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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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Spoštovane stanovalke, stanovalci in vsi,
ki prebirate naš časopis!
V Centru slepih, slabovidnih in starejših
Škofja Loka smo
uspešno zaključili
poslovno leto 2012.
Mineva že tretji mesec »novega leta«,
odkar smo veselo
stopili v leto 2013,
ki NAM prav tako prinaša vrsto izzivov in idej
za izboljšanje kvalitete bivanja stanovalcev.
V preteklem letu smo poleg izvajanja redne dejavnosti izvedli veliko število raznih
družabnih in kulturnih dogodkov za stanovalce, za svojce, nekatere pa posebej prilagojene za slepe in slabovidne. Največji
projekt je bil vsekakor projekt prenove oddelka v četrtem nadstropju – S4. Zahvala,
da smo vse skupaj izpeljali tako uspešno,
gre vsem zaposlenim, ki so v težjih pogojih dela prav tako strokovno opravljali
svoje delo. Zahvala seveda tudi vsem stanovalcem, ki so z veliko mero potrpežljivosti in tolerance prenašali ropot in razne
omejitve. S skupnimi močmi smo zmogli!
Stanovalcem smo s prenovo zagotovili
višji standard bivanja, saj je vsaka soba
pridobila lastno kopalnico s tuši. S tem pa
naše aktivnosti še niso končane.
V letošnjem letu bomo vsem stanovalcem
privoščili malo oddiha in se lotili nujno potrebne prenove kuhinje, predvsem tlakov,
strojnih in elektro inštalacij, ki so tudi že
zastarele in dotrajane, saj se od izgradnje

doma leta 1979 neprestano v uporabi. Pripravili pa bomo ustrezne projekte za prenovo oddelka v tretjem nadstropju S3, ki
bodo sledili v letu 2014.
Gospodinjsko skupino na oddelku S3
bomo vodili naprej in jo s skladu s strokovnimi smernicami še nadgradili. To je nov
sodoben koncept, ki se v nekaterih socialno varstvenih ustanovah že uveljavlja
in temelji na skupini, ki deluje kot velika
družina v okviru institucije, kjer je osrednji
profil gospodinja – varuhinja. Narava njenega dela je večfunkcionalna, usmerjena
v »oblikovanje okolja (miljeja)«. Gospodinje načrtujejo potek dneva in dnevne aktivnosti, skladno s potrebami stanovalcev.
Pri tem mislimo na gospodinjske in druge
socialno oskrbovalne aktivnosti. Gospodinje-varuhinje so ves dan v stalnem stiku
s stanovalci. Z njimi preživljajo vesele in
manj vesele trenutke, jim prisluhnejo, si
zanje vzamejo dovolj časa za vse njihove
potrebe in želje.
Poleg skrbi za kvalitetno in strokovno izvajanje storitev stanovalcem v Centru, bomo
aktivnosti povečali tudi v smeri širjenja na
medgeneracijskem druženju. Že do sedaj
beležimo izjemno uspešno sodelovanje z
osnovnimi šolami iz Škofje Loke in osnovnimi šolami drugih občin na škofjeloškem
območju. Prav tako uspešno beležimo
medgeneracijska srečanja z otroki iz bližnjih vrtcev.

April sedemkrat na dan podi kmeta s poljan.

3

Št. 48 - April 2013

Center se je glede na strokovne izkušnje
in potrebe odločil pristopiti k pripravi projekta za paliativno oskrbo. V ta namen bi
želeli vzpostaviti posebno sobo, kjer bi bilo
v času paliativne oskrbe zagotovljene še
dodatne oblike pomoči pri skrbi za naše
stanovalce. Večina naših stanovalcev je
starostnikov, ki preostanek svojega življenja preživijo v našem domu do smrti. Smrt
in umiranje želimo de-tabuizirati in ponuditi tudi svojcem, da čas pred smrtjo svojega najdražjega preživijo skupaj z njim.
Spodbujali bomo modernizacijo in reorganizacijo storitev, predvsem z vidika širjenja
ponudb, vpeljevanja sodobnih naprednih
pristopov do starejših oseb v domačem
okolju. Ti namreč velikokrat potrebujejo
tako podporo kot tudi različne vrste konkretne pomoči (pomoč pri gospodinjskih
in hišnih opravilih,…) v domačem okolju.
Vse to pa z namenom, da čim dlje ostanejo samostojni in živijo polno ter zadovoljno
življenje svoje jeseni na svojem domu.

Popotnik
Popotnik pridem čez goro,
od doma vzel sem že slovo.
In kamor se okol, okol ozrem,
povsod se mi nov svet odpre.
Tud tukaj sonce gre okrog,
dolino vidim, hrib in log.
Pa sonce naše bolj blešči, blešči,
in hrib naš lepše zeleni.
Tud tu cveto cvetličice,
po njih šume čebelice.
Pa naših rož je lepši, lepši cvet,
čebelic naših slajši med.
Dežele ljuba kje ležiš,
ki jezik moj mi govoriš?
Kjer znanci moji še žive, žive ,
prijatlji moji v grobih spe.

Skupaj z vsemi zaposlenimi v Centru želim, da bi bilo bivanje stanovalcev v Centru
čimbolj domače in prijetno. Zato bomo ves
svoj trud in strokovno znanje usmerili v prijazno in toplo sobivanje nas vseh.
Silva KOŠNJEK
direktorica

Vzdihujem vprašam vedno kje?
Prijatlji k vam želi srce!
Peruti imeti si želim, želim,
da k vam domov ko ptič zletim.

Saditi fižol na Florjana je dovolj zarana.
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PREGLED DOGODKOV
19.12.2012

SREČANJE Zveze borcev s stanovalci

21.12.2012

NASTOP mednarodne skupine Sonce v srcu

24.12.2012

PETJE božičnih pesmi za stanovalce na negovalnih oddelkih

26.12.2012

PRAZNIČNA SV.MAŠA

31.1.2013

Svetovni dan boja proti kajenju

1.1.2013

Novo leto

9.1.2013

ZGODOVINSKI KROŽEK in projekcija »O JAPONSKI«

11.2.2013

Svetovni dan bolnikov

16.1.2013

NASTOP MePZ »SREBRNI GLAS« iz Žirov

17.1.2013

PREDAVANJE s projekcijo o Daljnem vzhodu – g. Andrej Morelj

8.2.2013

Prešernov dan, slovenski kulturni praznik

21.2.2013

Svetovni dan materinščine

23.1.2013

ZGODOVNISKI KROŽEK z Markom Ogrisom

29.1.2013

GOST MESECA skupin za samopomoč je bil g.misijonar Klemen Štolcar

6.2.2013

ZGODOVINSKI KROŽEK z Markom Ogrisom

12.2.2013

PUSTOVANJE z ansamblom »Suha Špaga«

6.3.2013

Svetovni dan varčevanja za energijo

Veselo in toplo so nam prepevali pevci moškega pevskega zbora LTH

S torto smo se sladkali na praznovanju rojstnih dnevov

»Ne dopustite, da bi katerikoli človek, ki je prišel k vam, ne odšel od vas vsaj
malo srečnejši.« mati Tereza
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Izdelovanje ptičic

Čakam pomlad
Bliža se šegavi pust, valentinovo
ljubezen v meni kar vzcveti,
nestrpno čakam pomlad, ki naj k nam prihiti,
zelena narava me naravnost poživi.
Ko spomladi po naravi se bom sprehajala,
Veselo pustno rajanje ob…

ko sončnim žarkom se bom nastavljala,
tedaj bom poslušala žgolenje ptic,
skozi življenje ne bo spremljal vonj
svežih pomladnih cvetic.
Rada bi nabirala zvončke, mačice,
trobentice, vijolice,
mogoče se bodo ob delu po poljih
slišale vesele pesmice,
o prelepa pomlad, daj, med nas pridi že,
spravi me v dobro voljo, da mi
polepšaš dneve vse.

… zvokih skupine Suha špaga.

Kadar murka že brsti, slane se več bati ni.
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Nastop mešanega pevskega zbora Srebrni glas
iz njene ter tudi moje mladosti. Napev o
stari mami ter »sarafanu«, prej omenjeno
narodno pesem Domača hiša, ki smo jo
slišali dvakrat in jo je nekdaj na citre igrala
moja pokojna teta, vižo Kam le čas beži, ki
jo pri naših pevskih vajah prepevamo ter
še kaj. Naša jubilantka je ostala radostna,
vedra ter očitno ganjena do konca same
prireditve. Skoraj ves čas je po svojih močeh pela na glas z zborom.

Letošnji januar smo v naši dvorani pričeli
z enkratnim koncertom. Z učinkovitim kulturnim programom se nam je predstavil
pevski zbor Srebrni glas iz Žirov. Nekatere naše narodne pesmi so mi na koncertu prav globoko v srce sedle. Naj jih naštejem nekaj: Kje so moje rožice, Jaz pa
vrtec bom kopala, Rožce v vrtičku, Venček narodnih, med njimi tudi priljubljena
pesem Ljubca moja, oj kod si snoč hodla,
Domača hiša ter mnoge druge. Še preden
nam je zbor svoje točke odpel so pevci toplo, prisrčno pozdravili naše stanovalce,
posebno tiste, ki prihajajo iz Žirov. Med
občinstvom v Burnikovi dvorani je bila tudi
vedra, pokončna, optimistična stanovalka gospa Poldka, stara sto let. Neverjetno moč, energijo ima ta žena v sebi. To
smo krepko občutili vsi. Ob jubileju so ji
čestitali pevci zbora, nekaj pesemi so posebej prepevali njej na čast. Recimo take

V nadaljevanju sestavka pa naj omeni m
3 skladbe prav tako uvrščene v program
koncerta. Naši gosti so jih izvedli ob nežni,
tihi, mehki akordski spremljavi pianistke
ga. Štefke. Prisluhnili smo borbeni pesmi
Počiva jezero v tihoti, neki meni manj znani Avsenikovi viži o pomladi pa neki skladbi Angeli živijo. Melodija skladbe o angelih mi je bila znana, saj jo je nekdaj pela
Tereza Kesovija. Skladba nam sporoča,
kako nas angeli varujejo na naših poteh
v dober in hudem, ko se prebijamo skozi
življenje, čeprav se tega ne zavedamo. Tu
so, med nami so prisotni, živijo tako rekoč
z nami. Zbor je skladbo tudi mehko, občutno prepeval, enako tudi pesem o jezeru.
Z lahkoto si se poglabljal v vsebino takšnih
tekstov, spreletaval te je srh. Da, resnično.
Ko so se pevci z zadnjimi narodnimi napevi od nas poslavljali, je dvorana zopet
oživela. Iz naših grl so skupaj z zborom
pesmi ubrano zazvenele.
Nataša Mihevc

»Če želiš biti ljubljen, ljubi.« Seneka
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Zastonj ste prejeli
Zastonj ste prejeli, zastonj dajajte. Tako
piše v Svetem pismu. Človek v današnjem
komercializiranem času težko verjame, da
je kdo pripravljen drugemu zastonj podariti
svoj čas, pozornost, pesem, ... A prav to
se pri nas v Centru resnično dogaja. Pevci različnih cerkvenih zborov škofjeloške
dekanije nam pri mesečnih svetih mašah
poklanjajo svoje čudovite glasove ter nam
s tem zelo obogatijo, oplemenitijo svečane
trenutke ob Najsvetejšem. Veliko zaslug
pri tem in vložene svoje dobre volje imata
Aleš Jezeršek in Tončka Triler kot koordinatorja nastopajočih zborov. Več kot pohvalno je dejstvo, da pridejo k nam otroški,
mladinski, mešani zbori in se tudi na ta način, poleg dekanijske občestvenosti, krepi
trdna medgeneracijska povezanost. Do
sedaj so nam že prepevali Mladinski pevski zbor Sv. Lenart, Mešani pevski zbor
Cantabile, Mladinski zbor in Otroški zbor,
oba iz župnije Sv. Jakoba. Napovedali so
se še Javorski pevci in Mešani pevski zbor
iz župnije Sveti Duh pri Škofji Loki.
Pri februarski maši so peli otroci in najstniki. Bilo je zelo prisrčno, spontano vzdušje,
stanovalci smo bili več kot zadovoljni nad
njihovim obiskom. Vedno smo veseli te
otroške, mladostne energije, ki jo večkrat
primanjkuje v Centru. Bili smo jim hvaležni
za pogum, srčnost in toplino ob njihovem
prvem nastopu med nami. Najmlajšim
pevcem je malo ponagajala »teta trema«,
najbrž je bilo zanje prvikrat, da so nastopili

pri maši izven cerkve, v nenavadnem, nepoznanem okolju. Njihovi zvedavi pogledi
so kot »formulce« švigali sem ter tja med
stanovalci, da bi slučajno ne spregledali
kakega njihovega giba, kretnje, preslišali
glasu, besede. Bili so prav luštni v svoji otroški prvobitnosti. Za marsikaterega
otroka je bil to prvi neposreden stik s starim človekom. Skratka, izkazali so se več
kot odlično, zato smo njihovo zborovodkinjo Špelo povabili k ponovitvi njihovega
prijaznega obiska in sodelovanja pri maši.
Pri praznični božični maši je s svojim ubranim petjem slovesno bogoslužje izredno
lepo, bogato, sproščeno popestrila mladina. Bili smo jim hvaležni za njihov navdušen in zagret nastop, s katerim so izkazali
svoj živ odnos z Bogom ter pripravljenost
deliti svojo vero, mladostno zagnanost,
neuničljivo energijo tudi s starejšimi ljudmi. Pokazali so veliko mero spoštljivosti,
odprtosti za sočloveka in pripravljenosti
ponoviti nastop še ob kakšni priložnosti v
bodoče. Bili smo očarani, ganjeni nad njihovo silno, spontano, preprosto pozitivno
energijo, ki so jo mladi velikodušno prelili
na nas. Mladim sem v zahvali povedala,
da naš Center ni le (kar si o njem pogosto
mislijo mladi) končni kraj umirajočih, trpečih ljudi, ampak je tudi neprestano živa,
ustvarjalno aktivna skupnost, ki v sebi
skriva veliko življenjskih moči in potencialov.

Če Urbana greje zelo, dobra trgatev bo.

8

Alenka Oblakovič

Št. 48 - April 2013

KRONIKA

Veselo pustovanje
salka, mehikanec, spretni kirurg, Mojca
Pokrajculja, Indijanci, pisani klovni, Pike
Nogavičke in še bi lahko naštevala. Tudi
zaposleni smo se oblekli v maškare, med
njimi pa so po številu prevladovali ravno
hudički, ki so s svojimi vilami hudomušno
ponagajali stanovalcem.

Tako kot že vrsto let, je tudi letos tradicionalno potekalo pustovanje v našem Centru na pustni torek, ki pa je bil letos kar
hitro v februarju, natančneje 12. februarja.
Veliko izmed nas se ob besedi pust spomni predvsem na svoje otroštvo, ko smo
se še kot otroci veselo našemili v maškare
in hodili od hiše do hiše in tako prosili za
kakšno sladkarijo ali denar. Običaj pusta
izhaja že iz pradavnine, ko so naši predniki verovali, da bodo na ta način pregnali
zimo in priklicali pomlad, kar pa pust simbolično predstavlja še danes.

Na začetku prireditve so nas obiskale
male prikupne maškare - otroci iz vrtca, ki
so malo zapeli in zaplesali ter se tako poveselili z našimi stanovalci. Tudi za glasbo
je bilo poskrbljeno, saj so nam prepevali
in igrali na doma narejena glasbila fantje
iz ansambla »Suha špaga«. Tako smo z
njimi prepevali, plesali in se veselili ob prijetnih ritmih glasbe. Ko pa je bil čas za odmor, smo se, kot je običajno za čas pusta,
še okrepčali s krofi in s čajem z rumom.
Kljub temu da so v tistem času bile v našem domu izredne razmere (ogromno stanovalcev in zaposlenih je bilo bolnih), je

Pustovanje se je odvijalo v Burnikovi dvorani, s pričetkom ob 10. uri. Preden pa
so stanovalci vstopili v dvorano, smo jih
zaposleni povabili k maskiranju in jim tako
omogočili, da je vsak, ki si je želel, lahko
bil na ta dan tudi maškara. Tako so dvorano zapolnile najrazličnejše maškare, naj
jih naštejem samo nekaj: lepa Sneguljčica, prikupni palček, menih, barska pleČe želiš, da te drugi prenašajo, prenašaj ti druge.« T. Kempinski
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Stari poštar
Po dolgi Poljanski dolini,
po hríbovskih, lepih vaseh,
pešačil je v burji ledeni,
po soncu in v temnih nočeh.
Dostavljal je pisma dišeča,
ki vžigajo srečo v očeh,
in pisma uradna, preteča,
ugašala lep so nasmeh.

prišlo na pustovanje kar nekaj stanovalcev
in zaposlenih, vsi pa smo se trudili, da bi
bilo vzdušje kljub temu prijetno, veselo in
razigrano. Tako je vsak izmed stanovalcev
imel možnost, se vsaj za čas pustovanja
našemi, prežene vsakdanje skrbi in prebudi malo otroškega duha v sebi.
Mateja Slapnik

Hotavlje, Podgoro, Trebijo
dopoldne je hitro obšel,
na Os'l'c' je poldne zvonilo,
pod noč pa domov je prišel.
Kot knjigo bi lepo prebiral,
mi poštar lepo govori,
kot list bi za listom odpiral,
spomine mi lepe drobi.

Pustna

Stari poštar kakor knjiga

Danes bomo krofe cvrli,

strah, veselje, jok, zadrega

kakšno smešno še razdrli,

so poglavja knjige te.

vso obleko bomo slekli,
se v pajace preoblekli,
s krinko si obraz zakrili –
šeme – v svet se zapodili
žalost vso naj šment pohrusta;

ve za tajne teh vasi,

Rad spominja se na špase
s psički hudimi z vasi
in na tiste lepe čase,
ki nazaj nikdár jih ni.

danes šli se bomo pusta.

Danilo Gorinšek

Če spomladi grmi, se zima ponovi.

10

Franc Ankerst

Št. 48 - April 2013

KRONIKA

Zanimiv gost meseca januarja

Tisti stanovalci našega Centra, ki redno ob
torkih hodimo na naš klepet v skupine za
samopomoč smo imeli januarja dopoldne
priložnost spoznati sijajnega misijonarja g.
Klemena Štolcerja, gosta meseca. Marsikaj nam je povedal o zanimivi deželi, o
Madagaskarju, kjer prebiva sedaj. Predavanje je bilo naravnost čudovito, dopolnjevali pa so ga diapozitivi. Naš gost je na
Madagaskarju misijonar, drugače pa je
doma z Bleda. Mnoga vprašanja smo mu
o tuji deželi zastavljali in rad nam je nanje
odgovarjal. Skopo odmerjeni čas za srečanje z njim nam je mineval čisto prehitro.

dežele skokovito narašča. Prehranjuje se
pretežno z rižem, bananami in sladkornim
trsom. Ženske in otroci so v deželi ročno
spretni, žene učijo otroke nekaterih veščin.
V deželi je šolstvo pomanjkljivo razvito.
Ljudje sicer hodijo v cerkve, k maši, ne pa
ob točno določeni uri. Mašo radi zamujajo, čas jim ni gospodar, živijo bolj umirjeno
kot mi. Na Madagaskarju je pomanjkljiva
seveda higiena, bolezni se hitreje širijo.
Ljudje ne poznajo robčkov. Je pa vendarle
vsaj njihova pisava nekoliko podobna naši.
Naš gost nam je povedal nekaj besed v
malgaškem jeziku. Sliši se res komplicirano. Že ena sama beseda, na primer Bog
je izjemno dolga. Večkrat smo na prikazanem filmu slišali tiho molitev ali petje otrok.
Naš sogovornik nam je vneto pripovedoval
o slabo vzdrževanih tamkajšnjih cestah,
po katerih prideš naprej le z motorji. Nihče ne obnavlja cest. Na Madagaskarju se
žal hkrati tudi množično uničuje, zažiga
gozdove, kajti prebivalstvo je prepričano,
da v naravi med številnim drevjem vladajo
zli duhovi, nevarni za človeštvo, zato jih je
treba pokončat. Drevesa recimo ljudstva
vsevprek zažigajo, na ta način nastaja na

Kot ugotavlja naš sogovornik leži Madagaskar v Indijskem oceanu. Prebivalstvo

»Ko človek ljubi, se želi česa naučiti, nečemu služiti, se za kaj žrtvovati.« Ernest
Hemingway
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že tako izsušenem območju z visokimi
temperaturami velika puščava.
Glasbila, znana med primitivnim malgaškim ljudstvom so zlasti bobni, tudi kitare
in piščali.
Med živalmi s tega koščka sveta omenjam
recimo opice imenovane lemurji. Te opice
zelo rade uživajo banane.
Kaj bi še o predavanju poročala? Tole: nekaj smo slišali o sami plovbi s čolni po vodah ter o tem, da tu ljudstva drugače plavajo kot mi. Plavalni gibi so pri teh ljudstvih
taki kot pasji.
Nataša Mihevc
Madagaskar je otoška država v Indijskem oceanu, ob vzhodni obali afriške
države Mozambik. Madagaskar je četrti največji otok na svetu.Uradna jezika
sta francoščina in malgaščina, glavno
mesto pa je Antananarivo. Madagaskar ima približno 18 milijonov prebivalcev (podatki so iz leta 2004). Denarna
enota je ariari. Večina otoka sestavljajo
ravnine od 750-1400m nadmorske višine. Tudi Madagaskar ima tri gorovja.
Na vzhodu in zahodu pa so od 20–50
km široke obalne ravnine. Obale so
težko dostopne zaradi koralnih grebenov in mangrov. Večina prebivalstva je
azijskega izvora z pomešanimi črnskimi priseljenci, tam pa živijo tudi indijski,
francoski in kitajski priseljenci. Tamkajšnji prebivalci se imenujejo Malgaši.

Potovka
Dober dan Bog daj
dobrim vam ljudem,
par novic povem zdaj,
preden dalje grem.
Meni se mudi
prav vsak dan na pot,
da obiščem tudi
kraje tam čez plot.
Cekar in dežnik
vedno sta z menoj,
skrite žepke steznik
skriva lepi moj.
Tam so kamenčki,
saharin, ej fant,
tam so pač reči, ki
so za kontrabant.
To potovka je, to potovka je,
ta čenče prenaša in šverca kofe,
to potovka je, to potovka je,
od hiše do hiše gre.
Franc Ankerst

Vir: Wikipedia

»Prijazen bodi s tistim, ki ga srečaš na poti navzgor, saj se ti prav lahko zgodi, da
ga boš spet srečal pri spustu.« Mahmud Tajmur
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Gospa Slavka je vozila tramvaj

Ne nas hecat, boste rekli! Da je naša Slavka vozila ljubljanski tramvaj? Nemogoče!
Pa še kako je mogoče. In, čeprav se sliši
nekam nenavadno, trditev v naslovu drži,
kot pribita. No, gospo Slavko poznamo sicer kot zapriseženo obiskovalko knjižnice
ter ljubiteljico literarnih del, poznamo jo kot
vneto raziskovalko dežel in mest tudi zunaj
meja domovine, saj jo je pustolovska žilica nenehno vlekla na potovanja po Evropi
in celo v Afriko. Tako je obredla Španijo,
Francijo, nekdanjo Sovjetsko zvezo, Nemčijo, Italijo in Avstrijo, bila je na Madžarskem in Češkem, v Grčiji in še bi lahko
naštevali. Seveda je prekrižarila tudi vse
ozemlje naše bivše skupne države. Posebej zanimive spomine pa hrani na »črno
celino«, kjer se je lotila celo jezdenja po
Egiptu na hrbtih kamel. Ob tem s ponosom govoril o številnih vzponih na vrhove
slovenskih gora, pa tudi na osvajanje zahtevnih ciljev v Dolomitih, v avstrijskih Alpah in še kje.

No, vsi ti podvigi naše stanovalke Slavke Vidgoj pravzaprav sodijo v drugo
zgodbo. Naj ta ostane nedorečena za
kakšno drugo priložnost. Danes je na
vrsti tista o tramvaju! O obdobju njenega življenja, ko nas je presenetila za krmilom električne cestne železnice.
Mi verjamete, da se spominjam tistega
dne, ko sem jo prvič ugledal v tej vlogi in
me skoraj kap? Z odprtimi usti od začudenja sem ostrmel pred mlado, prikupno,
lepo in prijazno voznico. Tako je. Spominjam se tega šokantnega srečanja, ne
spominjam pa se, kje in kako sem izstopil!
Vam povem, da v tistih čudovitih časih
brezskrbne mladosti, za mestno mularijo
skoraj ni bilo boljše zabave, kot so bile dogodivščine okrog tramvaja ! Česa vsega si
nismo privoščili ! Na tračnice smo polagali
pasje bombice, da je pokalo kot na fronti,
ko je zapeljal čeznje. Vozili smo se na odbijačih, med vožnjo skakali dol in gor na
vstopne stopnice in povzročali sive lase
sprevodnikom, z različnimi izvirnimi zvijačami pa se največkrat prevažali zastonj!
Ja, vse priznanje legendarnemu županu
Ivanu Hribarju, ki je to cestno železnico
uvedel v Ljubljani že leta 1901. Trinajst
tramvajev je v začetku dvajsetega stoletja prevažalo navdušene meščane. Na
treh progah, ki so skupaj merile dobrih
pet kilometrov. Za prijetno vožnjo v poletnih mesecih pa je bila na voljo še majhna,
odprta prikolica Ni kaj, kočijam so se pisali
slabi časi. Plemenite ljubljanske dame in
gospodje v cilindrih se pač ne morejo vo-

Kadar pride mesec maj, vpraša, če je v kašči kaj.
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ziti s konjsko vprego. Ni spodobno!
Preden pa prenehamo prebirati te zgodovinske podatke, dodajmo samo še to, da je
zadnjo vožnjo tramvaja simbolično opravil
Frane Milčinski – Ježek. Pozimi, 20. decembra 1958, izpred Magistrata.

Prepustimo zdaj besedo gospe Slavki!
Takole je pripovedovala.
»Vroča, neizmerna želja, da bi kdaj vozila
ljubljanski tramvaj, se mi je uresničila leta
1957. Ponudila se mi je priložnost, da stopim za krmilo tega priljubljenega vozila. In
priložnost sem izrabila z obema rokama!
Dobesedno. Kajti, tramvaj ni imel volana,
pač smo go upravljali podobno, kot vlakovodje. Z desno roko smo določali hitrost, z
levo pa zavirali. Električni reostat za uravnavanje hitrosti je imel tri hitrosti, ki smo jo
izbirali s kratko, snemljivo ročko na desni
strani komandnega pulta, dolga, vrtljiva
ročka na levi pa je služila za zaviranje. Bodisi med vožnjo bodi pred postajališči.«
Zanimalo nas je, seveda, če je bila edina
ženska v družbi moških kolegov. Pa tudi,
kako je preživljala svoj delovnik med njimi.

»Ne, nisem bila edina ženska, ki je zbujala
pozornost potnikov. Dve sva v tistem času
vozili tramvaj. Sodelavka je bila nekaj starejša od mene, pa tudi malo višje postave.
Dobro sva se razumeli. Vozilo sem prevzemala v nekakšnem pokritem parkirišču
v Zgornji Šiški, ki se še danes imenuje Remiza. Tam so čez noč tramvaje tudi očistili,
vzdrževalci pa skrbno pregledali. Uporabljala sem moško službeno uniformo, hlače in suknjič z ustreznimi našitki in drugimi
oznakami, da sem bila vsestransko prepoznavna. Večkrat je med nestrpnimi potniki
prišlo do prepirov, celo do pretepov.
In treba je bilo primerno posredovati. Strogo, a prijazno. Uniforma je v takšnih primerih delovala zelo učinkovito in pomirjevalno!
Vozila sem na progi od Šentvida do Viča.
To je bila ena najdaljših relacij. Od obeh
predmestnih končnih obračališč se je bilo
potrebno prebiti skozi središča mesta.
Tam je bila na vozilu največkrat tolikšna
gneča, da sta se sprevodnik ali sprevodnica komaj prerinila od vhodnih do izstopnih
vrat. Ljudje pa so nemalokrat kar viseli kot
grozdje kar pri odprtih vratih, da še speljati
nisem mogla. S postaj sem smela odpeljati šele po znaku, ki sem ga od sprevodnika
dobila prek posebnega zvonca. Ja, včasih
je bilo kar hudo! Kljub temu pa kakšnih
hujših nezgod nisem imela, čeprav so se
tudi te dogajale.«
Nisem je spraševal, zakaj so tramvaji tako
neznansko cvilili in škripali na ovinkih, da
so Ljubljančane že navsezgodaj budili iz
sladkih sanj. Tudi vprašanje, kako se je po
centimetrih prebijala z vozilom skozi gosto

»Brez snega ni zime, brez cvetja ni pomladi; tako tudi ni pravega veselja, če ga
nimaš s kom deliti.« Srbski pregovor
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ljubljansko meglo, je ostalo brez spodobnega odgovora. Odgovor je sicer imela v
mislih, ampak verjetno ne bi bil sprejemljiv
za objavo!
Gospa Slavka, zahvaljujem se Vam za prijeten klepet, ljubljanskemu tramvaju pa za
sodelovanje!

Oj, lepo je res na
deželi
Oj, lepo je res na deželi,
kjer hiš'ca na samem stoji.

Mojmir Tozon
Okol' so pa traunči zeleni,
to mene najbolj veseli.

Življenje je potovanje,
za katerega nihče ne dobi zemljevida.

Vsak kmetič 'ma svoje veselje
če pridno, pošteno živi.

Vsakdo potuje po svoje in si

Čez dan si zažvižga, za poje,

sproti riše svoj zemljevid.

zvečer pa prav sladko zaspi.

Tramvaj ali tudi cestna železnica je vozilo na tirnicah, ki je lažje od vlaka, namenjeno za prevoz potnikov (včasih tudi tovora). Tramvaji se od drugih oblik železniških
sistemov razlikujejo po tem, da so tiri postavljeni na mestne ulice, običajno na neko
stezo, ki je rezervirana za tramvajski sistem. Druga razlika je tudi v dolžini vozila,
saj tramvaj običajno sestavljajo le eden do trije vagoni. Posebna vrsta tramvaja je
kabelska vzpenjača.
Tramvajski sistemi so pogosti v Evropi in so bili tudi pogosti drugje v zahodnem
svetu. Po drugi svetovni vojni je veliko svetovnih mest ukinilo tramvaje in namesto
njih uvedlo omrežje trolejbusov in avtobusov (tudi Ljubljana). Danes pa se tramvaji v
sodobni obliki spet vračajo v mnoga mesta, čeprav se sedaj njihova vloga marsikje
kombinira z mestno železnico ali podzemno železnico.
Ljubljanski tramvaj
Ljubljanski tramvaj je bilo tirno javno prevozno sredstvo, namenjeno prevozu potnikov po Ljubljani. Ljubljanski tramvaj je uradno obratoval od 6. septembra 1901 do
20. decembra 1958. V zadnjem času se pojavljajo ideje o ponovni uvedbi tramvaja
- tokrat v modernejši izvedbi.

Če marec suši, april deži in majnik hladi, kašče in sode polni.
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Obisk muzeja pošte in telekomunikacij
sredstva (kočija, moped, kolo). V tem tematsekm sklopu so sicer na ogled odlomki
filmov na temo pošte in animiran film z naslovom Čigavo je pismo.

Pred kar nekaj časa sem kot zaprisežena
Ločanka želela družinske prijatelje ob sprehodu po našem mestu povabiti na obisk
Muzeja pošte. In seveda ne pozabiti omeniti, da bomo v muzeju izvedeli kaj več tudi o
idejnem očetu poštne znamke, našem znamenitem rojaku iz Spodnje Luše, Lovrencu
Koširju.

V Zbirki Zgodovina telekomunikacij smo si
ogledali stare telefonske aparate, teleprinterje in druge naprave za pošiljanje sporočil
na daljavo. Res zanimivo je bilo videti, kako
so telefonirali včasih. Preizkusili smo tudi
delovanje Morsejevega aparata in telefonsko in teleprintersko centralo.
Tudi Polhov Gradec se lahko pohvali z gradom, sicer manjšim in mlajšim od našega,
a vseeno s pestro zgodovino, v kateri igra
»glavno vlogo« grof Rihard Ursini Blagaj, ki
je z rožo blagajevko ponesel ime Polhovega Gradca v svet.

Na moje presenečenje pa sem izvedela, da
je Škofja Loka ta muzej, ki je od leta 1985
do 2008 domoval v starološkem gradu »izgubila«, saj je Tehniški muzej Slovenije
svojo zbirko preselil v Polhov Gradec.
Prijateljem sem se želela odkupiti, zato
sem jih lansko pomlad zapeljala čez griče,
da si skupaj ogledamo »Čudoviti svet Blagajane« in si med drugim ogledamo tudi
preseljeni muzej.
In res smo imeli kaj za videti.
Zbirka Zgodovina pošte nam prikazuje
razvoj pošte od prazgodovine do danes.
Predstavljene so razne makete poštnih vozov, poštnih uradov, uniforme poštarjev iz
različnih obdobij, njihova različna prevozna

Ogled muzeja in samega kraja toplo priporočam, saj verjamem, da bo tudi vas navdušil tako, kot je nas.
Andreja Sušnik
Vir: www.tms.si ; www.slovenia.info

»Z vsakim človekom poišči stične točke in se izogibaj tistih, ki bi vaju
razdvajale.« Ronald Schlesinger
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Stik z glasbo pred slovenskim kulturnim
praznikom
o Bistrici, kdo ve kaj še vse. V naših srcih
je kraljeval notranji mir ob poslušanju vseh
teh napevov. Dolgo mi bo ostala v spominu
uglasbena Prešernova pesem: Kam? Z njo
se nam je predstavil odličen pevec, solist
ob spremljavi kitare.

O zadnji proslavi vam bom tokrat poročala o izredno dostojnem, veličastnem, letošnjem praznovanjem Prešernovega dne pri
nas. Tik pred 8. februarjem, nas je obiskal
loški moški zbor LTH in moram reči, da je
bil tudi ta koncert na visoki ravni, dinamično
učinkovit, zanesljiv, razgiban. V uvodu krasne proslave smo se seznanili z zgodovino
Prešernovega dne, spet smo ob lepem govoru voditelja slovesnosti malo utrjevali svoje znanje o Prešernu, o njegovih pesmih,
kjer je večkrat izražena nesrečna ljubezen
do Primičeve Julije. Dognali smo, da smo
edini narod, ki takole slavimo svoj praznik
in ta dan je dela prost dan. Slovenci smo
lahko upravičeno ponosni na to. Tak ponos
se čuti v domoljubni pesmi: Slovenec sem,
ki drugače ni Prešernova, smo jo pa v začetku koncerta slišali. Pevci so dalje precej razločno, čustveno v dinamiki, v raznih
niansah izvajali neslednje skladbe: Pesem
o Urški, z govorjenim in petim refrenom,
skladbo Kaj kleplje na vasi jekleno koso ,
to je pesem o grdem Francku, ki kosi travo in pomori rožice, Koroški lovski napev,
Kadar jaz na »Puaninco« grem, ponovno
pesem Jaz pa vrtec bom kopala in pesem
o Triglavski Mariji ter neko čisto tujo pesem

LTH-jevci so pestro prireditev končali z naravnost veličastno, mogočno in zahtevno
Prešernovo Zdravljico, uglasbil jo je Ubald
Vrabec.

Tak koncert te poživlja, osrečuje, z optimizmom te navdaja, notranje si bogat v srcu, v
sebi začutiš moč. Ob slovesu so nam pevci
obljubili, da nas znova obiščejo, če jih medse še povabimo ter da bi nam z veseljem
srca ogrevali z pristnimi, vedrimi in poskočnimi domačimi vižami.
Nataša Mihevc

Maja hlad lepo daje zelenjad, vina, žita in sena, ti obeta do vrha.
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--- … --odkritje telegrafa. Ta pa že sodi med sodobnejše načine sporočanja, saj je ostal
v rabi vse do druge polovice preteklega
stoletja. Morsejevo abecedo so pri sporazumevanju uporabljali v vojski, predvsem
v mornarici, pri pošiljanju nujnih poštnih
sporočil, zdaj pa služi le še množiciradioamaterjev za medsebojne pogovore.

Kako nenavaden naslov! Sestavljen iz samih ločil, iz pik in vezajev!
Tako je. Vendar tisti, ki smo se že kdaj srečali z Morsejevo abecedo vemo, da se te
pike in vezaji marsikomu rešile življenje!
Gre za preprost, kodiran način sporazumevanja na daljavo, ki sta ga davnega leta
1835 izumila Samuel Morse in njegov sodelavec Alfred Vail.

Še preden pa zapišemo nekaj več o radijskih valovih in drugih brezžičnih načinih
komuniciranja na daljavo, moramo na posebej pomembno mesto postaviti telefon.
Saj si dandanes brez njega sploh ne znamo več predstavljati delovanja sodobne
družbe.
Aleksander Graham Bell je tisti, ki mu je
kot prvemu uspelo izdelati napravo za prenos zvoka. Pisalo se je leto 1875, ko je po
žici stekel človeški glas, od teh trenutkov
dalje pa že težko sledimo bliskovitemu

Spominjam se nekega večera, ko smo
posedali pred Aljaževim domom v Vratih
in kovali načrte za naslednje vzpone na
okoliške vrhove. Nenadoma pa smo v triglavski Severni steni opazili prižiganje ter
ugašanje baterijske svetilke. Trije kratki,
trije dolgi in spet trije kratki bliski! Potem
pa čez nekaj sekund ponovno. Takoj smo
vedeli, da gre za klic na pomoč Plezalca v
steni sta oddajala znak SOS. In reševalna
akcija v dolini je stekla. Uspešno, brez hujših posledic.
No, po uveljavitvi abecede, kjer vsako črko
tvori kombinacija pik in črtic, je hitro sledilo

»Kot moramo preučevati knjige, moramo preučevati tudi ljudi.« Gracian
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razvoju tehnologije na tem področju. Vse
do današnjih mobilnikov, ki jih uporabljajo
celo naši najmlajši. Že tisti, v otroških vozičkih!
Ja, gospodu Bellu se lahko zahvalimo, da
nikjer nimamo miru pred telefonskimi klici
na vse mogoče načine zvonjenja in piskanja. Človekova želja po napredku in odkrivanju novega, seveda ne pozna meja. Pa
čeravno vsestranskega tehnološkega razvoja ne moremo vedno enačiti z napredkom. Samo pomislimo, kako močno sta
zasvojila televizija in računalnik! Obe zadevi sicer sodita med odlična ter nepogrešljiva telekomunikacijska sredstva, vendar
pa hkrati, tako ali drugače, ovirata pristno,
neposredno povezavo med ljudmi. Bodisi v krogu družine bodisi med prijatelji in
znanci. Samo pomislimo, koliko ur vsakodnevno presedimo pred zasloni televizorjev, samo zato, da se jezimo nad novicami
in ugotavljamo, da program ni vreden piškavega oreha. Zunaj pa sije sonce in vabi
na spomladanski sprehod. Med zvončke
in trobentice!
Še veliko hujše zapravljanje časa pa se
nam godi za računalnikom, trenutno najbolj priljubljenim izumom za medsebojno
obveščanje. Ni lepše zabave! Natipkaš
prijazno pisemce ljubljeni osebi nekje v
Avstraliji ali Kanadi, klikneš tipko »pošlji«
in v istem trenutku vabilo na kavo, na primer, prejemnica ali prejemnik sporočila
že lahko bereta na svojem monitorju! Super, ne?
Ampak, ko po teh telekomunikacijskih povezavah pogledaš na uro, se zgroziš. Še

ena noč je šla v maloro! Ja, tudi zdajle, ko
pišem ta prispevek, se nad Loko že dani.
Sicer pa zgodbo o razvoju telekomunikacij
lahko začnemo kar pri Indijancih! Ta preprosta ameriška plemena so si sporočila pošiljala, ne boste verjeli, z dimom! Z
dimnimi znamenji. Prižgali so ogenj, nanj
naložili vlažna polena, potem pa s kakšno
cunjo prekinjali oblak črne pare, ki se je s
kurišča dvigal kvišku. Res, zanimiva pogruntavščina!
Zato si ob sklepu dovoljujem samo še
vprašanje, kam bi me poslali, če bi na takle indijanski način s Šmarne gore Boštjanu na Križno goro signaliziral, da pridem
na večerjo? Kaj se ve, vse je mogoče.
Zgodovina se ponavlja.
Mojmir Tozon

Ena ptička priletela
Ena ptička priletela
ena drobna ptičica,
in prav lepo zapela,
ena drobna ptičica.
O pomladi je zapela,
ko bo gnezdo spletala,
ko bo trav'ca zelenela,
zelenela lipica.

Prezgodaj toplota, pozneje mrzlota.
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Pedikura in medicinska pedikura

Začetki te dejavnosti segajo v leto 2000.
Takrat smo začeli razmišljati, da bi tudi v
naši hiši pomagali ljudem, ki so imeli težave z nogami. Marsikdo ve, kako hudo je,
če se pojavi na stopalu zadebeljena koža,
kaj šele, če vrašča noht ali se pojavi kurje
oko. Življenje se čez noč postavi na glavo,
bolečine so neznosne, tako podnevi, kot
ponoči. Za bolnike s sladkorno boleznijo,
pa je to lahko celo usodno, saj lahko zaradi nestrokovnega dela in posledične infekcije izgubi celo stopalo ali celo nogo. To
mi je bilo tista leta še kako znano, saj sem
se takrat intenzivno ukvarjala z sladkorno boleznijo, hodila sem na seminarje in
pridobljeno znanje prenašala na diabetike
ter osebje v naši hiši. Tako sem imela tudi
srečo, da sem našla sponzorja, ki mi je
plačal izobraževanje za delo medicinskega pedikerja. Jeseni leta 2000 smo kupili
ves potreben material in aparate ter v letu
2001 pričeli z delom. Nekaj let sem delala
sama in sicer 2x tedensko v prostorih ambulante, ker drugje ni bilo prostora. Potem,
pa je bilo potrebno poiskati drugo rešitev,
kajti selitev iz ambulante je bila iz higien-

skih razlogov nujno potrebna. Tako smo
počasi poleg ambulante pridobili prostor,
kjer pedikuro izvajamo še danes. Prostor
je res majhen, vendar trenutno drugih
možnosti ni. Pomembno pa je, da delo izvajamo strokovno in z izdelki za nego, ki
na trgu trenutno sodijo med najsodobnejše. Nekaj let po začetku, se mi je pri delu
pridružila še ena sestra, ki pa je kasneje
odšla v drugo službo. Nato je 1x tedensko
pričela z delom še sestra Ksenija, ki zelo
dobro opravlja to delo še danes. V tem
času sva tudi pridobili zaupanje zdravnikov v zdravstvenem domu, ki še danes v
veliki meri pošiljajo bolnike s težavami nog
v našo ustanovo. To še posebej velja za
sladkorne bolnike.
Takšna je kratka zgodovina pedikure v
CSS Škofja Loka.
Zdaj pa bom še na kratko razložila razliko
med pedikuro in medicinsko pedikuro.
Pedikura zajema vse, kar spada pod nego
nog, to je namakanje nog, striženje nohtov, odstranjevanje trde kože, otišancev,
reševanje vraščenih nohtov, na željo tudi
lakiranje, nadgradnja uničenih nohtov in
nasveti glede same nege in oskrbe nog.
Medicinska pedikura pa je namenjena
predvsem sladkornim bolnikom. Delo
opravlja za to dodatno izobražena medicinska sestra, ki ima predznanje o sladkorni bolezni, še posebej o diabetični nogi.
Za zanimivost naj povem, da v Angliji imenujejo kader, ki se ukvarja z oskrbo dia-

»Spoštovanje in hvaležnost sta osnovni pogoj, če želite postati arhitekt vse večje
sreče, in svoje lastne izpolnitve.« Doe Childre
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betičnega stopala medicinski kiropod. Pri
nas profila medicinskega kiropoda ni, zato
še večja naloga pripada medicinski sestri.
Ta, če je poučena o problemu in priučena
dela z diabetičnim stopalom, lahko opravi
večji del posla v preprečevanju razjed na
stopalu.
»Medicinska« pedikura pomeni:
•

Da delamo s sterilnimi inštrumenti.

•

Da uporabljamo izdelke, ki so namenjeni izključno diabetikom.

•

Da spremljamo vsako spremembo na
koži stopal in nohtih,ki lahko kasneje
prerastejo v nevarno in neobvladljivo
infekcijo,ki v končni fazi lahko privede
tudi do izgube okončine.

•

•
•

•

In za konec: NOGE SO TAKO DALEČ OD
OČI IN SRCA. NE POZABIMO NANJE
IN SKRBIMO ZANJE, HVALEŽNE NAM
BODO ZA TO, PA TUDI MI BOMO IMELI
NEKAJ OD TEGA!
Milena Trček

Da tipamo stopalne pulze in po potrebi naredimo presajalni test,ki ga lahko
tudi dokumentiramo.

Prišla bo pomlad

Da diabetika poučimo o negi in oskrbi
diabetičnega stopala.

učakal bi jo rad, da bi zdrav, vesel,

Da znamo prepoznati in ločiti delo, ki je
v pristojnosti med.pedikerja in delo, ki
zahteva zdravniško oskrbo ter ga tudi
pravočasno napotiti k zdravniku.
Seveda pa vključuje med.pedikura tudi
vse tisto, kar izvajamo pri navadni pedikuri.

Prišla bo pomlad,
lepe pesmi pel.
To me veseli,
k’ travca zeleni,
drobna ptičica pa žvrgoli.
Prišlá bo kukavca,
moja ljubica
in bo kukala

Medicinska pedikura ni le estetika,ampak
veliko več.

in prepevala.

S sestro Ksenijo se trudiva, da obe pedikuri opravljava dobro in strokovno in
upam,da nama to uspeva.

Kukala: “ku-ku”,
spevala tako,
da bi vedno nam tak’ luštno b’lo!

»Kdor ni hvaležen v malem, tudi v velikem ne bo.« Estonski pregovor
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Korenčkovi polpeti
Korenček je zdrav. Stare babice so včasih
rekle: Veliko korenčka, dober vid! V resnici
je to le mit, je pa res, da korenje vsebuje
veliko vitaminov, ki pa so za naše telo vsekakor dobrodošli. Danes vam za pokušino
ponujamo korenčkove polpete. Za kosilo
ali malico. Dober tek!

Korenčkovi polpeti
•

5 naribanih korenčkov (pribl. 240 g)

•

½ -1 žličke česna v prahu

•

1 žlička sesekljanega peteršilja

•

2 žlici moke

•

1 por

•

1 jajce

•

sol

•

1 žlica lanenega semena

Korenje naribamo, por drobno nasekljamo. V posodi zmešamo korenje, česen v
prahu, peteršilj, por, laneno seme, sol in
moko. Dodamo jajce in zopet dobro premešamo. Maso pustimo stati dobrih 5-10
minut. Po potrebi lahko dodamo še malce
moke. Naredimo polpetke, premera približno 5 cm. Na vroči ponvi s kokosovim maslom polpete na vsaki strani popečemo po
dobri 2 minuti.
Za omako zmešamo malce grškega jogurta, limetin ali limonin sok, sol in poper. Postrežemo zraven polpetov.
Skuhala: Bulat Ana
Navadno korenje tudi samo korenje (znanstveno ime Daucus carota subsp. sativus) je rastlina s približno 50 cm visokimi listi in debelo korenino. Najbolj priljubljene vrste korenja imajo večjo korenino oranžne barve, ki se običajno goji kot vrtna zelenjava in se uporablja za prehrano ljudi ali živali. Korenje
lahko uživamo tako surovo kot kuhano. Kot druge vrste zelenjave se korenje običajno
smatra kot zdrava prehrana, saj vsebuje različne rudnine in vitamine.
Vir: Wikipedia

»Če ti preostane samo še en dih, ga porabi za to, da rečeš hvala.« Pam Brown
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Pošta nekoč
Prenos sporočil je star ravno toliko kot
prvo sporočilo. Z razvojem človeka se je
razvijala tudi osebna komunikacija in komunikacija na daljavo, torej prenos sporočil. Prve omembe glasniške službe izhajajo iz basni in legend, starih od pet do šest
tisoč let.

Prvi organizirani prenos sporočil poznamo iz časa 19. dinastije faraonov v Egiptu. Glasniška služba se je v starem veku
pojavila zaradi vojaških potreb in potreb
varnosti države. Opravljali so jo glasniki
pešci (prva primitivna oblika prenosa), pozneje tudi glasniki na konjih in kamelah. Ta
služba je bila organizirana tako, da so bila
vzdolž poti, na vsakih šest ur hoda ali ježe,
nameščena postajališča, v katerih sta bila
po dva glasnika, ki sta prevzela prispele
pošiljke in se odpravila proti naslednjemu
postajališču. V postajališčih so bile posebne knjige, kamor so beležili podatke o takratnem prometu pošiljk.
Najbolje organizirana glasniška služba s
sužnji je bila v Perziji, v času vladavine
cesarja Kira. Osnova je bila gosta mreža
poti, ki so se razprostirale od centra države proti najbolj oddaljenim provincam.
Perzijci in Egipčani pa so imeli dobro raz-

vito tudi golobjo pošto, v nekaterih primerih pa so uporabili tudi lastovke. Zgodovina pošt v času Rima je šla po podobni
razvojni poti – od pešcev, prek konjenikov
do oblike Cursus publicus, ki je temelj razvoja današnje pošte. V starem Rimu je v
času republike senat organiziral glasniško
službo, ki so jo opravljali glasniki, imenovani statores; prenašali so samo službena sporočila. V svojih osvajalskih pohodih
so Rimljani zelo hitro uvideli, da so uspehi
akcij za nadaljnja osvajanja in širjenje državnih meja ter utrjevanje in obramba odvisni od dobrih poti in cest ter njihovega
vzdrževanja. Zaradi tega so neprestano
gradili nove, kakovostne poti. V času vladavine cesarjev v četrtem stoletju je obsegalo omrežje dobrih državnih poti že kar
75 tisoč kilometrov.
Vse to omrežje dobrih poti je bilo predpogoj za ostvaritev državne prometne
organizacije, imenovane cursus publicus.
Zgodovinarji menijo, da je bil ustanovitelj
pomembne državne prometne organizacije cursus publicus (državni javni voz) cesar
Avgust. Bila je največja in najpomembnejša organizacija v starem veku. Sredi petega stoletja se je po vdoru raznih plemen
in ljudstev, Hunov, Gotov, Langobardov
in drugih, začel propad rimske države in
z njo je propadlo delovanje te znamenite
prometne in poštne ustanove tudi na našem ozemlju. Po razpadu rimskega imperija so se povsod v Evropi močno poslabšale ne samo poštne, marveč na splošno
vse prometne in prevozne razmere. Orga-

»Takojnjša hvaležnost je najlepša, prepozna je ničvredna« Grški pregovor
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niziran promet je praktično zamrl za skoraj
tisoč let.
Obdobje srednjega veka ni poznalo rednih
poštnih zvez. Po razpadu rimskega imperija so naši kraji preživljali težke in burne
čase. Pogosta menjava držav, državic,
kraljestev in kneževin, ohromelo gospodarstvo, nenehne vojne nevarnosti niso
dopuščale ustanovitve trajne ustanove.

razvoj kmetijstva, gospodarstva in trgovine. Na našem območju so se vrstili upori
kmetov tlačanov.
V drugi polovici 18. stoletja, v obdobju
vladavine cesarice Marije Terezije (1740–
1780, po smrti Karla VI.), in nato v času
vladavine njenega sina Jožefa II. in Leopolda II. (1780–1792) ter Franca II. (1792–
1806) se je poštni in potniški promet zelo
razvil in izboljšal. Zlasti Marija Terezija in
Jožef II. imata zasluge za nadaljnji razvoj
pošte, ker sta pripisovala razvoju in kakovosti poštne dejavnosti velik pomen za dežele in vso državo.
Poštnina, pristojbina za izvršeno storitev
pošte, je bila odvisna od mase pošiljke in
od razdalje med pošiljateljem in naslovnikom. Poštnino je plačeval naslovnik, nekaj
časa tudi pošiljatelj in naslovnik, vsak eno
polovico, s tem da je imel pošiljatelj možnost plačati poštnino v celoti.

V začetku 16. stoletja je zajel Evropo val
sprememb. Stare državne tvorbe so se
zrušile in nadomestile so jih nove. Zopet
so se povečale potrebe po čim boljših
sredstvih obveščanja in prenosa vesti.
Občasni sli pešci so postopoma prepuščali naloge prenosa sporočil poštarjem,
ki so sčasoma postali enotna organizacija, dostopna vsem. V obdobju velikega
razmaha novih poštnih zvez je bilo v tej
poštni organizaciji zaposlenih kar 20 tisoč poštnih kurirjev. Razmere so bile tudi
v tem obdobju dokaj neugodne: v Evropi
je divjala tridesetletna vojna, ki je zavrla

V Beogradu je bilo 29. oktobra 1918
ustanovljeno Ministrstvo pošt in telegrafov. Narodna vlada Slovenije v Ljubljani
je ustanovila 14. novembra 1918 Poštno
in brzojavno ravnateljstvo za slovensko
ozemlje. Leta 1960 so bile jugoslovanske
pošte, telegrafi in telefoni reorganizirani
v gospodarske organizacije, imenovane
PTT-podjetja. V Sloveniji je bilo ustanovljenih devet. Pošta Slovenije s sedežem
v Mariboru je bila ustanovljena leta 1995,
in sicer po ukinitvi PTT Slovenije.
Vir: www.posta.si

»Grajaj človeka, kadar te sliši, in hvali, kadar te ne sliši.« Neznan avtor
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Znamka
se v velikih nakladah in večkrat (ponatisi), odvisno od potreb poštnega prometa.
Izdane so v prodajnih polah, ki vsebujejo
večje število enakih poštnih znamk (50 in
več kosov).

Prva znamka je bila natisnjena 1. maja
1840 in je prišla v uradno rabo 6. maja
1840 v Londonu. Na njej je upodobljen
profil kraljice Viktorije. Novi način plačevanja poštnine je bil zelo dobro sprejet med
uporabniki poštnih storitev.
Poštna znamka je potiskan kos papirja z
označeno imensko vrednostjo, državo in
poštnim podjetjem, ki jo je izdalo. Sodi v
kategorijo poštnih vrednotnic, saj se uporablja za označevanje plačila poštnih storitev na pošiljkah. Ena od glavnih pojavnih
značilnosti poštne znamke je perforacija
ali luknanje, ki omogoča lažje in hitrejše
ločevanje posamezne poštne znamke iz
prodajne pole. Praviloma so enostavnejše
izvedbe (cenejši papir, manj barv ali ena
sama) in manjše velikosti, v prodaji in uporabi so daljše časovno obdobje. Tiskajo

Pri poštnih reformah ima pomembno mesto tudi naš rojak Lovrenc Košir iz Spodnje Luše pri Škofji Loki. Kot avstrijski
poštni uslužbenec je predlagal nekaj sprememb v poslovanju pošte, med drugim
tudi način plačevanja poštnine s posebnimi nalepkami. Predlog je Košir poslal poštni upravi že leta 1835. Naslednje leto je
dobil odgovor, v katerem je bil pohvaljen
za koristne nasvete pri reorganizaciji dela
na pošti, vendar ideje o plačevanju poštnine s pomočjo znamk niso sprejeli. Uradna
slava »očeta« prve poštne znamke je tako
ostala Rowlandu Hillu.
Vir: www.pošta.si in wikipedija

»Tako hvaležen sem, da nikoli nimam slabega dneva.« John Robert McFarland
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Spomini na delo v CSS Škofja Loka
Bil je petek 28. decembra 2012 – moj
zadnji delovni dan pred upokojitvijo.
Ob veselju, da sem prispela do te, sicer
zadnje točke v delovnem obdobju, sem na
hitro preletela vsa leta, ki sem jih preživela
v Centru.

Zaposlila sem se 26. junija 1975 (stara
sem bila 20 let), kot Meta Nikler, in sicer
na delovno mesto blagajnika, knjigovodja
osnovnih sredstev in obračuna oskrbnin.
Plače sem pričela obračunavati 1. januarja 1977 in sem to delala do konca.
Takrat sem se tudi poročila in spremenila priimek v Gartnar ter rodila dve hčerki
– Sandro in Evo.
To pa je bilo tudi obdobje, ko sta se začela graditi nov dom in šola.
Stanovalce so iz gradu preselili v nove
prostore maja 1979, šola pa je v novih prostorih z internatom pričela z delom 1. septembra 1979 (sedaj je v tej stavbi VDC).

Vedno sem zelo rada delala z ljudmi, zato
so me hitro pritegnili k sindikatu, kjer sem
pomagala pri organizaciji novoletnih zabav, obdaritev otrok za Dedka Mraza,
sindikalnih športnih igrah in izletih.
Prav izlete, ki so postajali vedno daljši in
lepši sem organizirala prav do konca, tako
da gremo letos maja še zadnjič skupaj na
potep.
Vsa ta leta je bilo več reorganizacij, tako
da je iz skupnega Centra, kjer je bil dom
za starejše, šola za slepo slabovidno in
invalidno mladino ter delavnice za invalide, ostal samo še dom za starostnike.
Zelo so se v teh letih izboljšali tudi pogoji za delo. Iz čisto ročnega dela smo leta
1990 postopoma prešli na računalnike,
dobili pa tudi nove lepe pisarne, hkrati pa
postajali vse zrelejši in starejši.
Vsa ta leta sem zelo rada hodila v službo,
kar želim tudi vsem, ki ste še vedno zaposleni v Centru.
Ohranila vas bom v lepem spominu in se
velikokrat spomnila na vas.
Meta Gartnar

Spomini ohranjajo preteklost,
prijatelji sedanjost,
upanje prihodnost.

Tako so v starih prostorih ostale samo delavnice in uprava.

»Samo človek ni hvaležen za dobroto, ki mu jo storiš.« Etiopski pregovor
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V spomin in zahvalo
Jože Peternelj – Mausar
je bil rojen 12. januarja 1927 v
Jarčji dolini na Mausarjevi kmetiji
kot četrti otrok. Izučil se je za čevljarja in se zaposlil v tovarni Alpina. Bil je uspešen harmonikar.
Napisal je deset literarnih del, od
teh sta prvi dve ostali v rokopisu.
Slikati je začel leta 1952, njegov
opus obsega okoli 3000 del. Prvi
razstavi v galeriji Jaki – Nazarje,
skupaj s Konradom Peterneljem,
je sledilo petdeset samostojnih
in preko stošestdeset skupinskih
razstav doma in v tujini.
G.Peternelj je zadnja leta svojega življenja preživel v CSS Škofja

Loka. Del njegove dediščine bo za vedno
ostal tudi pri nas, saj so nam njegovi svojci
v zahvalo in spomin podarili čudovito sliko.
Iz srca hvala!

Zanimivost iz vaj za spomin
Na vajah za spomin smo sestavljali stavke, kjer naj bi se vse besede začele na isto
črko. Nastala pa je cela zgodbica:
Poljanškov Peter prileze pozno ponoči pijan proti Papirnici pa pade po postelji; pobruha posteljnino, polula povšter, pokaka pižamo, prdne pa preklinja pijačo. Potlej
pokliče pomoč. Pomoč pride, pa preobleče Petra, pobere ponesnaženo posteljnino,
prezrači posteljo. Potem Peter prespi polovico petka, pa ponovno preklinja pijačo.
Prestradan poje pehtranovo potico, potlej pa poklapan pohiti proti pošti.

»Posušeni strugi nismo več hvaležni za to, kar je prej dajala.« Rabindranath
Tagore
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Popotovanje po Kambodži

Po skoraj štirih letih in dovolj »našparanega« denarja sva se končno zopet odpravila
na dopust. No, temu bi lažje rekli potovanje. Vedno, ko se odpravljava v svet za dalj
časa potujeva kot radi rečemo >>na svojo
roko<<, se pravi kupiva samo letalsko karto, vse ostalo si urediva sproti. Tokrat sva si
za destinacijo najine dogodivščine izbrala
Kambodžo (prej poznana kot Kampúčija).
To je država v jugovzhodni Aziji, šteje malo
manj kot 15 milijonov prebivalcev in meji na
Tajsko, Laos in Vietnam.
Najina pot se je pričela v Benetkah od
koder sva preko prestopnega Dubaja
po 18-ih urah pristala v tajski prestolnici Bangkok. Od tod pa sva po enodnevnem počitku pot nadaljevala po kopnem.
Z jutranjim vlakom sva se odpravila proti
tajsko-kamboški meji. Vožnja je trajala debelih 5 ur. Po ureditvi vize, katero v Kambodži potrebuješ, sva s privat taksijem odšla do mesta Siem Reap, ki je znano po
prelepih templjih Angkor. So največji kompleks hindujskih templjev in hkrati največji

verski spomenik na svetu. Zgrajeni so bili
ob koncu 12. stoletja in danes v Kambodži predstavljajo največjo atrakcijo. Veličino
kamboške dediščine predstavlja tudi prisotnost templjev v kamboški zastavi. Zaradi
omejitve s časom sva si templje ogledala
v enem dnevu (samo nekaj izbranih) in bila
nad njimi popolnoma navdušena. Slednjo
pa sva občutila tudi na kuharskem tečaju,
ki sva se ga udeležila naslednji dan. Kuhali smo odlično solato iz bananinega cveta, tradicionalno jed imenovano »amok«
ter sladico iz tapioke. Po treh dneh sva
zapustila mesto templjev ter z nočnim
avtobusom krenila proti glavnemu mestu
Phnom Penh. V velikem mestu z dvema
izrednima tržnicama sva si ogledala nekaj
izmed mnogih znamenitost kot so srebrna
pagoda, kraljeva palače, sotočje Mekonga
ter reke Toule Sap ter zaman čakala ameriškega predsednika Baracka Obamo, ki
je bil ravno ta dan v mestu. Naslednji dan
sva si ogledala t.i. polja smrti. Kot vsak
genocid so tu zgodbe srhljive, žalostne in

»Hvaležni bodite za nasvete in ne za hvalo.« La Fontaine
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strah vzbujajoče. Da lahko ideologija enega človeka pripelje do poboja 3 milijonov
ljudi na tako krute načine je res neverjetno
in resnično žalostno.
Naslednji dan sva se prestavila v mestece
Kampot, ki leži na jugu države in je bil v
preteklosti francoska kolonija, kar se na infrastrukturi občuti še danes. Mesto je znano po gojenju zelenega popra ter pridelovanju sadeža po imenu durian. Slednji je
znan po značilnem vonju in v primeru, da
ga želite nesti na letalo, ga je potrebno prijaviti pristojnim organom. Mestne oblasti
so se odločile temu smrdljivemu sadežu
zgraditi kip, ki krasi enega izmed največjih
krožišč v mestu. Po ogledu vseh znamenitosti ter marketov sva naslednji dan odšla na enodnevni izlet v 30 minut oddaljeni
Kep. V malem obmorskem mestecu sva si
ogledala njihov market, ki večinoma slovi
po rakih. Zanimivo je, na kakšen način lovijo, shranjujejo in prodajajo. Vsekakor nisva
mogla mirno mimo mamljivih vonjav trga
in si zato privoščila raznovrstne morske
dobrote, nekaj sladkarij ter seveda na koncu pojedino: raka v zelenem popru. Bilo je
naravnost odlično. Popoldan sva se vrnila
v izhodno mesto Kampot ter tam celo popoldne pohajkovala po mestu. Hkrati sva
si za naslednji dan rezervirala prevoz na
tajski otok Koh Chang. Z mestecem Kampot se je tako tudi zaključilo najino popotovanje po Kambodži, saj sva se odločila,
da preostalih 6 dni prebijeva na Tajskem.

lepih peščenih plažah ob pitju izvrstnih sadnih napitkov, se z motorjem vozila po otoku, okušala domače specialitete, zahajala
na masaže in ob vsem neizmerno uživala.
Moram priznati, da je razvajanje prišlo ob
pravem trenutku, saj nama je potovanje po
Kambodži vzelo ogromno energije.
Po štirih dneh sva se vrnila v prestolnico
Tajske, Bangkok. Glede na to, da je mesto
ogromno z več kot 10 milijonov prebivalcev, sva v tri dni, ki sva jih imela na voljo
skušala stisniti vse. Ogledala in nakupovala sva v kitajski četrti, kjer se resnično
lahko kupi vse, kar si človek poželi. Poleg
kitajskih marketov sva si ogledala 4 največje nakupovalne centre, se vozila s čolni
po reki in ponovno okušala odlično azijsko hrano. Hkrati sva bila v Bangkoku deležna festivala Loi Krathong (op.: posvečen duhu varuha vode). Vsak posameznik
ali par kupi plavajočo ikebano oz. manjši
lampinjonček. Ikebane se nato spustijo po
vodi, lampinjončki v zrak in vsak si ob tem
nekaj zaželi.

Po dolgi, naporni ter na trenutke zabavni
vožnji sva prispela na otok ter se nastanila v prijetnih bungalovih v zalivu Modra
laguna. Naslednje tri dni sva preživljala na
»Hvaležnost se skisa kot mleko, če ni posoda, v kateri ga hranimo dlakocepsko
čista.« Remy de Gourmont
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Na nedeljo 2. decembra sva se tako v jutranjih urah vkrcala na letalo ter ponovno
preko Dubaja poletela nazaj proti Evropi

oz. naši deželici. Tu naju je pričakala prava zimska pravljica. Bilo je lepo, a doma
je, kot pravijo, najlepše.
Ana Bulat

Bili so med nami
Popotnik postoj - kar si ti, smo bili mi...
ČANŽEK Karolina 1923 - 2013

KUNSTELJ Cecilija 1924 – 2013

ČUK Ljuba 1923 - 2013

LEŠNJAK Julijana 1935 – 2013

DEBELJAK Ljudmila 1924 - 2012

OSREDKAR Terezija 1921 – 2013

DERLINK Justina 1923 – 2013

PETERNEL Jože 1927 – 2013

FILIPIČ Rozalija 1921 – 2013

POHOREC Elizabeta 1932 – 2013

GAJGAR Jože 1926 – 2013

PRVULOVIČ Božidarka 1925 – 2013

GUZELJ Marija 1926 – 2013

SKRBINJEK Terezija 1921 – 2013

HAFNER Rozina 1915 – 2013

VODNIK Frančiška 1925 – 2013

JAMNIK Frančiška 1922 – 2013

ZALETEL Marija 1927 – 2013

KRMELJ Marija 1930 – 2013

ŽIKIČ Anastazija 1921 - -2013

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

»Če me enkrat prevaraš, si ti kriv, če me dvakrat, sem sam.« Arabski
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Dedek koliko si star??
Nekega večera se je vnuk pogovarjal o
aktualnih zadevah s svojim dedkom in ga
naenkrat vprašal:
»Dedek, koliko let pa imaš?«
Dedek je odgovoril:
»Naj pomislim: malo. Rodil sem se pred
televizijo, cepivom proti otroški paralizi, fotokopirnim strojem, kontaktnimi lečami in
kontracepcijskimi tabletami.
Ni bilo še radarja, kreditne kartice, laserskih žarkov in rolerjev. Niso še izumili klimatske naprave, pralnega stroja ali sušilnega stroja.
Človek še ni stopil na luno in niso še obstajala reaktivna letala. Poročila sva se s
tvojo babico in živela skupaj do konca.
Rodil sem se pred računalnikom, dvojnim
univerzitetnim študijem in skupinsko terapijo. Ljudje niso stalno hodili na preglede,
temveč kvečjemu, ko jih je zdravnik poslal
na pregled krvi ali seča.
Do 25. leta starosti sem vsakega policista
ali moškega naslavljal z gospod in vsako
žensko z gospa ali gospodična.
Golobi in zajci so imeli svoj par, ne pa ljudje. Če je v mojih časih gospa stopila na
avtobus ali tramvaj, so otroci in mladi pohiteli, da bi ji dali mesto, če pa je bila noseča, so jo pospremili do sedeža in, če je
bilo potrebno, šli zanjo kupit vozovnico in
ji jo dali.

Moški so hodili po robu pločnika, ženske
pa ob stavbah. Na stopnicah je ženskam
bila prepuščena stran ob ograji; one so
prve stopile v dvigalo in prve ven ter so jim
vedno primaknili stol. Moški ni nikoli pozdravil ženske, ne da bi vstal, če je sedel,
in to storil vsakič, ko je ženska vstala, pa
četudi za trenutek. Moški so odpirali vrata
avtomobila ali katera koli druga vrata in so
ženskam pomagali sneti plašč.
Naše življenje je krojilo deset zapovedi,
trezen um, spoštovanje starejših in veljavnih zakonov ter se izpolnjevalo v plodnem
sožitju in odgovorni svobodi.
Naučili so nas, da razlikujemo med dobrim
in slabim ter da smo odgovorni za svoja
dejanja in njihove posledice.
Za hitro hrano smo menili, da je namenjena ljudem, ki hitijo. Resna zveza je pomenila, da smo v dobrih odnosih z bratranci,
sestričnami, prijatelji in prijateljicami.
Nismo poznali brezžičnega telefona, da o
mobilnih telefonih sploh ne govorimo. Nismo slišali za stereo posnetke, UKV radio,
kasete, CD-je, DVD-je, elektronske pisalne stroje, računala (ne mehanske ne prenosne). Notebook je bila beležnica.
Ure smo ročno navijali vsak dan. Nič ni bilo
digitalno, niti ure in gospodinjski aparati
niso imeli svetlečih prikazovalnikov. In če
že govorimo o strojih: ni bilo bankomatov,
mikrovalovnih pečic ali radijskih budilk. Da
o videorekorderjih in videokamerah sploh

»Če imaš pamet, se ravnaj po njej, če je nimaš, se ravnaj po pregovorih.«
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ne govorimo. Ni bilo instant barvnih fotografij, ampak samo črnobele in je za razvijanje in razmnoževanje slik bilo potrebno
vsaj tri dni. Barvnih fotografij tudi ni bilo.
Če je na kakem izdelku pisalo Made in Japan, je to pomenilo, da je slabe kakovosti in ni bilo izdelkov z napisom Made in
Korea, Made in Taiwan, Made in Thailand,
sploh pa ne Made in China.
Nismo slišali za Pizza -cut ali McDonald's,
pa niti ne za instant kavo ali umetna sladila. V trgovinah je bilo možno kupiti nekaj
za 5 do 10 centov. Sladoled, avtobusna
vozovnica ali osvežilna pijača so stale po
10 centov.
V mojih časih je trava bilo nekaj, kar smo
kosili in ne kadili.
Sedaj pa mi povej, koliko misliš, da sem
star ?«
»Ja, dedek. Več kot dvesto let ! ?« je odgovoril vnuk.

Lepo je pomladi na
svetu
Lepo je pomladi na svet,
začno tičice pet,
začno tičice pet
in travnik zelenet.
Lepo je poleti na svet,
začno žanjice pet,
začno žanjice pet,
pšenica rumenet.
Lepo je jeseni na svet,
začno že črički pet,
začno že črički pet,
gozdiček pa zoret.
Lepo je pozimi na svet,
začno predice pet,
začno predice pet,

»Ne, dragi moj, samo petdeset!«

kolovrate vrtet.

Sinička se je usedla gor
na drobno vejico

Pleši, pleši, črni kos
Pleši, pleši, črni kos!

Sinička se je usedla gor na drobno vejico

Kako bom plesal, saj sem bos,

in je zapela vsa vesela cici cici do.

nimam drete, ne smole,

Oj, kaj že poješ, ptička moja, pesem to lepo,
ko pa še zunaj zima kima cici cici do.

Turkmenski
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KS? PK!
»vaška« televizija. Navadno si jo je lahko
kupil kakšen premožnejši gostilničar, gledala pa jo je cela vas. In razvila se je v
enega najmočnejših medijev in predvsem
vir novic, brez katerega si življenje težko
predstavljamo.

Ste dobro prebrali naslov? Veste kaj pomeni? Ne? Naj vas potolažim, tudi jaz nisem, dokler nisem videla obrazložitve. Če
bi o tem vprašali kakšnega osnovnošolca
ali mladostnika, bi zagotovo rekel, da smo
starokopitni, za časom in da se sploh ne
znamo pogovarjati, komunicirati.
Ja, komunikacija je v primerjavi z nekaj
desetletji nazaj doživela pravo revolucijo. Telefone poznamo od 19. stoletja dalje (tiste že uporabne), a širši množici so
bili dostopni veliko kasneje. Danes veliko
družin fiksnega telefona sploh nima več,
telefonski imeniki, ki so bili včasih obvezno
čtivo vsake hiše, pa so skorajda pozabljeni. Mobilni telefoni so dobesedno zavzeli
naš planet. Če se samo spomnim svojega
prvega, velikega mobilnega telefona, ki je
za današnje pravi mamut, mu lahko rečem
kar »cegu«. Mobilniki so postali kot čevlji –
bosi skorajda ne znamo več hoditi.
Televizija, ki prav tako komunicira z nami,
je svoj razcvet pri nas doživela v šestdesetih letih. Marsikdo med vami bralci se verjetno spominja, da je bila na začetku to kar

In ne smemo pozabiti na starejšega brata
televizije (vsaj pri nas je dobrih trideset let
starejši), ki zvesto brni v vsakem domu in
je včasih še celo bolj prodoren - radio. Velikokrat je prvi, ki nas zbudi, da še napol v
snu izvemo, če bo treba kar takoj poprijeti
za lopato.
Potem so tu računalniki, ki jim jaz včasih
rečem kar »čarunalniki«, saj ti znajo začarati vse. Če je bil računalnik še pred nekaj
desetletji nedosegljiva želja, je danes kot
abeceda, ki se jo mora prvošolček najprej
naučiti. Brez tega ne gre. To ni več luksuzni pripomoček, ampak obvezno orodje.
Ima svoje pasti in nevarnosti in predvsem
o teh je velikokrat govora. Ljudi poriva med
štiri stene, kjer sicer navezujejo stike po
medmrežju, a pozabljajo na življenje zunaj
sten in na stike v živo.
To je samo nekaj drobcev naše informacijske dobe. Svet se že od nekdaj vrti, le
da se vedno hitreje. Revolucija je bila tudi
žarnica in avto, pa pralni stoj – ne bom pozabila, ko mi je mami rekla, da so sedeli
ob stroju in dve uri gledali kako pere, da
je bil to neverjeten dosežek. Le da se danes te revolucije, napredki dogajajo vsak
dan in se jih niti zavedamo včasih ne. Ker

»Dokler ima človek glavo na ramenih, zanj ni nič izgubljenega.« Vietnamski
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če danes kupiš mobilni telefon, je jutri že
zastarel.

Telekomunikacije
Vélik kres ná vrhu hríba,
bíl je kot fáks za ljudí:
»Turška se vojska vam bliža,
krade, požiga, mori!«
Potlej so časi razvoja
prvih zapisov besed
in še odkritje papirja,
pošte in nevidnih cest.
Radio, fax, telefon in TeVe,
gostje so nevidnih cest,
vozijo slike in glasbo,
človek s teboj je vse ved.
Oj, joj, joj, pamet človeška,

A vedno ostanejo tiste »stare« stvari. Nekateri se bojijo, da bodo računalniki izpodrinili tudi knjige, tisk. Ne verjamem. Pisana beseda ima svojo težo. Mogoče ta
poplava napredka in tehnologije učinkuje
ravno obratno. Ljudje bodo negovali svojo
lastno ustvarjalnost še bolj. Upam. To pomeni, da bom še vedno dobila ročno napisano rojstnodnevno vizitko po (navadni)
pošti, da bom še vedno z veseljem pričakovala doma narejene novoletne čestitke,
da bom še vedno prejela kakšno pismo in,
da bom še vedno klepetala »v živo«. To si
želim.
Pa da vas za konec ne pustim v nevednosti pri naslovu - Kako si? Pokliči kaj!
Nataša Kalan

kam pripeljala si svet?
Dvigaš nas v prostor vesolja,
človek s teboj je vseved.

Franc Ankerst

Slišala sem ptičko pet
zapela je kuku
Slišala sem ptičko pet
zapela je kuku.
K'tera mora nek' to bit',
ki poje tak lepo?
To je gotovo kukav'ca
je moj'ga srca ljubica.
Kuku, kuku, kuku, kuku,v tako je kukala.

»Ni bolj praznega človeka od tistega, ki je sam sebe poln.« Ljudska modrost
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Smeh je pol zdravja!
“Videti ste zelo živčni” reče profesor
študentu na izpitu. Nato vpraša profesor:
“Vas je strah mojih vprašanj?”
Študent nazaj odgovori: “Ne, strah me je
mojih odgovorov.”
Desetletni Poldek pride v gostilno in
naroči viski.
»Viski pa ni za otroke!« mu reče natakar.
»Tebi lahko dam le mleko ali pa sadni
sok!«
Poldek je pričel jokati, natakar pa ga
vpraša: »In zakaj zdaj tak jok?«
»Doma so mi rekli, da bom dobil mačka,
če bom pil viski.«
»Žena, kam si dala moje nogavice za
golf?«
»Katere nogavice?«
»No, tiste z osemnajstimi luknjami!«
»Nace, od kod pa ti prihajaš?«
»Bil sem na tečaju prve pomoči.«
»No, potem si se pa sigurno naučil dajati
pomoč. Pomagaj mi in mi daj dva jurja!«
Direktor živalskega vrta je na policijski
postaji prijavil, da jim je ušel slon.
»Ima kakšne posebne znake, po katerih
bi ga lahko prepoznali?« je vprašal
policist.

Tema šolske naloge: »Če bi bil generalni
direktor.« Vsi pišejo, le Janezek sedi s
prekrižanimi rokami.
»Na kaj pa ti čakaš?« ga jezno vpraša
učiteljica slovenščine.
»Na svojo tajnico!«
»No babica, kako si kaj zadovoljna z
novim slušnim aparatom?«
»Odličen je! Odkar ga imam sem že
trikrat spremenila oporoko!«
Pride Konec sveta v Slovenijo. Se malo
razgleda naokoli in reče:
»Zgleda da sem tukaj že bil...«
In gre naprej.
Lepotni kirurg želi pomiriti pacientko:
“Po operaciji boste tako lepi, da vas nihče
ne bo več prepoznal.”
“Samo tega ne, doktor! Ljudje naj le
vedo, kdo je tako lep.

Uganka v sliki
Koliko kvadratov je na slikici?
Koliko trikotnikov je na slikici?

Blondinka na počitnicah na deželi. Ko je
šla mimo kmetije je vprašala domačina:
»Gospod, zakaj pa ta vaša krava nima
rogov?«
»Zato ker to ni krava ampak konj!«

»Kozlu se ogni spredaj, konju zadaj, hudobnežu od vseh strani.« Ruski
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Vsebinsko bogat in pester božični koncert
Še v decembru, za Božič, ko sem se malo
potepala po Kopru, sem s svojci in bližnjo
znanko na Bonifiki prisluhnila koncertu
mladinskega mestnega pihalnega orkestra z vrhunskimi solisti.
Orkester v katerem je nekdaj igral moj nečak vodi tokrat nov, mlad in obetaven dirigent Nejc Cukljan. Vesela sem bila, da se
je koncerta udeležil tudi nekdanji dirigent
orkestra Dario Pobega. Novim godbenikom so se tisti večer, ko smo jih slišali na
prireditvi pridružili naslednji nastopajoči
umetniki: pihalni orkester koperske glasbene, mažoretke OŠ Dušana Bordona,
nazadnje velja med nastopajočimi gosti
omeniti pevski zbor Obala ter odlično solistko, pevko Demetro Malalan, ki živi v
okolici Trsta.
S poskočno skladbo se je v začetku prireditve ogrel orkester koperske glasbene
šole, nato pa so pihalci pod vodstvom
Nejca Cukljana nekam vzvišeno, rekla bi
v koračniškem ritmu privandrali na oder.
Spremljalo jih je bobnanje s plesalkami
vred. Ploskali smo viharno in glasno.
Prva točka, ki jo je mladinski pihalni orkester izvedel je bila uvertura v k Mozartovi
operi Figarova svadba. V veselem vzdušju so nam na prizorišče godbeniki dvakrat
pričarali slikovit svet fantazije. Ob neki risanki pa ob neki zgodbi, ki jo vneto pripoveduje Šeherezada – Tisoč in ena noč.
Briljantno sta se na svojem glasbilu izkazali dve solistki: mlada umetnica na ksilo-

fonu in flavtistka Urška Čas. Urška nam
je z orkestrom odigrala skladbo o muzah,
znanih iz grške zgodovine. Skladba nosi
naslov: Muza glasbe. Umetnica jo je naravnost razkošno, barvito, virtuozno podajala s številnimi figurami z okrasjem v
oktavah navzgor, navzdol. Neverjetno, kakšna vedrina, izpovedna moč je v tej glasbi, kak temperament.
Mažoretke so nastopile kar nekajkrat, kot
samostojno točko so nam zaplesale rumbo. Zelo prepričljiv je bil s svojim nastopom
zbor Obala: da, z dvema skladbama. Obe
božični. Pevci, ki jih tudi vodi nov zborovodja Sebastjan Vrhovnik, so nam najprej
prepevali ob spremljavi orkestra in sicer
pesem: Glej zvezdice božje, nato ganljivo, nežno, zasanjano in čustveno Sveto
noč ter druge napeve. Mnoge skladbe s
koncerta so mi že davno ušle iz spomina. Ne smem pa mimo dodatka koncerta,
mimo zadnje točke. Vsaj naslov skladbe
omenjam. Brez večno popularnega Straussovega Radetskega marša na prireditvi
sploh ni šlo.
Po koncertu se je dirigent mladinskega
pihalnega orkestra vsem sponzorjem zahvalil za uspešno pripravljeno prireditev,
nekaj besed o njej pa nam je spregovorila
predsednica mladinskega pihalnega orkestra. Najboljši mladinci so bili še posebej
pohvaljeni. Koncert mi je veliko pomeni,
saj sem se notranje umirila.

»Če si star, ubogaj svoje otroke.« Japonski
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»V primerjavi s človekovo dolžnostjo je njegovo življenje kakor teža drobnega
peresca.« Japonski
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V prejšnji številki smo vam zastavili vprašanje

KATERI DOBRI MOŽ S SVOJIMI HUDIČKI NAS JE V
ZAČETKU DECEMBRA OBISKAL V NAŠEM CENTRU?
Med pravilnimi odgovori, da je bil to Sveti Miklavž,
je bil izžreban
in nagrajen stanovalec

JOŽE ZUPANČIČ
Čestitamo!

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

Katerega dne v februarju se je pri nas
odvijalo pustno rajanje?
Stanovalci svoje odgovore, z imenom in priimkom,
oddajo v recepciji

najkasneje do 15.6.2013
Vabljeni k sodelovanju!

»Kdor nima v glavi, ima v nogah.« Latinski
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Zoper vsako bolezen na tem sveti rož'ca raste!

VRTIČKARSTVO IN ZELIŠČA
je tema, ki vam jo ponujamo v razmislek za naslednjo,
49. 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 15.6.2013
NAJ BO POMLADNI DAN S SONCEM OBSIJAN!
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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
April 2013 - 350 izvodov
www.css-sl.si

»Prva ljubezen je podobna prvemu snegu; redkokdaj obstane.« Finski
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