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ŠTIRJE LETNI ČASI je interni časopis 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 časopisu se opravičujemo
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Spoštovane stanovalke, stanovalci
in zaposleni

Znova smo prestopili v novo leto, leto, ki
nam prinaša nove izzive, nove naloge,
vesele in manj vesele trenutke, vzpone
in padce. Ob vsem tem pa želim, da bi v
»našem domu« preživljali srečne in zadovoljne dneve, mesece in leta.
Vsi zaposleni se trudimo izboljšati kvaliteto izvajanja vseh storitev kljub nizkim kadrovskim normativom. Ob vsem tem pa
ne pozabimo tudi na izboljšanje bivalnega standarda, na duhovno oskrbo, razne
družabne in kulturne dogodke. Želimo, da
Center postane dom četrte generacije.
Dom z veliko začetnico.
Poslanstvo Centra je izvajanje institucionalnega varstva, ki je le ena od oblik
varstva starejših. Institucionalno varstvo
stanovalcem nadomešča ali dopolnjuje
funkcijo doma ali lastne družine. Obsega
osnovno oskrbo, socialno oskrbo in zdravstveno varstvo po predpisih za izvajanje
zdravstvene dejavnosti.

Potrebe kažejo nujnost po oblikovanju sodobnih pristopov za obravnavo starejših
oseb, ki potrebujejo zahtevnejšo stopnjo
oskrbe in nege ter hkrati vključitev njihovih svojcev v koncept sodobnega institucionalnega varstva. Kljub restriktivnim ukrepom države po omejevanju, predvsem
zdravstvenega kadra v domovih, si prizadevamo ta problem reševati z ustrezno organizacijo dela. Takšen način obravnave
omogoča integracijo v domsko skupnost,
hkrati pa zagotavlja specifično strokovno
obravnavo in potrebno individualizirano
storitev. Istočasno pa takšno delo prinaša
razbremenitev posameznih profesionalnih
skupin zaposlenih v Centru, saj dobijo občutek večje kompetentnosti, samozavesti
in nenazadnje strokovnosti.
Največja investicija v letošnjem letu bo popolna prenova oddelka S3, ki predvideva
koncept sodobnih gospodinjskih skupin.
Tako bosta vzpostavljena dnevni prostor in
jedilnica za potrebe druženja stanovalcev
iz stanovanjskih oddelkov, ki potrebujejo
dodatno strokovno pomoč zaradi začetne
stopnje demence ali gibalne oviranosti. S
strokovnim pristopom bomo stanovalcem
omogočali kvalitetnejše bivanje ter jim
zagotavili višji nivo varnosti in čim daljše
ohranjanje psihofizične kondicije.
Sledili bomo smernicam »Resolucije o nacionalnem programu socialnega varstva
za obdobje 2013 – 2020«, ki v ospredje
postavlja skupnostne oblike socialnega

Kdor si hoče ohraniti družinsko srečo, naj ne skopari z drobnimi pozornostmi in
ljubeznivostmi. Brž ko se mu ponudi priložnost za kako prijazno dejanje, naj ga takoj
tudi stori in naj ne čaka na jutri. (Dale Carnegie)
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varstva. Na lokalnem nivoju bomo vzpostavili možnost druženja starejših občanov po načelih medgeneracijskih druženj.
Pripravili bomo razne oblike izkustvenih
delavnic z namenom prikaza, kako lahko
starješi ali svojci v domačem okolju sami
ali s pomočjo svojcev prilagodijo prostor
za bivanje in nemoteno gibanje »Kako čim
dlje ostati doma«. Ob tem bomo seveda
naša strokovna opažanja ter bogate izkušnje prenesli zainteresiranim posameznikom in njihovim svojcem, ki skrbijo zanje.
Seveda bomo nadaljevali z organiziranjem
izobraževalnih delavnic in srečanj za društva upokojencev, društva invalidov in druge nevladne organizacije na območju vseh
štirih občin Upravne enote Škofja Loka.
Paliativna oskrba je novejša aktivna veja
v zdravstvu, ki nudi celostno pomoč pacientom z napredovano kronično neozdravljivo boleznijo ter njihovim bližnjim, slednjim tako v času bolezni kot v procesu
žalovanja. V Centru bi želeli stanovalcem
in njihovim svojcem v času poslavljanja
ponuditi intimen prostor. To je vsekakor
potrebno predvsem v primerih, ko stanovalec biva v dvoposteljni sobi. V paliativno
oskrbo sta vključena zdravstvena nega in
oskrba, poleg tega pa tudi poseben vidik
podpore v psihološkem in socialnem pomenu. Osnovna naloga paliativnega tima
je stanovalcu lajšati bolečino in življenje
do smrti ohranjati čim bolj kakovostno,
svojcem pa nuditi pomoč v času duševne
in psihične stiske. Skratka, namen programa bo stanovalcem in njihovim svojcem
strokovno pomagati v težjih trenutkih njihovega življenja.

Prvi in končni cilj vseh nas je zadovoljstvo
stanovalcev in njihovih svojcev, prav tako
pa je odločilnega pomena tudi zadovoljstvo zaposlenih. Vsi zaposleni si želimo in
se bomo v tej smeri še naprej trudili, da bi
bilo bivanje stanovalcem v Centru čimbolj
domače in prijetno.
»Prijaznost v besedah ustvarja zaupanje,
prijaznost v mislih ustvarja globino,
prijaznost v dajanju ustvarja ljubezen.«
(LaoZi)

Silva Košnjek, prof.soc.pedag.,
Direktorica

Vsak konec meseca se v Burnikovi
dvorani zberejo stanovalci, ki so v tem
mesecu praznovali rojstni dan. Na sliki so Marija Mazzini, Jože Hudolin in
Marija Jelenc (z leve), ki so rojeni februarja. Na dopoldanskem druženju
ne manjka zdravica, torta, cvetje in tudi
kakšna poskočna viža.

Otroci ne vedo, kako radi jih imajo njihovi starši, in tega tudi nikoli ne bodo vedeli,
dokler se ne bo nad temi starši zagrnil grob ali dokler ne bodo imeli svojih lastnih otrok.
(Edmund Vance Cooke)
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KOLEDAR DOGODKOV
5.12.
11.12.
12.12.
13.12.
18.12.
19.12.
20.12.
25.12.
26.12.
1.1.2014
8.1.
30.1.
6.2.
7.2.
8.2.
12.2.
22.2.
27.2.
28.2.
4.3.
5.3.
8.3.

Poslušanje pravljic z Majo Poženel
Zgodovinski krožek z Markom Ogrisom
Novoletno srečanje z Zvezo slepih in slabovidnih
Novoletno medgeneracijsko srečanje z učenci OŠ Cvetko Golar
Srečanje članov Zveze borcev v Burnikovi dvorani
Praznovanje rojstnih dni stanovalcev rojenih decembra
Novoletna prireditev »Sonce v srcu« v Burnikovi dvorani
Božič
Dan samostojnosti
Novo leto
Srečanje z Medobčinskim društvom slepih in slabovidnih Kranj
Praznovanje rojstnih dni stanovalcev rojenih januarja
Poslušanje pravljic z Majo Poženel
Recital ob kulturnem prazniku
Prešernov dan
Zgodovinski krožek z Markom Ogrisom na temo »Viteštvo«
Nastop plesno glasbene skupine Katanija
Praznovanje rojstnih dni stanovalcev rojenih meseca februarja
Nastop skupine Žerjavčki
Pustno rajanje
Zgodovinski krožek z Markom Ogrisom na temo »Izumitelji«
Dan žena

Stanovalci, člani domskega pevskega zbora Žarek upanja, so s prepevanjem božičnih pesmi ponesli veselje tudi
na negovalne oddelke, vsem tistim stanovalcem, ki se zaradi zdravstvenih težav prireditev zelo težko udeležujejo.

Prostovoljci društva Sonce v srcu so v decembru obiskali
15 ustanov, med drugim tudi naše stanovalce, ki jim z
nastopi in animacijo skušajo vnesti predvsem upanje in
veselje.

Ko boste bolni, vaše delo ne bo poskrbelo za vas. Vaši prijatelji in starši bodo. Ostanite v
stikih z njimi.
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Podariti sebe drugemu
bolj polno doživete kot izobilje vsemogočne Božje bližine, previdnosti ter edinosti
med nami in z Njim, ki nas združuje v Eno.

Zadnje srečanje gorenjskih domov v letu 2013 je potekalo prav v naši hiši – udeleženci so izdelali prekrasne
smrekice za dekoracijo in spekli še bolj okusne parkeljne.

December je čas različnih obiskov s strani društev, med
drugim tudi Zveze borcev.

Učenci OŠ Jela Janežič so nam podarili ročno izdelane
novoletne vizitke, ki so bile na razpolago stanovalcem v
recepciji – kdor je želel, si jo je lahko poljubno izbral in jo
poslal svojim domačim.

Obdaril nas je Sv. Miklavž.

Majhni otroci – majhne skrbi, veliki otroci – velike skrbi.
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»Iz glasbe prihaja čar, ob katerem se morajo upokojiti vse skrbi in vse bolečine.«
W. Shakespeare
Prijetna, lepo ubrano zapeta pesem ali z
globokim, intenzivnim občutkom zaigrana
melodija dvigne človekovega duha preko
mej telesnega, umskega, materialnega.
Sploh, če je ta glasba odlična spremljevalka duhovnega jedra, dogajanja kot je
sveta maša. V našem Domu (CSS Škofja
Loka) imamo sveto mašo enkrat mesečno
v Burnikovi dvorani. Pri njej sodelujemo
tudi stanovalci, z ljudskim petjem (vodi ga
stanovalka Anica Plemelj) in branjem beril, prošenj. Vsaka sveta maša je močno
čustveno, duhovno doživetje, ki nas razbremeni težkih vsakdanjih stvari, potolaži,
nas notranje okrepi, nam vlije novo moč,
utrdi zaupanje v Boga in njegovo ljubezen.
Večkrat imamo pri teh mašah tudi goste,
pevce in glasbenike, ki nam s svojimi čudovitimi glasovi in zaigranimi melodijami
še bolj polepšajo, oplemenitijo bogoslužje
ter razširijo krila našim občutkom svetosti
in enosti z Bogom. Takrat so sv. daritve še

V decembru smo imeli priložnost pri svetih
daritvah gostiti dva glasovno močna in zelo
kvalitetna zbora. Pri prvi, na praznik Marijinega brezmadežnega spočetja je sodeloval zbor Škofjeloški oktet. Fantje pravijo
zase: »Čeprav nas je deset, smo še vedno
Škofjeloški oktet.« V naši dvorani smo najprej prisluhnili septetu in kasneje, ko se je
zboru pridružil še zaspani zamudnik, smo
lahko slišali vzvišene glasove osmih mladih postavnih mož in fantov. Peli so s tako
močjo in zavzetostjo, da do zaključka sv.
maše nismo opazili, da zbor ni prepeval v
polni zasedbi. Bravo, oktetovci! Pri drugi,
slovesni božični maši, na praznik sv. Štefana je pela vokalna skupina Cantabile iz
Poljanske doline. Ta zbor se nam je tokrat
že drugič pridružil pred Božjim oltarjem,
kar kaže na njihovo srčnost, ljubeznivo
pozornost in prijazno naklonjenost do nas
stanovalcev Doma. Obakrat je bilo vzdušje
pri maši duhovno prostrano, globoko občuteno in je v nas prebudilo vse najlepše,
sočutno, ljubeče. Bog povrni obema zboroma za njuno duhovno in pevsko bogato,
aktivno navzočnost med nami.
Če bi vsakdo izmed nas, skozi vse leto
storil nekaj dobrega in plemenitega za bližnjega ali kogarkoli, ki je pomoči potreben,
bi v nekaj letih na tej zemlji zavladal raj.
(Janez Medvešek)

Domovina je kot družina: njeno vrednost spoznamo šele, ko jo izgubimo. G. Flaubert
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Živahni, razgibani ritmi za lepši vikend
Je srce doma

Izaro. Edino to našo pesem smo na prireditvi slišali in to kar dvakrat. Vsa dvorana
je zraven pela.

Je pravi dom le tisti dom,
če srce v njem je skrito –

Glasbila s koncerta: bobni, harmonika,
stara lutnja, piščal, ki si jo lahko sam izdelaš doma.

čeprav v dežju dan je pust,
v toplino je ovito.

Pri januarski sveti maši se nam je v prepevanju ob oltarju pridružila birmanska skupina iz župnije Sveti Duh pri Škofji Loki.
Pred bogoslužjem so bodoči birmanci in
njihovi animatorki pomagali pri vožnji stanovalcev na vozičkih v Burnikovo dvorano,
po končani liturgiji pa nazaj v sobe. Poleg
dobrovoljnih deklet, ki so med mašo pokazale svoj pevski talent, je bil v skupini tudi
en pogumen fant, ki se je ravno tako izkazal z veliko pripravljenostjo pomagati pomoči potrebnemu in z zelo lepim glasom
pri petju med bogoslužjem. Večina teh
mladostnikov je bila prvič v našem Domu.
Vsem so bile nevsakdanja oblika kateheze ter izkušnje sodelovanja pri »domski«
sveti maši in pomoči stanovalcem zelo
všeč. Animatorki sta obljubili, da bosta k
tovrstnemu sodelovanju in pomoči skušali pritegniti tudi druge birmanske skupine.
Tako zanimivo, človekoljubno, karitativno
katehezo si bodo birmanci zapomnili veliko bolj kot običajno uro verouka. Vsem
skupaj hvala za vaše pristno pričevanje
služenja Bogu v svojih bližnjih.
Alenka Oblakovič

in ne, če vse se plača,
če srca ni, je prazno vse,
četudi je palača.
Lahko pa v bajti za vasjo
najbrž odkriješ srečo,
ker tukaj srce še živi
- ni zginilo med gnečo.

Marija Ana Petek

V preddverju Burnikove dvorane si lahko ogledate razstavo z naslovom Stara Loka na razglednicah (iz zbirk
Petra Grzetiča in Antonije Jelenc). Odprtje razstave je,
tudi v sodelovanju z našo hišo, organiziralo Kulturno-zgodovinsko društvo Lonka Stara Loka. Razstava je na
ogled do vključno 21. aprila 2014.

Kakor jih starši uče, tako mladiči žvrgole.
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Nataša Mihevc

Nič važno ni, če je denar

Navadno ob sobotah tu v Centru nimamo
večjih kulturnih prireditev, zadnjo februarsko soboto pa smo se vendar vsi spet
zbrali v dvorani, kajti z zares temperamentnim muziciranjem so dopoldne naša srca
ogreli zanimivi gostje iz Ljubljane. K nam
je prišla nastopat tako imenovana glasbeno plesna skupina Katanija. Resnično si
smel na koncertu, ki se je začel ob 10. uri,
uživati. Z vsem srcem si se smel predati
glasbi.
Skupina je svoje točke izvajala ognjevito,
pestro. Za spremembo nam je v glavnem
predstavila pesmi raznih narodov ter narodnosti, recimo makedonske pesmi, pa srbske in druge. Slišala sem še neko znano
rezijansko pesem iz šolskih dni o mogočni
gosi; dve pevki sta jo z zanosom zapeli.
Nato sta se hkrati mehko, mojega srca
dotaknili še dve ljudski pesmici: Vsa gora
ječi od frule ter občutna pesem o mladem
pastirju, Pastirče mlado i milo.
Od naših ljudskih pesmi bi s prireditve
omenila le koroško narodno Nmav čez

Edo Erzetič, ki razstavlja svoje fotografije v jedilnici Centra, se je s fotografijo amatersko začel ukvarjati že leta
1965. Bil je član foto sekcije Iskra (kjer je bil tudi zaposlen), ki je spadala v foto klub Janeza Puharja v Kranju.
Kot planinski vodnik je precej fotografiral na turah in
nato v temnici, v črno beli tehniki, tudi sam izdeloval
fotografije. Sedaj je član in tudi podpredsednik foto kluba Anton Ažbe v Škofji Loki. Svoje fotografije razstavlja
doma in v tujini (Turčija, Irska, Češka).

Jutranja igra svetlobe.

Dokler je otrok majhen, mu bodi vzgojitelj, ko odrase, mu bodi brat.
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Podaljšanje slovenskega kulturnega
praznika

Zadnji petek v februarju, ob 15. uri popoldan, smo se po dolgem času spet tu
srečali z našimi starimi znankami, upokojenkami iz Trzina, s skupino Žerjavčki.
Upokojenke so, ne glede na leta, živahne,
energične, polne iskrivega, pronicljivega
duha, zelo močne, vitalne, ustvarjalne. To
so nam dokazale v dvorani.

bog nasmeji. Verzi so takšni: »Pa menda
ja,« je djal in se zasmejal »saj za voljo fantov sem dekleta dal.« Z našo umetnico smo
v radostnem vzdušju zapeli še pesem Prišla bo pomlad ter narodno Zabučale gore.
To te je osrečilo. Vse umetnice so potem
interpretirale z globoko intimno izpovedno
močjo pesem Neže Maurer. Poezijo, kjer
se pesnica vztrajno poslavlja od življenja
– npr. takale dela: Travice, Semena… ko si
poslušal take pesmi, se ti je res zdelo, da
si v naravi. V zadnji točki programa smo
poslušali naslednje izvrstno predstavljene
Prešernove pesmi: Pod oknom, Nezakonska mati ter mogočno Zdravljico.
Nataša Mihevc

Popoldne so nam obogatile, polepšale s krasnim recitalom. Deklamirale so
nam pesmi priljubljene Neže Maurer ter
nas spet privedle do Prešernove poezije.
Opozorile so nas na minuli Prešernov dan.
Ko so nam pripovedovale pesmi, jih je s kitaro spremljala tudi gospa Silva Kosec, ki
je še pela. V sebi si začutil utrip pomladi,
že ob prvi zapeti pesmi; ob pesmi o maju,
s temi verzi: Ljubi moj, krasni moj, konec
zime je tedaj… Gospa Silva je pesem odpela mehko, svojstveno, nežno, občutno.
Pela je še o ljubezni. Najprej smo slišali
pesem o tem, kako fant starše in druge
sprašuje, če sme ljubiti ali ne, če sme imeti
dekle. Vsi mu vse prepovedo, bog pa mu
dovoli vse. Zanimiv je verz v pesmi, ko se

Družina – kjer se življenje začne in se ljubezen nikoli ne konča.
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Obisk doma starejših občanov Škofja Loka
podobo jaslic. Ko sem ji izročila skromno
darilce, mi je povedala, da me je zelo pogrešala in veliko mislila name. Ko me je
povabila v svojo sobo na kratko kramljanje, sem videla, da je to res. Na predalniku je bila razstava vseh mojih voščil, ki
sem ji jih poslala po pošti. Nisem mogla
verjeti, da ji poslikan papir z nekaj lepimi
besedami, ki jih ima vsak pravico slišati,
tako dragocen.
V petek, 13. 12. 2013, smo učenci 1. b in
4. a razreda obiskali Center slepih, slabovidnih in starejših občanov Škofja Loka.
Mi, učenci 4. a, se že od prvega razreda
srečujemo z oskrbovanci Doma starejših
občanov. Nekateri si z njimi tudi dopisujemo, vsak s svojim. V prvem razredu smo
se spoprijateljili z enim »dedkom« ali »babico« in to prijateljstvo zdaj negujemo na
naših srečanjih že več let.
Za učence prvega razreda pa je bil ta
obisk nekaj novega. Prepričana sem, da
jim je bilo všeč, kot smo bili navdušeni tudi
mi ob prvem obisku, ko smo bili še prvčki.

Seveda sem se za vsako voščilnico zares zelo potrudila, vendar vem, da bi
marsikdo lahko naredil še lepšo in popolnejšo. A se mi zdi, da ji voščilnice koga
drugega ne bi bile tako všeč, ker ne bi
bile moje. Ob tem sem pomislila, da je
kar prav, da si večkrat vzamem čas, da
gospe Slavki kaj napišem in ji voščim za
praznike.
Prav je, da bi si mi vsi vzeli več časa za
ljudi, ki niso več mladi in potrebujejo občutek in misel, da so komu še pomembni. Lepo je, da se lahko veselijo srečanja
z nami. Tudi mi se veselimo teh trenutkov, ko jih vidimo nasmejane in srečne.

Tudi oni bodo sedaj navezali stik z enim od
oskrbovancev.

Center slepih, slabovidnih in starejših
smo zapustili zadovoljni in z mislijo, da
želimo ostati prijatelji še mnogo let.

Prvčki so zaigrali igrico Mojca Pokrajculja,
ta večji pa smo pripravili glasbeni nastop
dveh kitar, violine, prečne flavte in cayona.

Terezija Končan, 4. a
OŠ Cvetko Golar

Za svojo dopisovalko, »babico« Slavko
Vidgoj, sem izdelala božično voščilnico s
Vsakdo je otrok svoje preteklosti. (Edna G. Rostow.)
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Mojca Pokrajculja
Družbo vam povabim, da me razvedri,
sonca ne pozabim, solze naj suši,
mavrico prestrežem, svet naj se iskri,
dobro voljo vprežem, ki je zlepa dosti ni!
Mojca Pokrajculja je naslov koroške ljudske pripovedke, ki govori o Mojci Pokrajculji, ki je med pometanjem hiške našla
krajcar in si zanj kupila piskrček. Zvečer
je zlezla vanj in zaspala. Zunaj pa je bil
hud mraz in brila je burja. V njem je ponudila zavetje veliko živalim. Preden pa je
živali spustila v piskrček, so ji morale zagotoviti, da znajo delati nekaj koristnega.
Lisica je bila šivilja, volk mesar, medved
čevljar, zajček je bil krojač in jelen drvar.
Zjutraj je Mojca poslala živali na delo, ona
pa je ostala doma. Volk je prinesel večerjo
- med, ki ga je Mojca shranila v piskrček.
Sredi noči pa je lisica hlinila, da jo boli trebuh. Mojca ji je svetovala, naj gre v kuhinjo in si skuha čaj. Namesto, da bi si lisica
skuhala čaj, je polizala ves med. Zjutraj
je v kuhinji zaradi izginulega medu nastal
prepir. Da bi ugotovili, kdo ga je polizal, so
se živali polegle pred hišo na sonce in zaspale. Tisti, ki mu bo med spanjem med
prilezel iz ust, je tat. Lisička je takoj, ko ji je
med prilezel iz ust, z njim namazala zajčka. Ko se je zbudila, je videla, kako ostale živali lovijo nedolžnega zajčka. Ta si je
med begom polomil sprednje tačke in od
takrat naprej imajo vsi zajčki prednje noge
krajše od zadnjih. In tako je prijazna Mojca
Pokrajculja ostala sama v svoji hiški.

V Domu smo vedno najbolj veseli obiska
otrok, še bolj pa, če ti otroci pri nas tudi
nastopajo. Otroška brezskrbna razigranost, njihova rahlo sramežljiva zvedavost,
topla in iskrena neposrednost v pogovoru,
spontanost v razmišljanju, prisrčna sproščenost, vsa ta otroška čustvenost, navdušenost, gibkost telesa, uma in duha se
iz njihovega preprostega sveta prelije na
nas stanovalce in zaposlene. Tako tudi
naša starostna okornost, betežnost ter bolečina dobi za nekaj dni lahkotna krila in življenje vsaj za nekaj časa dobi nov zagon,
svež pogum, sproščen nasmeh ter veliko
moč.
Z učenci in učiteljicami OŠ Cvetka Golarja
smo postali že pravi prijatelji. Vedno že ob
napovedi njihovega prihoda težko čakamo
dan, ko bodo spet med nami. V predbožičnem času, ko so prazniki že trkali na vrata,
so nas obiskali učenci 1. b in 4. a razreda
s svojimi učiteljicami Mojco Zakotnik, Majdo Kosec ter Jasno Camlek.
Najprej so se nam predstavili učenci 1. razreda z igrico o Mojci Pokrajculji ter s pesmicami o prihajajoči zimi in kako se živali
pripravljajo nanjo. Med igrico so o vsaki živali, ki je potrkala na Mojčina vrata, zapeli
tudi pesmico. Tako smo slišali pesmice o
volku, medvedu godrnjavčku, zajčku dolgouščku in o mali srnici.
Za najmlajšimi so se nam predstavili še
učenci 4. razreda. Učenka Neca je na kitaro zaigrala pesem Sreča na vrvici. Nežna glasba se je kot topel morski val razlila

Vse srečne družine so si podobne, vsaka nesrečna pa je nesrečna po svoje.
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neracijsko« povezani. Ob koncu prireditve
smo si z njimi izmenjali praznične voščilnice ter vsem skupaj zaželeli veliko zdravja,
dobre volje in učnih uspehov. Učiteljicam
smo zaželeli obilo prijetnih uric, goro potrpežljivosti ter največjo vrečo zadovoljstva
pri njihovem delu. Se že veselimo vašega
naslednjega obiska med nami.

v naša srca, ko je na violino igrala Terezija. Maja je na kitaro zaigrala Sveto noč,
Polona pa na flavto pesem Na planincah
sončece sije. Na koncu pa nas je Martin
razveselil z afriškimi ritmi, ko je zaigral na
nenavadni južnoameriški instrument kahon, ki spada med tolkala. Z nekaterimi
učenci 4. razreda se stanovalci tudi dopisujemo in smo tako še bolj tesno »medge-

Alenka Oblakovič

Začutil sem tihe korake na stopnicah. Prišla je mati; stopala je počasi in varno, v roki
je nesla skodelico kave. Zdaj se spominjam, da nikoli ni bila tako lepa kakor v tistem
trenutku. Skozi vrata je sijal poševen pramen opoldanskega sonca, naravnost materi v oči; večje so bile in čistejše, vsa nebeška luč je odsevala iz njih, vsa nebeška
blagost in ljubezen. Ustnice so se smehljale kakor otroku, ki prinaša vesel dar. (Ivan
Cankar, odlomek iz Skodelice kave)






Spomin 40 mučencev se v krščanskem koledarju obhaja 10. marca. Na ta dan se Rimskokatoliška cerkev spominja 40 rimskih vojakov, ki se niso hoteli odreči krščanski veri in so v
Sebasti umrli mučeniške smrti. Je praznik vseh moških - mučenikov. Praznuje se v veliko
državah, tudi v Sloveniji.

Vsem ženam in mamam še enkrat čestitamo ob dvojnem pomladnem prazniku – dnevu žena in materinskem dnevu – naj bo vsak dan cvetoč kot najlepša
roža na polju in naj drobne pozornosti božajo vaše
srce!

Ne smemo pozabiti tudi na naše moške, ki smo se
jih spomnili na dan mučenikov. Na sliki tokrat zgolj
»kvartet«, včasih pa se v avli zbere celo »sekstet« ali
»oktet« samih moških in kakšno tudi zapojejo (z leve:
Janko Korenak, France Miklavčič, Ludvik Buh in Stanko Krmelj). Naj še naprej ostanejo dobre volje in veselega srca!

Otrok je do petega leta tvoj gospodar, do desetega tvoj služabnik, od desetega do
petnajstega tvoj skrivni svetovalec, potem pa ali tvoj prijatelj ali sovražnik.
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Ambulanta CSS Škofja Loka

Dan se nasmehne tistemu,
ki se mu zna nasmehniti
Pred letom dni sem končala študij turizma in sledilo je dolgo in mučno obdobje
brezdelja, ker pa sem pogrešala delo in
stik z ljudmi, še posebej s starostniki, sem
začela kot prostovoljka obiskovati Center,
sodelovati pri skupinah za samopomoč in
individualnih druženjih.

V primeru poslabšanja zdravstvenega stanja, ob zdravstvenih težavah ali vprašanjih, se stanovalci lahko obrnejo na zdravnika specialista splošne medicine, ki sta
na razpolago štirikrat tedensko, v dopoldanskem ali popoldanskem času.
Stanovalci, ki bivajo na stanovanjskem
oddelku, se nanj obrnejo v ambulanti med
delovnim časom, tiste, ki so nameščeni na
polnegovalnem ali negovalnem oddelku,
pa zdravnik obišče v sobi na podlagi sporočila oddelčne medicinske sestre.

Medicinska sestra v ambulanti naroča stanovalce na zdravniške preglede in ureja
vso potrebno dokumentacijo za zdravniške preiskave stanovalcev.

Dan

Od

Do

PONEDELJEK

7.00

14.00

TELEFONSKA ŠTEVILKA AMBULANTE

TOREK

13.30

19.30

04 62 07 242

SREDA

7.00

13.00

ELEKTRONSKI NASLOV:

19.30

ambulanta.css@css-sl.si

PETEK

13.30

Vem, da boste od ljudi vselej slišali: Nimam časa. Toda če nimate časa za en večer
ali vsaj eno uro na teden, ko bi se zbrali vsi družinski člani, potem družini ne dajete
prednosti. Oprah Winfrey
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Nasmeh nas nič ne stane, vendar čudežno deluje. Obogati tistega, komur je namenjen in ne osiromaši tistega, ki ga poklanja. Zablesti kot sončni žarek, a spomin
nanj lahko ostane za vedno. Nihče ni tako
bogat, niti tako reven, da si ga ne bi mogel privoščiti. Z njim lahko vsak le pridobi. Nasmeh prinaša srečo v hišo, pozdrav
prijatelju, pomoč pri sklepanju poslov. Je
počitek utrujenemu, kažipot zaljubljenemu, sončni žarek žalostnemu in najboljše
zdravilo proti jezi. Ni ga moč kupiti, izprositi, izposoditi ali ukrasti, ker ima vrednost
samo, kadar se ga podarja iz srca.
Za začetek bi torej vsem, ki to berete, rada
poklonila en velik nasmešek. Res drži rek,
da se dan nasmehne tistemu, ki se mu
zna nasmehniti in to je tudi moje življenjsko vodilo. Trudim se vsak dan začeti in
končati z nasmehom, če se le da in četudi
je včasih težko, saj je to najboljše zdravilo
proti stresu. Verjamem, da se vse zgodi z
razlogom in vedno sledim svojemu srcu in
tokrat me je pripeljalo med vas.

Kmalu pa sem dobila priložnost, da se kot
javna delavka tu pri vas tudi zaposlim. Z
nekaterimi izmed vas smo se tako že srečali, za tiste, ki pa me še ne poznate, naj
se predstavim, sem Nina iz Škofje Loke,
vaša nova družabnica.
Trudim se biti pozitivna in obožujem trenutke, ki jih preživim s svojimi najdražjimi,
prosti čas pa poleg dobre družbe rada
namenim tudi jahanju in plesu, ki sta moji
dve veliki ljubezni.
Veselim se, da bom v vaši družbi preživela to leto in vam želim, da bo vsak dan
posebej najlepši dan v vašem življenju,
poln smeha in tistih drobnih radosti, ki vas
osrečujejo.
V upanju, da se naše poti čim večkrat prekrižajo vas lepo pozdravljam.
Nina Veselinović
Svet je lep, če nekomu nekaj daš,
svet je lep, če nekoga rad imaš,
če roko stisneš nekomu, ki trpi,
svet je lep, če si človek do ljudi.

Mož je glava družine, žena pa krona – zlata ali trnova.
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Stiska družine ob bolezni demence
Raziskave po svetu in Sloveniji so pokazale,
da so svojci (partner in otroci) prvi pomočniki
staremu človeku, kadar se ta znajde v stiski.
Pomoč v družini temelji na solidarnosti in občutku odgovornosti. Otroci se čutijo moralno
odgovorni, da pomagajo staršem, ko sami ne
zmorejo več.
Oskrba starostnika z demenco je zahtevna
naloga za svojce, zato ne čudi podatek, da se
s simptomi depresije in izgorelosti borita dve
tretjini svojcev. »Družinske negovalce najbolj
obremenjuje stalno prilagajanje starostnikovim
željam in potrebam, pomanjkanje časa zase in
za lastno družino. Da bi se izognili izgorevanju,
jih je treba postopoma pripraviti na napredovanje bolezni in seznaniti, kaj lahko v posameznem obdobju bolezni pričakujejo in kaj lahko
storijo.« (Muršec 2010: 19)
V prvem obdobju so svojci velikokrat mnenja,
da bodo skrb za starostnika zmogli sami. Seznaniti se morajo z naravo bolezni, možnimi
zapleti glede starostnikovega vedenja ter s
spremembami na intelektualnem in čustvenem
nivoju. Starostnikovo družino je potrebno spodbujati, da si dolžnosti ob starostniku porazdelijo
vsi člani, ki so na voljo. Drugo obdobje je za
družinske člane verjetno najtežje. Nespečnost
zaradi starostnikovega tavanja in beganja, neutemeljene obtožbe, sumničenje, ponavljajoča
se vprašanja in druge spremembe družinske
člane izčrpajo. Svojci, ki s potekom bolezni
niso dobro seznanjeni, menijo, da starostnik
dela kakšne stvari namenoma. Svojci se največkrat v tem času obrnejo na zdravnika in prosijo za pomoč pri obvladovanju starostnikovih
sprememb. V tem obdobju je velika nevarnost
izgorevanja družinskih članov. Družina lahko
povsem zanemari svoje potrebe in izčrpana na
koncu pristane na napotitev starostnika v socialno varstveni zavod. Ob tem pa jo navdaja

občutek krivde in nemoči. V tretjem obdobju se
družinski člani zavedajo, da telo starostnika z
demenco ugaša. V tem obdobju starostnik ni
več aktiven, zato je na videz skrb zanj manjša.
Poveča pa se potreba po negi (Pentek 2000:
26-29).
Svojci, ki skrbijo za starostnika z demenco, nemalokrat postanejo odtujeni, izčrpani in napeti.
Stres, ki ga doživljajo, lahko povzroči depresijo, anksioznost, napad panike, socialno izolacijo. Poleg zdravljenja z zdravili, ki so povezana
z duševnim zdravjem, pa strokovnjaki priporočajo druge oblike pomoči. Gamse navaja:
nudenje splošnih informacij, poučevanje o demenci, podporne skupine, socialna aktivnost,
strukturno reševanje problemov, spoznavno
vedenjske tehnike, treningi za izvajanje nege,
sprostitvene tehnike, svetovanje, dnevni centri
in socialna podpora (Gamse 2009: 64). S temi
oblikami pomoči bi svojci lahko nudili primerno
pomoč starostniku z demenco, dokler skrbijo
zanj, ne da bi se ob tem izčrpali. Pomembno
je, da pomoč poiščejo pravočasno. Sprejeti
tujo pomoč pri skrbi za starostnika z demenco
ni priznanje poraza ali nesposobnosti, ampak
je lahko nadgradnja oskrbe, saj svojec koristi
sebi in posledično tudi starostniku.
Lucija Zakeršnik
Pripravnica v socialni službi

STAROST

ŽENSKE

MOŠKI

SKUPAJ

SPREJEMOV

31-40

-

1

1

Stanov. razmere

0

41-50

2

1

3

Osamljenost

1

51-60

2

6

8

Demenca

4

61-70

3

10

13

Dopust – zač. sprejem

16

71-80

17

13

30

Bolezen

12

81-90

101

15

116

Slepota

2

91-100

39

7

46

Premestitev

20

101 dalje

2

0

2

Rehabilitacija zač. sprejem

0

SKUPAJ

166

53

219

Starost

8

Družinske razmere

0

SKUPAJ

63

Stanovalci po občinski pristojnosti
na dan 31.12.2013
OBČINA STALNEGA BIVALIŠČA

Povprečna starost vseh skupaj je 82 let
in sicer: ženske 84 let, moški 74 let. Povprečna starost starejših od 65 let je 84 let
in sicer: ženske 85 let, moški 80 let.

Odhodi stanovalcev v letu 2013

ŠT. STANOV.
VZROK ODHODA

ŠTEVILO

Škofja Loka

123

Gorenja vas Poljane

23

Smrt v Centru

34

Železniki

33

Smrt v bolnici

12

Žiri

14

Odhod domov

1

Ostalo (člani MDSS)

26

Zaključen začasni sprejem

16

SKUPAJ

219

SKUPAJ

63

ODHODOV

Sem Mili Plantan in prihajam iz Britofa pri Kranju. Po izobrazbi
sem ekonomsko komercialni tehnik; do sedaj sem službovala v
trgovini, večinoma kot poslovodja v večji prodajalni. V prostem
času rada vrtnarim, kolesarim in berem.

Gamse, J. (2009). Bolnik z demenco v družini.
Bolezni in sindromi starosti; 57-46.
Muršec, M. (2010). Bolnik z demenco v družini. V
skrbi za vaše zdravje, 18-19.
Ličen, S., Povhe Milanič, J., Trobec, I., (2008).
Doživljanje svojcev ob pojavu demence v družini
in namestitvijo v socialni zavod: Poročilo o raziskavi. Visoka šola za zdravstvo Izola.

Struktura stanovalcev po starosti in
spolu na dan 31.12.2013

ŠT.

VZROK SPREJEMA

Ambrož, L. (2011). Družina in dementni starostnik. Maribor: Fakulteta za zdravstvene vede.

Ljudje, ki imajo neurejene odnose s svojimi starši, stopijo v zakon res prikrajšani in z izredno
velikim tveganjem, da bodo imeli težave tudi na drugih življenjskih področjih. L. Wade
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Sprejemi stanovalcev v letu 2013

Mili s stanovalko Marijo
Pristavec.

Vseskozi delam z ljudmi in za ljudi. Doma v družbi treh otrok
in treh vnukov, v službi pa v družbi sodelavcev in stanovalcev,
med katerimi se odlično počutim. Trudim se biti ustrežljiva in
prijazna sodelavka in delavka. Upam da mi uspeva.

Vsak pesnik je velik otrok. In vsak otrok je mali pesnik. Vsak slikar je velik pacon.
In vsak otrok je mali malar. (Boris A. Novak)
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Ko Dom postane drugi dom
Selitev, odhod v dom, je eno od najbolj
stresnih in največjih preobratov v življenju.
Pomeni veliko in največkrat dolgoročno
spremembo, ki močno zaznamuje tako
posameznika oz. starostnika, ki je v institucionalno varstvo sprejet, kot tudi njegove bližnje.
Zato naj bo to prostovoljna odločitev in,
če je le mogoče, se naj na to vsi temeljito, premišljeno in načrtovano pripravijo.
Kajti okolje nas veliko bolj zaznamuje, kot
si predstavljamo. Za tako velik korak v življenju si je potrebno vzeti čas in se ne odločati v naglici, nervozi ali pod pritiskom.
Nekateri se zelo težko vživijo v nove razmere, ali se s tem dejansko nikoli ne sprijaznijo. Marsikateri novi stanovalec pa
šele v domskem varstvu polno zaživi.
Kako so doživljali odločitev oz. prihod v
dom in kako se počutijo zdaj, smo povprašali nekatere naše stanovalce.
Ludvik Buh: »Marca bo eno leto odkar
sem prišel v Center. Doma je bilo težko
in enostavno ni več šlo. Da sem od doma
prišel v Poljane, sem včasih potreboval 20
minut, potem pa kar poldrugo uro. Zaradi
zdravja ni šlo, težko sem tudi kuhal. Večkrat sem padel in se nisem mogel pobrati.
Sam sem razmišljal da bi šel v dom, tudi
kar hitro sem dobil mesto. Nič me ni skrbelo, sem si mislil, saj sem bil nekdaj soldat,
vajen sem vsega. Drugače sem izučen kovač. To sem pač vzel kot rešitev. Rad imam
družbo, ni mi težko iti med ljudi. Tudi zato

sem tukaj zadovoljen, nisem osamljen.
Tudi nič ne pogrešam doma, rad pa vidim,
da kdo pride na obisk, da poklepetam po
telefonu in da grem še kdaj v Poljane.«

Stanka Jagodic: »Prišla sem pred 19
leti, od doma iz Kranja. Stanovanje je
bilo majhno, živela sem skupaj s hčerko
in njeno družino. S hčerko sva se pogovorili, zaradi zdravja je bilo težko in sama
nisem več mogla biti. Ona pa službe tudi
ni mogla kar pustiti. Zato sem se odločila
za dom. Na začetku je bilo težko, prav prijetno ni bilo iti od doma, ampak v življenju
tako pač pride. Zdaj sem pa že tako domača, to je moj dom. Rada grem tudi kam od
doma, na izlete sem veliko hodila, hčerka
me tudi velikokrat obišče, včasih grem k
njej na dopust. Za pustni torek nas je vse
presenetila kot maškara, smo jo komaj
spoznali (smeh).«

Tonček in Gefi Žerdin: »Jeseni bo že dve
leti, odkar sva prišla sem v Center. Ni bila
preveč težka odločitev, tudi nisva predolgo čakala, mislim da nekaj mesecev. Zadovoljna sva tu, to je zdaj najin dom. Prej
sva bila pri hčeri, otroci imajo službe in je
kar težko, če potrebuješ pomoč. Dobro je
to, da imava svojo sobo, da sva lahko še
naprej skupaj. Mi smo z vami dobri in vi z
nami, pa gre vse lepo naprej.«

Družina brez ljubezni je kot drevo brez korenin.
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Ljudmila Jereb: »17. maja bo dve leti od
mojega prihoda, odločila sem se zaradi
slabega zdravja. Sicer sem doma živela z
otroki, a oni imajo službe in je težko. Predvsem zjutraj me je vedno skrbelo ali bom
zmogla vstati ali ne, ali se mi bo kaj zavrtelo. Tako sem se odločila, da pridem sem.
Tudi ta prihod ni bil preveč težak, ni bilo
preveč domotožja. To sem sprejela. Bala
sem se samo, da bo tu dolgočasno, pa je
v redu. Navadila sem se, blizu je, obiski
so lahko bolj pogosti, pa tu je kar nekaj
poznanih.«

Štefka Prosen: »Septembra bo tri leta,
sem sem prišla iz doma v Podbrdu, kjer
sem bila tri mesece. Ko sem bila v bolnici
tu še ni bilo prostega mesta, no pa sem
potem kar hitro dobila. Zdravstveno stanje je bil glavni razlog za odločitev. Takrat
sem sicer še hodila, zdaj potrebujem invalidski voziček. Drugače sem kar zadovoljna, včasih pridemo kaj navzkriž, ampak
gre kar v redu. Če se razumeš, gre dobro,
nimam slabih izkušenj. Pa domači me tudi
redno obiskujejo, včasih grem tudi k njim.«
Družina je najlepše darilo.
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Srečno 2014!

Sem Božičku pisala kaj vse sem od sebe dala.
Celo leto cunje prala, prah brisala in sesala.
Pridno kuhala in tud' denar služila.
In, da si »ziher« zaslužim bogata darila.
In kaj mi je Božiček, dedec star »prnesu«?
Bi ga člov'k od jeze kar iz hlač »stresu«.
Eno kuhaln'co in za prah brisat cunji dve,
eno metlo in malo »žajfe« za pranje,
vse za še bolj »spucano« stanovanje.
Zato sem zdaj korajžno pit' začela,
sem skoz' dobre volje in čedalje bolj vesela.
Če tako delam celo leto, sem ugotovila,
me bo za božič pod jelko čakala vsaj tekila*.
Srečno novo leto vam vsem želim.
Ne me klicat', ker imam »mačka«, zato spim.
Tole veselo, šaljivo praznično voščilo mi je
lani poslala naša delovna terapevtka Denis. Želim, da se ob prebiranju nasmejete
tudi vi. Razmišljala sem, kako naj opišem
naše zadnje domsko novoletno praznova-

nje, ki je bilo resnično drugačno kot smo
bili vajeni v preteklih letih. Spomnila sem
se znamenitega reka, ki ga je pogosto ponavljal moj profesor: Za dobrim konjem se
vedno dviguje prah. Kaj to pomeni v našem Domu? Da imamo v njem, kljub vsem
svetovnim krizam, državnim bankrotom in
grabežljivim stečajem, še vedno prav prijetno, domače, prijazno ozračje, v katerem
se lahko vsak stanovalec počuti dobrodošel, sprejet, zaželen. Da se naši zaposleni
resnično prizadevajo, da bi vsi stanovalci
dobili sebi ustrezno oskrbo, pomoč, podporo, po potrebi strokovno obravnavo,
predvsem pa spodbudno, toplo, sočutno
besedo, nalezljiv nasmeh in trden, krepak
stisk roke.
Tokrat smo praznovali v dopoldanskem
času, vsi stanovalci skupaj, v družbi naših
zaposlenih, v ritmu glasbe Dua Frenky, v
Burnikovi dvorani. Ni bilo tako slavnostno
kot običajno, ko smo praznovali v predprazničnem večeru v glavni jedilnici ob bogati glasbeni in kulinarični postrežbi. Bilo je
bolj skromno, preprosto, bolj enostavno.
Ampak slovesno, in kot se spodobi za takšne dogodke, je bilo razpoloženje v dvorani živahno, razigrano in zabavno.
Duo Frenky (Frenk in Brane) sta že naša
dobra, zvesta in zanesljiva prijatelja, ki nam
zelo rada prideta mal' več ta hitrih »zašpilat« in ta počasnih romantičnih »zasvirat«.
Tudi tokrat sta korajžno ubirala strune, tipke in raztegovala meh, ob Frenkovih šalah nas je »lomil« prešerni smeh. Pri hi-

Čez petdeset let ne bo več pomembno, kakšen avto ste vozili, v kakšni hiši ste živeli,
koliko ste imeli na bančnem računu in kako ste se oblačili. A svet bo morda za odtenek
boljši, ker ste bili pomembni v življenju nekega otroka.
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trih, poskočnih polkah se je plešoči moški
spol trudil copate na nogah obdržati. Pri
nežnih valčkih so se, ob prijetnih spominih
na bogato preteklost ali pa kar tako, marsikateri gospe zasvetile solze v očeh. Pa
niso bili le lepi spomini vzrok lesketanju v
očeh. Marsikomu so po licu zdrknile solze
sreče, hvaležnosti, ljubeče radosti. Skratka, od navdušenega poskakovanja in vrtenja neugnanih plesalcev se je tresla, ne
le dvorana, ampak vsa »južna« hiša, do
temeljev. Naše skrbne kuharice so nam
pripravile slastno pecivo, vedno dobrodošlo kavico in seveda najboljše vino. Šampanjec je ob napovedani polnočni uri tekel
v kozarce in iz njih v naše želodce. Dobre
želje, prijazne misli, topli objemi so kot lahek spomladanski vetrič zaplapolali med
nami. Obljubili smo si življenjsko zvestobo
v dobrem in hudem čez celo prihajajoče
leto, do naslednjega novega leta. Bomo
zmogli? Bomo, ja!
Kot že najbrž veste, smo v lanski jeseni
v našem Domu temeljito prenovili kuhinjo.

Izredno pridne, prilagodljive, stanovalcem
prijazne in svojemu delu predane kuharice so ves čas prenove kuhale v začasni
kuhinji v delu jedilnice. Njihovi pogoji dela
so bili res težki, a zaposleni v kuhinji niso
klonili. Tako v vsem tem času niso niti enega obroka pustili nepripravljenega. Vredno
pohvale in hvaležnosti. Zaključna dela, sodeč po predvidevanjih, niso bila končana
do božičnih praznikov, čeprav je takrat že
obratovala povsem prenovljena kuhinja.
Zato smo lani izjemoma izpustili veliko
slavnostno praznovanje.
Čisto za konec pa še v obrazložitev k zgornjemu voščilu:
*Tequila je močna alkoholna pijača, ki jo
pridobivajo iz fermentiranega soka agave,
ki ga destilirajo v posebnih kotlih. Pijača
je dobila ime po kraju Tequila (Mehika),
od koder naj bi izvirala in je prva destilirana alkoholna pijača, ki so jo proizvajali
v Ameriki.
Alenka Oblakovič

Slovenski kulturni praznik v Centru
Pri nas ne praznujemo le rojstnih dni, obletnic, novega leta in velike noči. Že vrsto
let, z vso predanostjo našemu največjemu
pesniku in slovenski poeziji, praznujemo
tudi slovenski kulturni praznik. V hvaležen,
spoštljiv spomin na Franceta Prešerna ter
vse druge slovenske pesnice in pesnike,
pripravimo krajši recital slovenske poezije,
pri katerem ob pomoči naših delovnih terapevtk sodelujemo stanovalci sami. Tako

je bilo tudi letos, ko smo dan pred kulturnim praznikom prisluhnili kleni slovenski
besedi. Bilo je preprosto, izbrano, spontano, resno, a tudi šaljivo in igrivo. Prav takšno razpoloženje se je iz recitacij prelilo
na nas poslušalce.
Delovna terapevtka Romana nas je razveseljivo presenetila z deklamacijo Prešernove zabavljive pesmi Povodni mož. Za

Človek ima v življenju tri prijatelje: materialne dobrine, družino in dobra dela. Prvi nas
spremlja do smrti, drugi do groba, tretji pa preko groba.
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Prenovljena kuhinja

MED NAMI
njo sta se s krajšima deklamacijama predstavila tudi pogumna stanovalca Darinka
in Jože Radovan. Interpretacije pesmi so
bile res občutene, samosvoje. Stanovalec Mojmir nam je predstavil zgodovino
Prešernove Zdravljice, njeno uglasbitev
(Stanko Premrl) ter izbor 7. kitice za besedilo slovenske himne, kajti pogosto zmotno mislimo, da je Zdravljica slovenska
himna. Vsi recitatorji so si ob koncu kulturnega programa prislužili velik aplavz.
Hvala vsem, ki ste z globokim občutkom
za lepo, bogato, pristno slovensko besedo
ter z naklonjenostjo ali celo z ljubeznijo do
poezije prisluhnili prazničnemu recitalu.
France Prešeren (3. december 1800 – 8.
februar 1849) se je rodil kot tretji otrok in
prvi sin materi Mini ter očetu Šimnu, po
domače Ribičevemu, iz Vrbe na Gorenjskem. 3. decembra je bil na koledarju
zapisan sveti Frančišek Ksaverij, španski
misijonar, ki je umrl davnega 3. decembra 1552. In tako je France Prešeren kar
po njem dobil svoje ime. Že zelo zgodaj
je kazal izjemno nadarjenost, zato so ga
leta 1808 postali k stricu Jožefu, ki je kot
duhovnik služboval na Kopanju pri Veliki
Račni. Od leta 1810 je obiskoval ljudsko
šolo v Ribnici, kjer je bil kot odličnjak za-

V sredini decembra 2013 je ponovno steklo delo v glavni kuhinji, ki je bila v celoti prenovljena po 35 letih. V času obnove je bila začasna kuhinja kar v jedilnici in dvanajst
sodelavk skupaj z vodjo kuhinje Zvonko Pešec je v težkih delovnih pogojih pripravljalo
tisoč obrokov dnevno. Obnova je stala 230 tisoč evrov.
V domsko jedilnico prihaja dnevno jest kakih šestdeset stanovalcev, ostali imajo obroke na svojih oddelkih. Stanovalcem od vsega najbolj teknejo preproste, domače jedi,
ki jih poznajo že od mladosti, kot je polenta, žganci, ješprenova enolončnica, zelje,
repa, »štrudli«, štruklji itd.

Kakor mati prede, tako hči tke.
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pisan v zlato knjigo. Leta 1812 je šolanje
nadaljeval v Ljubljani in leta 1813 začel
obiskovati gimnazijo. Po končani gimnaziji
je v Ljubljani zaključil še dva letnika tedanje »filozofije« in leta 1821 odpotoval na
Dunaj, kjer je končal še tretji letnik. Naslednje leto se je vpisal na dunajsko pravno
fakulteto. Leta 1828 je postal doktor prava.
Študij je dokončal z odliko. Prvo zaposlitev
je dobil pri advokatu Leopoldu Baumgartnu v Ljubljani.
Njegovi prvi pesniški poskusi segajo v
leto 1825. Med prve pesmi spadata tudi
Zarjovena d'vičica in Povodni mož. Prvič
je objavil pesem z naslovom Dekelcam
leta 1827 v Ilirskem listu. Prešeren je bil
kot praktikant zaposlen tudi pri ljubljanski
davčni upravi ter pri advokatih Leopoldu
Baumgartnu in Blažu Crobathu. Po opravljenem sodniškem in odvetniškem izpitu
(1832) je prvič zaprosil za samostojno advokaturo, ki jo je dobil šele po šesti prošnji
(1846). Prešeren je bil prijazen gospod, ki
je imel zelo rad otroke in jim je neprestano
delil fige, zato so ga otroci klicali dr. Fig. V
trnovski cerkvi je leta 1833 srečal Primicovo Julijo, ki je dolgo časa predstavljala
navdih za številne njegove ljubezenske pesmi. Leta 1838 je spoznal Ano Jelovšek, s

Oči sem večkrat prašal, ali smem ljubiti te; odgovora ne zvem.
Od daleč gledaš, draga, me prijazno; prevzetno vihaš nos, ko mimo grem.
Ak' v tebe so obrnjeni pogledi, odtegneš precej svoj obraz očem;
al' ak' dekleta druga ogledujem,
zakriti jeze ni ti moč ljudem.
Tako, al' ljubiš me al' me sovražiš,
kak' bi ti ustregel, siromak ne vem.
								 France Prešeren, 2. gazela

Najlepše je biti z družino.
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katero je imel tri otroke Terezijo, Ernestino
in Franca. Čeprav se zveza ni poglobila, je
z njo in otroki vzdrževal stalne stike in jim
po svojih močeh denarno pomagal. Terezija in Franc sta umrla že v otroških letih.
Hči Ernestina Jelovšek je kasneje napisala Spomine, v katerih je opisala odnos
med očetom in materjo. Prešernova neuslišana ljubezen življenja pa je bila še vedno Julija, saj Ana v Prešernu ni vzbudila
tovrstnih ljubezenskih emocij. Prehitra izguba ljubljenih oseb, še posebej prijateljev
Matija Čopa, Emila Korytka ter Andreja
Smoleta je Prešerna zelo prizadela. Umrlih prijateljev se je spomnil tudi v svoji poeziji. Decembra leta 1846 je izdal pesniško
zbirko Poezije. To leto pa je tudi končno
dobil samostojno advokaturo v Kranju, kamor se je preselil. Tu je 8. februarja 1849
tudi umrl.
V življenju pesnika Franceta Prešerna se
je nagrmadilo toliko križev in težav, da se
lahko samo čudimo, kako mu je uspelo
premagati neizprosno gorje, s katerim se
je moral soočati na svoji osebni in poklicni poti. Neizprosen boj z zlo usodo mu je
včasih le uspelo popestriti s kakim veselim dogodkom v krogu svojih prijateljev
in znancev. V Prešernovem času so bila
godovanja in praznovanja drugih osebnih
jubilejev še posebno vesel dogodek. Godovne dneve so slovesno praznovali, dan
pred tem pa slavljencu pripravili tako imenovani ofreht, posebno godbo s pokrovkami in drugo podobno ropotijo.
Zdravljíca je pesem, ki jo je Prešeren napisal novembra leta 1844. Stanko Premrl
(1880 - 1965), slovenski duhovnik, skladatelj in glasbeni pedagog, je na besedilo
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Lubnik
Ena hiška je na vrhu hriba.

la. Niti ene njegove knjige nisem prebrala,
čeprav nekatere obstajajo tudi v brajici.

Kdo neki tam v njej prebiva.
Tam za nekaj ur doma je cela Loka.

Naš gost nam je tokrat znal ogromno povedati o sebi. Razširil si si zraven obzorje.
Predavatelj je svoje predavanje začel ob
treh popoldan, trajalo je do šestih zvečer,
z vmesno, krajšo pavzo. Čas nam je naglo
mineval. Seznanila sem se še z ostalimi
udeleženkami srečanja, z ženami, ki so
spretne v ročnih delih, s samostojnimi slikarkami.

Vsak po svoje tja gor stoka.
Ko zvonovi Svetga Jakoba še spijo,
že ta prvi bližje k Bogu pohitijo.
Vse za družbo in za službo.
Za telo in dušo, da ne bo treba še pod rušo.
Ko lije kot iz škafa in ko sonce najbolj sije,
od zore pa do mraka se tam dobro je in pije.
Kot v morju je vesela riba,
tako težko bi mi brez tega hriba.

Najlepšo januarsko nedeljo je naša prijateljska druščina preživela v koči na
Lubniku in sicer kot dežurni planinci.
To pomeni, da smo poskrbeli za vse
obiskovalce, ki so se tega dne povzpeli na 1025 m visok vrh v Škofjeloškem
pogorju, da niso odšli ne žejni in ne
lačni.
Ob tej priliki je nastala tudi ta pesmica,
avtorica je Jožica Anžel.
Andreja Sušnik
Prešernove Zdravljice 24. septembra 1905
napisal zborovsko skladbo.
Po 6. členu ustave je 7. kitica Zdravljice
besedilo himne Republike Slovenije. Melodija je iz istoimenske zborovske skladbe
skladatelja Premrla.
Alenka Oblakovič

Kar najboljši in najmodrejši starši želijo svojim otrokom, bi morala skupnost želeti vsem
otrokom. John Dewey
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Vsebinsko bogat literarni krožek na
kranjskem društvu slepih

Po dolgih letih sem končno, od novembra
naprej, članica Medobčinskega društva
slepih in slabovidnih Kranj, pa se lahko
tudi tu udeležujem raznih aktivnosti. Ne
spadam torej več pod koprsko zvezo, udomačila sem se tu.

Nek januarski ponedeljek sem se, z mnogimi predstavniki društva, v tamkajšnjih
prostorih, udeležila zanimivega srečanja s
pisateljem Ivanom Sivcem. Trije stanovalci
loškega Centra smo se popoldan s kombijem podali od tu do prostorov društva.
Luka Pavlin, zadolžen za takšna srečanja,
je pisatelja toplo pozdravil. A na srečanju
žal ni bil prisoten tajnik Beno Virt. Zelo
sem ga pogrešala, mogoče je bil zadržan.
O Ivanu Sivcu pred njegovim predavanjem
nisem vedela skoraj nič. Bolj površno sem
ga poznala. Le to sem nekako slutila, da je
pisal tekste za izključno narodno zabavno
glasbo. Za njegovo ime sem večkrat sliša-

Gospod Sivec je poklicni novinar, slavist,
delal je na radiu. Opravil je doktorat, magistrsko nalogo o Avsenikih, o njihovi prepoznavnosti in popularnosti, doma ter po
svetu. Ogromno knjig je napisal. V nekaterih je natančno popisoval stare slovenske
običaje, naše kozolce, katerih dejanska
uporaba se zdaj množično, načrtno opušča. Tu in tam še vidiš kak kozolec naložen s senom.
Med Sivčevimi knjigami bi recimo omenila tisto z naslovom Pesem njenih zvonov.
Glavna junakinja v njej je prizadeta kmečka žena Kati. Njej je posvečena knjiga oz.
kar pesem. Kati je zaljubljena v Ivanovega strica. Toda ta umre, kmetici se omrači
um. Hodi naokoli, zvoni ponoči, zabrede v
neko vodo.
Na predavanju smo izvedeli nekaj o članih raznih ansamblov, o duhovitem Sivčevem druženju s Francem Fleretom, o
izumu harmonike, ki so jo igrali komaj v

Če imaš družino imaš družinsko srce!
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19. stoletju in je postala med nami narodni
inštrument. O prvih neuspešnih nastopih
ansambla Avsenik v Pratru na Dunaju. A
Avseniki so se nato uveljavili. Pristna domača glasba, takele viže, to te osrečuje.
Avtor je izjemno hvalil skladbo Na Golici,
saj je izredno temperamentna in tudi največkrat predvajana skladba na svetu!
Od narodno zabavne glasbe je avtor na
našem srečanju prešel k drugim stvarem.
Poročal nam je o naravi, zadrževal se je
ob našem odnosu do planin, ob našem
simbolu slovenstva – Triglavu, ob znamenitem Jakobu Aljažu, ki je dal postaviti
stolp ter skušal Nemcem dokazati kako
smo Slovenci narodno zavedni. Presenetilo me je pa to, da je Aljaž napisal slovensko besedilo za skladbo Sveta noč (od
Gruberja).
Marsikaj v tem prispevku spuščam, vse
pač ni mogoče navesti, ker bi bil članek
predolg. Nekaj sem le zapisala.
Naš gost nam je za slovo predstavil še celotno slovensko zgodovino, njene začetke s Karantanijo, ki jo je vodil kralj Samo,
ustoličenje vojvod itd. Preproste kmete so
ustoličevali za slovenske vojvode. Opozorila bi vas na lik kneginje Eme. Imela je
pravega moža ter ljubimca. Dolgo je zaradi tega niso proglasili za svetnico. To je
storil, z drugimi zgodovinarji, šele nekdanji
papež Janez Pavel II. Zadržali smo se tudi
ob opisu Emone ter ob Rimskem cesarstvu, ki je obsegalo celo Španijo ter Afriko.
Mogočno je bilo. Novejše zgodovine se nismo preveč dotikali.

Moj članek bi bil na tem mestu le pomanjkljiv, če vam ne bi napisala kako je pisatelj s svojim bratrancem vandral po svetu.
Sorodnika sta krenila na Aljasko, kjer sta
prišla v stik z medvedi grizliji in psi haskiji.
Grizliji so še veliko bolj napadalni od naših
medvedov. Če si kupiš posebno pršilo za
medvede ter špricneš vanje, jih zlahka odženeš od sebe. Obenem bežijo medvedi
od tebe, če glasno kričiš, govoriš.
Tako sta si na celini kupila tako pršilo. Zunaj sta si postavila šotor, v njem sta prespala. Zjutraj ju je nekaj zdramilo. Preplašena sta se spraševala, če so medvedi
tu. A v njuni bližini se je pojavilo dvanajst
Indijancev. Hoteli so ju odgnati s svojega
teritorija, ker so mislili, da sta Američana.
A ko sta jima povedala kdo sta, so bili z
njima prijaznejši. Nazadnje sem pisatelja
vprašala, če se je na svojem križarjenju
srečal s haskiji. Povedal mi je, da morajo
biti ti psi stalno gibčni, vedno morajo opravljati svoje naloge.
S pisateljem smo se še slikali, stisnili smo
mu roko, zaželeli smo mu vso srečo v bodoče. Taka srečanja te duhovno obogatijo,
oplemenitijo, bolj si izobražen, razgledan.
Nataša Mihevc
Nesmiselno
“Ločil se bom!” je Franc rekel prijatelju.
“Zakaj pa?” je bil ta radoveden.
“Že mesec dni ne govori z menoj!”

BILI SO MED NAMI
Popotnik postoj - kar si ti, smo bili mi...
BOŽIČ Stanislav (1919)

KRAJNIK Janez (1929)

BERNIK Milan (1934)

BENEDIČIČ Frančiška (1922)

LUZNAR Marija (1921)

ZUPANC Marija (1923)

KRIŽNAR Alojzija (1918)

REBIČ Justina (1929)

BAJT Stanislav (1918)

FRAS Danijela (1928)

JEREB Marija (1923)

KOŠENINA TRŠKAN Marija (1925)

BENEDIK Marija (1923)

OBLAK Frančiška (1929)

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






Je čas, ki da,
je čas, ki vzame,
pravijo, je čas,
ki celi rane,
in je čas, ki nikdar ne mine,
ko zasanjaš se v spomine.

“Bodi vesel! Tako ženo je prav težko dobiti!"

Umazano perilo je treba prati v družini.

26

MED NAMI

So časi, ko se zdi, da pomeni starševstvo le hranjenje ust, ki vas grizejo.

27
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PRITOŽBE, POHVALE, POBUDE

ČISTO VSAKDANJE STVARI

PROSIM. HVALA.

CSS Škofja Loka
razpisuje

V prejšnji številki smo vam informativno predstavili projekt Prosim. Hvala, ki je
usmerjen k ozaveščanju in opominjanju
posameznika o varčevanju.

POSAMEZNIH ODDELKOV

Projekt temelji na vizualnih opomnikih v
obliki nalepk in simbolov, ki jih preprosto
nalepimo na mesto, kjer želimo opozoriti
na varčevanje. Vsak simbol je oblikovan
z namenom, da ga uporabnik čim hitreje
poveže z dotično tematiko.

na katerem bomo na podlagi predlogov,
izbrali imena za posamezne oddelke Centra.

Tokrat vam, kot nadaljevanje, predstavljamo nekaj posameznih simbolov.

NATEČAJ ZA POIMENOVANJE

Ustrezno ime imamo trenutno le za oddelek Mozaik,
s poimenovanjem preostalih sedmih pa želimo v Center vnesti še več
domačnosti, prijaznosti, medsebojne povezanosti,
vzpodbuditi sodelovanje ter hkrati slediti tudi sodobnim trendom.
Stanovalci, zaposleni ali svojci
lahko svoje predloge oddate v posebno skrinjico,
ki se nahaja v recepciji Centra,
najkasneje do 30. aprila 2014
Posameznik lahko predlaga poljubno število imen,
ob tem pa je potrebno zapisati tudi svoje podatke
(ime, priimek, naslov).
Izmed predlogov bo za dokončni izbor imen
odgovorna tričlanska komisija.
Nova imena oddelkov bomo predstavili na slovesni prireditvi,
najbolj izvirne oz. izbrane predloge pa tudi simbolično nagradili.
VABLJENI K SODELOVANJU!

Voda.Hvala.
Zjutraj vstanem in s težkimi nogami prilezem do kopalnice. Grem na stranišče,
potegnem vodo, za vsak slučaj dvakrat
ali trikrat. Med umivanjem zob voda teče.
Usedem se na stolček v tušu in si privoščim daljšo jutranjo prho, topla voda dobro
dene mojim kostem. Po zajtrku si skuham
kavico. Želim pomiti s toplo vodo, pa četudi nanjo čakam celo večnost.
Manj porabiš zdaj. Več imaš kasneje.

Luč.Hvala.
Pridem v sobo, prižgem luč. Odložim palico. Počasi grem do kopalnice, prižgem
stropno luč, lučko nad umivalnikom. Umijem roke. Grem do mize, prižgem lučko.
Odprem hladilnik, nič mi ne diši, zaprem
hladilnik. Oddrsam do postelje, se uležem
in zaspim. Sredi noči se zbudim, s težavo
vstanem in začnem ugašati luči. Spomnim
se na neplačan račun.
Več ugašaš, manj plačaš.

Vtikač.Hvala.
Imam podaljšek z desetimi vtičnicami.
Praktično, mar ne? Narobe. Vedno znova
v njem pozabim nekaj vklopljenega. Zaradi polnilca za mobitel, polnilca za baterije,
paličnega mešalnika in zvočnikov imam
višji račun. Zaradi v električno omrežje priklopljenega toasterja in likalnika pa bom le
za las ušel smrtni nevarnosti. Mogoče pa
le ni tako dobro imeti veliko vtičnic!?
Manj porabiš. Več privarčuješ.
Povzeto po spletni strani
http://prosimhvala.si/

Rojstvo otroka za vse v družini je sreča. Ampak skrbeti zanj je nesreča.
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Povsod je lepo, a doma je najlepše.
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ZDRAVILO ZA DUŠO IN SRCE

Glasba nas je znova pospremila
v radostne praznične dni
Daniel Malalan, ki je znova napovedoval
program, nam je povedal, da se je število godbenikov v orkestru povečalo ter da
ogromno potujejo; uveljavljajo se po svetu,
v javnosti; poželi so vrsto priznanj, bili so
med drugim v Španiji in v Hollywoodu.

Letos sem bila za božič spet doma med
svojimi najbližjimi, kjer sem se v glavnem
krasno počutila. Obenem mi je bilo zopet
toplo pri srcu prav na Štefanovo zvečer,
saj sem se s svojimi domačimi in z dobro
znanko znova udeležila tradicionalnega
božičnega koncerta Mladinskega pihalnega orkestra s solisti, ob obali, v nabito polni dvorani na Bonifiki.
V sebi sem začutila mir, pristno praznično vzdušje, čar božiča, zlasti ob skladbi
Hugolina Satnerja Sveta noč, ter na koncu
prireditve. Koncert mi bo dolgo ostal v lepem spominu.

Požrtvovalen, vešč in spreten vodja mladih pihalcev Nejc Cukljan, se skuša z orkestrom naprej truditi in godbenike vzgojiti
v prave virtuoze. Mojster je v tem. To so
godbeniki na svojem koncertu tudi dokazali. Videlo se je, koliko dirigent vadi z njimi, tehnično brezhibni so bili na glasbilih,
muzicirali so učinkovito, izvrstno.

Sama prireditev se je začela. Vredno si jo
je bilo ogledati ne glede na tu in tam manj
kvalitetna dela. Godbeniki so skupaj s koprskimi mažoretkami, slovesno, ob bobnih
prikorakali na oder. Ploskali smo vneto,
razgreto. Skladba, ki so jo godbeniki najprej uvrstili v svoj spored, je nosila naslov
Gorska panorama; popeljala nas je torej v
naravo. Njen avtor je Schneider. Sploh ne
vem v katero stilno obdobje bi spadal. Težko to sodim z muzikološkega stališča, kajti
ne poznam ga. Mogoče bi bil romantik.
Delu je sledil bolj mračen odlomek Wagnerjeve opere o ljubezni in smrti. Resnično je zazvenel turobno z lenimi, počasnimi akordi. Septine, disonance so bile bolj
ostre. Tretja skladba ti je dala več energije,
moči. Šlo je za živahno koračnico, odlomek iz Verdijeve opere Aida. Tu je močno
izstopala s svojo pompoznostjo trobenta.

Zdaj se nameravam malo posvetiti solistom koncerta. Brez njih prireditev ne bi
bila tako odlična. Nujno je treba na tem
mestu omeniti fantastičen pevski zbor iz

Neumen je tisti ptič ki se svojega gnezda sramuje.
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ZDRAVILO ZA DUŠO IN SRCE
Postojne pod vodstvom Mirka Ferlana. In
navsezadnje ne smem mimo priljubljene
pevke Anike Horvat, ki sem jo prvič v živo
slišala. K njej se pozneje vrnem. Postojnski
zbor nas je očaral, name je napravil globlji
vtis z zelo občutenim, ganljivim, ubranim
petjem, z mehko akordiko. Zapeli so nam
naslednje pesmi: pesem o Svetem večeru, nato prej omenjeno Satnerjevo Sveto
noč, pesem Čukova ženitev, pa pesmico z
naslovom Ive. Sveta noč je bila zapeta nežno, počasi, zasanjano, čudovito. Naravnost božala ti je srce. Manj znana melodija
me pri petju ni motila, v niansiranju so bili
sijajni, enkratni soprani. Narodna Čukova
ženitev te je spominjala na kanon ali fugo,
kjer so glasovi na razne načine izvajali
melodijo, drug za drugim so vanjo vstopali;
izmenjavali so se med sabo. Radostna pesmica Ive je bila po vsej verjetnosti belokranjska. Predstavljati sem si smela kako
Ive pase ovce.
Preden nam je zbor odpel svoje začetne
pesmi, sem še izvedela, da so tudi pevci dobivali vrsto let priznanja za uspešne
nastope ter da sama Postojna ni znana
le po jami marveč je zanimiva še zaradi
zmaja ter zaradi torb. Velikanskega zmaja
so nekdaj uničili. Potem so se ljudje začeli
baviti s torbami, zato Postojnčanom pravijo tudi torbarji.

kale scena: korakanje dinozavrov po našem planetu. Toda skladba ni bila preveč
prepričljiva.

Slišali smo skladbo o kraguljčkih, o saneh.
Od srca smo se nasmejali, naenkrat je orkester prenehal igrati. Občutek si imel, kot
če bi se sani res ustavile. Spraševali smo
se kaj zdaj; pa je vse gladko steklo.
Anika Horvat me ni razočarala, prisluhnila
sem ji z veseljem. S pravim žarom, energično, z iskrico optimizma, kot le ona zna,
nam je ob spremljavi godbe zapela dve
popevki, Lahko noč Piran ter Belo nebo.
Pozneje se ji je pridružil meni manj znan
pevec Žiga Rustja z božično pesmijo. Mažoretke, ki so letos celo ustanovile svojo
društvo, so plesale, drugič smo slišali bobne. Prireditev se je končala s Strausovim
Radetskim maršem. Ploskanju ni bilo videti ne konca ne kraja, ob taktih marša.

Predsednica orkestra se je tudi letos zahvalila vsem sponzorjem za dobro, uspešno izpeljano prireditev. Vsi umetniki si za
svoj nastop zaslužijo še enkrat čestitke.
Prav je tako, ker lahko glasba vedno najde
pot do vseh src. Koncert, ki je bil resnično
vsebinsko bogat mi je popestril, razgibal
božič.

Zopet do koncerta. S programsko glasbo
smo se oddaljili od zbora, slikovito smo
se približali daljni Škotski. Orkester nam
je zaigral Jurski park. V ozadju nam je bil
prikazan film, pred nami se je odvijala ta-

Nataša Mihevc

Dobra mati ne vprašuje ali hočeš, temveč da. Angleški
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UTRINEK DNEVA

Zakaj samo leto 2014?
Leto 2014 je razglašeno za mednarodno
leto družine. Vse lepo in prav, a zakaj le
leto 2014? Zakaj ni to leto za letom, z dneva v dan?

Utrinki Mozaika
Zakaj je dom

Če bi si vsak prizadeval vsak dan, da naredi nekaj dobrega za najbližjega v družini,
bi ta dobrota in toplina najbrž potiho prešla
domače meje tudi do soseda, do sovaščana, do soobčana. Sčasoma bi se pozitivna
energija in tihe želje za dobro vseh začutila povsod po naši dragi Sloveniji. Če poslušamo tuje obiskovalce kaj mislijo o Sloveniji – slišimo samo dobre in lepe misli o
njej! Kaj pa mi? Smo kot otroci, ki doma
samo tožarijo drug drugega.

Čeprav poti že skoraj ni,

Upam, da pride čas, da bo tako kot v veliki
družini, kjer znajo starši otrokom razložiti vse tako razumno, da prisluhnejo drug
drugemu s prijetnim nasmehom na obrazu. Da se potrudijo, da naredijo to, kar so
morda v preteklem času pozabljali.

domov prav vsak se vrača,

Saj sem prepričana, da se začne vse dobro v družini. Kajti družina je osnovna celica neke celote.

In vračamo se spet nazaj,

Marija Ana Petek
Prebold

vse ozke so in krive …
vijugajo se prek' dolin,
čez grape in čez njive.
Pa te pripeljejo domov
od vsepovsod, čez leta,
in srečen si, če si doma
- čeprav je jed pogreta.
Tako bilo je - in še je:
če to mogočna hiša je,
al' koča od berača.
Morda pa dom zato stoji,
da pridemo in gremo?

Na fotografiji je stanovalka Dolenc Marija,
ki nas je s kitaro spremljala ob petju. Radi
prepevamo ljudske pesmi, popevke, narodno zabavne, cerkvene pesmi in velikokrat
glasba nekatere vzpodbudi tudi k plesu.

ko več drugam ne vemo?

Marija Ana Petek
Obiskali, zapeli in zaigrali so nam člani PZ
Suha.

Vzemi si čas za igro z otroki in

Ljudje bodo pozabili, kaj ste govorili,

čudovite trenutke s svojo družino, saj

ljudje bodo pozabili, kaj vse ste naredili,

se otroci najbolje učijo v okolju veselja

vendar ne bodo pozabili, kako so se v

in prostega časa.

vaši družbi počutili. (Maya Angelou)

Če vzgajaš moža, vzgajaš njega; če vzgajaš ženo, vzgajaš celo družino. Arabski
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Stanovalka Štajer Zorka pri branju časopisa, ki je eno izmed priljubljenih vsakodnevnih dejavnosti stanovalcev. Kdor zmore se
ga vzpodbuja, da bere sam. Sicer se temu
posvetijo varuhinje, ki z branjem stanovalce seznanjajo s tekočimi novicami, berejo
pa tudi knjige, predvsem povesti, pravljice,
duhovna besedila in podobno. Največkrat
je vse prebrano tudi iztočnica za pogovor,
iz tega pa se lahko na zelo preprost način v
nadaljevanju izpeljejo tudi vaje za spomin.

Družabne igre kot so Človek ne jezi se,
domine, kockanje, igre z baloni in žogami so prav tako del vsakdana, s tem se
vzpodbujajo in ohranjajo tudi motorične
sposobnosti.

Kdo orjak je ta,
ki glave tri ima,
iz kamna trup, noge
in naroda srce?
				

(valgirT)

Moža ne drže v hiši otroci, temveč ženina modrost. Madagaskarski
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Različni izdelki, ki jih naši stanovalci pripravljajo so posvečeni bolj ali manj pomembnim
dogodkom, praznikom. Srčki na sliki so ravno pravšnji za Valentinovo ali Gregorjevo.

Zimo in sneg smo prinesli kar v hišo – sneg smo naložili v škafe, ga prinesli na mizo in izdelovali
snežake.										
Tatjana Pivk

Na prvi pogled je risanje preprosto, a zahteva mirno roko, natančno oko, prepoznavanje barv in domišljijo.									
										
Judita Čarman
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Star, odslužen lesen okvir smo oblekli v peno in čezenj prevlekli blago (pritrdite ga na zadnji strani z risalnimi žebljički ali s tapetniškim spenjačem). Iz barvastega tršega papirja smo izrezali cvetlice in liste ter jih z lepilom pritrdili na prej pripravljen okvir. Po želji lahko izdelamo tudi notranjost
okvirja s kakšno mislijo, risbo, mi smo dodali tudi vejice na katere smo prav tako pritrdili cvetlice.

Za izdelavo snežink smo potrebovali okrogle blazinice vatirane vate, vatirane palčke, lepilo in
sukanec ali vrvico. Na eno blazinico vate smo nanesli lepilo, na to razporedili vatirane palčke in
čez položili drugo blazinico. Pritrdili smo vrvico in snežinke obesili pod strop.

Pomladno sonce nas vabi na vrt in tudi ustvarjalne delavnice so posvečene tej tematiki.
Barbara Kumer

Darila otroci pozabijo, dobrote nikoli! (ljudski pregovor)

Ljubi in zaupaj vase ter svojo družino, da boš okrog sebe ustvarjal okolje ljubezni in miru.
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Lik zapolnite s številkami od 1
do 9 in sicer tako, da bodo v
vsaki vrstici, v vsakem stolpcu in v vsakem izmed devetih
kvadratov vse številke od 1 do
9. Nobena številka v posamezni vrstici, stolpcu in kvadratku
se ne sme ponoviti. V pomoč
je nekaj številk že vpisanih v
lik.
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"Katera stvar na svetu je najbolj pravično
razdeljena? "
"Pamet! Ali se je že kdaj kdo pritoževal da
jo ima premalo? "

“Prosim, svetujte mi, ali imam vzrok za
razvezo zakona zaradi krutosti. Vsak dan,
ko se mož vrne iz službe domov najprej
poljubi psa, nato šele mene.”

Če ženka je enka
in mož ni devet,
kaj mož je v zakonu,
če par sta deset?
		
(alčiN)

“Ne vem kaj naj storim. Z ženo ne morem
več vzdržati, tako me ponižuje in muči!”
potoži Miha prijatelju.

Pet bratov ti streže, pomaga,
so tvoji, nihče ti ni brat,
hudo je, če njih kdo omaga,
saj vsak izmed njih je zaklad.
			
(alituČ)
Ko v čopu krepak je še z brati –
v okras je, v zaščito in kič,
če pade, se znajde v solati,
krog njega je vik in hudič.
			
(saL)

Babica in vnuk

Vnuk pa reče: "Kdo mi ga bo pa pripeljal
nazaj?"

Dober razlog
“Gospod sodnik, moj mož deset let ni hotel
govoriti z menoj!”
“Je to res?”
“Nisem je hotel prekinjati!”

Uči svoje otroke skozi pogovor, naklonjenost in podporo in ne pozabi: tisti, ki pretepa
zato, da nauči, uči pretepati.

“Ne pusti se ji in se ji upri!”
“Kako pa naj to storim?”
“Pojdi domov, udari po mizi in ji reče: “Tukaj bom odslej jaz gospodar! Ne boš me
več poniževala, ne boš mi ukazovala in
delala bo kar bom jaz zahteval! Če ti kaj
ni prav pa pojdi od hiše!”
Čez nekaj dni se prijatelja zopet srečata.
“Si ravnal po mojem nasvetu?”
“Sem! Ko sem prišel domov sem rekel:
“Tukaj bom odslej jaz gospodar! Ne boš
me več poniževala, ne boš mi ukazovala
in delala boš kar bom jaz zahteval! Če ti
kaj ni prav pa pojdi od hiše!”
“In kaj je ona rekla na to?”

Babica vpraša vnuka: "Ali si lahko sposodim tvoje kolo, da grem na pokopališče?"

“Težko bi vam odgovorili, dokler ne pošljete vaše fotografije,” se je glasil odgovor.
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Gospodar

5

Fotografija
Razočarana žena je napisala pismo v rubriko “Kramljamo s psihologom”:

Uganke

“Nič. Ni je bilo doma!”

Kolački
Sončno popoldne. Oče leži na smrtni
postelji. Ob njemu je v zadnjih uricah tudi
njegov sin. Oče iz kuhinje zavoha prečudovit vonj po sveže pečenih kolačkih –
ženina specialiteta.
Pogleda sina in reče: “Sine. Skoči prosim
k mami v kuhinjo in mi prinesi kak kolaček.”						
Sine res odvihra v kuhinjo in čez čas
pride nazaj praznih rok. Pogleda očeta in
reče: “Mami ne pusti, ker pravi, da so jutri
za pogreb.”
Starši – branite svoje otroke, tudi če so krivi. Življenje jih bo še velikokrat kaznovalo,
tudi če ne bodo krivi.
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Zdravljica

ZAPOJMO PO NAŠE

O nastanku slovenske himne
Slovenska himna praznuje svoj rojstni dan
24. septembra.

sta najbolj poznani Simfonietta in briljantni
Scherzo.

Na notno črtovje je že davnega leta 1905
veselo privriskala izpod peresa našega
skladatelja Stanka Premrla na Dunaju.

Ob tem kratkem povzetku zgodbe o nastanku himne, moramo zato posebej
opozoriti na naslednje. V 6. členu Ustave
Republike Slovenije je zelo površno, nepošteno in nestrokovno napisano: »Himna
Slovenije je Zdravljica.« Kar pa ni v skladu s 13. členom Zakona o grbu, zastavi
in himni Republike Slovenije. Tam lahko
preberemo bolj natančno opredelitev, da
slovensko državno himne sestavljata sedma kitica Prešernove pesnitve na melodijo
Stanka Premrla. Pa še to ne drži!

Avtor uglasbitve prve, druge in pete kitice
Prešernove napitnice takrat še ni dopolnil
25 let in je na dunajskem glasbenem konservatoriju še študiral teoretske predmete,
harmonijo, kontrapinkt in kompozicijo. Izpopolnjeval pa se je tudi na orgelskem oddelku te ugledne visokošolske ustanove.
Monsignor Stanko Premrl v svojih dunajskih zapiskih navaja 24. september 1905
kot dan oziroma datum, ko je zborovsko
skladbo na besedilo Prešernovih verzov
pripravil za mešani pevski zbor in jo poslal
v objavo glasbeni reviji Novi akordi.
Sicer pa je štiriglasno pesem zasnoval že
med počitnicami v Lozicah, vasici blizu
rodnega Št. Vida pri Vipavi, ki ga danes
poznamo kot Podnanos.

Žive naj vsi narodi
ki hrepene dočakat' dan,
da koder sonce hodi,
prepir iz sveta bo pregnan,
da rojak
prost bo vsak,
ne vrag, le sosed bo mejak!
Sodeluj v življenju svoje družinske skupnosti in se izogibaj nevarni družbi in zabavi, ki
spodbuja nasilje.
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Skladatelj Stanko Premrl se je rodil 28.
septembra 1880, in bomo tako leto zaznamovali že 134. obletnico njegovega
rojstva.
V slovenski glasbeni zgodovini Premrl velja za skladatelja z največjim ustvarjalnim
opusom. Napisal je več kot 2000 skladb,
od orgelskih del, kantat, oratorijev, pesmi
za otroške, ženske in mešane zbore, do
številnih orkestralnih umetnin, med katerimi

Vemo namreč, da se naša himna ob različnih priložnostih izvaja samo v instrumentalni obliki. Ta pa s Prešernovo napitnico
nima nobene povezave, enako kot Schillerjeva Oda radosti nima ničesar skupnega s himno Evropske unije. To je napisal
avstrijski dirigent in skladatelj Herbert von
Karajan kot orkestralno priredbo
poznanega vodilnega motiva iz četrtega
stavka Beethovnove Devete.
Po zmagah in podelitvah zlatih medalj
naši smučarski šampionki Tini Maze na
22. zimskih olimpijskih igrah v Sočiju torej ni donela Zdravljica, kot so poudarjali
in ponavljali navdušeni novinarji, pač pa
slovenska himna!
Mojmir Tozon

Svoje težave poskušaj reševati mirno in se uči iz težkih situacij. Vedno glej dobro plat
stvari.
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POMEMBNI DOGODKI

Pregled najpomembnejših dogodkov
(december 2013 - marec 2014)
V prejšnji številki smo pregledali najpomembnejše dogodke za celotno leto 2013, v tej
številki pa bi vam rada predstavila nekaj pomembnih dogodkov zadnjih treh mesecev.
SVET
5. decembra je v 96. letu starosti v Johannesburgu, po dolgi bolezni, umrl Nelson Mandela, legendarni borec proti apartheidu in prvi predsednik nove Južne Afrike. Bil je eden
najvidnejših politikov 20.stoletja.
Sever Evrope je decembra zajelo silovito neurje, ki je bilo po napovedi vremenoslovcev
eno izmed najhujših v zadnjih letih. Povzročilo je številne težave v prometu.
V novo leto 2014 je svet vstopil dokaj mirno. OZN (Organizacija združenih narodov), pa je
leto 2014 razglasila za Mednarodno leto družine. Med tematskimi poudarki leta družine
naj bi bili boj proti družinski revščini in socialno izključevanje.
Začetek januarja je zajel polarni mraz celotni teritorij ZDA. V vseh 50 državah je bila
temperatura pod 0, tudi na sicer toplih Havajih. Ponekod je bilo še bolj mrzlo kot na Marsu,
do - 36 stopinj. Zaradi vetra pa je bil občutek mraza še večji.
V februarju so se začeli protesti po vsej Bosni in so bili izključno socialnega značaja.
Ljudje, ki niso imeli kaj izgubiti so šli na ulice in zahtevali zase in za svoje družine boljše
življenje.
Medtem so se tudi v Ukrajini začeli protesti, ki so bili naperjeni proti diktatorski vladi, pa
tudi za boljše življenje navadnih državljanov. Ti protesti so se končali z žrtvami in padcem
osovraženega voditelja Janukoviča.
7. februarja so se začele 22. zimske olimpijske igre v mestu Soči v Rusiji. V zgodovino
se bodo vpisale kot najdražje igre doslej.

POMEMBNI DOGODKI
SLOVENIJA
Decembra so prebivalci Spodnjega trga
v Škofji Loki pripravili več nenapovedanih zapor cest, ker so bili že siti prelomljenih obljub odgovornih za gradnjo poljanske obvoznice. Vsi tisti, ki so se vozili
v Poljansko dolino so morali večkrat potrpežljivo čakati v koloni. 18. decembra pa
so vendarle dobili spodbudno novico, da
se bo gradnja nadaljevala. Tako vsi upajo, da se bo jim uresničila 40 letna želja
po obvoznici, saj se bo sprostil promet na
Spodnjem trgu, polega tega pa se bo pot
v Poljansko dolino in severno Primorsko
občutno skrajšala.
Letošnja Prešernova nagrada (februarja) je šla v roke Vladimirju Kavčiču, ki je
doma iz Podgore v Poljanski dolini. V svojih romanih je temeljito, brez olepšav, opisoval življenje slovenske povojne družbe.
Začetek februarja pa tudi v Sloveniji nismo ušli naravni nesreči. Zaradi dežja in nizkih
temperatur se je v žled in led ovila skoraj celotna Slovenija. Brez elektrike je ostalo
88.000 gospodinjstev, otežen je bil cestni in železniški promet. Ponekod več dni ceste in
železniške proge niso bile prevozne. Uradi, šole, vrtci so bili ponekod zaprti po več dni.
Škodo še danes odpravljajo.
Da zaključim z dobro novico. Naši športniki so na zimskih olimpijskih igrah dobili kar
8 medalj. To je največ doslej. Smučarka Tina Maze je dobila 2 zlati medalji, smučarski
skakalec Peter Prevc je tudi dobil dve medalji, srebrno in bronasto, deskar Žan Košir je
prav tako dobil srebrno in bronasto, tekačici Vesna Fabjan in Teja Gregorin pa sta vsaka
v svoji disciplini dobili bronasti medalji.
Uroška Uršič

Deli svoje občutke z iskrenostjo, povej, kar misliš in poslušaj, kar ti imajo povedati drugi.
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Spoštuj tiste, ki razmišljajo drugače od tebe, ker so razlike bogastvo in spodbujajo
osebno rast posameznika in družbe.
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NAGRADNA IGRA

V številki smo vas vprašali

Kako se imenuje projekt, ki ozavešča in opominja
posameznika k okolju prijaznemu ravnanju?
Tokrat se nam je prvič,
odkar vam zastavljamo nagradno vprašanje, zgodilo,
da nismo prejeli nobenega pravilnega odgovora,
ki se sicer glasi projekt Prosim. Hvala!

Ko boste pri spomladanskem čiščenju
odpirali predale in brisali prah s polic
ter ob tem naleteli na fotografijo,
ki bo obudila kakšno že pozabljeno zgodbo,
bomo veseli, če jo boste delili še z nami,
saj bo tema 53. številke
Štirih letnih časov

FOTOGRAFIJA IN SPOMINI
kar bo tudi rdeča nit naše 53. številke.

Zato vsem želimo

V rubrikah

VEČ SREČE PRIHODNJIČ!

KRONIKA, SKUPINE ZA SAMOPOMOČ, PREDSTAVI SE,
MED NAMI, PRITOŽBE, POHVALE, POBUDE,



ČISTO VSAKDANJE STVARI,
ZDRAVILO ZA DUŠO IN SRCE, UTRINEK DNEVA,

Novo vprašanje se glasi

Kolikšna je povprečna starost stanovalcev
(skupaj)?
Stanovalci lahko svoje odgovore, z imenom in priimkom,
oddate v recepciji najkasneje do

30. maja 2014
Vabljeni k sodelovanju!

Uči iz dobrih izkušenj, ker so tvoje besede in dejanja najbolj resnična podoba tega, kdo si.
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RAZVEDRILO, ZAPOJMO PO NAŠE,
POMEMBNI DOGODKI,
IZ STARE ZAKLADNICE in
POGLED V PRETEKLOST

Prispevke lahko oddate osebno, po pošti ali na e-naslov:
natasa.kalan@css-sl.si
najkasneje do

23. maja 2014
UŽIVAJTE V NARAVI IN DOBRI DRUŽBI!
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Štirje letni časi je časopis
Centra slepih, slabovidnih in starejših Škofja Loka
Stara Loka 31, Škofja Loka
Glavna urednica: Nataša Kalan
Uredniški odbor: Romana Kumer, Denis Kamnar,
Uroška Uršič, Marinka Kozjek, Zvonka Mur, Andreja Sušnik
Slikovno gradivo: Arhiv CSS Škofja Loka
Priprava za tisk: Raigraf, Damijan Hočevar s.p.
Tisk: MAGRAF Marko Strmec s.p., Sv. Duh, Škofja Loka
Marec 2014 - 400 izvodov
www.css-sl.si

