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ŠTIRJE LETNI ČASI je interni bilten Centra slepih, slabovidnih in starejših Škofja 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
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Čas je za nekatere včeraj,
za druge jutri.
Pravi čas naj bo
za vse – danes.
Včeraj zavijte v spomine,
jutri v upanje,
vsak danes pa naj bo srečen,
zdrav, vesel in uspešen.
PRIJETNE PRAZNIKE TER
VSE NAJLEPŠE V LETU, KI PRIHAJA!
Vam želimo
direktorica Silva Košnjek
in zaposleni CSS Škofja Loka
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Spoštovane stanovalke,
spoštovani stanovalci,
Drži, to smo mi – stanovalci Centra slepih,
slabovidnih in starejših Škofja Loka, zaposleni zavoda, naši prostovoljci, prijatelji in
tudi svojci – z roko v roki…
In kaj smo v tem letu prinesli novega v naš
dom?
Že v preteklem letu smo pričeli z obnovo
oddelka S5, v letošnjem letu smo nadaljevali s popolno prenovo oddelka S4. Vse
sobe so opremljene z novim pohištvom,
velika pridobitev pa so tudi kopalnice s
sanitarijami v vsaki sobi. S tem smo dosegli mnogo višji nivo bivalnega standarda
starejših v Centru kot institucionalni obliki
varstva starejših. S prenovo smo pridobili
sodobno opremljenih devet dvoposteljnih
sob in osem enoposteljnih sob ter še dodatno eno dvoposteljno sobo.
pozdravljeni vsi, ki z nami delite veselje ob
vseh dosežkih, ki jih doživljamo!
Naša velika družina je v svojem več desetletnem delovanju pridobila ogromno izkušenj, znanj, človeških dobrih lastnosti,…
ja, pa tudi kakšno slabost. Nismo popolni
in takšni niti ne želimo biti. Želimo se izpopolnjevati, nadgrajevati in rasti.
Imamo pa nekaj skupnega, zavezujočega - živimo tako rekoč pod isto streho, videvamo se dan za dnem, vsak
dan si podelimo pozdrav, prijazen nasmeh, potarnamo, podamo katero
» krepko«… smo čisto navadna - a VELIKA družina.

Uspešno smo izpeljali tudi delno prenovo
dveh negovalnih oddelkov. Z odstranitvijo
vrat v predprostorih sob smo razširili prostor na hodnikih, omogočili možnost dostopa v sobe z bolniškimi posteljami, lažji
dostop z invalidskimi vozički, skratka - povečali smo prostor za gibanje in izboljšali
pogoje dela zaposlenim.
Nov bivalni standard, strokovno zagotovljeno zdravstveno nego in oskrbo, kakovostni
pristop dela usmerjen k posamezniku po
meri – vse to in še več se je odvijalo v prostorih našega Centra v preteklem letu.
Ob navedenih novostih je bilo v tem letu v

Misel je kot kopanje vodnjaka, voda je najprej kalna, počasi pa se zbistri.
Kitajski pregovor
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našem Centru še veliko novosti, veliko izboljšav, ki pa jih ne bom vseh izpostavljala. Vi sami boste najbolje videli in vedeli
kako napredujemo in kako rastemo. Vi nas
ocenjujete in za Vas tudi ustvarjamo.

Življenje
Tak čudno je naše življenje,
srecno in hkrati nesrečno,

Za konec leta pa bi se še zahvalila vsem
stanovalcem in svojcem za strpnost, občasne pripombe, nasvete, priporočila in
seveda tudi za vse izrečene pohvale.

in kratko je naše življenje

Vsem zaposlenim v našem Centru
- HVALA - za dobro opravljeno delo, vso
srčnost, ki jo izžarevate in za vašo vsakdanjo skrb za naše stanovalce.

in zemlja v naši oblasti,

Smo dobri, odlični, pa vendar se trudimo,
da bomo še boljši – to je naše skupno vodilo!

Tak čudno je naše življenje

Razširili smo se, razprli krila, pa ne le zato,
da bomo imeli več prostora, temveč zato,
da smo odprli pot soncu. Da nas bo pogrelo in nam dalo energije, moči, da bomo
laže zadihali in bolje živeli. Da bodo zidovi
postali še bolj naši in da bomo mesto, kjer
smo, še bolj občutili kot dom, ki nas zmeraj sprejme v svoje odprto naročje.
Silva KOŠNJEK, direktorica

in eno samo za večno.
Dokler smo tu, sta nebo
vendar mora drevo
o sojenem času pasti.

s svojo mračno zavestjo,
da se pesem konča
v plitvem jarku za cesto,
da se včasih konca,
preden se je začela,
brez zemlje in brez neba
kot roža nedozorela.
Tak čudno je naše življenje,
srečno in hkrati nesrečno,
-o pesem nedokončana in eno samo za večno.

Kajetan Kovič

Voda za obraz, vino za dušo.
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PREGLED DOGODKOV
2.10.2012

ZGODOVINSKI KROŽEK – z Markom Ogrisom

9.10.2012

DOMSKI IZLET na BREZJE IN BLED

10.10.2012

SREČANJE gorenjskih domov na Jesenicah

11.10.2012

KONCERT mestnega pihalnega orkestra Škofja Loka

15.10.2012

OGLED Tehniškega muzeja Bistra

18.10.2012

NASTOP članov Turističnega društva Ljubljana - Šiška

24.10.2012

ZGODOVINSKI KROŽEK - predavanje ga. Zorke Čujovič o Singapurju

9.11.2012

DRUŽABNO DOPOLDNE: kostanjev piknik in martinovnje

16.11.2012

OTVORITEV prenovljenega 4.nadstropja in proslava ob
76. letnici ustanovitve CSS

19.11.2012

Praznovanje 100-ga rojstnega dne ga. Možina Leopoldine

22.11.2012

KONCERT MPZ ISKRA iz Kranja

28.11.2012

ZGODOVINSKI KROŽEK – z Markom Ogrisom

29.11.2012

OTVORITEV prenovljenega 4.nadstropja za zunanje obiskovalce

30.11.2012

OBISK razstave ročnih del v DU v Radovljci

5.12.2012

ZGODOVINSKI KROŽEK – z Markom Ogrisom

5.12.2012

MIKLAVŽEVANJE in KONCERT pevskega zbora društva
upokojencev Železniki

6. in 7. 12.2012

LIKOVNA DELAVNICA z akademsko slikarko Sanelo Jahič

11.12.2012

SREČANJE predstavnikov Zveze slepih in slabovidnih s svojimi člani

11.12.2012

SREČANJE predstavnikov Rdečega Križa Kamnitnik

12.12.2012

ZGODOVINSKI KROŽEK – z Markom Ogrisom

13.12.2012

MEDGENERACIJSKO SREČANJE z učenci OŠ Cvetko Golar Škofja Loka

13.12.2012

NASTOP učiteljic iz OŠ in GLEDALIŠKA IGRA: »Nežka se omoži«
- v izvedbi delavcev doma Logatec

17.12.2012

SILVESTROVANJE za stanovalce 3., 4. in 5. nadstropja

18.12.2012

SILVESTROVANJE za stanovalce 1. in 2. nadstropja

Kdor vino večerja, vodo zajtrkuje.
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Ogledali smo si Tehniški muzej v Bistri

Skupaj z otroci iz OŠ Cvetko Golar smo se zabavali in
pekli piškote

Uživali smo na koncertu Pihalne godbe Škofja Loka

Lupljenje kostanja za prihajajoče martinovanje

Takole smo čakali prihod dobrega moža, Miklavža!

Naša Leopoldina Možina je praznovala okroglih 100 let.
Draga Poldka, vse najboljše in veliko zdravja!

Zelen božič, bela velika noč.
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Naši letošnji jubilanti
10 let
Brenk Marija
Zalokar Helena
Šifrar Ljudmila
Derlink Justina
Bajt Stanislav

5 let
Rupnik Štefanija
Košir Pavle
Jereb Marija

30let
Pintar Marija
Pavlič Jožica

25 let

Jenko Ana
Bertoncelj Angela
Keržar Ivana
Košenina Julijana

Guzelj Marija

Ušeničnik Frančiška
Švarc Tatjana

20 let

Rubinik Marija

Metelko Albina

15 let
Zimic Blaž
Marn Ivana
Kenda Silva

Boljše je vino iz lonca, kakor voda iz zdenca.
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Domski izlet

Prve jesenske sapice so v naš Center
prinesle obvestilo in povabilo na izlet na
Brezje in na Bled. Mislila sem, da se bodo
nanj prijavili le tisti, ki bodo na Brezjah šli
tudi k maši. O, kako sem se zmotila, sem
ugotovila, ko sem prebrala seznam udeležencev. Zaradi neugodne vremenske
napovedi smo težko pričakovani izlet nekajkrat prestavili, a končno smo pri »višji sili« le izprosili, da se nas je v torek, 9.
oktobra usmilila s primernim vremenom.
Takoj po zajtrku smo se odpravili, da ja ne
bi česa zamudili. Avtobus, službeni avto
in kombi so bili brž polni. Imeli smo tudi
odlično spremstvo zaposlenih in prostovoljcev. Med potjo sem vprašala Dolenčevega Joža:«Pa ne mi rečt, Jože, da boš ti

šel na Brezjah k maš'?« Pa me Jože Radovan prav šegavo pogleda in reče: »Oja,
bom šel, ampak ne v cerkev, pač pa k Finžgarju.« (op.p. Gostilna Pr' Finžgarju na
Brezjah) Ja, take smešne in nagajive nam
je po poti govoril »železnikarski« Joža.
Po prihodu na Brezje smo nekateri zavili
v cerkev, drugi na sprehod po tamkajšnji
okolici, spet drugi k »Finžgarju«, nekateri
pa so preprosto sedeč na klopi lovili sončne žarke in klepetali. Po končani sv. maši
smo se odpeljali naprej do končne točke
izleta, do Bleda. Parkirali smo pred Festivalno dvorano, v neposredni bližini jezera
in se sprehodili ob njem do slaščičarne
Vila Prešeren. Vsi skupaj smo se radi posedli za lične mizice, saj so bili nekateri že
malo utrujeni od kratkega sprehoda, drugim je pa od napornega pričakovanja okusnih »kremšnit« že tudi »cuker« dol padel.
Vrla natakarja sta se urno obrnila in prav
hitro vse s kavo, sokom, čajem in, seveda, s kremnimi rezinami pogostila. Vmes
smo obujali prijetne, zanimive spomine na
naše pretekle izlete na Bled, na otok ali na
grad, ki smo jih doživeli bodisi s stanovalci
Centra bodisi s svojimi domačimi, s prijatelji ali pa sami. Mene je pa le zanimalo
zakaj smo s seboj v slaščičarno vzeli vrečo starega kruha. A bomo za kazen suh
kruh žvečili? Morda je to nova strategija
zdravega prehranjevanja? Ob pogledu na
mimo plavajoče labode in race se mi je
»posvetilo«, da bomo z njim hranili to belo,
pisano perjad, ki ima na Bledu prav poseben, častitljiv sloves. Saj nekateri med nji-

»Pravi okus vode spoznamo šele v puščavi.« Hebrejski
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Prišel čas je
krog božiča
Prišel čas je krog božiča,
bele naokrog gore,
k dvorom bliža se lisica,
v snegu zajčje so steze.
Mrzla polja so, gozdovi,
mraz in mrak v deželo gre,
snega polni so vrhovi,
zvečer poti so težke.
Mlin ne gre več zaporedom,
voda čezenj manj šumi,

mi prav po gosposko vzvišeno, zadržano
ali pa romantično zapeljivo drsijo po jezerski gladini. Tisti, ki smo težko dalj časa pri
miru, smo se lahko malo razgledali po bližnji okolici. Čas prehitro beži ravno takrat,
ko se ti najbolj »fletn« zdi. V cerkvi nad
nami je v zvoniku odbilo tri četrt na eno,
ko smo se počasi vrnili k našim jeklenim
konjičkom. Veselo razpoloženi, zadovoljni,
ker smo skupaj preživeli tako lep, bogat,
raznolik dopoldan, smo se vračali nazaj
proti Centru. Prispeli smo ravno pravi čas
za kosilo. Vsem »sodelujočim« iskrena
hvala.

potok skriva se pod ledom,
curek skozenj čist blešči To so zimski, zimski časi,
sever poti je zamel,
skozi okno zrem po vasi,
skoro bi kosminke štel.
Skoro bi kosminke štel,
svet se ves mi je zaklel,
z žalostjo, bledo nevesto,
ah, živeti sem pričel.

Alenka Oblakovič

Če je komu vode škoda, tudi kaše ne more skuhati.
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Kjer je volja, tam je moč in tam zmaga tudi
pesem
pesmi je zbor odpel, pa so mi ušle iz spomina.

Res je zdaj, ob vstopu v pusto jesen in na
začetku te zime mogočna pesem donela
po naši Burnikovi dvorani. Precej stanovalcev našega Centra se nas je dvakrat
tam zbralo, spet smo se predali glasbi.
Medse smo namreč povabili dva pevska
zbora; najprej v novembru mešani pevski
zbor Iskra Kranj nato na miklavžev večer
zbor Društva upokojencev iz Železnikov.
Zraven smo poslušali citre in harmoniko.
Zvoki citer so mi polnili srce z nekakšnim
notranjim mirom, harmonika me je povzdignila.
Oba zbora sta zelo zanesljivo, enkratno
ubrano pela. Zbor iz Kranja nam je za
uvod, če sem si to zapomnila prav, odpel
neko skladbo o prijateljstvu, bratstvu. Dve
borbeni pesmi je vključil v svoj program:
Smrt v Brdih in Pikapolonico. Veličastno je
zvenela pesem o domovini – Zbor sužnjev
iz Nabucco. Tekst je bil preveden v naš
jezik. Oživeli smo spet vsi, ko smo slišali
venček narodnih, peli smo zraven. Še več

Decembra je Miklavž s hudički rožljal po
dvorani, angelčki pa so nam delili razne
dobrote. Po tem so upokojenci iz Železnikov zapeli uvodni napev. Ko nas je Miklavž
zapustil, nas je zbor sijajno zabaval dalje.
Ogrel se je s pesmijo Triglavska Marija.
Pesem smo slišali tudi v dodatku ob koncu koncerta tako kot pri prejšnjem zboru
skladbo o Pikapolonici. Skladba o Mariji
nas je resnično popeljala v gore. Zbor jo
je ognjevito izvedel, s pravim žarom, raz-

ločno v niansiranju, dinamiki. Kar pomislil
si na našega očaka, na Triglav, simbol slovenstva.
Veliko pesmi s tega prazničnega decemberskega koncerta je bilo posvečeno naravi, recimo pesmi o gaju in lovčevem
raju, o gozdu, ljubezenska pesem o logarju in Liziki, zelo popularna viža Gozdovi v
mesečini. Od narodnih pesmi uvrščenih v
spored bi vsaj tele omenila: Doli v kraju,

Če Grudna bliska, grmi, za drugo leto vetrove budi.
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Tam gori za našo vasjo, Nocoj je pa ena
lušna noč, Kje so moje rožice, Sva z ljubco se pobotala,…

pet nagradili. Splačalo se ju je poslušat.
Z nasmeškom na licih bomo tokrat lažje
zajadrali v novo leto.

Oba zbora smo s prisrčnim aplavzom zo-

Nataša Mihevc

Prišel je svet' Martin

Prav ste prebrali. Zabavnemu in šaljivemu
praznovanju v »čast« temu svetniku se tudi
v našem Centru nismo odrekli. Kriza gor ali
dol, mi se znamo tudi v težkih časih poveseliti, pa četudi malo bolj skromno, preprosto, a toliko bolj pristno. Pregovor pravi: Trdi
časi minejo, trdni ljudje ostanejo. Stanovalci našega Centra so živ, prepričljiv dokaz,
da ta rek resnično drži. Kaj vse so že izkusili, prestali in preživeli v svojem življenju,
pa so še vedno polni dobre volje, upanja in
hrepenenja po zdravju, poštenju, zvestobi,
po boljših, človeku prijaznih, odprtih odnosih,. Povrnimo se k veselemu praznovanju,
ki sta ga oplemenitila dva postavna, simpatična gospoda, ki ju pri nas že vsi dobro poznamo, saj sta s svojimi nastopi že večkrat
popestrila naša praznovanja. To sta Frenk

(pevec in kitarist) in Brane (harmonikaš),
ki sestavljata Duo Frenky. Polna dvorana
stanovalcev je pokazala kako željni smo
rujnega vinca in smeha. »Gozdovi v mesečini, V dolini tihi, Prelepa Gorenjska, En
hribček bom kupil, Ta sosedov Francelj« te
in podobne, malce otožne ali sočno šaljive
pesmi so se razlile po prostoru ter se prelile v radosten nasmeh, v svetel žar v sijočih očeh, v prebujajočo se moč v dlaneh.
Marsikoga so zasrbele pete ob poskočnih
melodijah, čutiti je bilo vznemirljivo pričakovanje »svetega Martina«, ki je v slovenskem prostoru najboljši » svetniški poznavalec« dobrega vina. Končno je le vstopil
v dvorano in nas s svojo hudomušnostjo in
šegavostjo takoj spravil v smeh, čeprav nas
je močno svaril pred pregrešnimi mislimi in
dejanji. Po njegovem nauku so najboljše te
tri stvari: vinska kapljica, svinjska reberca
in ženska stegenca. Takoj po »blagoslovu«
novega vina so po dvorani zakrožili polni
kozarci in veselo smo si nazdravili, zapeli in
si vse dobro v srcu zaželeli. Hvala Frenku
in Branetu za zvestobo v medsebojni prijateljski navezi.

Grudna mraz in sneg, žita dosti prek in prek.
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Hej, Miklavž!
pokramljal in jim izročil manjše, simbolično
darilo: čokoladne bombone in jim tako pričaral otroški nasmeh na obrazu. Sveti Miklavž pa je letos pokazal svojo veliko radodarnost, saj je vsem stanovalcem prinesel
štiri velike LCD televizije, ki so nameščene
v dnevnih prostorih.

Ko pomislim na december, se najprej spomnim na tri dobre može, ki nas obiščejo v
tem prazničnem mesecu. Prvi zmed njih
je Sveti Miklavž, ki nas je tudi letos tradicionalno obiskal 5. decembra, na miklavžev
večer in nam tako pričaral nasmeh na
obraz. Miklavža ni bilo težko prepoznati,
saj je bil oblečen v dolgo belo obleko in
plašč, na glavi je nosil značilno mitro, v
roki držal škofovsko palico, ki je zgoraj zavita, njegov obraz pa je krasila dolga bela
brada. Prišel pa ni sam, ampak so ga kot
običajno spremljali beli angelčki in malo
nagajivi parklji. Čeprav so parklji na pogled delovali strašljivo, so ropotali in razgrajali ter nas tako želeli malce prestrašiti,
pa jim ni preveč uspelo.

Ko je Miklavž s kratkim govorom nagovoril
stanovalce in razdelil darila, se je poslovil. S tem pa se naše miklavževanje še ni
zaključilo, saj so se nam pridružili odlični
pevci iz Društva upokojencev Železniki.
Odpeli so nekaj lepih pesmi, zbor pa je
spremljal tudi gospod na citrah in tako pesmi še obogatil.

Miklavževanje je potekalo v Burnikovi dvorani, kjer se je zbralo veliko število naših
stanovalcev, pridružili pa so se nam tudi
njihovi svojci in sosedje iz Varstveno delovnega centra Škofja Loka, tako da smo
zapolnili prav celo dvorano. Tisti stanovalci, ki niso zmogli priti v Burnikovo dvorano, pa jih je Miklavž skupaj s svojo ekipo
obiskal v sobah. Prav tako je vsakemu izmed stanovalcev stisnil roko, z njimi malce
O božiču zeleno, o veliki noči sneženo.
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V Burnikovi dvorani je bilo čutiti veselje,
radost in otroškost, ki pride v takšnih trenutkih na dan, ne glede na to, koliko smo
stari in ne glede na to, da so naša otroška leta že za nami. Kot otroci smo se vsi
veselili Miklavža, v upanju, da nas obdari
s kakšnim skromnim darilom, saj smo se
vse leto trudili biti pridni, v nasprotnem
primeru pa nas je čakala šiba. Čeprav

Sveti Miklavž tradicionalno prinaša darove pridnim otrokom, pa se obiska dobrega
moža ne razveselijo samo otroci, ampak
vsi tisti, ki smo obdržali v sebi vsaj košček
otroka, ne glede na starost, ki jo šteje vsak
izmed nas.
Mateja Slapnik

Spoštovani dame in gospodje, cenjeni
gostje, dragi prijatelji!
Pisalo se je leto 2012 in bil je 16. november, ko se je zgodilo!

Zato dovolite, da vam izrečem prijazno dobrodošlico ter se vam zahvalim za navzočnost tudi v imenu stanovalcev, ki nam bo
dano odslej živeti in uživati v novem okolju!
Prelestna narava je odlagala svoja škrlatna oblačila, pod stopinjami je nežno zašelestelo suho, odpadlo listje in izlilo svoje
barvito razkošje med nas, čakajoče, da
pride ta dan!
Nestrpno in željno pričakovani dan, ko
bomo pretrgali ciljno vrvico naporne poti
od zamisli do njene uresničitve.

Tako bo zabeleženo v anale našega zavoda, tako nekako se bo začel zapis o današnjem dogodku v zlati knjigi zgodovine
naše ustanove (otvoritev oddelka.S4 za
stanovalce in zaposlene)!
In danes, 29. novembra, smo se zbrali, da
skupaj z vami tudi uradno odpremo vrata
obnovljenega 4. nadstropja našega Centra.

Ostrmeli in obnemeli! Presenečeni in očarani smo vzklikali: »Čudovito! Prekrasno!
Super! Neverjetno! Fantastično!«
Gradbeniki vedo povedati, da je mnogo
lažje, hitreje in ceneje načrtovati ter postaviti stavbo od temeljev navzgor, več
izkušenj, znanja, zapletenih izračunov ter

Božični dež vzame rž.
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domiselnosti pa zahtevajo posegi v obstoječe gradnje. Še posebej, če gre za
bivanjske enote, ki naj bi bile prilagojene
posebnim potrebam uporabnikov.
Kako rešiti to uganko, kako uskladiti možnosti in zahteve,
kako zadovoljiti investitorja ter izpolniti pričakovanja?
Ob tem se mi vsiljuje primerjava, kot bi
nekdo naročil prenovo starega letala DC
6 v sodobno podmornico!
Zato zares iskrene čestitke pogumni strokovni ekipi izvajalcev za podvig, ki smo mu
priča. Pa ne samo njim, tudi domiselnim
arhitektom, ki so objektu vdihnili sedanji

videz in poskrbeli za njegovo skladno celostno ureditev. Harmonija barv, izbor stanovanjske opreme ter njena funkcionalna
razporeditev, je presenetila in navdušila
vse stanovalce, pa tudi naše svojce in obiskovalce Centra.
Seveda pa je vse našteto samo del tistega, kar bomo videli, slišali in podoživljali
ob današnjem bežnem ogledu.
Za domačo pomoč smo zaprosili našega
neutrudnega, natančnega , pa tudi strokovno podkovanega koordinatorja Centra
Milana Mura, ki je skupaj z zunanjim strokovnim nadzorom vestno in skrbno beležil vse potrebno, da se je »mrežni plan«,
kot ga smo včasih imenovali tudi udejanjil
v dogovorjenem roku in pričakovani kakovosti, v vzajemno zadovoljstvo vseh sodelujočih ter v ponos srednjeveškemu mestu
pod Loškim gradom.
Skratka, človek komaj verjame, ampak za
320 kvadratnimi metri na novo položene
keramike in pod 420 kvadratnimi metri talnih oblog, se skriva 1.565 metrov vodovodnih cevi in 8.988 metrov električnega kabla. Si lahko zamislimo teh 9 kilometrov?
Škoda, da ob teh številkah ni podatka, koliko lukenj je bilo potrebno zavrtati v stene, pod in strope, kamor so mojstri vse to
poskrili.
Dovolj, morda celo preveč, je bilo napisanega v prispevku, ki naj bi odražal predvsem osebna občutja enega od srečnih

Če vidiš rimsko cesto na sveto noč sijati, se je dobre letine nadejati.
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bodočih uporabnikov prenovljenega stanovanjskega oddelka zavoda.
Na željo naše direktorice Silve Košnjek,
sem zato ob vselitvi strnil svoje prve vtise
in laične ocene kolikor mogoče subjektivno.
Direktorici Centra sem hvaležen za prenos mojih misli, še prav posebej pa za
njen pogum, odločnost, premočrtnost in
vztrajnost.
V imenu sostanovalcev pa sem dolžan izreči iskreno zahvalo vsem zaposlenim za
njihovo potrpežljivo profesionalnost.
Vsa čast vam in vse priznanje!
Spoštovanim udeležencem slavnostnega
odprtja pa hvala za pozornost in razumevanje!
Mojmir Tozon,
29. oktobra 2012

Vračam se
Danes z mamo zopet greva skozi vašo vas,

Če umremo brez spomina, kam bo žalost šla,

mama nosi našo žalost, jaz ne jokam več.

mi je takrat mama rekla, zdaj se vračam sam.

Zdavnaj solze so že suhe, nič več mi ni mraz,

Brez imena so grobovi, kamen tiho spi, njena

kakor strta violina sem izgubil glas.

duša je pa ptica, ki zapoje mi.

Lainšček Feri

Če Štefana (26.12.) burja prinese, vinogradniku pridelek odnese.
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Samo nasmeh je bolj grenak
Milka Jereb: »Fajn je bilo, lepo so igral', še
lepše pel'.«
Nataša Mihevc: »Čudovita igrica, govorili so v lepem, čistem narečju. Do srca so
mi segle stare slovenske popevke, ki so jih
učiteljice res z zanosom zapele.«

Tako je svoj čas pela Ditka Haberl, še danes mi vzdrhti srce, ko zaslišim po radiu
njen glas. Tokrat so nam pa v Burnikovi
dvorani to pesem in še mnoge druge iz
repertoarja Slovenske popevke »v živo«
zapele učiteljice OŠ Jožeta Moškriča iz
Ljubljane, ki so nas s svojim petjem izjemno navdušile. Pri marsikateri pesmi smo
se jim pridružili s svojimi glasovi, vmes je
bilo opaziti rahlo pozibavanje v ritmu melodije, v dvorani je bilo čutiti res prijetno
toplo razpoloženje. Takoj po njihovem nastopu pa so se nam z veseloigro Nežka
se omoži predstavile delavke iz Doma Marije in Marte iz Dolnjega Logatca (katoliški dom za starejše). Že njihove šminke in
kostumi so poželi veliko smeha in šegavih
pripomb, sama igra je pa bila itak polna
komičnih zapletov, ki jim je na koncu sledil
srečen razplet. Igra Nežka se omoži močno spominja na Linhartovo komedijo Matiček se ženi. Zapisala vam bom nekaj misli
stanovalcev po končanih nastopih. Tudi
tukaj nalašč nisem popravila »slovničnih
napak«.

Anica Plemelj: »Všeč so mi bile slovenske
popevke in ker so nas gospe povabile, da
tudi mi z njimi skupaj zapojemo. Sem se
jim z veseljem pridružila, ker sem poznala vsa besedila in ker je petje moje veliko
veselje.«

Lojzka Čadež: »Lepe, stare slovenske,
domače pesmi so pele, take kot jih drugi
zbori običajno ne.«
Pa naj še kdo reče, da se v našem Cetnru
premal' dogaja. Pri nas se res najde prav
za vsakogar nekaj.
Alenka Oblakovič

Ako se grudna bliska in grmi, drugo leto dosti vetrov.

17

Št. 47 - December 2012

KRONIKA

Veliko ljubezni, zdravja

In sreče, radosti, miru si v novem letu vsi
želimo, po vsem čutno lepem, duhovno
presežnem, čustveno toplem, prijaznem,
notranje izpopolnjenem hrepenimo. Mnogi stanovalci v Centru zelo radi zapojemo,
spontano zaplešemo in se vsi skupaj sproščeno, »po domače« poveselimo. Najlepše ob vsem tem je, da nas mnogokrat spremlja dobra glasba v živo, tako preženemo
temno žalost in trpko bolečino. Podobna
globoka občutja, prijetna doživetja smo
si v najlepše, nepozabne spomine vtisnili vsi, ki smo na novoletnem praznovanju
veselo rajali. V prvem večeru, 17.decembra, nam je »špilal« ansambel Starman,
v drugem popoldnevu pa nam je prisrčno
praznovanje močno popestril Duo Frenky.
Za ta dva benda lahko mirne duše rečemo, da so to »hišni muzkontarji«, ki nam
vedno radi pridejo polepšati praznovanja.
Simon se je pošalil, da smo najboljša »hišna« publika in da zato tako radi pridejo
med nas, ker jim res prisluhnemo s svetlim žarom v očeh, s spretnim, hitrim poskokom v petah ali s počasnim ritmom v

objemu pristnega, vzajemno spoštljivega
sozvočja, dotika med soplesalcema. Mislim, da so letos naše drage gospe še bolj
kot lani srbele pete, kajti na plesišču je bil
ves čas dren, ker so jim tudi spoštovani
gospodje suvereno konkurirali. Še dobro,
da je imel Klobučarjev Janez kar tri harmonike s sabo, ker ena sama bi se mu
»ziher« vžgala. Prav tako pa je imela pevka Bernarda dodatno glasovno spremljavo - mamo Marico in hčerko Evo. Glavna
sestra Irena nam je prebrala direktoričine
pozdravne besede in praznično voščilo,
ki smo jim pozorno prisluhnili in jih s hvaležnim aplavzom podkrepili. Kuharice so
nam pripravile okusno večerjo, meso je
bilo neverjetno mehko in sočno, pecivo se
je kar samo topilo v ustih, doma narejena
bajadera je bila božanska, zato ni čudno,
da smo vsi prosili za repete. Vmes nas
je »zmotil« obisk dedka Mraza. Priklicali
smo ga z močnim, glasnim aplavzom in ko
je prišel, že precej utrujen od dolge hoje
po samo zanj utrjeni pešpoti od Triglava
k nam, smo ga pozdravili s pesmijo Siva
kučma, bela brada. Pri dedku Mrazu smo

Božični veter vzame rž.
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Zimska
V snegu so sledovi drobnih tačictole so stopinje naših mačic,
naše mlade mačice
daleč daleč so odšle.
So odšle na dolgo potovanje

vedno vsi otroci, ne glede na starost, kajti
v tem je skrivnost in čar dobrih decemberskih mož, da si med seboj dajemo darila
kot odrasli in po njih hrepenimo v rahli pričakujoči negotovosti ter sprejemamo kot
otroci, s čistim veseljem in navdušenjem.
Delovna terapevtka Denis je tako mimobežno malce odgrnila dedkov plašč in ...
Ojoj, dedek Mraz je bil brez dolgih hlač! Le
črtaste spodnjice in škornje čez kolena je
imel! Volno od svojih starih, strganih hlač
je pa najbrž za odejice »ponucal«, za tiste
tople, na otip tako mehke dekce, ki smo
jih letos vsi stanovalci v dar dobili. Vsaj
tako se je sramežljivo branil pred našim
detektivskim zasliševanjem. Bogve, če
mu jih ni kakšna specialna Muca hlačarica
odnesla. Kako smo se smejali, še dolgo
potem, ko je že urno odšel z našo dano
obljubo, da mu bomo do naslednjega leta
spletli nove tople, volnene hlače. Pa smo
se hitro zavrteli ter si po bitju ure ob polnoči vse najlepše, najdragocenejše v novem
letu zaželeli.

tja, kjer zlato sonce čaka nanje,
kjer pognalo vrbovje
je srebrne mačice.
Zdaj so že gotovo tja prispele,
na prijaznem soncu se ogrele.
tudi jaz bi z njimi rad
tja, kjer za zmeraj je pomlad.
Pa samevam v koči zasneženikar je dano njim, ni dano meni.
Jaz lahko jim tja sledim
samo v sanjah, kadar spim.

Svetlana Makarovič

Dedek Mraz je mitološki dobrotnik,
ki obdaruje otroke v tednu pred novim
letom, ali pa v noči s 31. decembra na
1. januar.

Alenka Oblakovič

Če na božič dežuje, prihodnje leto močo oznanjuje.
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Moj pogled ob koncu vodenja dveh
mandatov Sveta Centra slepih in
slabovidnih in starejših občanov Škofja
Loka od 2004 do 2012.
Svet je imel devet članov. Pet jih je imenovala Vlada Republike Slovenije, kot
predstavnike ustanovitelja, enega Občina Škofja Loka, kot predstavnika lokalne
skupnosti, enega Zveza društev slepih
in slabovidnih Slovenije kot predstavnika reprezentativne invalidske organizacije, po en član pa je bil izvoljen s strani
stanovalcev in zaposlenih Centra. Zanimiv je podatek, da smo imeli v osmih letih 33 rednih sej in 33 dopisnih sej.
Vsem članom se lepo zahvaljujem za resno in odgovorno delo v Svetu. Vsi smo
konstruktivno sodelovali in vedno poglobljeno razmišljali o problematiki, ki smo jo
obravnavali. Sej so se vedno udeleževali
vsi člani. Vsak problem smo obdelali tako
temeljito, da so bili sklepi soglasno sprejeti, zato so bili tudi vedno uresničeni.
Na sejah smo obravnavali vsa dogajanja
in spremembe v domu, ki so omogočale
stanovalcem čim večjo kvaliteto življenja. V vsem tem obdobju smo posvečali
posebno pozornost gradnji in adaptacijam. Prva gradnja je bila dograditev enega nadstropja. Veliko smo sodelovali z
gradbeniki, da so gradili točno po načrtih
v predvidenih rokih in zagotovljena je bila
tudi kvaliteta gradnje. Vse je narejeno zelo
kvalitetno, pa vendar ni bilo nikakršnih podražitev. S tem nadstropjem smo pridobili
prostore za različne storitvene dejavnosti,

katerih kvaliteta se je v novih prostorih
zelo izboljšala. Tu je dobila prostore vsa
administracija in strokovni delavci Centra.
Posebna pridobitev je bil tudi novo dvigalo.
Dom je pridobil tudi večnamensko dvorano, ki omogoča stanovalcem kvalitetnejšo
kulturno in družabno življenje.
V drugem mandatu Sveta zavoda smo
bili člani isti in tako smo lahko brez navajanja na delo brez prekinitve nadaljevali
s poglobljenim delom, saj so bila sedaj
na vrsti adaptacije bivalnih prostorov posameznih nadstropij.
Poudariti moram, da smo vsi člani Sveta
enotno zelo podpirali obe direktorici Centra, najprej Stanko Vauh in sedaj direktorico Silvo Košnjek, ki sta poleg svojih vsakodnevnih odgovornih obveznostih skrbeli
za nemoten potek gradnje, da je življenje
stanovalcev pridobilo novo kvaliteto.
Posebna zahvala tudi vsem strokovnim
delavcem in drugim zaposlenim, ki so
pomagali uresničiti te pomembne dosežke v domu.
Poleg rednega dela in gradnje je potekala tudi notranja reorganizacija, ki omogoča večjo kvaliteto sobivanja vseh stanovalcev in zaposlenih.
Novemu Svetu želim mnogo uspehov pri
njegovem odgovornem delu.
Zdravko Krvina
Predsednik Sveta CSS Škofja Loka

»Ne kvari vina z vodo in ljubezni s poroko.« Slovenski
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Terasa s pogledom na kremne rezine
kih. Vsakdo od potnikov ima ob sebi bodisi
prijazno spremljevalko bodisi nekoga od
svojcev.
Vožnja skozi Kranj in naprej po gorenjski
avtocesti mine, kot bi trenil! Sproščeno
vzdušje zavlada med navzočimi v pričakovanju zanimivega dopoldneva.
Vmesni postanek imamo na Brezjah, da
se udeležimo bogoslužja v mogočnem
romarskem svetišču in ob odhodu proti
končnemu cilju nas na ploščadi pred baziliko že pobožajo topli žarki oktobrskega
sonca.

Jezero, otok, labodi in izvrstne kremne rezine!
Ja, to je Bled. Ampak, te pridejo na vrsto
prav na koncu, kot pika na i našemu nedavnemu doživetju.
Pa si poglejmo, kako se je pravzaprav začelo.
Kar nekajkrat smo stanovalci Centra slepih, slabovidnih in starejših Škofja Loka,
prelagali načrtovani izlet v zgornjesavsko
dolino. Vreme se nikakor ni hotelo ustaliti, dokler naposled nismo dočakali dobre
vremenske napovedi. Megleno jutro na s
pozdravi, a obeta se lep, sončen dan.
Za poln avtobus se nas je zbralo, na voljo
pa je tudi kombinirano vozilo, posebej prirejeno za udeležence na invalidskih vozič-

Na cilju smo Bled nas pozdravi z vsem
svojim razkošjem. Spustimo se skozi park,
zasajen s starodavnim eksotičnimi drevjem, pad katerim številne gredice ponujajo jesensko cvetje.
In že smo pri vodi, kjer zibajoče se pletne,
privezane na obrežje, čakajo na obiskovalce otoka. Gladina ledeniškega jezera pod
strmo grajsko pečino je rahlo vzvalovana
in se bleščeče iskri. Na sprehajalni poti
srečujemo številne skupine lepote željnih
turistov. Predvsem z Daljnega Vzhoda prihajajo, že po videzu in govorici tega ne
morejo skriti. S ponosno dvignjeno glavo
na vitkem vratu nam nasproti priveslata
bela laboda s svojim zarodom. Nobenega
strahu pred radovednimi prišleki ne poznata. V mirnem zavetju onstran jezera sta si
spletka gnezdo, ne selita se v tople južne
lagune. Tu, doma bosta preživela hladno
zimo s svojima mladičema.

Dež na Štefanje obeta le malo žita drugo leto.
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Na veliki hotelski terasi pa nas že čaka
kavica. In, brez skrbi! Znamenite blejske
kremne rezine že prihajajo na dolgo mizo.
Velikanske, slastne, večnadstropne kocke, da te kap! Razposajena družba hitro
utihne, saj se vendar ne spodobi govoriti
s polnimi usti!

Ja, kdo bo pa vse tole poravnal, se sprašujemo? Bled ni poceni! Pa takoj dobimo
odgovor. Vse stroške našega današnjega
izleta v objem gora je pokrila poznana ter
priznana Optika Maretič iz Škofje Loke.
Vključno s prevozom, nam pove direktorica naše ustanove, gospa Silva Košnjek.
Ni kaj, še se najdejo dobrotniki s svojimi
donacijami. Iskrena zahvala v imenu vseh
navzočih stanovalcev Centra in naših
spremljevalcev je najmanj, kar lahko ob
tem izrečemo.
Jata glasnih račk se pa se še kar veselo preriva za koščki kruha, ko zapuščamo
briljant svoje domovine…
Mojmir Tozon

Dodajmo mladost letom
Jesen 2012 mi bo ostala v spominu kot
»blejska« jesen, saj sem bila v dveh zaporednih mesecih kar trikrat na Bledu. Najprej sem bila s prijatelji na mini romanju
v cerkvi Marije Kraljice na blejskem otoku. Potem smo bili na domskem izletu na
Brezjah in na Bledu na »kremšnitah«. Nazadnje pa smo tja v osrčje Gorenjske »rajžale« z domskim pevskim »kvintetom«,
kjer smo nastopile v Grand hotelu Toplice.
In ravno o tem zadnjem dogodku vam želim zapisati par besed. Sredi oktobra nam
je naša zborovodkinja Denis oznanila, da

je naš domski pevski zbor Sončni žarek
povabljen na nastop v uvodnem programu na 6. Kongresu delovnih terapevtov
Slovenije. Kongres z naslovom Dodajmo
mladost letom se je vršil od 25. do 27.
oktobra. Žal je dvorana v Grand hotelu
premajhna, da bi lahko poleg vseh profesionalnih »kongresnic in kongresnikov«
sprejela še našo polno zborovsko zasedbo (20 pevcev), zato smo sklenili, da bo
nastopilo samo pet ali šest pevk z »močnejšimi« glasovi. Na vaji smo se soglasno
odločile katere pesmi bomo zapele in nato

Grom in blisk o zimskih kvatrih, huda zima bo pri vratih.
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iz vaje v vajo bolj »trenirale« naše glasove.
Končno smo dočakale ta pomembni dan,
ko smo se »vkrcale« v kombi in se odpeljale na Bled. Z nami so bile delovni terapevtki Romana in Denis ter spremljevalka
Meta. Med vožnjo smo imele še zadnje
upevanje, »šofer« pa je bil častni poslušalec naše generalke. Zaradi njegovih zanesljivih rok na volanu smo bile prikrajšane
za bučni aplavz, ampak varna vožnja je
vedno na prvem mestu. Voznik je kombi
parkiral tik ob jezeru, tako da so nas prve
prišle pozdravit račke. Na začetek kongresnega programa so bili seveda umeščeni
pozdravni nagovori organizatorja Kongresa ter predsednikov ali predstavnikov državnih uradov, organizacij in inštitucij, ki
so kakorkoli povezani z Zbornico in Društvom delovnih terapevtov Slovenije ter s
samim delom delovnih terapevtov. Potem
so z lutkovno predstavo nastopile gospe
iz Doma dr. Janka Benedika iz Radovljice.
Z njimi je bila njihova delovna terapevtka
Ksenija. Nato pa smo bile na vrsti že me.
Naša zborovodkinja je rekla tri, štiri in iz
naših korajžnih grl se je zaslišala živahna
Ko boš prišla na Bled, zatem valujoča Gorenjska in še poskakujoča Zvončki in trobentice ter na koncu še vesela Kekčeva
pesem. Naše petje je v dvorani ustvarilo
vesel, dinamičen ritem, zato so nas navzoči pri zadnji pesmi, pri refrenu že spremljali
s sočasnim ploskanjem. Pele smo res z
navdušenjem in zagnanostjo, kajti ni to kar
tako, če poješ gostom v najznamenitejšem, najstarejšem hotelu na Bledu, ki je

hkrati tudi dom originalne blejske kremne
rezine. In s temi so nas nagradili po koncu
našega nastopa. Vam povem, da so bile
še bolj slastne in okusne kot so sicer, saj
so bile poleg dobre kavice tud »prislužene« in to na časten način. Na poti domov
smo se ustavili še v trgovini Gorenjka v
Lescah, kjer smo nakupili še nekaj sladkih
dobrot, nekateri pa smo se založili s bonboni Herba za boljši glas. Brez postanka
pri Mariji Pomagaj na Brezjah tudi ni šlo,
a le za par minut, da sva z Meto v trgovinici kupili lesen križ za domsko kapelo,
podobice in značko sv. Krištofa za srečno
vožnjo, ki jo je sostanovalka Anica podarila našemu odličnemu »nulanula šoferju«.
Polni lepih vtisov, dobro razpoloženi smo
prišli nazaj v Center, kjer smo vsa prijetna,
zabavna, pevska doživetja prenesli vsem
ostalim pevcem domskega zbora ter sostanovalcem in zaposlenim v Centru. Organizatorju kongresa gre srčna hvala za
prijazno povabilo na nastop.
Alenka Oblakovič

»Mladost je nekaj, kar imajo samo
mladi in kar cenijo samo starejši.«
Agnar Nykle

Grudna mraz in sneg, žita dosti vse povprek.
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Predstavi se: glavna sestra Irena
Po svoji osnovni izobrazbi sem diplomirana medicinska sestra. V svojem poklicu
delam že skoraj sedemindvajset let. Mislim, da bi lahko izbrala tudi kakšen drugačen poklic, a je verjetno ta poklic izbral
mene. Izbral, da lahko skozi svoje delo,
iščem in najdem svojo osebnost, svoj
smisel in svojo potrditev. Da skozi težke
trenutke, ki jih delim z bolniki, najdem pot,
ki pelje od srca do srca, do človeka. Da
okušam življenje samo, ljubezen in njen
globlji pomen. Prvobitni in edini.
Hvaležna sem, da sem lahko skozi težka
vrata, vstopala v življenja drugih ljudi in
postala njihov sopotnik in drug. Hvaležna,
da so mi dovolili in hvaležna, da sem jim
lahko s svojim znanjem in veščinami lajšala breme, ki jim ga je naložila bolezen.
Na vaše povabilo, bom skušala v kratkem
sestavku predstaviti sebe, svojo pot in cilje
k katerim stremim.
Moje ime je Irena Šućur. V CSS se zaposlena od 1.8.2012 na mestu Vodja
zdravstvene nege in oskrbe. Stara sem
štiriinštirideset let in v vseh teh letih mi
je življenje natrosilo nešteto preizkušanj,
bremen, težkih ugank in odkrivanja novih
in novih obzorij in pogledov. Ljudje, ki so
vstopali v moje življenje, so me učili neizprosno, a mogočno. Nauke, ki sem se jih
z njihovo močjo naučila, so me bogatili na
tak in na drug način, vsekakor pa so oblikovali mojo osebnost in me pripeljali do tu,
kjer sem zdaj.

Še čisto neizkušena sem pred leti pokukala v svet Refleksoterapije. In odkrila svet
neizmerne moči človeškega telesa, njegovega delovanja, težnje po ravnovesju,
po prepletenosti, zagonetnosti, čudenja in
še in še. Zelo rada delam kot refleksoterapevt, ker sem vedno znova in znova priča
čudovitim zgodbam o moči človeškega telesa v boju nad boleznijo. Všeč mi je ker
vstopam preko snovnega v omrežje energij. Kjer dobro vedno premaga zlo.
Sama zase rada rečem, da sem državljanka sveta. Dobro se počutim doma in dom
pravijo je tam kjer je srce. Moje srce, pa
kadar le more, zdrvi iz utesnjenosti vsakdana v širno dalj. Imam moža s katerim

Jasno in svetlo na sveti večer, dobre letine je dost, če pa je oblačno in temno,
žita ne bo.
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potujeva in odkrivava nove kraje širom po
svetu. Daljina je ta, ki mi razširi pogled, odpre oči in spregovori z drugim jezikom. Približa mi ljudi in njihova srca. Napolni me z
novim, drugačnim in postanem bogatejša.
Ne samo z izkustvi, ampak z vsemi slikami, ki ostanejo v meni.
In na koncu, so tu še moji mali kosmatinci,
kužki, ki me tolažijo, ko sem žalostna. Ko
me razočaranje do ljudi preplavi, so kužki tisti, ki mi sporočajo, da imaš nekoga
lahko tudi brezpogojno rad. Da te zato ni
nič manj in da to nič ne boli. Zaradi svoje

vloge, ki jo imajo v mojem življenju, sem
jih poimenovala pasje dušice.
Tako, prispela sem do konca. Upam, da mi
ne zamerite, ker nisem toliko razpredala o
zunanjosti, ampak sem se osredotočila na
svojo vsebino. Verjamem, da je posoda
samo oblika vsebine, ki jo nosi. In ko se
vrč razbije, taista vsebina prevzame drugo
obliko.
Vse dobro vam želim, predvsem pa tople
in ljubeče praznike!
Vaša Irena Šućur

Na obisku v Centru slepih, slabovidnih in
starejših v Škofji Loki
V četrtek, 13. 12. 2012, smo se učenci 3.
a-razreda skupaj z našo učiteljico Majdo
Hostnik odpravili v Center slepih, slabovidnih in starejših v Škofji Loki. Tega obiska
smo se vsi zelo veselili, ker smo se s stanovalci dogovorili, da bomo skupaj pekli
piškote. Zbrali smo se v šoli, kjer smo imeli
še vajo, za njo pa malico. Nato smo se z
avtobusom odpeljali v Staro Loko. V Burnikovi dvorani so nas težko pričakovali stanovalci, ki so že pripravili testo za piškote.
Potem ko smo si temeljito umili roke, smo
posedli k mizam in pričeli z delom. Pod
našimi prsti so nastajali piškoti najrazličnejših oblik. Polagali smo jih na pladnje,
ki jih je gospa Denis potem odpeljala v ku-

hinjo. Medtem ko so se piškoti pekli, smo
stanovalcem peli zimske in praznične pesmi. Sveto noč, ki jo je Terezija zaigrala na
violino, smo zapeli skupaj. Po končanem
programu smo našim prijateljem v Centru
izročili novoletne voščilnice in jim zaželeli
vse dobro v prihajajočem letu. V tem času
so se piškoti spekli. Z užitkom smo jih pojedli in popili čaj. Kmalu zatem smo se z
avtobusom odpeljali nazaj v šolo.
Ta dan se je vsem zdel čudovit.
Terezija Končan in Eva Družinec,
3. a OŠ Cvetka Golarja, Škofja Loka

Kadar v adventu jug hladi, drugo leto dosti sadja rodi.
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Srečanje gorenjskih domov na Jesenicah
naših narodnih plesov in k rajanju povabili
tudi mene. Kljub težavam in letom mi je
kar šlo. Iskreno smo jim čestitali, še posebno njihovi poskočnosti. Z nami je ostal
harmonikar in skupaj smo izvedli nekaj šaljivih plesov: ples z metlo, snemanje klobuka in podobno. Za tem smo imeli še rekreacijo. Po 13-ti uri so nam postregli okusno
kosilo: juha, zrezek, skutna priloga, solata,
za povrh pa se čežana s smetano.
Domovi za ostarele občane na Gorenjskem imajo organizirana redna letna srečanja, letos je organizacijo prevzel Dom
za ostarele občane na Jesenicah.
Pri nas je organizacijo prevzela sestra Romana, za obisk se je dogovorila s tremi
udeleženkami (ena od njih sem bila tudi
sama) in priskrbela avtomobil. Takoj po
zajtrku nas je »spokala« v avto, sama pa
sedla za volan. Zunaj je rahlo deževalo, a
smo brez problemov prispeli na cilj. Povabili so nas v veliko dvorano, kjer je bil pripravljen krasen prigrizek: kava, pecivo, pijača, sadje, tam smo se pridružili približno
50 varovancem jeseniškega doma. Tako
kot pri nas tudi na Jesenicah vodi dom direktorica. Toplo nas je pozdravila in nam
opisala življenje v njihovi ustanovi. Povedala je, da so polno zasedeni in da je čakalna vrsta starostnikov, ki bi želeli v dom,
kar dolga. Zaželela nam je prijetno počutje
in dobrega zdravja. Sledil je krajši kulturni
program, tamkajšnji varovanci so nam ob
spremljavi muzikantov zaplesali venček

Ob 14-ti uri smo se poslovili od ljubeznivih
gostiteljev, se usedli v avto in se odpeljali
v Škofjo Loko.

Vesela sem, da vodstva naših domov poleg skrbi za nase zdravje in dobro počutje,
poskrbijo tudi za družabno plat našega življenja, kamor je sodil tudi obisk jeseniškega doma. Tudi sicer se potrudijo z organizacijo prireditev in družabnih srečanj, na
primer predavanj, nastopov različnih zborov, koncertov, tudi »pleh muzike«. Se posebno sem vesela, ker zelo pozorno obeležujejo nase osebne praznike in seveda
praznike, ki so na koledarju - imeli smo

Kakršen adventni most, takšen post.
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celo obisk Miklavža in parkeljcev. Vsaki
dan, ki nam ga vodstvo popestri s kakšno
aktivnostjo in razvedrilom nam ogromno
pomeni in nadvse pozitivno vpliva na nase
zdravje in dobro počutje

Hvala in le tako naprej. Ob tej priložnosti
se posebna zahvala potrpežljivi in ljubeznivi sestri Romani.

Prerojenje

Snežinke

Sam, sam, sam moram biti,

Snežinke bele padajo,

vsako telo neprozorno v prozornost preliti

prekrile so poti,

in zvoki klavirja bodo potem

noči spet hladne, dolge so,

mogoče le zimske zvezde mojim očem.

in zemlja trudna spi.

Zorka Čujovič

Noči spet hladne, dolge so,
Sam, sam, sam moram biti,

če te ob meni ni.

da pozabim misliti in govoriti

la la la, la la la,

in da občutim v sebi le eno veličast

če te ob meni ni.

vesoljstva tihega: Rast.

Pojdi z menoj v srebrno noč nocoj,

Sam, sam, sam moram biti,

Beli opoj še lepši bo s teboj.

vse, kar je prikrito bilo, vse moram odkriti,

Ko ti lase prekril bo beli sneg,

ne s svojo mislijo, s svojim molčanjem
kakor z molitvijo pred najsvetejšim iskanjem.
Sam, sam, sam moram biti,
v večnosti sebe in v sebi večnost odkriti,
svoje prozorne peroti v brezdaljo razpeti
in mir iz onstranske pokrajine vase ujeti.

Srečko Kosovel

Našel toplino bom v dlaneh.
Ta zimska noč in draga ti,
to vse je, kar imam.
Snežnik in tvojih toplih lic
nikomur jaz ne dam.
Življenje je kot pravljica,
če si ob meni ti,
la la la, la la la,
če si ob meni ti.

Jožica Slapar

Grudna suh veter piska, poleti po suhi pomladi nato suša pritiska.
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Cadillac v kartuzijanski jedilnici
Pravzaprav se spodobi, da pričnemo z
uvodom. Kot so nas nekdaj učili v šoli.
Ampak, ta uvodni del mora biti kratek,
zgoščen in privlačen, sicer bralca odvrne
že ob začetku zgodbe. Še posebej, če gre
za dolgočasen in nezanimiv zapis obiska
v Tehniškem muzeju. Zato samo na hitro
pobrskajmo po preteklosti!

trgovec Galle ter ga leta 1826 prenovil v
nekakšno graščino, kakršno vidimo danes. No, po 2. svetovni vojni pa je v njej
dobil prostor za svoje zbirke sedanji tehniški muzej.
Torej, toliko za uvod in poduk. Da ne bomo
romali v neznano.
Zdaj pa k stvari!
V Bistri so nas muzealci pričakali z odprtimi rokami in belimi rokavicami! Tudi nam
so jih ponudili, zato sem sprva pomislil, da
smo prišli na ogled dragocenih starih listin
ali v bančni trezor, poln briljantov in zlatih
palic. Pa nam je prijazna kustodinja pojasnila, da se razstavljenih predmetov ne
smemo dotikati z golimi prsti. Taka so pač
pravila. In do neke mere je to razumljivo.

Tehniški muzej Slovenije danes najdemo
v prostorih nekdanjega samostana Bistra
blizu Vrhnike, ki so ga menihi zgradili ob
svoji naselitvi že v 13. stoletju. Kartuzija je
dobila ime po številnih izvirih čiste vode,ki
tu prihaja na površje iz globin kraškega
podzemlja. Samostanski kompleks je preživel kar nekaj uničujočih požarov in potresov, kljub tem katastrofam pa so redovniki
v Bistri vztrajali več kot polovico tisočletja.
Vse do leta 1782, ko jim je delovanje s cesarskim odlokom prepovedal habsburški
monarh Jožef II. Po izgonu kartuzijanskih
bratov je Bistra nato samevala in propadala polnih petdeset let, potem pa je samostan s posestvom vred odkupil premožni

Od številnih zbirk, ki jih hrani Tehniški
muzej v Bistri, smo izbrali prikaz orodja
in pripomočkov v nekdanjih obrtnikov ter
razstavo starih vozil. Vstop skozi vrata in
že smo bili stoletje nazaj v preteklosti. V
časih svoje rane mladosti..

Kakršno vreme na božični dan, tako bo še leto dan.
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Kovačija! Dolga vrsta kladiv, lepo razvrščenih po teži. ob nakovalu,
pritrjenem na mogočno tnalo, klešče vseh
oblik in velikost, stene obložene s stotinami podkev, kljuk in drugega železja! Na kovaškem kurišču celo ogorki oglja. Pogled,
kot bi mojster s svojim vajencem pravkar
zapustil delavni Spremljevalki,, ki nas je ob
strokovni razlagi uporabe posameznih eksponatov vodila po razstavišču, smo sledili v prostor, opremljen z orodjem in napravami za izdelavo sodov in kmečkih voz. V
kolarsko delavnico, torej. Na predstavitev
rokodelske veščine, ki je danes skoraj ne
vidimo več.
S kančkom nostalgije in lepimi spomini
sev naslednjem prostoru srečamo še z
zanimivimi ročnimi mlini in različnim lesenim posodjem za drobljenje grobih zvrsti
moke. Tudi znamenite mentrge ne manjka
v tej zbirki, seveda pa burkle, loparji in in
metle obvezno sodijo zraven.

Zdaj pa še skok čez prostrano grajsko
dvorišče v »salon« cestnih prometnih
sredstev! Navadna in motorna kolesa smo
kar preskočili in se lotili ogledovanja. Starih oldtajmerjev, od legendarnega »piccola«, s katerim se je v slovensko prestolnico
pripeljal baron Codelli davnega leta 1919,
pa prek Fordovih vozil, ki so me spomnili
na znane prizore iz Chaplinovih filmov, do
prestižnih limuzin, izdelanih po naročilu v
tovarni Daimler. Ste vedeli, da so ti avtomobili dobil ime po njegovi hčerki Mercedes? In že smo v dvorani, kjer hranijo
izbor vozil, s katerimi se je prevažal maršal in predsednik nekdanje skupne države! Elegantni BMW, Rolls-Royce, oklepnik
ZIT, pa luksuzni Cadillac…. Človek komaj
verjame, kaj vse si je privoščil! Ampak, od
vsega tega blišča je ostala le pločevina
pod spomeniškim varstvom. Paša za oči
in zgodovina, ki se je ne smeš dotikati niti
v rokavicah.
Če pa vprašate, kaj je bilo meni na ekskurziji najbolj všeč? Cigareta, ki sem jo prižgal pred vkrcanjem na avtobus!
Mojmir Tozon
Tehniški muzej Slovenije (kratica
TMS) je slovenski muzej, namenjen
zbiranju, zaščiti in posredovanju slovenske tehniške dediščine.

Ako se vidi na Barbare dan na njivi strnišče, se bo videlo potem vsak mesec.
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Piškoti mor'jo bit'

Brez piškotov ni življenja. S temi šegavimi
besedami je Horvatov Feri (Franc) povzel
veselo medgeneracijsko druženje med
učenci 3.a razreda OŠ Cvetka Golarja iz
Trate in stanovalci Centra. V imenu vseh
navzočih lahko rečem iskreno zahvalo
učencem in gospe učiteljici Majdi Hostnik
ter njeni naslednici gospe Majdi Kosec za
zgledno medsebojno povezovanje in ohranjanje tesnih stikov med učenci in našimi
stanovalci. Rdeča nit četrtkovega veselega dopoldneva je bila peka piškotov. Delovni terapevtki Romana in Denis sta že
prej pripravili mize, modelčke, valjarje in
zamesili testo. Nekaj manj kot pol stotnije
se nas je nabralo v Burnikovi dvorani, ko
smo odločno zavihali rokave, si privezali
predpasnike in prisluhnili navodilom. Potem smo pričeli z delom. Vmes sta nas s
fotoaparatom in kamero budno spremljala
dva učenca, ki obiskujeta fotografski krožek in sta bila zadolžena, da vse to silno
delovno vneto in zagnano dogajanje natančno posnameta. Ob koncu sta se jima
pridružili tudi naši delovni terapevtki. Že

med oblikovanjem piškotov so nas »muzikalični« učenci spodbujali z igranjem na
harmoniko, triangel in violino, mi pa smo
še s toliko večjim elanom mesili, valjali,
vtiskovali modelčke v testo ali oblikovali rogljičke ter jih polagali na pekač. Med
čakanjem, da so se piškoti spekli, so nam
učenci pod vodstvom njihovih učiteljic pripravili kulturni program. Najprej je bila na
vrsti vaja pozornosti Dan - vstaneš, noč počepneš. Potem pa so nam navdušeno
zapeli, zaigrali in nas s prijaznim sporočilom Odprimo srca upanju in hrepenenju
po sreči ter radosti v prelep praznični čas
popeljali. Pri zadnjih pesmicah smo z njimi
zapeli tudi mi. Uaaau!!! Kakšno silno veselje je zajelo Burnikovo dvorano, ko so
iz kuhinje, kjer so nam jih spekli, pripeljali
piškote in čaj. Peharje s piškoti so postavili na mize, čaj nalili v skodelice in potem
se je slišalo le »Mljask, mljask, kako so
dobri.« Ugotavljali smo tudi kateri piškoti
so oblikovani najbolj »umetniško« izvirno.
Medtem so se nam pridružili tudi stanovalci, ki so že pred časom postali prijatelji

Ako se zmrzlina grudna ne otaja, še prosinca hujši mraz postaja.
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Naša »mojškra« Sonja
s posameznimi učenci in si še sedaj med
seboj dopisujejo. Njihova srečanja iz oči v
oči so bila resnično lepa in ganljiva. Tudi
sama sem dobila novega prijateljčka iz
Virmaš. Naj na koncu zapisa tega čudovitega doživetja navedem še par izjav stanovalcev, nalašč sem jih pustila v neknjižni
slovenščini.
Delovna terapevtka Denis: »Najboljše je
bilo na koncu, ko smo jedli piškote.«
Jožica Dolinar: »Zelo dobro je bilo, fajn je
bilo krogeljce in kifeljčke delat.«
Silva Brank: »Bilo je odlično!«
Stanka Jagodic: »Pri peki nisem bila zraven, pa mi je Marija Omejec pr'nesla par
piškotov »probat«. So bili zelo dobri.«
Marica Primožič: »V redu je bilo, še pri
drugih mizah sem jim lahko pomagala pa
otroci so tako pridno delali.«

V decembru se je upokojencem pridružila tudi naša šivilja Sonja. Vedno polna energije, vsakomur je znala svetovati, pa naj si bo glede šivanja, pletenja
ali pa drugih ročnih del.

Alenka Oblakovič: »Seveda, ko pa je
naša Marica tako spretna, pa še navihane
fantiče in njihovo učiteljico sva imeli za sooblikovalce rogljičkov, tako da nam je šlo
kot po maslu.«

Ne moremo kar tako prešteti koliko prtičkov je zašila, koliko stolov in klopi je
tapecirala, koliko zaves je zašila, koliko
rož je presadila in zanje po oddelkih
skrbela…

Jože R. Dolenc: »Sem prišel na konc'
pogledat, če so se piškoti dobr' spekl', pa
mor'm »rečt«, da so prav dobr' ratal.«

Doma ji sigurno ne bo nikoli dolgčas, saj ji je bil že sedaj, za vsa njena
ustvarjanja dan čisto prekratek.

Alenka Oblakovič

Posebej jo bomo pogrešale sodelavke
iz pralnice in pa naš Tonko, saj smo
skupaj prebili veliko lepih uric. Draga
Sonja, srečno še naprej!

Svetal božič bo dal jeseni poln kozarec.
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Strokovna ekskurzija v Pegazov dom
Imeli smo srečo, kajti po več dnevih oblakov in dežja, se je tisti dan nebo zjasnilo
in pobožalo nas je prelepo jesensko sonce, tako da je bila že sama pot tja vredna
naših pogledov. Bil je res lep jesenski dan,
poln jesenskih zeleno-rumeno-zlatih barv.

Pravzaprav sem si že kar nekaj časa želela ogledati novejši dom v Rogaški slatini, ker sem pred približno 9 leti na nekem izobraževanju, lahko videla načrt za
izgradnjo tega doma. Novo vrsto domov
so takrat poimenovali 4. generacija domov za starejše, ker naj bi bili že s samo
gradnjo, narejeni tako, da najbolje služijo starejšim stanovalcem. Ker so me že
sami načrti takrat navdušili, sem že dolgo
razmišljala,da bi si ga bilo dobro ogledati,
če je res takšen, kot so ga načrtovali.
Ponudila se mi je priložnost, ko nas je
zaposlene, naša gospa direktorica Silva
Košnjek prijazno povabila na strokovno
ekskurzijo v Rogaško slatino, kjer bi si
ogledali dom. Juhuhuu…in sem se prijavila!
Tako smo se veselo odpeljali, v četrtek
18. oktobra, z avtobusom, navsezgodaj
zjutraj, proti štajerskemu koncu naše lepe
Slovenije. Med potjo so se nam pridružili še delavci Doma Petra UzarjaTržič in
tako zapolnili avtobus.

Rogaška slatina nas je pričakala spokojno spočita in prelepo umita v novem jutru. Pred Pegazovim domom, kakor se
imenuje, nas je pričakal lepo urejen park
s cvetjem in pokošeno trato, tako, da so
se nam oči kar odpočile… spraševali smo
se le kako jim uspe vzdrževati tako lepo
okolico…
Sprejela nas je direktorica gospa Kristina Kampuš in nas prijazno popeljala po
domu. Pegazov dom, ki je bil odprt v marcu 2006, se nahaja v neposredni bližini
zdraviliškega kompleksa Rogaške Slatine,
le nekaj korakov je oddaljen od zdravstvene postaje, lekarne, kulturnega centra,
sprehajalne promenade in termalne riviere. Ima 129 postelj in je tako eden izmed
manjših domov v Sloveniji.
Povedala nam je,da sledijo socialni usmerjenosti doma, ki na prvo mesto postavlja
medsebojne odnose in socialni čut do
človeka. Vsi zaposleni pa si prizadevajo,
da v življenje doma vnašajo prijaznost in
domačnost. Razložila je, da so njihovi stanovalci nameščeni v majhne stanovanjske skupine, kjer prebiva po 15 stanovalcev. Vsaka skupina živi po načelu »velike
družine«, kar prinaša veliko prednosti.

Sveti dan vetrovno, ob letu bo sadja polno.
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Vsaka skupina ima svojo kuhinjo, jedilnico
in dnevni prostor, svoje ime ter svoje oblike druženja in aktivnosti. Stanovalec se
lažje privadi na novo okolje, druženja so
pristnejša. Prisotna je velika medsebojna
povezanost in skrb za sostanovalce, skupna so praznovanja rojstnih dni in drugih
praznikov. Stanovalce spodbujajo, da sodelujejo pri načrtovanju aktivnosti, pripravi jedilnika, gospodinjskih delih in drugih
opravilih v skupnih prostorih, vse s ciljem,
da čim dlje ohranijo svoje fizične in psihične sposobnosti. Hkrati pa jim je v stanovanjski skupini zagotovljena vsa strokovna
socialna in zdravstvena oskrba. Zelo se
trudijo, da zagotovijo individualnim potrebam stanovalcev, jim zagotavljajo vse tisto kar človeku pomeni DOM, varnost, toplino, občutek pripadnosti,dobro počutje...

Na koncu ogleda so nas povabili v skupni prostor na prijetno pogostitev, tako da
smo lahko poklepetali. Bili smo navdušeni
nad ogledom doma, nad barvami, toplino in domačnostjo, simpatičnimi kotički za
posedanje na udobnih foteljih in kavčih…
skratka bili smo prijetno presenečeni in trdno odločeni, da del tega, kar smo videli, lahko uporabimo tudi v našem domu v
Škofji Loki.
Polni vtisov, smo se kar neradi poslovili
in že hiteli na avtobus saj nas je čakalo
popoldansko kosilo, na kmečkem turizmu med vinorodnimi griči. Bilo je čarobno
lepo, polno toplih jesenskih barv povsod
okrog nas. Med brajdami, pa je veselo klopotal klopotec in odganjal požrešne ptice,
ki bi si rade privoščile še zadnje grozdne
jagode.
S polnimi trebuščki in polni prijetnih vtisov
smo se odpeljali nazaj proti gorenjski in
domov. Zares smo preživeli en lep in poučen dan. Sonce nam je pokazalo, da zna
tudi v jeseni prav lepo pogreti našo lepo
deželico in nas s svojo prisotnostjo nagraditi na našem strokovnem izletu. Hvala direktorici za strokovno izpolnjevanje in tako
lepo doživetje!

Življenje stanovalcev v Pegazovem domu
se prepleta z utripom življenja v kraju Rogaška slatina. Če stanovalci ne morejo
več na prireditve v kraju, pridejo nastopajoči v dom. Želijo, da stanovalci ohranjajo
stik z vsem, s čimer so se srečevali pred
prihodom v dom.

Denis Kamnar

»Vsi cvetovi bodočnosti so v
semenu sedanjosti.«
Kitajski pregovor

Zima rada z repom bije, če dolgo toplo sonce sije.
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Mlečna prosena kaša s suhim sadjem
Prosena kaša je vse prevečkrat spregledana jed. Ne samo da je zdrava, ampak
tudi blagodejno vpliva na našo prebavo.
Ker ne vsebuje glutena je primerna tudi
za ljudi s celiakijo. Če vanjo vmešamo še
suho sadje, sladkanje sploh ni potrebno.
Zdravo in okusno. Poskusite!

Mlečna prosena kaša s suhim sadjem
•

100 g kaše

•

3dl mleka

•

sol

•

cimet

•

pest rozin

•

pest ali dve suhih sliv *

•

rum

•

žlička masla

Slive narežemo na manjše koščke in jih
skupaj z rozinami namočimo v topli vodi z
dvema žlicama ruma.
Mleko zavremo in dodamo proseno kašo.
Po dobrih 10 minutah dodamo še namočeno suho sadje in cimet. Kuhamo dokler
kaša ni mehka. Vmešamo še žličko masla.
Postrežemo toplo, lahko dodamo tudi malce stepene nesladkane sladke smetane.
* uporabimo lahko tudi drugo suho sadje:
marelice, fige, datlje…
Skuhala: Bulat Ana
Navadno proso (znanstveno ime Panicum miliaceum) je kulturna rastlina. Oluščeno
zrnje prosa imenujemo prosena kaša. Je rahlo sladkastega okusa. Starim Slovanom je
proso pomenilo simbol rodovitnosti, zato je bila prosena kaša najpomembnejša obredna
jed pri ženitovanjih. Proso vsebuje približno 11% beljakovin; podobno vsebnosti beljakovin ima tudi pšenica. Proso je bogato z vitamini skupine B, posebej z niacinom (B3), pirodoksinom (B6) in folno kislino (B9), kalcijem, železom, kalijem, magnezijem in cinkom.
Vir: http://sl.wikipedia.org/wiki/Proso

Kolikor bliže božič mlaja, toliko hujši mraz prihaja.
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Miklavževanje
O sv. Miklavžu legenda trdi, da je nekoč
trem hčeram nekega siromaka ponoči porinili skozi okno tri kepe zlata in jim tako
priskrbel potrebno doto. Zato Miklavž še
danes ponoči prinaša v nastavljene sklede otrokom darove, in jabolka, čeprav ne
zlata, sodijo med obvezne darove dobrosrčnega svetnika.
Sv. Miklavž je tudi zaščitnik študentov. Po
stari legendi je menda obudil v življenje tri
popotne študente, ki jih je umoril neki hudobni krčmar. Nekega dne je pomiril vihar
na morju, zato so ga brodarji, splavarji in
mornarji vzeli za svojega zavetnika.
Kljub vsem tem krščanskim legendam o
sv. Miklavžu so obhodi v noči na 5. in 6.
december šega, mnogo starejša, kot je krščanstvo.

Miklavževo in Miklavževi obhodi so bili
nekdaj v naših krajih velik praznik. Miklavža so vedno spremljali hudički ali »parkeljni«, ki so strašili otroke. Otroci so verjeli, da ima Miklavž dve knjigi: eno zlato in
eno črno. Pridnost otrok si zapisuje v zlato
knjigo, njihovo porednost pa v črno knjigo.
Tako Miklavž »vse ve«! Zato je treba biti
priden, če ne gre drugače, vsaj v zadnjih
tednih pred Miklavževim prihodom.
Na predvečer Miklavževega goda (5. december) je seveda najpomembnejše delo
pripraviti krožnike in peharje, da ima Miklavž kam natresti svoje dobrote.

Divje, predkrščanske zimske obhode našemljencev, ki so predstavljali duše rajnih
prednikov in različna demonska bitja, je
krščanska cerkev dolga leta zaman preganjala. Mnogokrat jim je zato poskušala
dati krščansko podobo. Obhodi sv. Miklavža in »parkeljnov« so tako zamenjali stare
našemljence in tako se je zopet eno poganskih obredij prelilo v krščansko šego.
Vir: Slovensko narodno izročilo, knjiga

Sveti Miklavž (tudi sveti Nikolaj iz
Mire) je krščanski svetnik, znan po
svoji darežljivosti.

Kolikor ivja se ob božiču na vejah blesti, toliko sadja prihodnje leto zori.
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Voda - vir življenja
Ljudje se pogosto ne zavedamo, da kar
približno 40 do 60 odstotkov naše telesne teže predstavlja voda. Od tega je 62
odstotkov vode v naših celicah, ostalo
pa zunaj celic kot plazma, limfa in druge izvencelične tekočine. Skozi kožo in
pljuča dnevno izgubimo približno od pol
litra do 1,2 litra tekočine, kar je odvisno
od naše telesne aktivnosti, temperature
okolja in vlažnosti, bolezenskega stanja
in drugih pogojev. Liter in pol tekočine
pa človek izgubi s sečem in blatom. V
izjemnih pogojih je izguba vode in mineralov lahko zelo velika, kar zniža telesno
sposobnost in lahko celo ogroža naše
zdravje. Zato je predvsem v vročih poletnih mesecih zelo pomembno, da pravočasno poskrbimo za to, da našemu telesu ne primanjkuje tekočine.
Najbolj osnovna in najbolj naravna pijača
je pitna voda – tekočina brez barve, vonja
in prijetnega okusa. Odrasli potrebujejo od
mililitra do mililitra in pol vode na kalorijo
porabljene energije, otroci pa poldrugi mililiter na kalorijo porabljene energije. V praksi to pomeni, da mora odrasla oseba po
zmernem 15-minutnem teku, pri katerem
porabi približno 200 kalorij, izgubo tekočine
nadomestiti z dvema do tremi decilitri vode.
Običajno ljudje v zimskem času zaužijemo
dva in pol litra tekočine dnevno, poleti pa tri
in pol litre. To se sliši veliko, a do enega litra
tekočine zaužijemo že s trdo hrano, ostalo
pa z različnimi napitki.
Pri zdravemu človeku količino napitkov na-

rekuje (fiziološka) žeja. Pri običajnih prehranjevalnih navadah tekočino uživamo še
preden nastopijo občutki žeje. Ob nastanku
žeje pa lahko v telesu že primanjkuje vode
za približno dva odstotka telesne teže. Nekateri ljudje, predvsem starejši in nekateri
bolniki, imajo očitno oslabljen mehanizem
za regulacijo pitja vode in drugih napitkov.
Prav zaradi tega je dobro, da načrtno občasno, denimo na dve uri, popijemo kozarec vode, tudi če še ne čutimo žeje (skupno
vsaj osem kozarcev ali liter in pol tekočine
na dan). Običajno pri gašenju žeje z različnimi napitki popijemo več vode, kot so naše
dejanske potrebe, zato se odvečna voda
izloči. Izjema so nekateri bolniki (srčni, ledvični, jetrni in drugi bolniki), pri katerih se
odvečna popita voda ne izloča, zato mora
biti točno odmerjena, da ne ostaja v telesu. Pravilno uživanje tekočin je pomembno
tudi pri otrocih, še zlasti v vrtcih in osnovnih
šolah, da lahko žejni otroci popijejo sebi primerno količino vode. Tudi športniki morajo
pred, med in po treningih in tekmovanjih
popiti določeno količino napitkov, denimo
tri do štiri decilitre pred tekmovanji, nato pa
na vsakih 10 do 15 minut še približno deciliter in pol do tri decilitre, da ne pride do
pomanjkanja tekočine v telesu, kar lahko
očitno zniža telesno sposobnost.
Tudi naravni sadni sokovi so lahko le del
obrokov hrane. Za žejo lahko pijemo navadno ali mineralno vodo, razredčene sadne
sokove oziroma druge pijače, ki vsebujejo
malo ali nič dodanih sladkorjev.
dr. Dražigost Pokorn, 1. julij 2010

Lucija krajša dan.
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Ste vedeli?: Voda v različnih stanjih
Voda v naravi je lahko v trdnem (led),

Dekle je po vodo
šla
Dekle je po vodo šla
na visoke planine,
vodo je zajemala,
je ribico zajela.

tekočem (voda)

Ribica prosila je:
»Le pusti me živeti,
rada bi živela še,
se z vodico igrala.«
Cvetela je, cvetela,
oj rožica rdeča,
dekle jo je utrgala,

ali plinastem (vodna para ali vodni hlapi)

jo svoj'mu fantu dala.
Visela je, visela,
oj jabolka rdeča,
dekle jo je utrgala,
jo svoj'mu fantu dala.
Ribica je plavala,
rožica venela.
»Ti preljubi fant si moj,
ali drugi pa nobeden.«

agregatnem stanju. Prehajanje med različnimi stanji dosežemo s segrevanjem oz.
ohlajanjem snovi.
O božiču zeleno, o veliki noči sneženo.
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Voda, vir življenja
Televizija nam kaže
vse grozote naših dni.
Brezizhodno je trpljenje,
treba je pomagati.
Svet je že zadosti žejen.
Žeja Afriko pesti.
Narodi doma v puščavah,
kri za vodo dali bi.
Ko usahnejo studenci,
po puščavah smrt kosi.
Kdor se more izseliti,
ta življenje reši si.
To v puščavah se dogaja.
Tam ljudje prebivajo.
So nomadi iznajdljivi,
s čredami se selijo.
So prodali vse imetje,
da na ladjo so prišli.
A Evropa jih ne sprejme.
Mnoge ladje potopi.
Revežev nihče ne mara.
Če umrejo, škode ni!
Pravijo, imamo svoje,
še za naše dela ni!
Jih prevažajo na skrivaj.
Tihotapijo ljudi.
Trgovina z belim blagom
pa tako naprej cveti.
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Kdo bo na pomoč priskočil,
če dobiček ga skrbi?
Da pomoč ne bo prepozna,
bratje, združimo moči!
Svet se mora spremeniti.
Zlasti še politiki!
Vsi vladarji, bogataši,
revni svet naj vas skrbi!
Ni pomembno bogatenje.
Ali se zavedamo,
da smo vsi na isti Zemlji,
ki jo izkoriščamo.
Siti svet živi potratno.
Ga zasipajo smeti.
Revni svet trpi krivico,
za življenje se bori.
Vojne niso zakonitost.
Naj se dobro vsem godi!
Vsi na svetu smo si bratje.
Zemlja je za vse ljudi!
Mislim vse dobrine Zemlje,
po katerih svet hlepi:
energija, hrana, voda,
to so naše danosti.
To bi morali ceniti.
Mnogo manj razsipati;
pa bi svet bil zadovoljen,
tudi revni narodi.

Vida Gros, Lesce
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Prve stopinje v snegu

Ponoči ga je »namedlo«. Jutro me pričaka
odeto v belo odejo. Juhuhu! Sneg. Zima.
December. Že iščem zimsko obutev. Grem
ga spoznat.
Odprem vrata, stopim v neznano. Sneg
škripa pod nogami. Ozrem se naokoli.
Breg pred mano vabi otroke. Pridite se
smučat, sankat! Dolgo že čakam. Gazim
naprej. Pot si lahko samo zamišljam, ker je
ni. Vse je skrivnostno, tiho. V daljavi vidim
srno, utira si pot iz gozda proti zasnežene-

mu travniku. Bela planjava , spomladi pa
travnik poln zdravilnih rožic, ki jih obletavajo čebele. Drevesa nemo stojijo, oblečena v hladno odejo. Sem in tja je leži veja
na tleh, saj ni zdržala teže let in snega.
Hodim. Uživam. Pogrešam veter, ni me
pobožal po licih. Izgubil se je nekje v vitkih smrekah. Naj grem naprej? V to popolnost? Sneg je pokril deželo. Mati zemlja
je varna pod belo odejo. Vsa nesnaga je
skrita. Delamo se, da je ni. Nekaj dni bo
tako. S prvimi sončnimi žarki, k sonce premaga meglo, pa bo še lepše. Odeti v zimska oblačila bomo izkoristili vsak trenutek
na snegu. Komaj čakam.
Utrujena prigazim nazaj proti domu. Hiša
vpeta v snegu me vabi. Iz dimnika se vabeče kadi. Že sem na peči in se grejem.
Skozi okno gledam v zimo. Zdi se še samo
kot slika, znanega slikarja. Popolna, nedotakljva. Večna.
Meta Jensterle

Bili so med nami
Popotnik postoj - kar si ti, smo bili mi...
JAMNIK Peter 1921 – 2012

NARDONI Julij 1923 – 2012

KEMPERLE Julijana 1911 – 2012

PRIMOŽIČ Marija 1929 – 2012

...resnico poslušaj – kar smo mi, boš tudi ti.
♦♦♦
O božiču zunaj na soncu, o veliki noči za pečjo.
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Kako varčevati z vodo
Pogosto se ne zavedamo, koliko vode dejansko porabimo in praktično zavržemo.
Nevede nam v času umivanja zob ali miljenja rok pri odprti pipi odteče 13 litrov čiste,
pitne vode na minuto. Straniščni kotliček,
ki ne tesni, lahko »porabi« več kot 200 litrov pitne vode na dan. Take in podobne
majhne korake pri varovanju našega planeta lahko naredimo sami in si s tem z
majhnimi prihranki zagotavljamo lepšo prihodnost. Načinov, kako varčevati z vodo,
je veliko, vsi pa se začnejo pri tebi. Vsak
dan varčuj z vodo. Ni važno, če so prihranki majhni. Vsaka kapljica šteje!
1. Med ščetkanjem zob zapiraj vodo in
tako prihrani 13,5 litrov vode na minuto.
2. Med šamponiranjem zapiraj vodo.
3. V straniščni kotliček nalij sok rdeče
pese ali kakšnega drugega naravnega barvila ter preveri, ali kotliček dobro tesni.
4. Pri kuhanju uporabljaj primerno velike
posode. S preveliko posodo porabiš
več vode. Uporabljaj pokrovko.

9. Ne uporabljaj tekoče vode za taljenje
zmrznjene hrane.
10. Pri izbiri novega pralnega ali pomivalnega stroja izberite tistega, ki porabi
najmanj vode.
11. Tesno zapiraj pipe po uporabi.
12. Operi perilo šele takrat, ko ga je dovolj
za en boben.
13. Ko menjaš vodo v akvariju je ne zlij v
odtok, ampak raje zalij rože. .
14. Vgradite si števce za vodo, ki bodo
merili vašo porabo vode.
15. Novi splakovalniki straniščne školjke
imajo tipki ZAČETEK in KONEC, ki
omogočata prekinitev splakovanja v
želenem trenutku.
16. Gozdovi so najboljši zadrževalniki
vode v naravi.
17. Vrt zalivaj zgodaj zjutraj ali zvečer, ko
je izhlapevanje vode manjše.
Vir: LUTRA, Inštitut za ohranjanje naravne
dediščine

5. Vodo, v kateri si opral solato ali sadje,
uporabi za zalivanje rož.
6. Med miljenjem rok zapiraj vodo.
7. Pri kopanju porabimo veliko vode,
zato se raje čim večkrat tuširaj.
8. Pri ročnem pomivanju posode odpiraj
vodo samo za splakovanje.

Polna luna blizu božiča južno zimo nam da.
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Anketa: Želje za prihajajoče leto 2013
Jožica Dolinar:
Da bi se še naprej
dobro razumela s
svojimi sestrami in
da bi bila zdrava.
Želim si tudi veliko medsebojnega
razumevanja in da
bi mi moje roke še
dolgo služile.

Jože Hudolin:
Predvsem si želim
zdravja in da bi bilo
vse tako kot je bilo
do sedaj. Posebnih
želja pa nimam.

Jože Mrvar:
Zdravja si želim.
In da bo še dolgo
služba!!!

Pavla Tavčar:
Zdravja, sreče in
še več obiskov si
želim. Da bi lahko
še kdaj šla domov
na Štajersko, tam
kjer rožice cveto,
tam kjer ptičice
pojo.

Ivica Tolar:
Da bi bilo vse lepo
in dobro, da bi se
vsi razumeli med
seboj. Vsem želim,
da bi imeli službe.
Zase pa si želim,
da bi bila bolj zdrava kot letošnje leto.

Helena Maglica:
Trenutno imam vse
kar si žeim. Sem
zelo zadovoljna. Za
svoje drage si želim, da bi bili predvsem zdravi.

Prvi teden huda zima, osem tednov ne odkima.
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Jenko Ana:
Da bi bila še naprej
tako zdrava! In da
bi bilo vse še naprej
tako lepo. Vsem
skupaj pa želim
predvsem miru in
zadovoljstva.

Moja mala dlan
Moja mala dlan
bi kakor sladka misel
rada šla ti čez obraz teman...
Prižgala spet ti svetli žar v očeh,
na lepem čelu rahlo bi počila,
potem pa ljubkujoča izgubila
se v toplem gnezdu-kuštravih laseh.

Marija Primožič:
Zdravja,
zdravja
si želim. In da se
cene bivanja ne bi
preveč povišale.

Moja mala dlan
bi kakor vroča želja
rada šla ti čez obraz teman...
Skrivnostno bi v uho zašepetala
čarobni rek, ki ti smehljaj izvabi
in osivel spomin otme pozabi.
Na ustnicah bi zamaknjena obstala.
Moja mala dlan
bi kakor mehka ruta

Dolenc Jože R.:
Želim si,da bi ponovno hodil. In da
nekoč spet stopim
na bližnje hribe.
Želim, si da bi bila
mladina dobro preskrbljena.

rada šla ti čez obraz teman...
Ta moja mala, strahopetna dlan!
Od daleč boža žalostne smehljaje
v očeh ti, ki bi plakale najraje.
Boji se, da se boš obrnil stran.

Mila Kačič

Sapa ki na sveti večer piha, vse prihodnje leto ne odpiha.
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RAZVEDRILO

Uganke za bistre glave
Ni kotička, kjer ga ni,
z nami je, se drenja,
kjer ni njega, ni ljudi,
se življenje jenja.
(karz)

Spolzek je, skale drobi,
prozoren, krhek, plava,
sveča je, ki ne gori,
bolj trd je kakor glava.
(del)

Vitko steblo, ni drevo,
Sili pod oblak,
Dimi in smrdi grdo,
Kdo je takšen spak?
(kinmid)

Oblike je popolne,
ko skozi zrak drvi,
ovire se dotakne,
se v packo spremeni.
(ajlpak)

Kristalček, le belček,
le v mrazu živi,
če sonček posije,
umre, se stopi.
(aknižens)

Sam ne vstane, kadar pade,
hladno, mirno kar leži,
saj zabava stare, mlade,
s soncem v nič se izgubi.
(gens)
Iz knjižice: Kaj je to?, Franc Ankerst

Najdi 5 razlik!

Slaba bo letina, revščine vir, če mokrota moti božični večer.
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ZAPOJMO PO NAŠE

Že zimski čas prihaja
Že zimski čas prihaja,
ko mamca zgodaj vstaja,
ma dost skrbi
in dost trpi,
da v peč potice vsaja.

Prešiča smo zredili,

Klobase so narjene,

zdaj bomo ga lovili,

so materi zročene,

okol voglov,

so gvircane,

okol plotov,

so poprane

za njim bomo hodili.

a niso še pečene.
Ljudska pesem

O božiču se spodobi malo snega in belega kruha.
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IZ STARE ZAKLADNICE

Božični večer
Božični večer je bil skoro tako poln vraž
kot kresni večer. »Vlivanje svinca« na božični večer lahko napove usodo v prihodnjem letu. V ta name kos svinca denejo v
železno posodo in postavijo na ogenj, da
se razstopi. To razstopino vlijejo potem v
večjo posodo, napolnjeno z mrzlo vodo.
Razstopljeni svinec se v vodi takoj strdi
in dobi raznovrstne oblike iz katerih se da
sklepati o prihodnosti.
Na sveti večer med 11. in 12. uro se med
seboj pogovarja živina.
Preden greš k polnočnici, položi pod prt
nož. Ko prideš od maše, vzemi ga izpod
prta in ga hrani. Če imaš bolne bezgavke,
križaj se s tem nožem po vratom in ozdravel boš! Tudi če imaš ječmen na očeh, se
križaj s tem nožem – mahoma ti bo pomagalo.
Pametno je tudi, da daš pod prt denar, vse
leto ti ga potem ne bo manjkalo. Na božični večer nikakor ne sem iti na lov! Na božični večer ne jej jabolk, da ne dobiš lišaja!
Na božični večer naj v hiši gori vsaj ena
lučka, gori naj do jutra.
Če bi bila božična noč jasna, so zahajala dekleta rada k stoječi vodi, da bi videle
svojo prihodnost, predvsem pa obraz svojega bodočega moža.
Po vseh slovenskih pokrajinah so poznali
tudi šego, da so dekleta na božični večer
prinašale drva iz drvarnice v hišo. Vsaka
jih je po končanem delu preštela in si je

zaželela, da bi jih bilo parno število. To bi
pomenilo, da si bo prihodnje leto našla ženina.
Če pa se dekle ni moglo omožiti, je bilo
najbolje, da je šla na božični večer v drvarnico po drva, ko je zvon prvič vabil k
polnočnici; ženin je zagotovo prišel.
Za božič so gospodinje po vsej Sloveniji
pekle obredni kruh, imenovali so ga poprtnik ali podprtnik, in ga lepo okrasile s
cvetjem in suhim sadjem ali figuricami iz
testa. Kos tega kruha je dobil vsak član
družine, vsa živina, kokoši, pes, mačka,
vse živo pri hiši.
Gorenjske gospodinje so na večer pred božičem pekle poprtnjak – bel kruh, ki je moral ponekod ostati cel prav do treh kraljev.
Belokranjci svoj božični kruh imenujejo
»božičnik«. V Beneški Sloveniji so v teh
dneh žgali na ognju velik panj, čok, tudi
po dva metra dolg tram. Imenovali so ga
»božič« in mu ponujali kruh in vino, kot so
nekdaj darovali poganskim duhovom. Istočasno pa so peli božične pesmi.
Vir: Slovensko narodno izročilo, knjiga

Prazniki so prav zato
tako svečani in lepi, ker so
v dolgem nizu dni na redko, a
preudarno posejani kot žlahtni
kamni na ogrlici.
(W. Shakespeare)

Svetal božič bo dal jeseni poln kozarec.
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NAGRADNA IGRA

V prejšnji številki smo vam zastavili vprašanje

KATERO SLADICO SMO LETOS ŽE TRETJIČ ZAPORED PEKLI PRED PRED NAŠIM CENTROM?
Med pravilnimi odgovori, da je bila ta sladica: palačinka,
je bila izžrebana
in nagrajena stanovalka

PLEMELJ ANICA
Čestitamo!

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

Kateri dobri mož s svojimi hudički nas je v
začetku decembra obiskal v našem Centru?
Stanovalci svoje odgovore, z imenom in priimkom,
oddajo v recepciji
najkasneje do 25.2.2013
Vabljeni k sodelovanju!

Sveti dan vetrovno, ob letu bo sadja polno.

46

Št. 46 - Oktober 2012

Pisma, telefoni, mobiteli, internet. Danes imamo na voljo
različne oblike sporazumevanja zato je

TELEKOMUNIKACIJA SKOZI ČAS
tema , ki vam jo ponujamo v razmislek za naslednjo,
48. 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 25.2.2013
ŽELIMO VAM LEPE IN MIRNE PRAZNIKE!
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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

Svetle božične noči z žitom temne, temne božične noči pa svetle.
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