo, ker je bilo v lepi knjigi vse 
reliefno, krasno povečano, zraven pa je v 
brajlici točno pisalo katero žuželko si tipal, 
tam je pisalo tudi da je seveda dotikanje 
dovoljeno. V muzeju sem pogrešala edino 
predstavitev nekaterih znanih živalic: pika-
polonico, čmrlja, sršena, oso, čebelico,…
Od tujih živalskih vrst sem si zapomnila 
eno samo ime, seznanila sem se z novo 
živalco: to je rogač ali klešman. Je tak kot 
nekakšen rak, samec ima večje klešče, 
samica pa manjše. Po starinskih stopni-
cah smo se povzpeli v temen prostor, kjer 
smo slišali razne naravne zvoke živali, oči-
tno posnetek s plošče. Poslušali smo črič-
ke, škržate, nekatere ptice, tudi kukavico, 
glasnega čuka, sovo itd. Zdelo se ti je, da 
si kje na prostem, ob morju. Precej dolgo 
se nisem mogla odmaknit iz tiste sobe. Ta-
kšno ploščo s posnetki naravnih zvokov, 
bi kar imela v našem Centru, če bi se jo le 
dalo kje dobiti, to te sigurno pomiri. 

   Nataša Mihevc

Najbolj zaposlen človek ima največ prostega časa.(angleški)
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Ko dobra pobuda pade na 

rodovitna tla …

Obvezno dotikanje! 
Ste se kdaj dotaknili pisanih kril kačjega 
pastirja? Ste že listali kdaj po knjigi taktilnih 
piktogramov žuželk? Še ne? No, potem bo 
tale kratka, poučna zgod-
bica o našem nedavnem 
obisku ter ogledu razsta-
ve muh, hroščev, mravelj, 
vešč in drugega mrčesa, 
kot nalašč, da jo preletite.
Na povabilo snovalcev  za-
nimivega poskusa , kako 
slepim in slabovidnim osebam na prime-
ren način prikazati ta manj poznani svet 
malih bitij, smo namreč obiskali Ljubljano.

Odprtje razstave v tamkajšnjem Mestnem 
muzeju, z naslovom Obvezno dotikanje,  je 
nedvomno plod vzajemnega sodelovanja 
naše prizadevne delovne terapevtke De-
nis Kamnar z nekaterimi muzealci. Skupaj 
z direktorico, gospo Silvo Košnjek, sta se 
pred časom udeležili strokovnega posveta 
z njimi. Tehniški muzej v Bistri je bil takrat 
kraj pogovora. In naša Denis je ob tej prilo-
žnosti kustose muzejskih zbirk in navzoče 
galeriste seznanila s posebnimi potrebami 
slepih in slabovidnih, posredovala pa tudi 
koristne nasvete. Rezultat tega pilotske-
ga projekta je bil za vse nas navdušujoč. 
Brezskrbno smo se lahko sprehodili po 
preprogi, ki obiskovalca vodi iz dvorane 
v dvorano, od eksponata do eksponata, 
dokler ne pripelje v sobo, kjer smo lahko 
prisluhnili tudi zvočnemu zapisu oglašanja  
narave, posnetem na ljubljanskem Barju. 

Različnih vrst insektov, v naravni in močno 
povečani obliki, smo se lahko dotikali na 
številnih piktogramih, računalniško izde-
lanih v brajici in v tej pisavi tudi opisanih. 

Vsekakor vzoren, nazoren in 
privlačen prikaz, tudi za vi-
deče. 

Postavitev te zanimive 
razstave v ljubljanskem 
Mestnem muzeju je delo 
študentov grafi čnega obli-
kovanja vizualnih komuni-

kacij na Akademiji za likovno umetnost v 
Ljubljani. Hkrati pa tudi plod večletnega 
sodelovanja s kolegi ter njihovimi mentorji 
na sorodnih visokih šolah v Italiji, na Polj-
skem in Madžarskem. Seveda pa si izved-
be tega projekta ne moremo zamisliti brez 
strokovne pomoči biologov, brez izkušenj 
slepih ali slabovidnih in brez praktičnih na-
svetov delovnih terapevtov, ki vsakodnev-
no spremljajo invalidne osebe.

Kar dobro uro je trajal naš ogled razsta-
ve in samo nekaj manj časa smo namenili 
izbiranju ter nakupu spominkov v lepo za-
loženi trgovinici  muzeja. Potem pa mimo 
Križank še na kavico pod krošnje vrta bli-
žnjega »Le petit cafe« in via Škofja Loka!

    Mojmir Tozon 

Vir fotografi j: 
http://www.mgml.si/mestni-muzej-ljubljana/
aktualno/novice-1288/svet-zezelk-virtualno
-in-na-dotik/ 

Zbrala: Ana Bulat

Vsak dan prostega časa je dan nesmrtnosti. (kitajski)

KRONIKA
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nih zdravih živil. Ponoči, med spanjem se 
ustvarja red v možganih. Gradivo, gorivo, 
živilo so osnovne naloge prehrane. Izbiraj-
mo sezonska, lokalno, naravno pridelana 
živila. Ne delajmo si zalog, saj živila, ki 
stojijo, izgubljajo svoje pomembne hra-
nilne snovi. Maslo je zdravilo za želodec. 
V želodcu se začne dobra volja, izloča 
se hormon sreče. Za prenos beljakovin, 
aminokislin v kri je zelo pomembna zdra-
va črevesna sluznica. Z vnosom zdravih, 
polnovrednih živil poskrbimo za ustrezno 
črevesno favno in fl oro. Kandidaza ljubi 
neravnovesje. Neustrezna prehrana lahko 
pripelje do nespečnosti, zakisanosti, te-
žav s ščitnico,… Repa, zelje, korenje, to 
sladko je življenje. Cink sodeluje v števil-
nih presnovnih procesih, med drugim tudi 
pri presnovi ogljikovih hidratov, beljakovin 
in maščob. Zdrava prehrana je pot do do-
brega počutja. Zastruplja nas tudi povsem 
zdrava hrana, če je uživamo preveč, če je 
enolična in z njo ne dobimo vseh snovi za 
pravilno delovanje telesa. To kar nas za-
struplja so poleg alkohola še pesticidi v 
hrani, aditivi, ocvrta hrana, klorirana voda, 
nekatera zdravila, mamila in stres. Vse 
to oslabi črevesno steno, da postane bolj 
prepustna in v krvni obtok spušča nepo-
polno razgrajene snovi iz hrane ali škodlji-
ve snovi. Imunske celice take snovi v krvi 
zaznajo kot tujke in jih napadejo, pri čemer 
nastanejo toksične snovi. Posledično pre-
obremenimo jetra s toksini, saj jih ne more-
jo sproti izločati. Toksini sčasoma okvarijo 
imunski sistem, živčevje, mišice in sklepe 

Življenje je lepo

... dokler ima človek upanje, da lahko kaj še 
izboljša. Zame je vse lepo.« S temi bese-
dami je gospa Marija Merljak, dipl. inženir-
ka živilske tehnologije in velika poznavalka 
zdrave prehrane, pričela svoje izvrstno, z 
lastnimi izkušnjami in spoznanji podkre-
pljeno predavanje za svojce stanovalcev 
našega Doma, ki ga je zanje organizira-
lo vodstvo CSS-ja Škofja Loka. Dogodek 
je bil postavljen v prvi torkov popoldan po 
Veliki noči. Slovenci go. Merljakovo pozna-
mo po sodelovanju v TV oddajah »Dobro 
jutro«. Nadaljevala je nekako tako: »Zdra-
va hrana je tista, ki jo daje narava. Zdravila 
ne pomagajo, če v telesu ni dobrih zida-
kov - opek. Vse celice se obnavljajo, za 
to pa potrebujejo uravnotežen vnos različ-

Kdor ljubi sprehode za razvedrilo, mu je celo džungla cesarska cesta. (Shri Lanka)
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ter porušijo hormonsko ravnotežje. Na-
men čiščenja telesa je razstrupljanje po-
sameznih organov in telesa kot celote. Cilj 
je povsod isti: pomagati prebavnim orga-
nom (želodec, vranica) in drugim izločilom 
(jetra, ledvice, pljuča in koža). Hkrati se s 
tem okrepijo drugi organi, na primer mož-
gani, srce in ožilje. Po razstrupljanju telesa 
boljše in hitreje mislimo, več vzdržimo in 
se lažje gibljemo. Obenem boljše spimo, 
imamo lepšo kožo, bolj živahen krvni ob-
tok in več volje. Naše mame so znale reči: 
»Če te boli križ, se uleži v koprive! Če te 
boli koleno, si ga ovij v zeljne liste! Če ka-
šljaš, prepraži čebulo na svinjski masti in 
si jo deni na prsa! Če imaš glavobol, daj 
krompir na čelo!« Vse to in še več nam je 
na vsem všečen, prijazen in sila preprost 
način povedala ga. Merljakova. Rekla nam 
je tudi, da jo lahko za nasvet glede prehra-
ne kadarkoli pokličemo po telefonu, celo 
sredi noči tja do polnoči. Za njen obisk 
med nami se ji v imenu poslušalcev iskre-
no zahvaljujem. 

Alenka Oblakovič

Ura spanca pred polnočjo več velja kot tri ure potem. (angleški)

KRONIKA

Ihta, ihta, ihtica

..., to prava je nevihtica. Verjamem, da bi 
v tej prisrčni pesmici vsaka mama prepo-
znala svojega nadebudnega trmoglavčka. 
Potem so bile na vrsti »fl etne« pesmice 
za mamice, babice, o mami in očetu, o 
spremenjenih otroških pravilih doma in v 
šoli ter še in še podobnih se je slišalo ti-
sti dan. Sledila je »srečna« pesem Ko si 
srečen brž z dlanjo udari v dlan, ...  

Tako se nam je s svojim prisrčnim, otro-
ško spontanim, preprostim nastopom, v 
zadnjem četrtkovem dopoldnevu v marcu, 
predstavilo 18 učencev od prvega do pe-
tega razreda Podružnične OŠ iz Dražgoš. 
Z njimi so bile tudi njihove učiteljice Franc-
ka, Jana in Andreja ter šofer Drago. Na 
koncu pa so s posebno pozornostjo poz-
dravili vse »ta domače« stanovalce Doma 
iz Selške doline. Za njihovo trdno, zvesto 
prijateljsko navezo z nami, saj nas s svo-
jim obiskom in nastopom razveselijo vsa-
ko leto, se jim zahvaljujemo in jim želimo 
čimveč dobrega.                                                                                                                                          

Alenka Oblakovič
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Pestro dogajanje v mesecu maju 

V mesecu maju smo se mnogi oskrbo-
vanci našega Centra lahko spet spro-
stili ob glasbi. Kaj se ne bi, slišali smo 
zopet 2 vsebinsko bogata, pestra kon-
certa pa tudi učence iz osnovne šole 
Škofja Loka mesto, ki so nam s svojim 
odličnim kulturnim programom v dvo-
rani pričarali pravo pomladno vzdušje. 
To se je povsod čutilo.

Pred prvomajskimi prazniki so nas obiskali 
učenci iz OŠ Ivana Groharja. Spoznavali 
so  naš Center, se seznanili z brajico. Tudi 
šolarji iz OŠ Škofja Loka mesto so nas s 
svojimi glasbenimi točkami res spravili v 
dobro voljo. Peli so nam o pomladi, pri-
sluhnili smo ljubki igrici, otroci so igrali na 
glasbila. S požrtvovalno učiteljico so dali 
vse od sebe. Zaslužijo si čestitke. Ogreli 
smo se s pesmico »Naša četica«. Bila sem 
radostna in sem pesem prepevala skupaj 
z otroki. Skladbice »Lepo je pomlad na 
svet« me je znova spomnila na šolske dni. 
Ob poslušanju pesmi »Čmrlj in čebela« pa 
sem pomislila na nekatere otroške oddaje, 
kjer je bila včasih skladbica na radiu pred-

vajana. Tudi druge skladbice o pomladi so 
me osrečevale. V posrečeni igrici o metu-
ljih ter dežnih kapljah so predstavljene še 
rožice. Čisto kratka vsebina igrice: metulji 
letajo naokrog, pomlad je prelepa. Nena-
doma začne deževati, živalce se zatečejo 
k beli liliji in jo prosijo,če jih sprejme pod 
svojo streho. Rožica odvrne naj pride k 
njej samo beli metulj. Drugi metulji so jezni 
pa nočejo k rožici. Podobno se jih zgodi 
na obisku pri drugih cveticah. Mokri letajo 
naokrog, dokler končno ne posije sonce, 
krila pa se jim posušijo. 

Otroci so nam občasno še kaj recitirali. 
Lepo so nam povedali pesem o majhni ža-
bici, ki se uči govoriti ter nikakor ne uspe 
prav izgovarjati črke R. To večkrat velja 
tudi za male otroke. Mama žabico uči, da 
bi prav izgovarjala riba, raca, rak, a trma-
sta žabica vztraja pri svojem: liba, laca, 
lak. Tudi tokrat smo se od srca nasmejali 
otrokom, ploskali smo jim. 

Pred kratkim smo kot že rečeno šli v dvo-
rano poslušati 2 izvrstna koncerta in to kar 
dve sredi zapovrstjo. Najprej nam je v dvo-
rani lep program predstavil moški pevski 
zbor Lek iz Ljubljane od vodstvom priza-
devnega, vestnega Milivoja Šurbka in nato 
še moški zbora imenovan Maj iz Kranja, ki 
je tu gostoval prvič. Vodi ga Janez Čadež, 
ki je prireditev tudi povezoval. Zadnjemu 
zboru so se pridružili ob slovesu od nas 
še inštrumentalisti, enkratni godci s har-
moniko, z bas kitaro, glasbilom podobnim 
mandolini, … Vse skupaj se je enkratno 

Na lovu in v ljubezni začneš, kadar hočeš in nehaš, kdar moreš. (španski)
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slišalo, oba koncerta sta bila spet na viso-
ki umetniški ravni, tu ni kaj reči. Ganjen si 
bil, če si smel slišati vse te veličastne, si-
jajne, ubrane glasove. Sapa ti je zastajala, 
glasovi so bili barviti. 

Bogat program je Ljubljanski zbor pričel z 
Gallusovo skladbo. V drugi glasbeni točki 
nam je skušal s pomirjajočimi, počasni-
mi, naravnost ganljivimi zvoki g. Šurbek 
čim bolj nazorno predstavit metulje. Tekst 
živahne pesmi »Faradine moj« mi je bil 
znan, saj sem pesem nekdaj poučevala 
pri glasbi. Prav tako bolj počasi, drugače 
kot po navadi so pevci izvedli ljudsko pe-
sem »Še en krajcarček mam«, bolj tem-
peramentna pa je bila pesem o kužku ter 
mladeniču, ki se fantov ne boji ter recimo 
narodno »Teče teče bistra voda«. Od dal-
matinskih pesmi, ki smo jih tisto popoldne 
slišali bi vsaj omenila pesem »Plovi  plovi« 
ter makedonsko pesem »Jana na kapini«, 
napev o ljubki deklici Jani, o njenem fantu 
in robidah. Zbor je svoj program zaokrožil 
z našo narodno » Nocoj pa, ah nocoj«, kjer 
je v zadnji kitici izstopal s sijajnim močnim 
glasom briljanten  solist. 

Še zadnji kranjski zbor se je na naši za-
ključni prireditvi v svojem bogatem glasbe-
nem repertoarju posluževal naših ljudskih 
napevov. Slišali smo na primer »S'noč pa 
dav'je slan'ca padla« ali pa tisto znano na-
rodno »Nocoj je pa en lep večer«. Prepri-
čljivo veličastno je zvenela neka pesem, 
neke vrste pozdrav domovini. Nastala je 
v času slovenske osamosvojitve, vseeno 

pa je zelo aktualna celo dandanes. Ena 
izmed dalmatinskih pesmi, ki smo jo tudi 
slišali, je ljubezenska pesem, ki govori o 
nekem obupanem Smiljaniču, nesrečno je 
zaljubljen, ne mara svojega dekleta, drugi 
pa se norčujejo iz njega in mu pravijo, da 
si bo »zmočil perje«. Skupaj z glasbili ter 
samostojno je zbor vse točke mojstrsko, 
brezhibno, zanesljivo in ognjevito prepe-
val, mi pa smo s toplim in prisrčnim aplav-
zom nagradili pevce.

   Nataša Mihevc

Čič (sedenje) ne da nič, stalo pa malo. (slov)

KRONIKA

Ljubim sonce

Soncu,
ki je življenje,

pojem najlepšo pesem.
Življenje je vse:

je brstenje
je rast,

cvetenje in klas.
Je ljubezen,

rojstvo,
solza in smeh.

Je večno hrepenenje.
Življenje je vse!

Neskončno ljubim – Sonce.

Silva Brank
(Poljub odpuščanja)
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Zeleno, ki te ljubim, zeleno

Če te pokliče ljubezen, prisluhni ji. To je 
uvodni verz v pesmi Mile Kačič. Mi pa smo 
ob koncu prijetnega dogajanja in druženja 
v petek, 8. junija, dodali zanimiv in srčno 
hvaležen zaključek: Če se v mavričnih 

barvah zaiskrijo trzinski Žerjavčki, prileti-
mo in se jih razveselimo. Žerjavček je cve-
tlica s široko zvonastimi kimastimi cvetovi, 
ki so škrlatno-belo lisasti ali škrlatno rdeči, 
včasih pa najdemo tudi popolnoma bele 
cvetove. Žerjavček ali močvirski tulipan 
(logarnice) je zaščitena rastlinska vrsta. 
Menda je lepo poslušati šumenje cvetov, 
ko trkajo drug ob drugega, če potreseš 
šopek! Žerjavček je simbol Trzina, zato 
ga imajo močno stiliziranega v trzinskem 
grbu. Od tod ime trzinskim Žerjavčkom, 
članom recitacijske skupine tamkajšnjega 
DU, ki so se nam v domski dvorani pred-
stavili z recitalom Z rajsko ptico na rami 
sem se rodila in z glasbeno podlago med 
recitacijami. Izbrali so verze slovenskih 
pesnic, priznanih in malo manj uveljavlje-
nih, med drugim tudi prve slovenske pe-
snice, pisateljice in skladateljice Josipine 
Urbančič Turnograjske ter naše sostano-
valke, pesnice in pisateljice, Silve Branko-

ve. Hrepenenje, strast in volja do življenja 
pa tudi temačnost in obup, vse to se je 
sprehajalo skozi njihove verze. V njih se 
prepletajo različne niti ljubezni, do nara-
ve, ljubimcev, partnerjev, otrok in družine. 
Ženske s svojo ženstvenostjo in posebnim 
odnosom dajemo toplino, ljubezen ter, po 
pregovoru, podpiramo tri vogale pri hiši. 
Vmes nas je s predanim, globoko čutečim 
petjem in igranjem na kitaro razveselila 
ga. Silva Kosec. Dano nam je bilo, da smo 
se krepko vživeli v žensko muzo pesniške-
ga talenta pri podoživljanju sveta. Moškim 
najbrž nikoli ne bo dano, da bi povsem 
razumeli žensko dušo, ker ženske smo z 
Venere, moški pa z Marsa, to dvoje gre pa 
težko skupaj. Ja, itak!

Alenka Oblakovič

Kdor vsak dan praznuje, ne bo nikoli umetnik. (star.nemški)

Objeti te za hip 

Večerno sonce
se pogreza v valove morja.

V gaju cipres
pojejo škržati.

Moja silna želja
se obzorja dotika – 

objeti te za hip.
Potem –

V večnosti zaspati.

Silva Brank
(V senci magnolije)
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različnih družabnih, zabavnih in športnih 
iger, v katerih so sodelovale prav vse sku-

Denar in vrag ne poznata počitka. (srbski)

Srečanje skupin za samopomoč 

Ko sem se v torek odpravljala v službo, 
me je  malce skrbelo. V načrtu smo na-
mreč imeli da se odpravimo na izlet na 
sv. Andreja, kjer naj bi se družili člani sku-
pin za samopomoč. Ko greš na izlet si že-
liš da bi bilo lepo vreme, toda ta dan je lilo 
kot iz škafa. Misel, ki se mi je ves čas mo-
tala po glavi pa je seveda bila, kako prepri-
čati sebe in stanovalce, da vreme ne sme 
krojiti našega razpoloženja.

Srečanje skupin starejših za samopomoč  
je bilo že šesto po vrsti in vsa so se od-
vijala v gostišču Rupar na sv. Andreju na 
drugi torek v mesecu juniju. Letos se ga je 
udeležilo okrog 70 starejših iz Žirov, Že-
leznikov in Škofje Loke; 15 tudi iz našega 
centra. Organizator srečanja je Območna 
organizacija Rdečega križa Škofja Loka in 
v imenu RK sta zbrane pozdravili predse-
dnica Milena Miklavčič in ga. Fani Mikš.

Po zapeti himni naših srečanj in pozdrav-
nih govorih se je pričel pester program 

KRONIKA

Ptica poje v dežju

Dež ne ustavlja ptic ki pojejo.
Sredi dežja slišim ptičje petje.

Ptičje srce je zvesto življenju in pomladi.
Ne čaka na sonce da živi svojo pesem.

Ljudje smo zahtevnejši od ptic.
Rabimo celo vrsto pogojev, da se 

razveselimo.
Življenje mora dati to in to, 

da lahko rečemo, da ga je vredno živeti.

Pesem ptice mi pravi,da se motim.
Ona ve,da za oblaki žari svetloba,

ve, da v megli odganja pomladna setev,
ve, da je treba čuvati gnezdo in novi rod,

ve, da je vedno čas petja.

Zapojmo z njo tudi na deževen dan.
Pesem se bo dvignila nad nas

 in nas bo vzela s seboj tja visoko,
od koder se jasno vidi,

da so nekatere poti vedno odprte.

                                   Alenka Rebula
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Pred polno Burnikovo dvorana se nam je 
prvič predstavil Moški pevski zbor Maj. 
Uradno iz Kranja, sicer pa pevci prihajajo 
iz različnih krajev našega konca.

Da bi nam zapolnili in polepšali deževno 
popoldne, so za svoj nastop izbrali pester 
program znanih slovenskih ljudskih ter 

Počitek duše je v tem, da v nič ne upa. (arabski)

KRONIKA

pine in je trajal vse do kosila. Ni manjka-
lo tekmovalnega duha, pa tudi nasmejali 
smo se od srca. Na koncu je zmagala sku-
pina Zimzelenk iz Železnikov, pa tudi naši 
tekmovalci so se z drugim mestom dobro 
odrezali.

ponarodelih pesmi in nekatere priredbe 
obogatili še z inštrumentalno spremljavo. 
Zborovodja Janez Čadež se je pri pove-
zovanju skladb izognil običajnemu na-
števanju imen avtorjev glasbe in besedil, 
pač pa je z nekaj izbranimi besedami raje 
spregovoril o bogastvu izročila, ki ga zbor 
ohranja ter posreduje poslušalcem.

Če kakovost petja  zbora in  nastop v ce-
loti še laično ocenim kot ljubitelj te zvrsti 
glasbenega poustvarjanja, lahko samo 
dodam, da je močno presenetila izvedba 
dalmatinskih pesmi. Očitno gre za temu 
primerno zasedbo glasov. 

Zato mogoče že v bližnji prihodnosti na-
svidenje na kakšnem festivalu klap v Šibe-
niku ali Trogiru!

Ja, lepo jih je bilo gledati.

    Mojmir Tozon

Po kosilu pa »pokaži kaj znaš« , z never-
jetno pisano paleto tega, kar so starejši že-
leli pokazati in predati poslušalcem. Nihče 
ni stal ob strani, prav vsi smo se potrudili 
da smo se imeli lepo. In nič, res prav nič 
nas ni motilo slabo vreme.

   Romana Kumer

Lepo jih je bilo videti
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Lunca je na poskok igrala

so v našem Centru objavili težko pričakova-
no sporočilo in vabilo na piknik, napisano z 
velikimi črkami na velikem formatu, da ga 
ja ne bi nihče pomotoma zgrešil. In potem 
smo za prijazno klimo v zraku vsi molili, 
kajti v dnevih pred piknikom so nas nebe-
ščani z dežjem močno obdarili. Za hrano 
in pijačo so poskrbeli naši kuharji s svojimi 
pomočniki, za dobro muziko je bil zadolžen 
duo Lunca iz Goričan, za primerno vreme 
smo izprosili pri »ta višji sili«, za dobro vo-
ljo, prijetno razpoloženje in plesne čevelj-
ce pa smo bili odgovorni gostje sami. Naši 
gostitelji so se izredno potrudili, da smo se 
vsi na kraju dogajanja, v parku kar najbolje 

Ko spimo, smo vsi dobri. (istrski)

Naša hitra, radoživa »rdeča garda« je pa 
med mizami veselo plesala, vsakemu gostu 
brž dober »plac« poiskala, vmes ažurno z 
naročeno pijačo, jedačo postregla, v stiski 
človeku prijazno roko podala in na šepa-
jočega v hoji potrpežljivo počakala. Sama 
velikodušna božja roka je rdečo, zeleno, 
modro, belo, ciklamno, rumeno in pisano 
gardo dobrosrčnih ljudi (vsi zaposleni v 
našem Centru) med nas poslala, ki so vse-
stransko za nas, stanovalce in svojce, tako 
odlično poskrbeli, da smo se v soboto, 16. 
junija 2012 na našem pikniku vsi enkratno, 
fi no in nepozabno lepo imeli.

Pojdimo kar lepo po vrsti. V začetku junija 
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počutili. Ko je bila glavnina udeležencev že 
zbrana na prizorišču, so  se s pozdravnimi 
besedami oglasili ga. Silva Košnjek, direk-
torica CSS Škofja Loka, g. Beno Virt, tajnik 
MDSS Kranj, g. Miha Ješe, župan Občine 
Škofja Loka in g. Franci Pirc, predstavnik 
KS Stara Loka - Podlubnik. Med častnimi 
gosti so bili tudi g. Miro Duić, predsednik 
DU Škofja Loka, ga. Stanka Vauh, nekda-
nja direktorica in g. Rudi Bernik, nekdanji 
upravnik centra CSS Škofja Loka. Vsi go-
vorniki so bili deležni hvaležnega aplavza. 
Zatem je zaigrala glasba in že so prve ple-
salce zasrbele pete, da so se zavrteli v po-
skočnih južnoameriških, nato romantično 
počasnih in še mladostno živahnih ritmih. 
Medtem smo se prvi tudi že malo podprli 
z okusnimi ražnjiči, čevapčiči ter zelenjavo 
in se potem s toliko večjim navdušenjem 
prepustili ritmom polke, valčka, rock'n rola. 
Ostali pa so nam v ritmu glasbe ploskali, se 
smejali našim nerodnostim, raznovrstnim 
domislicam. Ob koncu so se nam pri plesu, 
smešni igrici in sladoledu pridružili še naši 
sosedje, uporabniki bivalne skupnosti VDC 
Kranj - enota Škofja Loka in njihovi varuhi-
nji. Med prijatelji nam je lepo, Naj živi vese-
la družba, ... ob teh melodijah so ob koncu 
več kot uspelega piknika zaplesali tudi naši 
gostitelji. Njim sem se v imenu stanovalcev 
tudi iskreno zahvalila z enim ogromnim Bog 
lonaj!, prav tako pa tudi vsem našim de-
lavcem v zaledju. Resnično, hvala vsem in 
vsakomur za tako prekrasen dan. Nasvide-
nje ob letu osorej!

   Alenka Oblakovič

Čas je zdravilo za jezo. (nemški)

Nekoga moraš imeti rad

Nekoga moraš imeti rad,
pa čeprav trave, reko, drevo ali kamen,
nekomu moraš nasloniti roko na ramo,

da se, lačna, nasiti bližine,
nekomu moraš, moraš,

to je kot kruh, kot požirek vode,
moraš dati svoje bele oblake,

svoje drzne ptice sanj,
svoje plašne ptice nemoči

- nekje vendar mora biti zanje
gnezdo miru in nežnosti -,
nekoga moraš imeti rad,

pa čeprav trave, reko, drevo ali kamen
ker drevesa in trave vedo za samoto

- kajti koraki vselej odidejo dalje,
pa čeprav se za hip ustavijo -,

ker reka ve za žalost
- če se le nagne nad svojo globino -,

ker kamen pozna bolečino
- koliko težkih nog

je že šlo čez njegovo nemo srce -,
nekoga moraš imeti rad,
nekoga moraš imeti rad,
z nekom moraš v korak,

v isto sled -
o trave, reka, kamen, drevo,

molčeči spremljevalci samotnežev in 
čudakov,

dobra, velika bitja,
ki spregovore samo,

kadar umolknejo ljudje.

Ivan Minatti
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V okviru šolskih obveznosti smo študentke 
drugega letnika socialne pedagogike sto-
pile v stik s Centrom slepih, slabovidnih in 
starejših v Škofji Loki, kjer smo s stanoval-
ci izvedle literarno delavnico. Na pobudo 
profesorjev Mitje Krajnčana in Darje Zorc-
-Maver, smo projekt izvedle na nam zelo 
neznanem terenu, saj še nikoli nismo de-
lale s starejšo populacijo oseb, ki ima tako 
posebno specifi ko, kot starostniki  v obi-
skani ustanovi. Nova pridobljena izkušnja 
je za nas zelo pomembna in dragocena in 
jo hranimo v lepem spominu. 

Zelo smo bile vesele hitrega in pozitivne-
ga odziva direktorice, ge. Silve Košnjek, 
na našo prošnjo o sodelovanju, ki nam je 

omogočila izvedbo naloge. Naši cilji so 
tako začeli dobivati realno podobo. Žele-
le smo spoznati samo ustanovo in seve-
da ljudi, ki jo ustvarjajo, njihovo življenje 
in njihove skrite talente. Stanovalcem smo 
želele ponuditi svoj čas in jim polepša-
ti ter popestriti dan z medgeneracijskim 
druženjem. S tem namenom smo v torek, 
3. aprila 2012 izvedle pogovorno-literarno 
delavnico, na kateri so nam stanovalci pri-
povedovali o svojem življenju in bivanju v 
zavodu, o osebnih izkušnjah, o literarnem 
ustvarjanju. Z nami so svoja dela tudi deli-
li. Slišali smo nekaj čudovitih pesmi, ki jih 
pišeta dve stanovalki, gospa Elizabeta in 
gospa Silva. Delavnico pa nam je še do-
datno popestrila zelo nadarjena pianistka, 
gospa Nataša, ki nam je z avtorsko sklad-
bo napolnila dušo. Na delavnici nismo 
svojega znanja obogatile le me študentke, 
vendar tudi sostanovalci, kateri niso ve-
deli, da imajo v centru tako nadarjene in 
ustvarjalne kolege. Za konec nas je sta-
novalec Mojmir popeljal na ogled centra, 
tako da smo se na lastne oči prepričale, 
da hvaljenje ustanove in osebja s strani 
stanovalcev ni bilo pretirano, vendar res 
pohvale vredno, saj zanje poskrbijo do po-
tankosti.

Naše druženje je bilo dokaj kratko, vendar 
sladko in se ni končalo tistega dne, ko smo 
zaključile z delavnico v Škofji Loki. 

Drugi del druženja se je odvijal na Peda-
goški fakulteti v Ljubljani, 23. aprila, kjer 

Časi se spreminjajo in mi z njimi. (latinski)

Študentke Pedagoške fakultete na obisku v 

CSS Škofj a Loka 
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smo svoje delo predstavile razredu in pro-
fesorjema. Predstavitev ni bila običajna, 
saj smo vanjo vključile dva posebna go-
sta, stanovalca v Centru in udeleženca na 
naši delavnici. Gospoda Mojmirja in gospo 
Silvo smo pripeljale na fakulteto, kjer sta 
prisostvovala naši predstavitvi končnega 
izdelka, ki je nastal po končanem projektu. 
Sošolci so tako iz prve roke izvedeli nekaj 
informacij o centru slepih, slabovidnih in 
starejših ter o poteku naše delavnice, Moj-
mir in Silva pa sta po dolgem času spet 
obiskala Ljubljano ter doživela izkušnjo na 

naši fakulteti.  Same smo z izvedbo delav-
nic in s sodelovanjem s Centrom za slepe, 
slabovidne in starejše več kot zadovoljne 
in smo zelo hvaležne za to posebno izku-
šnjo, ki nam je bila omogočena. Upamo, 
da so bili stanovalci nad delavnico tako 
navdušeni kot me in da jim je bilo v naši 
družbi lepo. Iskreno se zahvaljujemo go-
spe direktorici, ki nas je prijazno sprejela v 
Center in vsem stanovalcem, ki so pripo-
mogli k uresničitvi naše naloge, saj brez 
njih ne bi bila uspešno opravljena. Poseb-
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na zahvala gre tudi gospodu Mojmirju in 
gospe Silvi, ki sta se prijazno odzvala na-
šemu povabilu in si vzela čas za prihod v 
Ljubljano, ter socialni delavki, gospe Mar-
jani Črešnik, ki nas je usmerjala in nam s 
svojim trudom ter podporo zelo pomagala 
pri sami izvedbi delavnice. Hvala vsem!

Nina Hočevar, Katja Kejžar, Natalija 
Kujavec, Neža Pavli, Tjaša Sotlar, Jera 

Telič, Alja Trdin, študentke drugega 
letnika socialne pedagogike na 
Pedagoški fakulteti v Ljubljani

4. junij 2012, Ljubljana 

Kdor zna čakati, mu čas odpre vrata. (kitajski)

ČRNI MUC 

O, črni muc, o ti falot, 
ki vsako noč mi prečkaš pot, 

nikar ne beži pred menoj, 
čuj, pravim ti, da se ne boj. 

Samo pobožal bi ti rad 
hrbet teman in lepi vrat. 
Saj tudi jaz menda imam 

za božanje pripravno dlan. 

Samo tega nihče ne ve, 
samo tega nihče ne ve... 
Vsaj ti ne beži mi s poti. 

O, ne posnemaj, muc, ljudi. 

(Tone Pavček)
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..., se poveselit' in kdaj znat' potrpet', ... 
Tako se glasi znana Šifrerjeva pesem, ki 
sta nam jo na aprilskem praznovanju roj-
stnih dni zaigrala naš stari znanec kitarist 
Frenk (skupaj s prijateljem sta nastopila na 
našem pustnem rajanju), ki je tudi zapel in 
mlada harmonikarica Anja Koračin iz Go-
renje vasi v Poljanski dolini. Sledilo je še 
vrsto drugih skladb, med njimi tudi zdravi-
ca Kolkr kaplj'c, Loška pravljica, Dobr' je, 

če kaj poliješ in razbiješ idr. Zakaj je bilo 
aprilsko praznovanje nekaj posebnega? 
Zato ker nas je v aprilu svoj rojstni dan 
praznovalo kar 27 stanovalcev. Slavno-

Za prijatelje si je treba čas vzet'

stno omizje je krasilo prav toliko rdečih in 
rumenih vrtnic ter dve slastni torti, ki sta 
ekspresno hitro končali v naših želodcih. 
Najlepša hvala nastopajočima muzikan-
toma in vsem sodelujočim pri pripravi in 
izvedbi praznovanja za čudovit dopoldan.

   Alenka Oblakovič

Zlati čas ni bil še nikoli sedanji čas. (angleški)
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Samotno drevo II

Samotno drevo sem.
Od nekdaj je tako.
V množici dreves
ne morem dihati.

Potrebujem sonce. 
In veter. In ptice.
za svojo krošnjo.

A rada sprejmem 
samotnega popotnika.
Da mu ohladim čelo.

Ga objamem čez rame,
ko utrujen leže

v naročje mojih korenin.
In trdno stojim za objokane,

ko se naslonijo name … 

Silva Brank
(V senci magnolije)
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V našem domu smo stanovalci lahko mar-
sikje res precej aktivni. Udeležujemo se 
raznih dejavnosti, tako, da je življenje tu 
vsebinsko bogato, dinamično razgibano in 
se da koristno preživljati prosti čas. Meni 
je v veselje glasba, pisanje pesmi ter pra-
vljic, sprostitev v naravi, branje, telovadba 
in meditiranje. 

O tem kako glasba vpliva na moje razpo-
loženje, katera dela so mi pri srcu sem v 
našem časopisu že pisala; vseeno se k 
glasbi za hip še povrnem. Ko jo poslušam, 
ko se poglabljam vanjo, mi prežene žalost, 
mračne misli iz srca, je pravo zdravilo za 
mojo dušo in telo, torej moja duševna hra-
na. Pomaga mi proti depresiji, kadarkoli 
sem nemočna me s svojimi zvoki usmerja 
na pravo pot, daje mi moč, energijo, po-
gum. Uživam, če smem sesti za klavir, 
preigravat skladbe, ki sem se jih kdaj učila, 
improvizirati in igrati svoje skladbe. Nekaj 
pesmi sem celo že vneto komponirala pred 
mojim prihodom sem, v Škofjo Loko, neka-
tere zdaj. Moja prva klavirska skladba nosi 
naslov Pomladna. V brajevi notaciji sem 
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si še zapisala 3 uspavanke, ena pesem 
je prav temperamentna, naslov pa je : Na 
pohodu. Skladba je zelo živahna, mogoče 
nekoliko podobna koračnici. Ena pesem v 
moji glasbeni zapuščini je polka. Nekatere 
pesmi pripovedujejo o maju. Pred kratkim 
sem si izmislila 2 uspavanki z notami ter s 
tekstom in pa pomladno pesem: Lučka v 
mojem srcu. 

Kar ne morem in ne morem nehati kom-
ponirati, to velja tudi za pisanje pesmic in 
pravljic. V svoji sobi imam ogromno tega 
gradiva razporejenega po svojih mapah 
po policah. Mape so polne in debele. Bolj 
mi nekako ustreza pesnjenje kot ustvar-
janje pravljic, takšno je pač moje mnenje. 
Morda se motim, toda zdi se mi da mi ver-
zi bolj ležijo, bo bolj izumetničeni, bolj so 
mi pisani na kožo in jih zlahka spravim na 
papir. Izoblikovala sem si svoj stil pisanja,  
prav tako pa se pripravljam na samostoj-
no izdajo svoje prve pesniške zbirke. Kdor 
mojih pesmi še nikdar ni prebiral, naj jih 
poišče v naših stalnih glasilih. 

Včasih sem rada hodila v hribe in sem tudi 
veliko o tem pisala. Še bi planinarila, am-
pak za take poti moraš biti kondicijsko bolj 
pripravljen, jaz pa sem zadnje čase pre-
malo zunaj, v naravi. 

Ko sem bila še doma smo imeli 4 km stran 
od Kopra svoj vrt. Prej so ga v Ljubljani 
imeli stari starši nazadnje svojega še mi. 
Vrt smo skrbno obdelovali, mama je ne-
govala rože. Rada sem bila na tistem vrtu, 
po lepi poti sem se sprehajala s svojo pa-

Srečnemu se čas ustavi. (nemški)

Hobi in prosti čas
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lico. Tam smo prirejali piknike, posedali na 
klopci in z vej trgali zrele češnje. Na tiste 
čase me vežejo zelo lepi spomini. Vas kjer 
smo vrtnarili se imenuje Bošamarin; to je 
bil naš drugi dom, tu so živeli naši prijatelj 
in še vedno tu živijo. Na vrtu, v raju med 
pticami smo začutili blažen mir. O vsem 
tem nam zgovorno in slikovito govori moja 
pesmica: Kako doživljam pomlad. 

Doma sem rada igrala klavir, brala knjige 
in po televiziji spremljala skupaj z očetom 
prenose pomembnih športnih tekmovanj 
: alpsko smučanje, slalom, veleslalom, 
smučarske skoke, umetnostno drsanje, 
plavanje, atletiko, … Tudi jaz sem rada 
plavala in še vedno z vsem srcem poleti 
hrepenim po morju, bolj kot kdajkoli prej. 
Skrben brat ter svakinja imata zame čez 

teden bolj malo časa, kdaj pa kdaj, sploh 
čez vikend pa sta tu pri meni, mi prinese-
ta sadje in druge reči. Večkrat gremo kam 
ven skupaj na kosilo. Upam, da se bomo 
letos kaj popeljali na morje. Ah, kje so 
časi, ko smo v Umagu taborili, ribarili, …

Kaj pa še počnem v prostem času tu v 
Centru? Rada sem s prijatelji, družimo se 
ob kavici, klepetam z njimi. Krepko telova-
dim, rada se odločam za meditacijo – av-
togeni trening. Na CD-jih imam posneto 
Tibetansko glasbo z izvrstnimi  napotki za 
sproščanje organizma. To me resnično 
poživlja in me spravi v dobro voljo. 

In še na nekaj bi skoraj pozabila: izjemno 
sem srečna, če me obišče moja skrbna, 
dobra prostovoljka. Kadar sva skupaj se 
lepo zabavava, kaj prebereva in malo po-
klepetava. Tale moja prostovoljka je res 
poštena, plemenita, odkritosrčna  in nese-
bična, iskrena ženska, vedno pripravljena 
pomagati. 

Pa naj še kdo izjavi, da mi je tu dolgčas. 
Življenje je vendar lepo, ne smeš ga zaje-
mati z veliko žlico, že z drobnimi malen-
kostmi moraš znati biti zadovoljen. Čim se 
takole zaposliš, te to duhovno obogati.

   Nataša Mihevc

Narava, čas in potrpljenje so trije veliki zdravniki. (angleški)
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Ste vedeli:

Klavír je glasbilo s tipkami. Od 18. stoletja naprej je eden najbolj razširjenih glasbil. Razvil se je 
iz čembala, spineta in njima podobnih glasbenih instrumentov. Manjši klavir, pri katerem so 
strune obrnjene vertikalno, je pianino.
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Srečanje starejših, bolnih in invalidnih v 

župniji Stara Loka
Zadnjo majsko nedeljo, na praznik binko-
šti, smo v naši župniji pripravili srečanje za 
starejše iz naše župnije in doma starejših 
oskrbovancev. Osrednji del srečanja je 
bila sveta maša v župnijski cerkvi. Soobli-
kovali smo jo sodelavci Karitasa z župni-
kom g. Alojzijem Snojem, da bi povabljeni 
začutili, da so dobrodošli med nami, da jih 
cenimo in da jih imamo radi. Jana je v uvo-
du v skupno molitev povedala:

Oče naš, zbrani smo pri oltarju – starejši, 
mlajši in srednjih let. Pogosto ne znamo 
biti kot dobra zemlja, a vemo, da si vsake-
ga izmed nas poklical, da zaživimo vlogo 
pravega prijatelja, da odpremo srce svo-
jemu bližnjemu in stopimo s tabo v ritem 
prave, čiste ljubezni. Toplo nam je pri srcu, 
saj vemo, da si ti z nami v svetlih in te-
mnih urah našega življenja. Deležni smo 
sadov Sv.Duha, od katerih je naše življe-
nje polno milosti. Z najlepšo molitvijo Oče 
Naš se zahvalimo Gospodu, da je z nami, 
poprosimo ga, da nam pomaga in začutili 
in videli bomo s srcem ljudi okoli sebe. 

Jaz sem si za pozdrav miru sposodila od-

lomek iz Sirahove knjige, ki nam takole 
govori: » Otrok zavzemi se za očeta na 
njegova stara leta. Nikar mu v njegovem 
življenju ne povzročaj gorja. Čeprav mu 
pamet peša, bodi prizanesljiv. Ne zaničuj 
ga, čeprav si na višku moči. Zakaj usmilje-
nje do očeta ne bo pozabljeno, marveč se 
ti bo vračunalo v spravo za grehe. Na dan 
tvoje stiske se te bo Gospod spomnil in 
bo nate razlil svoj blagoslov.« V znamenje 
medsebojnega odpuščanja smo si podali 
roke in v očeh premnogih so se zaleske-
tale solze. Med obredom so starejši preje-
li tudi sveto maziljenje, ki je božji dotik, ki 
prinaša mir in tolažbo v trpljenju. 

Po obredu smo se zbrali na prostoru pred 
župniščem, ki je postal dvorana, v kateri je 
bilo dovolj prostora za vse. Postregli smo s 
toplim obrokom, ki ga je z veliko ljubeznijo 
skuhala naša Tončka ter pecivom, ki so ga 
napekle gospodinje.

Člani mešanega pevskega zbora so v poz-
drav starejšim zapeli nekaj pesmi in nas 
ogreli za prijetno kramljanje s povabljenimi 
gosti, ki so bili očitno dobre volje, mi pa 
veseli, da smo jim polepšali nedeljo. 

Ob zaključku se zahvaljujem vsem, ki so 
se odzvali našemu povabilu ter vsem so-
delavcem, mladim in starejšim, ki so pri-
pravljali srečanje. Veseli smo, da so nam 
vrata doma oskrbovancev vedno odprta in 
da smo z mnogimi postali pravi prijatelji. 

   Urška Omejc

Negovanje konjička (hobi) stane pogosto več kot vzdrževanje pravega konja. (nemški)
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Naš razred je poln pisanih barv

bo. Zaplesale in zapele so nam žabice, ki 
so se rade igrale. Zaplesali so račji ples, 
oglasila se je tamburica na melodije pe-
smi Na planincah sončece sije, Lisička je 
prav zvita zver in Barčica po morju plava. 
Ob koncu njihovega odličnega, prisrčnega 
nastopa so nam učenci razdelili še pisane 
tulipane iz papirja, ki so jih za nas sami 
izdelali. Najlepša hvala, dragi učenci in 
vaše prijazne, potrpežljive učiteljice zato, 
ker ste nam pripravili tako pester in zani-
miv program. 

Alenka Oblakovič

Duh je močan, le volja je slaba. (bibl.)
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… veselih obrazov, pridno učečih se glav, 
vmes pa užaljen jok, trden stisk rok in 
otroško razigran živžav. S tem stavkom 
bi lahko kratko in jedrnato opisali nastop 
izbranih učencev 2. Razredov OŠ Škofja 
Loka – Mesto. Dogodek se je v našem 
Domu vršil v zadnjem aprilskem četrtkove-
mu dopoldnevu. Naša četica koraka …, s 
to pesmico so učenci veselo prikorakali v 
dvorano. Nato so zaigrali zgodbico o prija-
teljstvu. Začela se je pomlad, zunaj se sliši 
šuštenje vetra, dežne kaplje zmočijo me-
tuljem krila, ki zato iščejo zavetje pri beli 
liliji, rumenem tulipanu, rdečem maku, ki 
jim vsi po vrsti odklonijo pomoč. Posijalo je 
toplo sonce in metuljem so se posušila kri-
la. Vse prej naštete rožice prosijo metuljč-
ke za prijateljstvo z njimi. Tedaj jim metulji 
rečejo: »Ne, ker nam tudi ve niste hotele 
pomagati, ko smo vas prosili.« V nesre-
či spoznaš prijatelja. Kar nekaj učencev 
nam je zaigralo na svoje instrumente. Dve 

fl avtistki sta zaigrali pesem Marko skače, 
nato sta nastopila še violinistka, kitarist in 
še enkrat tri fl avtistke, vsak s svojo sklad-

Zavedati se moramo, da smo
smisel svojega življenja 

izpolnili že zgolj s tem, da smo
bili vsaj kdaj komu tudi vir veselja. 

In to ni težko. 

(A. Trstenjak)
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Poslednji polet 

Zdaj, dragi, nočem misliti na nič. 
Zdaj poletim poslednjič do višav, 

do sonca zlatega, do zvezd - čeprav 
bom strmoglavila kot ranjen ptič. 

O, vzemi takrat v tople me dlani,
položi čisto blizu me srca, 

da si me ljubil, šepni, pa morda 
še v zadnje srečanje odprem oči. 

Mila Kačič

Evangelij po Čušinu

Že ob napovedi njegovega gostovanja 
smo se spraševali, kako neki je  našima 
terapevtkama, Romani in Denis, uspelo 
nagovoriti tega priljubljenega dramske-
ga igralca za nastop v naši večnamenski 
dvoranici. Pisca ter izvajalca vrste odličnih  
kratkih komedij, s katerimi zabava občin-
stvo po vsej Sloveniji, celo zunaj nje! Ki s 
svojim izvirnim pristopom do satire navdu-
šuje množice poslušalcev, sočasno pa na 
svojski način opozarja predvsem na splo-
šno nespoštovanje temeljnih vrednot. Ko  
hkrati ponudi navzočim zrcalo, da razmi-
slijo o svoji samopodobi. Gre, seveda, za 
dramskega igralca in izjemnega poustvar-
jalca lastnih besedil, Gregorja Čušina.  

Dobrohotno prizanesljiv je avtor do svojih 
likov, ki nastopijo v posameznih sekven-
cah oziroma prizori  komedije, saj so ose-
be iz političnega, kulturnega ali družabne-
ga okolja, takoj prepoznavne. Čušinovo 
besedilo, kljub nekaterim občutljivim pri-
merjavam s stvarnostjo, nikjer ne zdrsne v 
banalno, opolzko ali žaljivo nizanje napak, 
pač pa ga uporabi za oblikovanje pozitiv-
nega sporočila.

Duhovito zamišljena minimalistična sce-
nografi ja in odlična dramaturgija prispe-
vata, da je uprizoritev polna iskrivih bese-
dnimi prebliskov ter obogatene s številnimi 
aluzijami  na današnje razmere. Na stanje 
duha sodobnega človeka Svetopisemski 
citati so nekakšna iztočnica za oblikovanje 
vsebinskih vzporednic s prilikami iz evan-
gelijev, s tem pa primerno sredstvo  za 

MED NAMI

izpeljavo poučnega sporočila obiskovalcu 
predstave. Seveda vsi dialogi z namišljeni-
mi osebami oziroma bitji, zahtevajo dokaj 
dobro poznavanje Stare in Nove zaveze, 
pa tudi nekaj malega predznanja zgodovi-
ne, geografi je, fi lozofi je in etike.

Skratka, hvala gospod Gregor, za prijetno 
urico druženja, z a Vašo resnično briljan-
tno komedijo za enega igralca!

Ste razumeli vse od zapisanega?  
Pa drugič.  

Mojmir Tozon 

»Čas je odličen učitelj, toda nažalost ubije vse svoje učence...« Louis Hector Berlioz



Št. 44  -  Junij 2012

28

ČISTO VSAKDANJE STVARI

Spomladi in do konca julija nas na doma-
čih vrtovih razveseljujejo jagode.  Le kdo 
nima rad osvežilnih in z vitamini nabitih 
rdečih sadežev?! Jagode so zdrave, polne 
mineralov in vitaminov ter sladkega oku-
sa. Mnogi izmed nas jih uporabimo za ku-
hanje odlične marmelade, najboljše pa so 
vsekakor sveže ali v sladicah. Eno izmed 
idej vam ponujamo danes: jagodne čaši-
ce. Hiter in zelo okusen desert. Dober tek!

Jagodne čašice

Za 4 osebe 
2,5 dl sladke smetane 
150 sira mascarpone 
2-3 žlici sladkorja v prahu 
1 vanili sladkor 
150 – 200 g piškotov (savioardi) 
sok za sočenje piškotov  
sveže jagode (ali katerkoli drugo sadje) 
Jagode narežemo na majhne koščke. 

V posodi zmešamo sladko smetano, sir 
mascarpone, sladkor v prahu in vanili 
sladkor. Vse z ročnim mešalnikom dobro 
premešamo, da dobimo konsistenco ste-
pene smetane. Pripravimo kozarčke, lah-
ko uporabimo navadne kozarce za pijačo. 
Piškote dobro nasočimo s sokom (poma-
rančni, jagodni,..). V kozarec izmenično 
polagamo: najprej plast kreme, nato naso-
čene piškote in plast jagod. Postopek še 
enkrat ponovimo: krema,piškoti in jagode.  
Na vrhu nadevamo s preostalo kremo, 
okrasimo z jagodami in damo v hladilnik 
za kako uro. Postrežemo dobro ohlajeno.

Ste vedeli:

• Ne glede na to, da so jagode zdrave in okusne, pa niso za vsakogar. Veliko ljudi je namreč na 
jagode alergičnih.  Alergen, ki sproži reakcijo, naj bi bil povezan z rdečo barvo.

• V starih časih so verjeli v mistično moč jagod. Če je mlada dama sanjala o jagodah, je pome-
nilo, da bo imela veliko otrok.

»Nič ni pomembnejšega od današnjega dne.« Johann Wolfgang von Goethe
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Notranji mir v naših srcih

Če smo nervozni, napeti,
razkrijmo drug drugemu svojo stisko,
svoje gorje,
ali pa se poskušajmo obvladovat,
počnimo to, kar nam koristi.
Če pa smo vedri si podajmo roke,
spoštujmo drug drugega, razumimo se
med seboj.

Notranji mir naj se po naših obrazih 
razlije,
luč upanja naj se v naših srcih prižge,
prodrimo k soncu, sreči,
poiščimo si k svetlobi pot,
ljubezen in sreča naj zavladata povsod. 

Nataša Mihevc

ZDRAVILO ZA DUŠO IN SRCE

Kar pogumno

Kar pogumno v sončne dni
naj pomlad ti da moči. 

Podaj se v naravo, na sprehod,
uspešno krmari skoz življenje brez 
nezgod.

Če si kje zunaj, se sprosti, lahko si 
ogledaš razne rožice,
naj te osreči njihov omamen vonj,
prav zares se pomiri, vdihavaj sveži zrak 
zastonj.

Nataša Mihevc

Bili so med nami 
Popotnik postoj - kar si ti, smo bili mi...Popotnik postoj - kar si ti, smo bili mi...

...resnico poslušaj – kar smo mi, boš tudi ti.
♦ ♦ ♦

FRLIC Jernej  1933-2012

JEZERŠEK Lucija  1927 -2011

KAVČIČ Pavla  1927 – 2012

KOŠIR Alojzij  1919 – 2012

LEBAR Jože  1940 – 2012

MOHORIČ Rozalija  1928 – 2012

OBLAK Pavla  1924 -2012   

RENKO Jure  1947 – 2012    

ŠIFRAR Anton  1931 – 2012   

ŠPENDAL Zlata  1935 – 2012   

ŠTURM Metod  1931 – 2012    

»Obvladovanje trenutka je obvladovanje življenja.« Marie von Ebner-Eschenbach
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si je nov »punkl«, nove klekeljne, sukanec 
in odšla k svoji bivši sodelavki po znanje. 
Ko je videla, kako čudovite izdelke se da 
narediti, se je vpisala v tečaj klekljanja. 

Le tega je vodila gospa Marica Albreht, 
ki pravi, ji je bila odlična mentorica in kot 
mama. Marica ji je predlagala, da se loti 
tudi zahtevnejših stvari, kar je tudi storila. 

Od takrat je imela že dve samostojni raz-
stavi, ki sta bili zelo dobro obiskani in tudi 
zelo lepo sprejeti. Danes je upokojena in ji 
prosti čas v veliki meri zapolnjuje kleklja-
nje in ponosna je, ko odpne svoj izdelek 
iz »punkla« in vidi kako prekrasno so se 
prepletale njene niti.  

Bulat Ana

Čudovito prepletanje sukanca

Vlasta Ferlan je posebna ženska. Topla, 
nasmejana in skromna, ki človeka očara 
v trenutku. Vsi prijatelji in sosedi že vemo, 
kako spretne so njene roke. Že kot majhen 
otrok je morala klekljati. Za kruh, za lastno 
preživetje. Ko ji je pri rosnih 14 letih umrla 
mama, se je znebila »punkla« in klekelj-
nov in se sama pri sebi zaklela, da niko-
li več ne bo klekljala. 30 let kasneje, ko 
so ji otroci skorajda odrasli in je bilo časa 
malce več, je začutila potrebo, da ta čas 
izkoristi, da nekaj naredi zase in za svojo 
dušo. Takrat se je odločila, da zopet po-
skusi. Zarečenega kruha se največ poje, 
pravi in se skoraj nevidno zasmeji. Kupila 

»Vedno je pravi čas, da storimo to, kar je prav.« Martin Luther King

UTRINEK DNEVA
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RAZVEDRILO

Rebus

Pravilno odgovorite na vprašanja 
in nato prve črke odgovorov zapi-
šite spodaj v prazne kvadratke.  

1. Primož Kozmus ga vrže zelo daleč, 
mi pa z njim zabijamo žeblje. Kaj je to?

— — — — — — —

2. V avtu primemo za volan, pri konjič-
kih pa za drugačno krmilo. Katero?

— — — — — — 

3. Prvega v tem mesecu vedno na-
redimo kako potegavščino. Po ka-
terem mesecu vas sprašujemo?

— — — — — 

4. Vsak avtor se podpiše pod svojega.

— — — — — — 

5. Starejši pravijo, da je dober za 
oči: lahko je kuhan ali surov, bel ali 
oranžen'?

— — — — — — —

6. Vsak od nas naj bi imel svojega 
varuha.

— — — — — 

7. Slabe se hitro širijo, boljše bolj 
počasi.

— — — — — — 

8. Jed, ki nam paše ob prehladu in 
se nikoli ne poje tako vroča, kot se 
skuha.Katera?

— — — —

9. Dandanes ne moremo več brez nje, 
paziti pa moramo, da nas ne strese. 
Kaj je to?

— — — — — — — — —

»Del našega časa nam ukradejo, del si ga izprosijo, del, ki ostane, pa se 
neopazno izgubi.« Seneka
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ZAPOJMO PO NAŠE

Moja zrela leta
zadovoljna so,
srečo in veselje
mi prinašajo.

Pišem svoje pesmi,
kot srce veli,
knjiga me poživlja,
dušo bogati.

Vse, kar me obdaja,
služi mi zvesto
za srce in dušo,
tudi za telo.

Soba je prijetna,
tudi kuhinja,
najbolj pa družina,
ki me rada ima.

Skozi okno gledam
drobne ptičice,
gore in drevesa,
vse zanima me.

Letni časi, vreme,
sliko popestre,
vabi me narava,
ki spreminja se!

Vsa narava živa
v meni se prebudi,
srečo in hvaležnost
za vsakdanje dni.

Rada tudi kuham
in prepevam si,
glasba, ki jo ljubim,

dan napolni mi.

Toliko je sreče
v vsakdanjosti,
da le redko pride 
dan otožnosti.

Mucka me tolaži,
k meni prihiti,
čuti mojo dušo
in me pomiri.

Brž telefoniram
moji vnukniji,
njena dobra volja
me razveseli.

Hodim me »Narcise«
enkrat tedensko,
zberemo se žene,
da študiramo. 

Znanje obnovimo,
poglobimo ga.
Vsaka kaj prispeva
v prid prijateljstva.

Moja stara leta
prav »bogata« so,
duša v meni poje
dnevu hvalnico.

Vsak dan kar pozabim,
da me kaj boli,
tudi bolečina
sodi k starosti.

Vida Gros, Lesce

Moj prosti čas

»Čas življenja je odvisen od stvari, ni odvisen od mene. Od mene je odvisno, ali 
živim ves čas, ki mi je bil namenjen.« Seneka
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IZ STARE ZAKLADNICE

Žetev in košnja 

Visoko poletje, čas spravljanja najvažnej-
ših poljskih pridelkov, nekdaj v naših va-
seh ni bilo le čas trdega in težkega dela, 
ampak tudi čas najlepših praznikov dela. 
Noben vaščan ni težkih poljskih del opravil 
sam, vsa vas mu je pomagala, vsi njemu 
in on vsem. 

Danes je vsa vas požela žito ali pokosila 
travnik pri enem gospodarju, naslednji dan 
pri drugem in tako naprej, dokler vse delo 
v vasi ni bilo končano. 

Po starih nepisanih zakonih so žanjice, 
kosci in grabljice prihajali na delo pražnje 
oblečeni. Pisana krila, beli rokavci so se 
mešali med bele srajce, rdeče rute in klo-
buke, za katerimi so tičali šopki. Tudi ob-
našanje na žetvi in košnji je bilo praznično 
in slovesno, v skladu s prastarimi tabuji, v 
spoštovanju do starih skrivnostnih bitij, ki 
jih še nihče ni videl. Žanjica si nekdaj ni 
drznila pljuniti v roko, v kateri je držala srp. 
Zamerila bi se vilam in žalik ženam, ki so 
nekdaj pomagale pri poljskem delu, a le, 
če jih ni nihče z žvižganjem, pljuvanjem, 
kričanjem ali preklinjanjem užalil. 

Ziljanke so začele žeti s prvo vrstico pe-
smi Visokega reja: »Bug nam dej en dou-
ber čes!«

Prvi snop, ki so ga žanjice požele, so dvi-
gnile visoko v zrak v prastari žetveni kre-
tnji. V zadnjem snopu je tičal žitni duh. 
Tega je bilo treba ubiti, da bi prihodnje leto 
spet vstal v novo rast in prinesel obilno že-

tev. Zadnji snop se je imenoval »baba« in 
»ubil je babo« tisti, ki je udaril po snopu. 
Na Štajerskem so temu snopu rekli »ded«. 
Ob koncu dela so naredile žanjice žetveni 
venec iz žitnega klasja, ga olepšale z maki 
in z njim okrasile prvega kosca ali žanjico. 

Tudi kosci so imeli »babo«, iz sena nareje-
no lutko. Naložili so jo na voz, ko so peljali 
zadnji voz sena v gospodarjev kozolec. Ta 
voz so smešno naložili. Spredaj nizko, za-
daj visoko. Tam so čepele grabljice s har-
monikarjem, voznik pa je v narobe obleče-
nem suknjiču vpil: »Mi smo babo pripeljali, 
vi za likof bose dali!« Likof – slavnostno 
pojedino ob koncu dela – sta gospodar in 
gospodinja skrbno pripravila. Na pojedi-
ni ni smelo manjkati rožičeve potice, ki jo 
omenjajo kosci v svoji pesmi:

Mat' potico pečejo, 
pa meni nič ne rečejo, 
jaz pa le počas, 
jo režem in kosim. 

Kljub razigranosti so bili kosci, grabljice, 
žanjice in njihovi pomagači skrbno pazili, 
da voza sena ali žita niso zvrnili. To bi bila 
sramota, ki je vas zlepa ne bi pozabila. 
Sramota bi bila tudi, če bi se kak kosec 
pustil »prekositi«. Delo je bilo tisto, ki jej 
odlikovalo fanta in vaški prvak je bil tisti 
fant, ki je najbolje kosil. 

Iz knjige: Slovensko narodno izročilo

»Dnevi so sadeži in naša vloga je, da jih užijemo.« Jean Giono
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NAGRADNA IGRA

V prejšnji številki smo vam zastavili vprašanje

KAKO SE IMENUJE TERAPEVTSKI PRIPOMOČEK, KI 
SMO GA LAHKO PREIZKUSILI V NAŠEM CENTRU?

Med pravilnimi odgovori, 

(da se pripomoček imenuje Biosinhron)

 je bila izžrebana

in nagrajena stanovalka

MARTINA LONČARIČ

Čestitamo!

♦ ♦ ♦

Novo nagradno vprašanje, 
katerega odgovor najdete v tej številki pa se glasi:

Kakšno razstavo so si ogledali naši slepi in 
slabovidni v Ljubljani? 

Stanovalci svoje odgovore, z imenom in priimkom, 

oddajo v recepciji

najkasneje do 25.9.2012

Vabljeni k sodelovanju!

»Kaj je večji zločin od izgubljenega časa?« Thomas Tusser
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Večkrat slišimo rek: vse je zapisano v zvezdah. 
Pa je res? 

ASTROLOGIJA, ZVEZDE IN PLANETI

je tema , ki vam jo ponujamo v razmislek za naslednjo,
46. številko biltena 

ŠTIRJE LETNI ČASI

V rubrikah

SKUPINE ZA SAMOPOMOČ, PREDSTAVI SE, 

PRITOŽBE, POHVALE, POBUDE, 

MED NAMI, TEMA ČETRTLETJA, 

ČISTO VSAKDANJE STVARI, 

ZDRAVILO ZA DUŠO IN SRCE, UTRINEK DNEVA,

RAZVEDRILO, IZ STARE ZAKLADNICE in 

POGLED V PRETEKLOST

Prispevke lahko oddate osebno, po pošti ali na e-naslov:

zvonka.mur@css-sl.si

najkasneje do 25.9.2012

ŽELIMO VAM PRIJETNO IN POČITNIŠKO 
OBARVANO POLETJE!
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Ko roža zasije, tudi vrt obsije. (nemški)

Štirje letni časi je bilten
Centra slepih, slabovidnih in starejših

Stara Loka 31, Škofja Loka

Glavna urednica: Ana Bulat
Uredniški odbor: Romana Kumer, Denis Kamnar, Uroška Uršič, 
Marinka Kozjek, Zvonka Mur, Andreja Sušnik in Nataša Kalan

Tisk: MAGRAF Marko Strmec s.p., Sv. Duh, Škofja Loka
Junij 2012 - 350 izvodov

www.css-sl.si


