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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,
njiho-vih 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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Fotografija in spomini

Mislim, da bo že kar leto dni kar sem uspela urediti, da so mi v fotografskem studiu
izdelali fotografije. Takrat jih je bilo nekaj čez petsto, narejene za celo leto nazaj. Sortiranje v albume in opremljanje z
opombami mi je vzelo kar nekaj večerov.
Današnja tehnologija nam omogoča fotografiranje v vsakem trenutku, vsi mobilni
telefoni so opremljeni z dovolj kvalitetnim
fotoaparatom, da lahko ujamemo tisto, kar
si želimo vtisniti v spomin. Računalniki
doma in v službi so polni map, razporejenih po letnicah in znotraj tega po dogodkih. Za vsak slučaj, da se kaj ne bi izgubilo, je vse shranjeno še na zgoščenki in
na zunanjem disku. Kako večne bodo te
kopije je vprašanje.
Toda, če nisi dosleden pri urejanju, zaradi
velikega števila posnetkov že skoraj pozabiš kje kaj najdeš. Pregledovanje in izbira
zna biti kar dolgotrajno delo. Pa še odločiti
se je potrebno katero sliko (največkrat med
desetimi identičnimi) boš sploh izdelal…
tam se nekdo lepše smehlja, pa drugi gleda postrani, nekdo si je z roko zakril obraz,
spet tretji je ravno pomežiknil. Je pa res, da
je ta množica posnetkov prav zabavna, lah-

A ko se vračam domov, tja kjer sem živela
včasih, mi ni treba veliko, da obudim spomin na svoje otroštvo. V roke vzamem en
sam album, kjer so shranjeni in ovekovečeni vsi pomembni trenutki… moja prva
fotografija, ko sem bila stara nekaj mesecev… na vrtu v rdeči oblekici, stara nekaj
let, ko nas je na dom prišel slikat fotograf…
pa moje zeleno kolo… pa vse tiste doma
narejene torte s svečkami za rojstne dni,
ko so nas obvezno posedli za lepo pogrnjeno mizo, v najlepši oblekici, s šopkom
rož v vazi… in moja črno bela portretna
fotografija iz časa osnovne šole… vse te
fotografije so izredno dragocene, še bolj
zato, ker jih ni veliko.
Kakorkoli že, fotografija je ali ni, še bolj pomemben je spomin. Na tiste trenutke, ki ti
izvabijo najbolj pristen, glasen smeh iz ust;
tiste, ki ti napolnijo oči s solzami, pa naj bo
to spomin na koga, ki ga že dolgo ni več
ali na dogodek, ko so se tvoja čustva dobesedno prelila čez rob. Da se ti spomini
ohranijo jih moramo pripovedovati naprej.
Komurkoli, predvsem pa svojim otrokom
ali vnukom. Kot tiste življenjske zgodbe, ki
pričajo o tem, kaj je bilo v našem življenju
pomembno, zaradi česa vse smo radi živeli, česa smo se veselili. Kdo ve, mogoče
bo čez sto let kakšen moj prapravnuk držal
v roki mojo fotografijo in svojim otrokom
pripovedoval zgodbo mojega življenja.
Nataša Kalan

Spomini ohranjajo preteklost, prijatelji sedanjost, upanje prihodnost.
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KOLEDAR DOGODKOV
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Izlet stanovalcev na razstavo cvetja v Idrijo
Strokovna ekskurzija zaposlenih – ogled sejma Altenpflege
+ Propflege v Hannovru
Materinski dan
Obisk učencev OŠ Ivana Groharja
Okrogla miza v Burnikovi dvorani na temo »Vizija in izvajanje
zdravstvene nege v socialnovarstvenih zavodih«
Potopisno predavanje Mance Šolar o Etiopiji in pokušina kave
Zgodovinski krožek z Markom Ogrisom na temo »Stari Egipčani«
Izdelovanje pirhov z učenci OŠ Mesto in obisk folklorne
skupine OŠ Ivana Groharja v Burnikovi dvorani
Velika noč
Velikonočni ponedeljek
Srečanje z učenci OŠ Cvetko Golar Trata
Dan upora proti okupatorju
Praznik dela
Medgeneracijsko srečanje na OŠ Jela Janežiča; Mesečni sestanek članov
Medobčinskega društva slepih in slabovidnih Kranj
Srečanje gorenjskih domov v domu v Preddvoru;
Potopisno predavanje z diaprojekcijo – Romunija (Ema Brelih)
Dan medicinskih sester
Otvoritev likovne razstave z naslovom »Poljub« (z glasbeno kulturnim
programom), učenk in učencev OŠ Ivana Groharja in OŠ Jela Janežiča
Zgodovinski krožek z Markom Ogrisom »Prva svetovna vojna in svet 100
let po njej«
Koncert MPZ Lek iz Ljubljane
Nastop folklorne skupine OŠ Cvetko Golar;
Predstavitev poklicnih profilov v socialno varstvenih zavodih za bodoče
kandidate izobraževanja na Ljudski univerzi Škofja Loka
Nastop Okteta Patina in tamburaškega orkestra Bisernica v Burnikovi
dvorani; Srečanje gorenjskih domov v Radovljici
Praznovanje rojstnih dni stanovalcev rojenih v mesecu maju;
Otvoritev likovne razstave s programom Kulturno umetniškega društva
Gorenja vas - Trata
Letno srečanje s svojci

Ni iznajditelja brez spomina. Alphonse Karr Ose
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Barvali smo pirhe in pripravljali velikonočno dekoracijo.

Ob vsakoletni budnici za 1. maj, praznik dela, se
je pred Centrom zbralo lepo število stanovalcev in
tudi vaščanov Stare Loke. Še posebno lep trenutek,
je orkestru Mestnega pihalnega orkestra Škofja
Loka in vsem nam, pričarala stanovalka Francka
Logar, ki je enemu od članov poklonila šopek rož,
se zahvalila in čestitala za praznik (slika na naslovnici).

Obisk in druženje z učenci OŠ Ivana Groharja.

V aprilu so nam zaplesali učenci OŠ Ivana Groharja.

Rože za na balkone so se posadile.

Spomin je človeku najzvestejši prijatelj. Slovenski
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Medgeneracijsko sodelovanje na
OŠ Cvetka Golarja

Na srečanju gorenjskih domov v Preddvoru se nam je
predstavil Žoga bend.

Izlet stanovalcev na razstavo cvetja v Idrijo.

Alex Sergej Fričovsky

Na OŠ Cvetka Golarja že vrsto let sodelujemo z oskrbovanci z Doma starejših
občanov v Škofji Loki. Namen sodelovanja je približati starejše mladim, v njih
vzpodbuditi sočutje za pomoč in vzpostaviti medsebojno sodelovanje. Prepričani
smo, da to starejšim daljša življenje in jim
daje novo dimenzijo tudi v poznih letih.
Naše druženje poteka na dveh ravneh.
Vzpostavili smo skupinsko medgeneracijsko sodelovanje in sodelovanje na individualni ravni. Skupinsko sodelovanje poteka v obliki izmenjave obiskov starejših
v obeh ustanovah. Individualno sodelovanje pa na ravni osebnih stikov med učenci
naše šole in določenimi izbranimi osebami. Tovrstno sodelovanje poteka preko celotnega leta z individualnimi medsebojnimi
obiski, preko dopisovanja in namenjanja
drobnih pozornosti ter občasne pomoči
starejšim.
V letošnjem letu smo z učenci 1.b in nekaterimi učenci 4.a razreda dvakrat obiskali
Toliko vemo, kolikor nam ostane v spominu. Latinski
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dom v Stari Loki. Na našem prvem srečanju v mesecu decembru so se učenci
obeh razredov predstavili s kratkim kulturnim programom.
Učenci 1. razreda so zaigrali igrico Mojca Pokrajculja, učenci 4. razreda pa so
se predstavili kot odlični instrumentalisti.
Srečanje smo zaključili s petjem narodnih
pesmi, ki jih poznajo tako starejši kot tudi
mlajši.
Drugo srečanje pa je bilo izvedeno v mesecu aprilu v obliki preproste delavnice za
obe generaciji. Vsi udeleženci so barvali
barvanke. Delo je bilo prepleteno s prijetnim medsebojnim klepetom. Učenci iz 4.
razreda so se družili s svojimi posvojenimi
prijatelji. To je bilo vsem v še posebno veselje.
Izrazi na obrazih starejših so nam kazali,
da smo v ustanovi dobrodošli in da si želijo
tovrstnih srečanj, zato se bomo trudili, da
naše sodelovanje še poglobimo.

Znati na pamet se pravi ne znati; to je le držati, kar je človek dal na čuvanje spominu.
Michel Eyquem de Montaigne
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Obisk naših starejših prijateljev

Izjave učencev 1. b razreda:
Starejše ljudi imam rad zato, ker....
... jim pomagam. Kupim jim knjigo s pesmimi in lahko skupaj pojemo.
NEŽA
... so prijazni in grem lahko k njim na zajtrk. Pospremijo me na avtobusno postajo
in se z njimi lahko igram igro Spomin.
KATRA
... mi pomagajo pri nalogah.
GAŠPER B.
... vedo veliko starih stvari.
EVA
... čutim, da so dobrega srca in imajo radi
mir.
BLAŽ

☺

Polona Frelih, 4. a

ENEJ
... se z nami igrajo.

Hiša spečih kamnov

ALEX SERGEJ
... mi pripravijo zelo dober šmorn.

Kamni speči segajo v nebo.

JAKA
... me lahko pospremijo spat.
MACA
... me pridejo v šolo iskat in mi lahko lase
spnejo v čop.
NAJA
... mi pomagajo pri risanju.
MANCA T.
POROČNA DEKORACIJA
Ko se je poročila moja hči, nam je pri
izdelavi poročne dekoracije pomagala
stanovalka, klekljarica Ana Jenko. Izvrstno izdelane čipke so bile uporabljene
za poročna vabila, naprsne šopke, blazinico za prstane, poročno skrinjo… Ani
Jenko se za njen trud, obsežno delo in
pripravljenost iskreno zahvaljujemo.
Sonja Štancer
(nekdanja šivilja Centra)

Kar je bilo težko prenesti, ostane v sladkem spominu. Portugalski
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Na obisku smo se imeli zelo lepo. Upam,
da se kmalu spet vidimo
.

... lepo pripovedujejo pravljice in vedo,
kako je bilo včasih in mi lahko spletejo nogavice.

Nad njimi je streha,

V torek po velikonočnih praznikih smo se
učenci 1. B in 4. A razreda OŠ Cvetka
Golarja odpravili v Center slepih in slabovidnih na obisk k našim starejšim prijateljem. Do avtobusne postaje smo šli peš,
naprej do mesta pa nas je peljala trola.
Naši prijatelji so nas že čakali v sobi, kot
običajno. Usedla sem se k mizi, kjer je bila
moja oskrbovanka, gospa Štefka Prosen,
in ji dala skromno darilce za veliko noč.
Pirhov in čokoladnega zajčka je bila zelo
vesela. Pogovarjali sva se in povedala mi
je veliko zanimivega iz svoje mladosti.
Potem smo otroci in oskrbovanci skupaj
barvali pobarvanke, ki so jih pripravile pomočnice. Nekaterim je šlo delo dobro od
rok, drugim malo manj, a kljub vsemu je
nastalo veliko lepih izdelkov. Pobarvanke
smo obrezali, pomočnice pa so jih nalepile na plakat, ki so ga obesile na oglasno
desko. Skupaj smo pospravili, potem pa
smo se posladkali in odžejali. Oskrbovance smo pospremili do njihovih sobic in se
poslovili.

kakor sir preluknjana.
Drevo je vraslo v njo.
Bršljan po stenah pne se vseh.
A kljub samoti,
trnja polna hiša,
ne sameva.
Tu polno je življenja,
čeprav že dolgo ni nobenega človeka.
Živalim to je zavetišče, skrivališče in
bojišče.
Še kakšen cvet se najde tam.
A to za nas samo je podrtija.
»Trnuljčica prebudi se!«
A to je le nemočen klic,
nem krik nekdanjih prebivalcev.
Spomin na stare dni tu ne oživi.
Propade zadnje upanje,
da kdaj se vrata bodo odprla
v deželo pravljično.

Tadeja Fister
Tržič

Bil sem zelo pošten študent: nobene misli, le velik spomin. Samuel Beckett
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SKUPINE ZA SAMOPOMOČ

Dekle, daj mi rož rdečih
preko njih obujali spomine na čas, ko so
mladi pobje zvečer, po napornem delu, še
peli na vasi in pod okni svojih izbrank. Patinasta barva je zelena barva, tonirana s
sivo. Poimenujemo jo tudi zelena rja, a to
le ko gre za stara zgodovinska umetniška
dela, kot so antični bronasti kovanci, medalje, zvonovi.

Tako so, po fantovsko, v prijetnem pozno
majskem popoldnevu, zapeli odrasli, zreli pobje in glasovno odločna, suverena
predstavnica skrivnostnejšega spola. Vsi
so člani vokalne skupine – kvinteta Patina. Sestavljajo jo pevci iz različnih krajev
Gorenjske: prvi tenor - Vido Kristanc, Beata Ozmec; drugi tenor - Miha Ješe; bariton - Janez Smolič (tudi umetniški vodja
kvinteta) in bas - Ivo Kržišnik. Pesem z že
navedenim naslovom smo slišali v precej
nepoznanem napevu. Jaz pa za eno dečvo vem, ki mi bo pušeljc dava. Žal nam
pevci niso povedali katera bo ta dečva.
Morda njihova pevka? Nocoj je ena lepa
noč. Kako pa je bilo to mogoče, če je tisto noč fantovsko sonce povsem zatajilo,
saj je bil lunin mlaj? Koroška narodna Ti
puəbəč ja kna lumpej (Jes pa moj hvažək
se rada imava) je zelo nazorno povedala
kam so po navadi zavili fantje z vasi, ko so
pozno zvečer odšli od svojih ljubic. Vseh
pesmi, ki so jih v naši dvorani zapeli »Patinovci«, se je držala stara, dragocena tradicionalna kulturna vrednost, saj so pevci

Nastopili so tudi člani tamburaškega
orkestra Bisernica iz Reteč in okolice.
Tamburaška skupina Bisernica (ime izvira
iz leta 1971) ima svoje začetke v letu 1922.
Pri takratnem Katoliškem prosvetnem društvu jo je ustanovil dr. Alojz Rant. O, moje
ljube tamburice! Najlepše melodije, ki odzvanjajo v ušesih in srcu, mogočen polet
umirjenega, sproščenega duha, prijetno,
navdihujoče, veselo poskakujoče razpoloženje, občutje svobode globoko v sebi…
vse to sem občutila med poslušanjem čudovitega slovenskega in dalmatinskega
melosa. Dve pesmi (Da te mogu pismom
zvati, Ružo moja crvena) so tamburaši zaigrali in zapeli skupaj s pevci kvinteta ter
našo glasovno spremljavo. Nato so pevci
sami zapeli še šest pesmi in po bučnem
aplavzu še dve »za dobro družbo« (Prijatelj, na tvoje zdravje in Ta družba naj živi).
Prekrasna urica s pevci in godci nam je
tako hitro minila, da ni v tem času nihče
pogrešal ne obiskov, hrane ne zdravila.

Tista, ki šiva balo nevesti, se spet pomladi. Ruski
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Alenka Oblakovič

Srečanje skupin za samopomoč
na Svetem Andreju

Letos že 8. srečanje skupin za samopomoč, ki je potekalo 10. junija na Svetem
Andreju nad Škofjo Loko, organizira Območno združenje Rdečega križa Škofja
Loka in kot vedno se jim pridružijo tudi člani skupin, ki delujejo v Centru.
Kot vedno je to dan dobre volje, zanimivih
aktivnosti in vesele družbe, letos so ga pospremile tudi izredno visoke temperature,
a so se prilagodili tudi temu in srečanje je
potekalo v zadovoljstvo vseh.
Za uvod v srečanje je vokalni sestav Cvet
mladosti zapel pesem Spet prišli smo na
Andreja, tekom dneva so si sledile različne
aktivnosti, spomin na to srečanje pa bodo
zagotovo tudi metuljčki iz filca na priponkah, ki so jih izdelali stanovalci v delovni
terapiji Centra.

Ter seveda tisto najpomembnejše na tem
srečanju – preprosto druženje in pogovor
članov, ki prihajajo iz krajev obeh dolin,
Poljanske in Selške, ter iz Škofje Loke. Za
naše stanovalce ima zagotovo to srečanje
še dodaten in zelo pomemben pečat, saj
tu srečajo tudi svoje znance in prijatelje iz
domačega okolja.
V Centru skupine za samopomoč sicer
delujejo že enaindvajset let, trenutno štiri skupine, že od samega začetka pa kot
voditeljice še vedno delujejo delovna terapevtka Centra Romana Kumer, ter dve
zunanji voditeljici, Minka Demšar in Majda
Rant.

Najboljša stvar pri fotografiji je ta, da se nikoli ne spremeni, tudi če se spremenijo ljudje
na njej. Andy Warhol
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MED NAMI

Živahni ustvarjalni nemir v Centru
Medgeneracijsko druženje in
sodelovanje

Od konca meseca marca pa do danes, ko
tole pišem, je bilo v našem Domu resnično
zelo živahno in ustvarjalno. Mislim, da že
dolgo ni bilo toliko otrok in mladine v tako
kratkem času pri nas na obisku. Najprej so
bili med nami učenci in njihove učiteljice iz
podružnične osnovne šole Dražgoše.
Tile mladi nadobudneži od 1. do 5. razreda nas vedno razveselijo s svojo spontanostjo, domišljijo, pristnostjo, s katerimi se
izrazijo skozi svoj nastop. Ups, pogrešila
sem učiteljico Francko, ki je bila lani še z
njimi, letos pa jo je zamenjala mlajša moč.
Najbrž je gospa Francka po dolgih letih
neutrudnega, vestnega, ljubeznivega poučevanja in vzgajanja »zamenjala« delovno
mesto in odšla v zaslužen pokoj.

Nato so bili tik pred velikonočnimi prazniki
z nami v naši dvorani učenci 3. razredov
iz dveh osnovnih šol: Ivana Groharja in
Škofje Loke – Mesto. Na začetku dopoldneva so nam, ob spremljavi harmonike,
pogumno zaplesali najmlajši člani folklorne skupine iz OŠ Ivana Groharja pod vodstvom njihove učiteljice – mentorice. Razen dveh deklic in harmonikaša Lovra so
bili vsi živahni prvošolci. Za njihov krajši,
a toliko bolj prisrčen nastop smo jim lahko
le čestitali. Že pred tem prijetnim nastopom so »naša dekleta« iz delovne terapije
v dvorani postavile več miz in stolov. Na
mizah, okrog katerih smo stanovalci posedli skupaj s tretješolci, so bila jajca, travice
vseh vrst, ponošene »najlonke«, škarje in
vrvice. Razdelili smo se v pare, zavihali
rokave in se z vso mladostno zagnanostjo
lotili dela – okraševanja jajc s travicami.
Hiteli smo strič »najlonke«, zavijat vanje s
travicami okrašena jajca in vse skupaj zavezovat z vrvicami. Učenci so med seboj
tekmovali kdo bo okrasil več jajc. Njihovi
ustvarjalni domišljiji ni bilo konca. Nekateri učenci so prvič v življenju na ta način okraševali velikonočna jajca. Delovna
vnema je bila tako goreča, da so odgovorni v dvorani pričakovali, da se bo vsak čas
oglasil požarni alarm. Še dobro, da je tik
pred tem zmanjkalo jajc. Kar verjeti nismo
mogli kako hitro smo okrasili približno 350
jajc, ki so jih potem skuhali v domski kuhinji. Medtem, ko smo pridno delali, smo
tudi veselo klepetali. Tako smo si z učenci izmenjali vrsto zanimivih ter zabavnih

Raztresen sem, spomin imam le v srcu. Charles de Secondat Montesquieu
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informacij o našem in njihovem življenju.
Učenci iz OŠ Škofja Loka – Mesto in njihov učitelj so se po končanem delu kaj hitro poslovili. A učenci OŠ Ivana Groharja
so želeli pridobiti še nekaj informacij o delovanju mojega električnega invalidskega
vozička, še malo poklepetati z nami, zato
jih je učiteljica Metka potrpežljivo počakala še približno četrt ure.
Takoj po veliki noči so nas obiskali učenci
1. b in 4. a razreda s svojimi učiteljicami iz
OŠ Cvetka Golarja. Z njimi smo postali že pravi prijatelji. Vedno, ko pridejo nas
prijazno nagovorijo s svojo prisrčno neposrednostjo v pogovoru z nami in z bujno
otroško domišljijo, s katero nam pričarajo
sproščene nasmehe na obraze. Njihova
spontanost v razmišljanju, otroška radovednost, prisrčna naivnost očarajo nas stanovalce in zaposlene. Tako vsaj za kratek
čas izgubijo svojo moč starostno trmoglave, zategnjene bolečine in moreče osamljenosti. V dvorani smo se učenci in stanovalci posedli za mize, na katerih so bili
že pripravljeni listi - fotokopije pobarvank
in barvice in pričeli smo barvati vsak svojo
sliko. Nekateri ustvarjalci med nami so se
tako posvetili svojemu umetniškemu izražanju, da so bili večino »delovnega« časa
tiho kot miške. Zato pa so bile njihove risbice pobarvane z izredno natančnostjo.
Drugi sodelujoči pa smo med barvanjem
veselo klepetali med seboj, se vzpodbujali
k čim večji kreativnosti in se smejali, tako
da so nas naše »mentorice« občasno malo
opomnile k večji zbranosti in tišini. Na koncu smo si z našimi mladimi prijatelji iz 4. a
razreda izmenjali velikonočne voščilnice s

čudovito srčno toplimi željami za prijetne
praznike. Ta izmenjava prazničnih voščil,
prijaznih misli, dobrih želja je za mnoge
»domske« prijatelje nekaj najlepšega v njihovem poznem obdobju življenja.
Kmalu zatem so nas stanovalce in naše
pridne »čebelice« v goste povabili učenci
in učitelji OŠ Jela Janežiča. Tudi z njimi
smo postali že pravi prijatelji, saj smo ravno
z njimi začeli tkati prve »medgeneracijske
niti«, ki so do sedaj ostale trdne in močne.
Ker je njihova šola tako blizu Doma, smo
šli k njim na obisk v večini kar peš. Ker pa
ob takih pešpoteh v Domu vedno primanjkuje pridnih rok za potiskanje vozičkov, so
nam na pomoč priskočili prijazni učenci –
vrlo krepki fantje iz OŠ Ivana Groharja, ki
so potem ostali z nami do konca našega
veselega pevsko slaščičarskega druženja.
Fantje so bili pri vožnji budno spremljani s
pogledom učiteljice Metke. Takoj, ko smo
prišli v šolsko telovadnico, so nam pogumni plesalci, igralci in glasbeniki pripravili
prav »lušten«, zabaven, a tudi zelo resno
ter zbrano recitiran in odigran kulturni program, ki ga je zelo tenkočutno, spodbujajoče povezovala njihova učiteljica Irena.
Vsem nastopajočim se srčno zahvaljujemo za trud, pogum in dobro voljo. Potem
smo se pa vsi skupaj razdelili v dve skupini. Prva skupina je bila glasbena, oziroma pevska, druga pa slaščičarska. Učitelj
Tone je prijel za kitaro, odprl pesmarico in
zaigral prvo, drugo, …, dvajseto melodijo.
Mi pa smo peli, še bolj peli in na koncu že
utrujeno zateglo peli, a v srcu in duši smo
bili vedno bolj prerojeni, svetli, veseli. To ni
bila običajna pevska vaja, ampak je bil že

Najbolj bledo črnilo je več vredno kot najboljši spomin. Kitajski
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pravi vrhunski nastop. Medtem so »slaščičarji in slaščičarke« z že prej pripravljenim
testom polnili pladnje z modelčki piškotov,
ki so jih potem spekli v šolski kuhinji in
jih potem spečene namazali s čokoladno
kremo. Pripravili so tudi jabolčni zavitek, ki
so ga ravno tako spekli v šolski kuhinji. Za
nagrado, ker smo tako vzorno, zavzeto ter
srčno predano petju in peki sodelovali v
obeh delavnicah, smo se ob koncu srečanja lahko posladkali s pravkar spečenimi
piškoti. Mmm, kako božansko dobri so bili.
Čas kosila se je že močno približal, zato
smo vzeli pot pod noge ter se polni dobre
volje, navdušeni nad odlično izpeljanim
medgeneracijskim povezovanjem in malo
utrujeni vrnili v Dom. Pred Domom smo
se stanovalci s tremi »čebelicami« in enim
»trotom« hvaležni poslovili od naših krepkih pomočnikov, ki so se potem z učiteljico
Metko vrnili k pouku. Še prej pa so nam
vsi zadovoljni in veseli rade volje obljubili,

MED NAMI

da nam bodo tudi v prihodnje po potrebi
priskočili na pomoč.
V drugi polovici maja smo gostili folklorno
skupino od 2. do 5. razreda OŠ Cvetka
Golarja. Tudi oni so bili že večkrat pri nas
na obisku. Vedno občudujemo njihovo zavzetost in izvirnost pri odlično izpeljanih
nastopih. Tokrat so nam zaplesali, zapeli
in zaigrali na flavto, kitaro in harmoniko.
Celo Mojčino pesem iz Kekčeve dežele
smo slišali, pa Tri planike, Snoč' pa dav' je
slanca padla in Ob bistrem potoku je mlin.
Harmonikaš je bil sploh navihan. Dekleta
so se med seboj prepirale katera melodija
pesmi Moj očka ima konjička dva je prava,
pa je harmonikaš prišel in dejal: »N'č se
kregat' katera je prava! Zaplesale boste
tak' k't bom jaz zašpilal!« Lahko si mislite
kakšno veselje je bilo v dvorani. Tale mladež nas vse v srcu in duhu pomladi in nam
da v kosti svežih moči.
Alenka Oblakovič

MOJA PRVA FOTOGRAFIJA
Na sliki sem stara dve ali tri leta, skupaj z
mamo in očetom. Slika je nastala na domačem vrtu in to je bilo moje prvo fotografiranje. Obleko, ki jo imam na sebi, mi
je zašila mama iz svoje obleke. Ovratnik
in manšete so bile modre barve in bila je
zelo lepa. Kasneje je to oblekico nosila
tudi moja sestra. Ta slika mi je zelo drag
spomin.
Anica Ušeničnik

Stori, da bo vsaka ura tvojega življenja lepa. Najmanjši junaški čin je spomin na
prihodnost. Claude Aveline
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Obisk v domu starejših
Nekaj točk je bilo še s proslave za materinski dan, nekaj pa novih. Nastopali smo
v večnamenski dvorani, ki je bila polna.
Varovanci doma so bili navdušeni nad našim nastopom. Učenci od prvega do tretjega razreda so plesali na ljudsko pesem
Marko skače, pevski zbor je zapel nekaj
pesmi, učenci četrtega in petega razreda
pa smo peli, recitirali in igrali na klarinet,
harmoniko in flavto.
V petek, 11.4.2014 smo odšli v dom starejših v Škofjo Loko, kjer smo imeli nastop.
Iz šole smo odšli po malici. Na nastopu
smo peli, plesali in igrali na inštrumente.

Starejše v domu obiščemo vsako leto, da
jim polepšamo dopoldne, mi pa smo veseli, ker jih lahko razveselimo.
Ajda Peternelj
5.r. PŠ Dražgoše

MEDNARODNI DAN MEDICINSKIH SESTER
12. maja po vsem svetu praznujemo mednarodni dan medicinskih sester, ki je namenjen vsem medicinskih sestram
in zdravstvenim tehnikom sveta in njihovi dejavnosti. Na ta
dan se je leta 1820 rodila britanska humanistka in medicinska sestra Florence Nightingale, ki je svoje življenje posvetila
ozaveščanju ljudi o pomenu higiene v zdravstvu. Florence je
bistveno pripomogla k ugledu poklica takratnih bolničark in
ustanovila šolo za medicinske sestre in babice.
Mednarodni simbol medicinskih sester je belo srce, ki označuje nego, znanje in humanost.
Ob tej priložnosti čestitamo in se zahvaljujemo
vsem zaposlenim v zdravstveno negovalni službi in jim želimo,
da v svojem vsakodnevnem, zahtevnem delu najdejo trenutke,
ki dajejo življenju smisel in tudi tako poplačajo trud!

Človek z dobrim spominom, toda brez učenja, ima preslico in vreteno, toda nič prediva.
Španski
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Pomlad se spet prebuja v naših srcih

Kornelija in Cornelia

rib; hoče ribo ujet; ne ujame nobene, ne
prvič, ne drugič, tretjič pa ujame kosmatega črnega kozla. To je bil hudič, sam vrag,
ki se ribiču reži in sam skoči nazaj v morje… Pa s kakšno prepričljivostjo, z ognjevitim žarom, je zbor to odpel.

Pred časom je med nami zakrožila zanimiva zgodba, ki se nas je vseh dotaknila in izvabila solze v očeh. Srečali
in spoznali sta se Kornelija, ena naših
bolničark in dojenčica Cornelia, ki je do
svojega novega doma in staršev prepotovala tisoče kilometrov.
Dedek Cornelie, Anton - Sulček, je bil
nekdaj naš stanovalec. Prijazen mož,
veseljak po duši in zelo dober pevec,
je za časa svojega bivanja v Centru
vzpostavil zelo dober odnos z bolničarko Kornelijo. Enkrat je v svojem pogovoru s hčerko Marjano, ki ga je vprašala, kako bi poimenoval hčerko, če
bi jo kdaj imela, rekel, da bi izbral ime
Kornelija. Zakaj mu je to ime všeč, ga
takrat ni spraševala.
Babica Jelka (tudi voditeljica ene od skupin za samopomoč v Centru), bolničarka Kornelija z malo Cornelio v
naročju in presrečna mamica Marjana.

Marjana se je z možem dolgo pripravljala na prihod dojenčice in poimenovala sta jo, kot je želel oče. Zdaj pa so,
tudi s pomočjo babice Jelke, ki kot voditeljica skupin za samopomoč še vedno zahaja
k nam v Center, našli tudi odgovor na to, zakaj prav to ime – zaradi naše bolničarke
Kornelije, s katero se je Anton tako dobro razumel.
Novi družinici želimo vse dobro in upamo, da mala Cornelia s svojimi žarečimi očmi
pride še kdaj med nas - da nam obudi spomin na Toneta- Sulčka in ne nazadnje tudi
na dobre odnose, ki se spletejo med stanovalci in zaposlenimi.
Ime Kornelija izhaja iz latinskega imena Cornelia, ki je ženska oblika latinskega ime-na Cornelius, slovensko Kornelij, Kornel. Možna je tudi direktna izpeljava iz imena
Kornelij. Prvotni pomen latinskega Cornelius je 'pripadajoč starorimski rodbini Korne-lijev' in ga povezujejo z latinsko besedo cornu 'rog; vojaški rog; steklenica iz roževine;
lok itd.' ali s cornus 'dren; sulica'. V koledarju je 31. marca Kornelija, afriška mučenka,
ki je umrla okrog leta 300.

Sreča in nesreča sta vedno veljali za položaj v preteklosti na katerega se je ohranil
spomin. Charles Bonnet
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Vsaj na dva koncerta v tem maju bi vas
rada opozorila. Ta mesec smo znova v vedrem vzdušju prisluhnili izvrstnemu, kvalitetnemu, ljubljanskemu moškemu zboru
Lek, ki nas je pod vodstvom Milivoja Šurbka spet pospremil v pomlad, z vsebinsko
bogatimi glasbenimi točkami.
Zboru se pozna, da ga vodi požrtvovalen
zborovodja, vešč v muziciranju. Zbor je
spet vse pel urbano, zanesljivo, brezhibno. Ni kaj reči. Program je obsegal naše
ljudske napeve, dalmatinske pesmi, eno
rusko pesem, makedonsko pesem in še
kaj.
Prva pesem na programu je bila Šurbkova – Haikui, nekaj japonskega. Šlo je za
motive iz narave. K morju smo se v mislih odpravili ob dveh dalmatinskih napevih. Ob pesmi o starem ribiču ter ob pesmi
Ružo crvena. Ali še ob Foersterjevi skladbi Spak, kjer si si natančno predstavljal
kako se Tomaž, ribič, zaman trudi, da bi
ujel kako ribo. Vsebina pesmi Spak bi bila
takšna… Tomaž poskuša srečo z ulovom

Živo v spominu mi je s koncerta ostala
naša narodna Ko so fantje proti vasi šli,
temperamentni sta bili ljudska Tječe, tječe
bistra voda, ter belokranjsko kolo, ki me je
spominjalo na nekdanji praznik mladosti.
Živahna je bila Avsenikova viža o junakih
s harmoniko.
Sploh ne smem mimo ruske narodne o
dvanajstih razbojnikih, ki so si nagrabili
bogastvo. Pesem je znana, name je naredila globlji vtis, zlasti, čim se je v njej s svojim briljantnim glasom uveljavil sijajni solist, basist Mirko Žar. To je resnično nekaj
enkratnega. Pesem ima globljo izpovedno
moč. To ti da energijo, te opogumi.
Makedonsko narodno, Jana na kapini,
sem zdaj slišala drugič v svojem življenju.
Nekoč je bila v naši Burnikovi dvorani že
predstavljena, ne vem pa več točno kdaj,
na kateri prireditvi. Sedaj jo je tu zopet izvedel zbor. Pesem pripoveduje o deklici, ki
nabira robide. A njen fant ji pravi naj pazi,
da na katero ne stopi.
Tudi ne smem pozabiti omeniti našo ljudsko Žabe svatbo so imele. Reganje pa
kvakanje posameznih glasov je bilo v pesmi zelo izrazito, radostno, naravnost po-

Zlati čas ni bil še nikoli sedanji čas. Angleški
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življajoče. Pri vseh točkah programa našemu aplavzu ni bilo videti ne konca ne
kraja.

Poljub

Ta teden pa so nas obiskali učenci iz OŠ
Cvetka Golarja na Trati. Znali so nas razvedrit s prikupnimi pesmimi, z izštevanko
En kovač konja kuje, pa z narodno Moj
očka. Plesali so. Harmoniko smo slišali,
flavto. Mehko je na flavti zazvenela znana popevka Na planini in prisrčno nam je
bila predstavljena pesem Tinka Tonka pod
goro.

Član zbora je tudi naš stari znanec, Frenk Bobič, ki ga
stanovalci poznate predvsem kot člana Dua Frenky, ki
večkrat poskrbi za zabavo v Centru. Ob tokratnem srečanju smo mu tudi voščili, saj je praznoval okroglih 70
let (na sliki z direktorico Silvo Košnjek).

Naj bodo otroci še naprej naši sončki. Želimo jim še veliko uspeha pri učenju, v glasbi, pa da nas še razveseljujejo s krasnimi
nastopi, saj so otroci naše dragoceno bogastvo. Njihovi vzgojitelji naj jih le dobro
usmerjajo, na pravo pot.
Nataša Mihevc

Na sliki (stara 23 let) sedim doma, v Kopru, za
klavirjem, s svojima nečakoma. Skupaj pojemo
otroške pesmi. Vse spremljam s klavirjem.
Nečak Niko in nečakinja Jana sta že kot majhna otroka vzljubila glasbo. Otroške pesmice so
jima bile v veselje. Živahno sta jih prepevala,
na muziciranje sta se spretno navajala. Čim sta
odrasla, je nečakinja začela igrati še flavto, nečak pa klarinet in saksofon. Nečak se je vključil
v mladinski pihalni orkester. Ta je pod vodstvom
Daria Pobege takrat na malem tekmovanju v
svoji kategoriji na Švedskem in Norveškem zasedel 1. mesto. Zdaj orkester vodi Nejc Cukljan,
a nečak v njem ne igra več.
Nataša Mihevc

Človek mora imeti dober spomin, če se zlaže. Pierre Corneille
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Kaj je to poljub vemo vsi, tako otroci, mladina, odrasli in celo živali, rastline. Nekaterim ob poljubu postane toplo pri srcu,
drugim se zdi, da kar plavajo po zraku.
Nekatere požgečka še v prstih na nogah,
drugim pa začne srce hitreje biti. Kaj vse
naredi poljubček!
Toda kdo je dal čisto prvega ljubčka? In
kako ga sploh daš? Tako so razmišljale in
se spraševale živali v otroški pripovedki
Čisto prvi poljubček. Vsi imamo radi nežen, topel, ljubeč poljub, ki prinaša nasmeh na obrazu, prijeten občutek v srcu,
čudovito melodijo v glavi in odganja strah,
hud nemir ter srčno bolečino. Kako narisati ta pravi poljub pa najbolj vedo otroci,
mladostniki in umetniki. A včasih se zadnji
dve kategoriji povežeta v eno in nastanejo mladi umetniki. In ravno pripadniki take
»elitne« ustvarjalne skupine so nam ponudili v začasno hrambo svoje umetniške
risbe in stvaritve na temo Poljub.
Na hodniku pred Burnikovo dvorano so
svoje najlepša likovna dela obesili učenci

iz OŠ Ivana Groharja, OŠ Jela Janežiča
in OŠ Škofja Loka – Mesto. Ob otvoritvi
razstave v začetku najlepšega (tudi za
zaljubljence) pomladnega meseca maja
so nam učenci iz dramskega krožka OŠ
Škofja Loka – Mesto pripravili krajši kulturni program z naslovom Zdrav zajtrk, ki ga
je povezovala učiteljica Irena iz OŠ Jela
Janežiča. V zgodbi so nastopili: kmet, dve
šolarki, kokoška, kravica, čebelice, tri rožice. Kaj je vključeval zdrav slovenski zajtrk? Kruh iz semen in polnovredne moke,
jajce, mleko, med. Seveda, vse to je bilo
doma pridelano. Nauk zgodbice je bil, da
je nujno potrebno vsak dan zajtrkovati, ker
naše telo (še zlasti možgani!!!) brez zdrave domače hrane ne more biti kos vsem
dnevnim aktivnostim, šolskim nalogam in
delovnim obveznostim.
Resnično vam povem, da je veliko bolj prijetno piti kavico, klepetati s sostanovalci
ali z obiskovalci, mirno posedeti ali iti po
hodniku v dvorano na telovadbo, ko na
steni hodnika visijo živo pisani, zanimivo
narisani, iznajdljivo aranžirani likovni izdelki ali čudovito dovršene fotografije. Hvala
pridnim ustvarjalcem in njihovim mentorjem za izkazano zaupanje, ker so k nam
postavili svoje izdelke na ogled.
Alenka Oblakovič
V katerem primeru je dva plus
enajst enako ena? 			
				
(iru irP)

Lepi spomini dolgo trajajo, slabi še dlje. Češki
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Dom starejših v Saliju na Dugem otoku

Homeopatska zdravila (Metka Bačnik, mag. farm., Lekarna Podlubnik)
Priprava terapije v Tabletarni (Milena Trček)
Zdravstvena nega v socialnih zavodih jutri - okrogla miza z gosti
APRIL
Nasilno vedenje do starejših- etične dileme, okrogla miza
Spolno vedenje in preprečevanje tveganj (Evita Leskovšek, dr.med.)
Skrb za dementnega stanovalca (Jana Podgorelec)
Aromaterapija (Tatjana Pivk)
MAJ

Takšna barka je nekdaj povezovala celino z otokom.

Osnove negovanja dementnega stanovalca - delavnica (Ksenija Krek, Nada Kordiš)

Dom za starejše in invalidne osebe Zadar
se nahaja v borovem gozdičku ob morju,
v neposredni bližini zgodovinskega mesta
Zadar. Dom sestavlja več objektov, ki se
nahajajo na več lokacijah. V Zadru sta dve
enoti s skupno kapaciteto 331 postelj. Poleg tega pa sta še dve enoti na otokih in
sicer v mestu Preko na otoku Ugljan, s kapaciteto 21 postelj ter enota v mestu Sali
na Dugem otoku, in prav slednjega sem
ob potepanju po morju obiskala tudi sama.

Osnove negovanja dementnega stanovalca - delavnica, II. del (Ksenija Krek, Nada Kordiš)
Kakšno nasilje do stanovalcev opažamo v zdravstveni negi? Okrogla miza
Paliativna oskrba (vtisi iz izobraževanja v DSO Fužine); Tanja Stržinar, Ksenija Krek, Marjana
Črešnik

Dr. Evita Leskovšek je predavala o spolnem vedenju in
preprečevanju tveganj.

Medicinski sestri Nada Kordiš in Ksenija Krek sta sodelavcem pripravili izvrstno delavnico o negovanju dementnega stanovalca.

V BRANJE PRIPOROČAMO monografijo Staranje v Sloveniji, ki je izšla pred kratkim. Delo štirinajstih avtorjev je uredil dr. Jože Ramovš z Inštituta Antona Trstenjaka.
Knjiga predstavlja petindvajset tem staranja in medgeneracijskega sožitja. Temelji na
raziskavi Potrebe, zmožnosti in stališča prebivalcev Slovenije, ki so stari 50 let in več.

Sonet je posvetitev trenutka, spomin, ki ga nesmrtnost duše vtisne mrtvi in vendar večni
uri. Gabriel Dante Rossetti
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Dom v Saliju na Dugem Dom ima kapaciteto 20 postelj. Ustanovitelj je Občina
Zadar. Imajo eno oz. dvoposteljne sobe s
sanitarijami. Zaposlenih je 15 oseb (zdravstveno negovalni kader 8, ostalo čistilke
in kuharici). Nimajo posebej zaposlenih
delovnih terapevtk ali fizioterapevtke. Del
nalog opravljajo srednje medicinske sestre in negovalke. Ob obisku so mi predstavili dvoposteljno sobo v kateri živita dva
domačina, oba z Dugega otoka in oba, ki
sta poznala kraje v Sloveniji, saj sta bila v
času SFRJ celo na služenju vojaške obve-

znosti. Eden od njiju je bil g. Miroslav Marčina, v domačem kraju poznan kot pesnik.
Ob obisku mi je poklonil nekaj svojih pesmi. Vse povzemajo tematiko morja ali
domačega otoka. Pisane so v domačem
narečju.
Silva Košnjek

Ni pomembno kako se počutite, vstanite, oblecite se in se pokažite.
Čeprav življenje ni okrašeno s pentljo,
je vseeno darilo.
Redno kličite člane svoje družine in jim
povejte, da mislite nanje.
Pomnite, da je veliko tega, za kar se je
vedno potruditi.
Vse, kar resnično šteje na koncu je, da
ste ljubili.

Dovolj je nesrečen, kdor je bil nekoč srečen. Latinski
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MED NAMI

Sreča v barvah

Poživljajoča slikarska razstava v jedilnici Centra.

Pesem z zgoraj zapisanim naslovom nam
je, z globokim občutkom tople pomladne
ljubezni, prebrala ga. Cilka, žena že pokojnega avtorja. Kdaj? Na slovesnem odprtju
likovne razstave članov KUD Trata Gorenja vas, ki je od zadnjega tedna v maju
postavljena v glavni jedilnici Centra. V
KUD-u Trata Gorenja vas imajo likovno,
glasbeno, literarno, fotografsko in dramsko sekcijo. Člani vseh sekcij so »strnili
vrste« in pripravili zelo lep, cvetoč, prijeten
program, ki smo mu prisluhnili v Burnikovi
dvorani, v vremensko muhastemu četrtkovemu popoldnevu.

vrata naših src. Potem nam je ga. Jana,
povezovalka programa zaželela, da bi pisane rože na razstavljenih slikah v nas prižigale svetlo sončno luč, ki ogreje medsebojne odnose in polepša dneve. Glasbena
skupina, ki so jo sestavljale pevki Olga in
Minka ter harmonikašica Ana, nam je pobožala ušesa in srce z venčkom narodnih
pesmi: Pod rožnato planino; Kje so tiste
stezice; Ena ptička priletela; Nocoj, ko vse
je mirno. Potem nam je druga ga. Minka
povedala duhovito zgodbo o kmetu, ki ni
maral ne žensk ne kokoši, češ da, tako
prve kot druge, le od grunta denar in zemljo stran odnašajo. Na koncu mu je žena
namesto jajc skuhala repo in dejala: »Me
pa prav zanima, če boš ti od repe tol'ko sit,
kot sem jaz sita tvoj'ga nerganja«? Brhka
mlada deklica Živa nam je brž zatem na
prečno flavto zaigrala romantično skladbo
Jutro od Edvarda Griega.

Najprej je nastopila Manca, mlado dekle
z žarom v očeh, ki nam je na kitaro zaigrala nežno melodijo, s katero je odprla

Ob koncu odlično izpeljanega programa so se nam predstavili navzoči avtorji
razstavljenih likovnih del in vodja likovne

Rože sreče rumeneče
radi gledamo doma,
da veselje nam zateče,
misli lepše prepozna.
Janez Bohinc

Pravi strah je nekaj kot spomin na fantastične grozote iz preteklosti. Guy de Maupassant
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MED NAMI
tedenskega odprtja knjižnice (ob sredah
med 13.30 in 14.30).

sekcije ga. Zvezdana Kralj, ki je v zahvalo
(za odlično medsebojno sodelovanje pri
postavitvi razstave in pripravi programa)
podarila naši delovni terapevtki Romani
Lampičevo monografijo z naslovom Življenje in delo Vladimirja Simončiča Vlastje
(1911 – 2000). Simončič je namreč postavil
temelje slovenske medicinske fotografije
in filma. Jedro monografije je Simončičev
fotografski opus. Umetnostni zgodovinar
in etnolog Primož Lampič je monografijo
izdal v sodelovanju s KUD-om Trata Gorenja vas. Vsi sodelujoči so v knjigo napisali lepo, preprosto posvetilo: »Naj ostane
lep spomin na skupno pripravo razstave z
naslovom Cvet.« Knjiga se nahaja v domski knjižnici in si jo lahko ogledamo v času

Veste, kje ima KUD Trata Gorenja vas
svoj sedež? V Dolenji Dobravi! Tam kjer
je doma sostanovalka Albina Selak, zato
je od njih tudi dobila prekrasen šopek suhih poljskih rož. A to še ni bil čisto pravi
konec. Od glasbenega terceta smo si izprosili krajši podaljšek, da sta nam jih, ob
spremljavi harmonike, vrli pevki še več
zapeli, mi pa smo jima navdušeno pritegnili. Na čisto zaresnem koncu je vesela
harmonikašica Ana dejala: »Brez Golice
ni veselice.« In je brž poskočno urezala
še to. Razšli smo se v prijateljskem slogu:
»Pa prid'te še kej in to čim prej!«
Alenka Oblakovič

BILI SO MED NAMI
Popotnik postoj - kar si ti, smo bili mi...
PETRAČ Agata (1925)

LAPANJA Metod (1916)

JEREB Marija (1928)

PETERNELJ Ivanka (1928)

GALOF Katja (1947)

BALDERMAN Marija (1915)

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






Ptiči pozabijo past, ampak past ne pozabi ptičev. Madagaskrski
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ČISTO VSAKDANJE STVARI

Kuharska delavnica

ČISTO VSAKDANJE STVARI

Bezgov sirup
receptu, kislo zelje odcedimo, narežemo
na 0,5 cm in vmešamo v maso za zrezke.
Zrezke oblikujemo v polpete in spečemo.

Po 24 urah, odstranimo cvetje in limone,
dodamo še citronki in premešamo, da se
stopi . Vse precedimo skozi belo gazico (ta
ujame nezeželene mini žužke) v sterilizrane steklenice. Redčimo z vodo, radensko,
dodamo narezano limono, meto ali meliso.

Piščančja rulada z nadevom iz kaš
1 piščanec

*ponavadi se vzame razmerje 1:1, sladkor:
voda (meni je sladkorja zmanjkalo in je bilo
ravno tako v redu)

Poper, sol
1 rdeča paprika
V začetku maja je bil dan v kuhinji nekoliko
drugačen. Medse smo povabili gospoda
Srečka Lešek, strokovnega učitelja kuharstva, viš. org. dela v gostinstvu, ki je skupaj z ekipo v kuhinji pripravljal nekaj novih
jedi in ob tem tudi postopkov za pripravo.
Končni rezultat, okusno večerjo, smo preizkusili vsi, stanovalci in zaposleni.

Zrezki iz ovsenih kosmičev,
kislega zelja
25 dag ovsenih kosmičev
25 dag mlete teletine
10 dag masla
3 jajca
10 dag ementaler sira
½ žličke sladke mlete paprike
5 dag drobtin
10 dag skute
Namočene kosmiče odcedimo in popražimo na maslu. Dodamo vsa ostala živila po

10 dag čebule
2 jajca

Čŕni bezèg, tudi ~ bèzeg (znanstveno ime
Sambucus nigra) je rastlina (grm) z značilnim cvetjem in kasneje drobnimi jagodami.
Cvetovi imajo značilen, aromatičen okus.

10 dag ajdove kaše
10 dag prosene kaše
5 dag posušenih kock kruha
10 dag suhega sadja
Piščanca odkoščičimo iz kosti tako, da
koža ostane nepoškodovana. Meso razdelimo po koži, ga prekrijemo s PVC folijo
in previdno potolčemo, tako da se malo
stanjša. Meso premažemo z razžvrkljanimi jajci z začimbami. Dodamo nadev, ki
smo ga pripravili tako, da smo najprej skuhali vsako kašo posebej. Vse skupaj zmešamo kot kruhov nadev z začimbami in
ga 1 cm debelo premažemo preko mesa.
Suho sadje narežemo na tanke rezance
in ga pretresemo preko kaše. Zavijemo v
svaljek debeline 6 cm. Meso najprej zavijemo v PVC folijo, nato pa še v ALU folijo.
Pečemo 30 minut. Preden meso narežemo ga pustimo zavitega še 10 minut.

Dno srca je težko zaradi pepela spominov. Erich Maria Remarque
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O bezgu:

3 litre vode
2,5 kg sladkorja*
40 bezgovih cvetov
3 bio limone, narezane na kolobarje
2 citronki (50g)
Cvetove bezga malce potresemo, očistimo in pregledamo (pajki, mravlje), nikakor
pa jih ne peremo.
V veliki posodi zavremo vodo in vmešamo
sladkor, da se popolnoma stopi. Ohladimo
in napolnimo z bezgovimi cvetovi in narezanimi limonami. Pokrijemo s pokrovko,
damo na hladno in pustimo namakati 24 ur
(lahko tudi malce več), vmes pa nekajkrat
premešamo.

V kulinariki ga uporabljamo kot sestavino
nekaterih jedi, katerim daje značilen okus
in vonj. Znano je bezgovo cvrtje. Drobne
cvetove lahko dodajamo tekočemu testu
za praženec ali omlete in jim s tem izboljšamo okus.
Iz suhih cvetov ali jagod kuhamo bezgov
čaj, ki naj bi bil zdravilen. Okusen je sok iz
bezgovih jagod.
Tako, kot iz cvetov lahko tudi iz jagod skuhamo čaj, ki krepi odpornost telesa. Plodovi bezga vsebujejo vitamine C, B in E.
Iz jagod lahko izdelamo tudi marmelado.
Vir: Wikipedia
Ana Bulat

Kjer je tekla kri, ne zraste drevo pozabljenja. Brazilski
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Slika shranjena v predalu že desetletja

Misli za vsak dan

Vsako leto v septembru držim v roki sliko
nas prvošolčkov, ki smo takrat davnega
leta 1938 prvikrat prestopili prag osnovne
šole. Sedaj pa se vsako leto kolikor nas je
še, dobimo na srečanju. Resnično, slika
brez besed pripoveduje marsikaj.

Sprehajajte se 10 do 30 minut vsak dan

Ko jo pogledam, še danes slišim besede
naše učiteljice ga. Planarjeve, ki nam je
govorila takole: Zapomnite si vsi, ki ste danes prvič v šoli, da samo pomoč sosedu,
če jo bo potreboval, prinaša zadovoljstvo.
Takrat nismo njenih besed povsem razumeli, morda pa smo si jih ravno zato zapomnili in kasneje v življenju spoznali marsikdaj, da ta nasvet ni bil odveč. A njen
nasvet nam je ostal še v spominu, ko naše
učiteljice že davno ni. Pa saj je tudi nas
ostalo le še polovica.

S časom se spreminja vse
Ko gledam svoje stare slike,
zre vame čisto drug obraz
in z nasmehom se sprašujem:
sem res bila to včasih jaz???
Zdaj vsako jutro se nasmejem
obrazu kakršen pač je,
ker vem, da le z dobro voljo
povsod vse dosti lažje gre.
Naj slike ostanejo v predalu,
da vidimo jih kdaj pa kdaj
in da prikličejo spomine,
iz prejšnjih dni spet k nam nazaj.

Marija Ana Petek

In ob naših srečanjih, ko gledamo stare slike sprašujemo drug drugega: »Še veš?..,

Ja, slika marsikdaj stare spomine zopet
prikliče nazaj, zato ti niso nikoli povsem
pozabljeni.

potrebi v samoti.
Ko zjutraj vstanete, brez oklevanja recite
»moj današnji cilj je…«
Vsak dan poslušajte glasbo. To je prava
hrana za dušo.
Živite z energijo, navdušenjem in
sočutjem.
Če ste v dvomih, naredite le naslednji
majhen korak.
Preberite več knjig kot lani.

Ne zapravljajte dragocenega časa

obkroža.

premlevajoč čenče, minule dogodke,

Jejte več sadja in zelenjave in manj
industrijsko predelane hrane.
Jejte semena in oreške. Pijte zeleni čaj,

MOJ PRAVNUČEK
Ta slika, ki mi je zelo všeč, je nastala na družinskem srečanju v Poljanah. Na kolenih mi
sedi pravnuk Matej, sin vnukinje Simone.
Ludvik Buh

Ne pravijo brez vzroka, da kdor se ne čuti povsem trdnega v spominu, se ne sme mešati
v laži. Michel Eyquem de Montaigne

Mucek z Mozaika je praznoval 8. rojstni
dan. Dela nam dobro družbo, stanovalci
ga imajo radi in želimo mu vse najboljše!

občudujte veličastnost sveta, ki nas

Več sanjajte, medtem ko ste budni.

Marija Ana Petek
Prebold
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Sedite v tišini vsak dan vsaj 10 minut, po

Vsaj enkrat dnevno poglejte v nebo in

Ne veš?..., Kako, da si pozabil? . . ., Bilo je
takrat…«

Katera gora je bila najvišja, pred
odkritjem Mount Everest-a?
			
(tserevE tnuoM)

in se pri tem smejte.

veliko vode in vsak dan nazdravite čemu
lepemu v življenju, po možnosti v družbi
ljubljenih oseb.

negativne misli ali stvari, ki jih ne morete
nadzorovati. Raje vlagajte energijo v
pozorno opazovanje sedanjosti.
Življenje je šola, mi pa smo tu, da se
učimo. Problemi so lekcije, ki pridejo in
gredo. Kar se iz njih naučimo nam bo
služilo do konca življenja.
Zajtrkujte kot kralj, obedujte kot princ,

Poskušajte vsak dan nasmejati vsaj tri ljudi.

večerjajte kot berač.

Oprostiš lahko, pozabiš pa ne. Istrski
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ZDRAVILO ZA DUŠO IN SRCE
Odpravite nered v vašem domu, v
avtomobilu in na delovnem mestu. Naj
nova energija napolni vaše življenje.
Smejte se več, bodite bolj vedri.
Ne izpustite priložnosti, da bi objeli
prijatelje.

Spoštujte svoje telo in njegove odlike.

UTRINEK DNEVA

Ustvarjalni Mozaik

Naj bo položaj dober ali slab – spremenil
se bo.
Zavračajte vse, kar ni koristno, zabavno
ali lepo.
Delo ne bo poskrbelo za vas, ko boste

Življenje je prekratko, da bi ga zapravljali

bolni. Pač pa bodo vaši prijatelji.

v sovraštvu do kogarkoli.

Ohranjajte prijateljstva.

Ne jemljite se tako resno. Nihče vas ne

Ne izgubljajte časa. Vse kar potrebujemo,

obravnava na takšen način.

že imamo.

Ni nujno, da zmagate v vsaki debati.

Najboljše šele pride.

Sprejeti je treba, da ima vsak svoj prav in
se kaj naučiti iz vsakega položaja.

Vsako leto barvamo velikonočna jajčka in pripravljamo dekoracijo, ki polepša praznike. Za
barvanje največkrat uporabimo čebulne olupke, saj se nam zdi, da so naravno pobarvani
pirhi najlepši, ostala dekoracija pa je vsako leto malo drugačna. Stanovalci so izdelovali
tudi butarice.
Naravno barvanje pirhov – poleg barvanja z olupki, lahko uporabimo tudi druga naravna barvila. Za rdeče pirhe jajca kuhamo v šipkovemu soku ali v zavrelici iz suhih lupin
rdeče čebule, vode in rdečega kisa; uporabimo teran. Za oranžne pirhe v vroči vodi raztopimo nekaj žlic rdeče paprike in v tej tekočini kuhamo jajca; jajca kuhamo v zavrelici vode
in nekaj žlic mlete rdeče paprike. Za skoraj črne pirhe jajca kuhamo v gostem ruskem čaju
ali v pravem čaju.

Bodite v miru s svojo preteklostjo, da ne
boste uničili sedanjosti.
Ne primerjajte svojega življenja z drugimi.
Nimate predstave, kakšne težave so
morali premagati na svoji poti.
Nihče – razen vas – ni odgovoren za
vašo srečo.
Zavedajte se, da nimamo možnosti
vplivati na to, kaj se nam zgodi, temveč le
na to, kaj storimo.
Vsak dan se naučite kaj novega.
Na mnenje drugih o nas ne moremo
veliko vplivati.

Zadovoljstvo gospoda Vehovec Stanislava, ko se je s spremljevalko Aleksandro vrnil s sprehoda po parku.

O smrt! Umakni se iz naših misli in pusti, da blažimo še nekaj časa ostrino naše bolečine
s spominom na našo radost. Jacques Benigne Bossuet
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S strokovne ekskurzije zaposlenih v Hannovru je prišla tudi »terapevtska punčka«, ki smo
jo poimenovali Anika.

Čeprav se rana zazdravi, brazgotina ostane. Istrski
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Ličkanje in izdelava brezove metle.

NA TIROLSKEM
Leta 1942, od 16.3. do 17.12. sem, kot šestnajstletno dekle, preživela pri družini na Tirolskem. Zbirali
so nas po vasi in odločila sem se oditi. Na sliki zgoraj levo, sem slikana za svoj prvi osebni dokument.

Popoldneve nam popestrijo različna vsakdanja opravila. Naredili smo si sadno solato,
za potrebe kuhinje lupili čebulo, redno pa se tudi tehtamo in tako spremljamo težo, ki je
pomemben dejavnik zdravja.
Sadna solata - v toplih dneh je to izvrstna izbira za osvežitev in poživitev. Uporabimo
poljubno sadje, npr. jagode, kivi, banane, jabolka, pomaranče. Sadje temeljito operemo.
Jabolka razpolovimo, odstranimo peške in narežemo na koščke. Olupimo kivi, banane
ter pomaranče, narežemo. Jagodam odstranimo zeleni del in jih narežemo. Sadje denemo v večjo posodo, prelijemo s sokom ene limone. Dobro premešamo in posladkamo še z vanilijevim sladkorjem. Postrežemo v skodelicah.
Zame je udobje kot nepravi spomini v nepravem kraju ali času; osamljenemu človeku je
ljubše neudobje. Graham Green
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Imela sem srečo in prišla v dobro družino, ki me je lepo sprejela. Gospodar in gospodarica (na
sliki na sredini) sta imela pet otrok, štiri fante in eno punco. Gospodar je bil invalid, imel je leseno
nogo. Pomagala sem v kuhinji in na polju, ni pa mi bilo treba v hlev, tam je delala dekla (na sliki
desno). Vse ženske so bile oblečene podobno kot dekla, vse so imele nekakšne pod vratne
noše, popolnoma zapete, tudi ko je bilo vroče. Gospodarica je bila zelo dobra kuharica, velikokrat
smo jedli špehove cmoke, zelje, prežganje, buhteljne.
Mnogo let kasneje sem šla na obisk, pa je takrat živel doma le še sin in hči (najmlajša punčka, ki
jo vidite z mano na sliki). Dva od sinov sta se poročila, eden je umrl v nesreči. Je bila pa opazna
razlika, saj je iz nekdaj bogate domačije postala velika revščina.
Zame je ta čas ostal lep spomin, saj so me imeli radi in veliko sem se naučila. Doma sem si sicer
želela v gospodinjsko šolo, a ker ni bilo denarja, se žal ni izšlo.

Ana Jenko
Upniki imajo boljši spomin kot dolžniki. Angleži
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Nekaj za smeh in spomin
5

3

7

6

1
9

9

5

8

6

8

6

4

8

7

3
3

1

2
2
1

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.

6

6
4

Tašče vedo

8

9

8

5
7

Vaja za spomin
V 1 minuti se spomni 10 najljubših jedi:
1. ___________________________
2. ___________________________
3. ___________________________
4. ___________________________
5. ___________________________
6. ___________________________
7. ___________________________
8. ___________________________
9. ___________________________
10. __________________________

9

Ali je bolj pravilno reči »rumenjak je bel« ali »rumenjak
je beli«? 			
(nemur ej kajnemuR)

Motnje v spominu
Ko so pripeljali ponesrečenko, jo je doktor
pregledal in narekoval sestri:
“Odrgnine po rokah, počeno drugo rebro
levo, zlom levega gležnja.”
V tem trenutku se ponesrečenka prebudi.
“Koliko ste stari?” jo vpraša doktor.
“Dvaindvajset let.”
“Sestra, napišite še: “Motnje v spominu.”
Katera je beseda iz šestih črk, ki jo
vsak dijak izgovori narobe?		
				
(eboraN)

Pravi ljudje napredka so tisti, katerih izhodišče je globoko spoštovanje preteklosti.
Ernest Renan
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Mladenič navdušeno pove mami, da se je
zaljubil in da se bo kmalu poročil.
»Za hec bom domov pripeljal tri dekleta, ti
pa poskusi uganiti, katera je moja izbran-ka!«
Mama se strinja s predlogom in naslednji
dan sin pripelje domov tri lepotice ter jih
posadi na kavč. Nekaj časa sproščeno
kramljajo. Nato se sin obrne k mami in jo
vpraša: »No, mami, s katero se bom poročil?«
Ona izstreli: »Rdečelaska na sredini.«
Osupel, sin vpraša: »To je neverjetno,
kako si vedela?«
»Na živce mi gre kot hudič!« odgovori
mama.
***

90 letnik na pregled k zdravniku
Doktor vpraša devetdesetletnika: “Kako se
počutite?”
“Nikoli nisem bil boljše volje!”, odgovori
ata, “moja ljubica ima 18 let. Zdaj je noseča in bova dobila otroka.”
Doktor malo pomisli in reče: “Dovolite, da
vam povem eno zgodbico: Lovec, ki nikoli ni izpustil lovske sezone, je nekega dne
tako neučakano odšel od doma, da se je
zmotil in namesto puške vzel dežnik. Ko je
prišel v gozd, se pojavi pred njim en velik
medved. Lovec dvigne dežnik, nameri v
medveda in ustreli … Gotovo ne uganete,
kaj se je zgodilo? Medved je mrtev padel

pred njega!”
“Nemogoče! Nekdo drug je moral streljati!”
“Ravno to sem vam hotel povedati!!”
***
Stanovalka pride skozi vhodna vrata Centra, sede na stol v avli in reče:
"Joj, zdej pa mal' počit', sem od tolk deleč
pršla."
"A res, od kje pa?" ji pravi druga.
"Ja, cel' od tamle!« reče glasno in pokaže
na klop pred Centrom.
***
Stanovalke se pogovarjajo o hrani in ena
med njimi reče:
»Zdravnik mi je suh' meso prepovedov še
ko sem b'la doma.«
»A ne smeš ga?« jo vpraša druga.
»Ne, svinskega ne smem.«
»Ja, pol pa dej prašičovga, pa bo.«

Mrtvi imajo malo prijateljev. Angleški
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RAZVEDRILO

ZAPOJMO PO NAŠE

Visoka je gora

Prvo besedilo:

Drugo besedilo:

Visoka je gora, še višji je klanc,

Visoka je gora, zares je hud klanc,

kedaj bo pa prišel preljubi moj znanc?

oh, kdaj boš pa prišel, moj zauber Gorjanc?

Po cesti prihajam na smeh se drži,

Prelepa je zvancgarca, k tak lepo žvenklja,

mladosto mu lice veselja žari.

še lepši je dekle, k me rada ima.

Kako se veselo mu dviga srce,

Gorjanska dekleta so lahko lepe,

ko dragi domači nasproti hite.

ko sonce posije, pa v senco beže.

radi vremena je odgnalo jutranje ________________ in priprave so stekle že zgodaj

Objame ga mati, poljubi gorko,

Gorjanska dekleta so lahko brhke,

zjutraj. Piknika se je udeležilo več kot ____________ svojcev; za glasbo je poskrbel

in oče mu stisne prijazno roko.

k si jajca ocvrejo, pa mleko tope.

Predragi domači, začne on prevzet,

Sem v Gorje v vas hodil, sem gladil steze,

tu uživam, kar dati ni mogel mi svet.

zdaj raste grmičje, zelene trave.

Poskrbeli smo še za spominske _________________ in na koncu lahko rečemo, da

Le v hiši domači je radost doma,

En vetrič je pihal, en dež je rosil,

je piknik _______________! Nekaj ________________ si lahko pogledate že zdaj,

o, blagor mladini, ki starše ima!

saj te nisem prosila, pa b hodil ne bil.

Dopolnite zgodbico s spodnjimi besedami:
DUO LUNCA, GENERACIJE, SONCE, FOTOGRAFIJE, ŽAREK UPANJA, UTRINKOV,
SOBOTO, PRIHODNJIČ, SORODNIKI, STO, ŽELODCI, PIHALNI, USPEL, TRADICIONALEN.
V _____________ se je v parku Centra odvijal že _________________ piknik, katerega prav zagotovo vsi težko pričakujejo. To je dan, ko se srečajo vse _________________
in pridejo tudi ________________ iz bolj oddaljenih krajev. Kanček zaskrbljenosti za-

__________________, lepo presenečenje pripravil Mestni _______________ orkester, predstavil pa se nam je tudi domski pevski zbor ________________. Kot vedno
se naši ________________ niso imeli kaj pritoževati, hrane in pijače je bilo dovolj.

kaj več pa ___________________.

Ali ni življenje serija slik, ki se spreminjajo, medtem ko se ponavljajo? Andy Warhol
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Spomin na pravične ostane blagoslovljen, ime brezbožnih pa strohni. Pregovori, 10, 7,
Sveto pismo stare zaveze
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POMEMBNI DOGODKI

Pregled dogodkov po svetu in v Sloveniji
(marec 2014 – maj 2014)

SVET
8. marca je skrivnostno izginilo letalo malezijske družbe s 239 potniki. Letalo, ki je
bilo iz Malezije namenjeno v Peking, je nenadoma skrenilo iz začrtane poti in izginilo
z radarskih zaslonov. V iskanje bilo vključenih 26 držav. Toda do danes niso našli
nobene sledi ne o letalu, ne o potnikih.
21. marec
Po nemirih v Ukrajini je država dobila začasnega predsednika. Nova vlada se je
začela pogajati z Evropsko unijo o pristopu, toda ruski del prebivalcev je bil nezadovoljen s tem. Tako so prebivalci na
otoku Krim, ki sicer spada pod Ukrajino,
z referendumom odločili, da Krim postane upravno področje Rusije. Sovražnosti
med prebivalci Ukrajine in ruskim manjšinskim prebivalcem se še vedno nadaljujejo,
padle so tudi prve smrtne žrtve.
17. april
V Južni Koreji se je potopil trajekt na katerem je bilo 287 ljudi, večina je bila srednješolskih dijakov na izletu. Kriva je bila
posadka, ki je se je prepozno odločila za
evakuacijo potnikov. Kasneje so bili tudi
obsojeni.
27. april
Papež Frančišek je Janeza Pavla II. In
Janeza XXIII. razglasil za svetnika. To sta
dva priljubljena papeža, ki sta korenito za-

znamovala cerkev in svet v drugi polovici
20. stoletja.

25. maj
Papež Frančišek je pozval k ustanovitvi
palestinske države. Pozval je tudi h končanju spora med Izraelom in Palestino.

4. maj
V Afganistanu je pod zemeljskim plazom
umrlo 2700 ljudi. Plazovi so se sprožili po
obilnem deževju.
9. maj
Nekdanji italijanski premier Silvio Berlusconi je bil zaradi utaje davkov obsojen
na opravljanje družbeno koristnega dela.
Tako bo moral eno leto v domu za starejše
skrbeti za ljudi, ki bolehajo za demenco.
Proti njemu potekajo še drugi sodni postopki.

SLOVENIJA
5. maja je odstopila predsednica vlade
Alenka Bratušek, potem, ko v svoji stranki
ni dobila dovolj podpore. S tem se je tudi
razpustil parlament. Razpisane so nove
volitve.
25. maja pa smo Slovenci volili evropske
poslance. Sloveniji pripada 8 poslancev
v Evropskem parlamentu. Izvoljeni so bili:
Tanja Fajon, Ivo Vajgel, Milan Zver, Romana Tomc, Patricija Šulin in Igor Šoltes.
Še lokalni pregled dogodkov…
Od 27. aprila do 4. maja so v Žireh potekali
8. Slovenski klekljarski dnevi.

načrtovana in želena obvoznica zgrajena
do roka in sicer do prihodnjega poletja.
Občina Gorenja vas Poljane je na Dunaju
navdušila s svojo turistično ponudbo.
Iz občine Škofja Loka pa so nam sporočili,
da se končuje skupni projekt občin Škofja Loka, Gorenja vas Poljane, Železniki
in Žiri - celovitega urejanja odpadnih voda
v porečju Sore. Cilj tega projekta je dolgoročna ureditev stanja v porečju Sore z
zanesljivo oskrbo gospodinjstev s kakovostno pitno vodo ter zaščito okolja, podtalnice in vodotokov.
Uroška Uršič

Je srce doma
Je pravi dom le tisti dom,
če srce v njem je skrito –
čeprav v dežju dan je pust,
v toplino je ovito.
Nič važno ni, če je denar

Sredi maja so Hrvaško, Srbijo in BIH prizadele rekordne poplave. Izselilo se je
več tisoč ljudi. Veliko je mrtvih. Poplavljeno območje, ki je tako veliko kot Slovenija, je povsem uničeno. Uničene so ceste,
domovi, polja. Nekje so vasi popolnoma
izginile. Prebivalci teh krajev pravijo, da
še nedavna vojna na Balkanu ni bilo tako
huda kot ta vodna ujma. Za nameček so
se sprožili še plazovi in odnesli še tisto,
kar je ostalo celo. Med prvimi je na pomoč
priskočila Slovenija.

Spomini so kot sanje, ki pod pepelom tlijo, a ko pepel razbrišeš spet tiho zažarijo.

36

POMEMBNI DOGODKI

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.

25. aprila so delavci, ki gradijo Poljansko
obvoznico prebili predor pri Stenu. Ob
manjši slovesnosti so obljubili, da bo dolgo

Marija Ana Petek
Prebold

Samo tisti zaslužijo spomenik, kateri ga ne potrebujejo: to so tisti, ki so si postavili
spomenik v spominu ljudi. W. Hazlitt
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NAGRADNA IGRA

V številki 52. smo vas vprašali

Kolikšna je povprečna starost stanovalcev
(skupaj)?
Pravilen odgovor je 82 let,
izžrebana nagrajenka pa je stanovalka

Pred nami so najtoplejši meseci leta.
To je čas oddihov, otroških dogodivščin,
jutranjih zgodnjih vstajanj, posedanj na klopi pred hišo in
prijetnih večernih sprehodov.

POČITNICE IN POTOVANJA
je tema 54. številke časopisa
Štirje letni časi

FRANCKA LOGAR.
ČESTITAMO!


Vprašanje, ki vam ga zastavljamo tokrat, pa se glasi

v rubrikah
KRONIKA, SKUPINE ZA SAMOPOMOČ, PREDSTAVI SE,
MED NAMI, PRITOŽBE, POHVALE, POBUDE,
ČISTO VSAKDANJE STVARI,
ZDRAVILO ZA DUŠO IN SRCE, UTRINEK DNEVA,
RAZVEDRILO, ZAPOJMO PO NAŠE,
POMEMBNI DOGODKI,

Zakaj dan medicinskih sester praznujemo
12. maja?
Stanovalci lahko svoje odgovore, z imenom in priimkom,
oddate v recepciji najkasneje do

30. avgusta 2014
Vabljeni k sodelovanju!

IZ STARE ZAKLADNICE in
POGLED V PRETEKLOST

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

24. avgusta 2014
PREPUSTITE SE TOPLOTI POLETJA!

Spomin na srečo ni več sreča, spomin na bolečino je še vedno bolečina. Lord George
Gordon Byron
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Razstava ročno izdelanega cvetja v Idriji.

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
Junij 2014 - 400 izvodov
www.css-sl.si

