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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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Poletje se počasi izteka, če letošnjemu poletju sploh lahko tako rečemo. Saj je vse preveč
skoparilo s soncem in toploto, čisto preveč pa
je bilo radodarno z dežjem in sivino. Verjetno
smo imeli mnogi letos prav zaradi vremena
nekoliko drugačen – tudi vremenskim razmeram, prilagojen dopust. No, pa kot pravijo, da
nobena stvar ni tako slaba, da ne bi bila za kaj
tudi dobra – upam, da so bili tudi letos naši
dopusti prijetni, mogoče pa smo se, prav zaradi vremena, imeli priliko še bolj spočiti in si
nabrati novih moči.
Da je bilo vreme zares muhasto, je bilo vidno
tudi ob organizaciji naših poletnih sprehodov
s stanovalci na invalidskih vozičkih do Name,
saj smo tedensko komaj uspeli uloviti vsaj en
lep sončen dan za sprehod.
V našem Centru pa smo bili kljub počitniškim
dnem zelo delovni, saj smo se tudi letos lotili obnov in adaptacij. Po lanskoletnem »premoru«, ko smo obnavljali glavno kuhinjo, smo
letos ponovno pričeli s popolno obnovo še
enega bivalnega oddelka. Po obnovi petega
in četrtega, je letos na vrsti tretje nadstropje.
Če smo še malo počitniški, se lahko celo pošalimo, da so letos stanovalci tretjega nadstropja prišli na vrsto, da gredo na »nekajtedenski
dopust« v začasne sobe fizioterapije, delovne
terapije, izpraznili pa smo tudi kakšno pisarno
vodij služb. Stanovalci bodo do selitve nazaj,
v prenovljeni oddelek, bivali v začasnih »sobah«. Pretekle obnove so nam dale mnogo
dragocenih izkušenj in tako smo se tudi letos
zelo potrudili, da bo tudi bivanje v začasnih
sobah prijetno. Stanovalci pa se že veselijo
novih, svetlih, udobnih prostorov in lepega pohištva.
Pa stroji ne brnijo samo v tretjem nadstropju.
Tudi v pritličju se obnavlja. Tu prenavljamo

prostore pralnice, kjer bomo uredili tako inštalacijo, kanalizacijo, kot tudi zunanji izgled
– položili nove ploščice. Potrebno je bilo premestiti vse stroje in najprej urediti prvo, nato
pa še drugo polovico prostora. Temu primerno se je prilagodilo tudi delo v pralnici, ki je
kljub prenovi nemoteno teklo.
V jesenkam delu pa nas čakajo še dela v parku, ki ga bomo uredili z razsvetljavo in novimi
potmi, ter s tem poskrbeli, da bo našim stanovalcem in drugim obiskovalcem sprehajanje
po parku še prijetnejše.
Spremembe se napovedujejo tudi v ponudbi
storitev, ki jih zagotavlja CSS Škofja Loka.
Center je namreč pridobil soglasje za 5 mest
za izvajanje programa dnevnega varstva starejših. Dnevno varstvo starejših je posebna
oblika storitev institucionalnega varstva, namenjena ljudem, ki živijo v domači oskrbi,
vendar v času, ko so njihovi svojci odstotni,
niso sposobni sami skrbeti zase, zato jih svojci za čas svoje odsotnosti odpeljejo v dnevni center. Zagotovljena jim je hrana, varstvo,
čisti prostor, razvedrilo, počitek in zadovoljitev morebitnih drugih potreb. Center bo tako,
predvidoma v jesenskem času (po zaključeni
adaptaciji tretjega nadstropja ter odvisno od
potreb), pričel s testnim izvajanjem programa
dnevnega varstva starejših.
Napoveduje se nam torej kar nekaj novosti –
pozitivnih sprememb na vseh področjih dela.
Verjamem, da nam bo s skupnimi moči, dobro
voljo in pripravljenostjo za medsebojno sodelovanje vse to tudi odlično uspelo.
Življenjski cilj vsakega posameznika je vedno
isti: napredovanje v dobrem. L.N. Tolstoj

Silva Košnjek
direktorica

Tisoč milj dolgo potovanje se začne z enim samim korakom. Lao Ce
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KOLEDAR DOGODKOV
8.6.
10.6.
14.6.
18.6.
19.6.
25.6.
26.6.
4.8.
11.8.
14.8.
15.8.
22.8.
28.8.
9.9.

Binkošti;
Odhod stanovalcev na srečanje bolnikov, ostarelih in invalidov v cerkev
sv. Jurija v Stari Loki
Srečanje članov skupin za samopomoč na Sv. Andreju (sodelujejo vse
skupine iz UE Škofja Loka)
Tradicionalni piknik stanovalcev in svojcev v parku Centra
Zgodovinski krožek z Markom Ogrisom na temo
»Zgodovina ljubezni«;
Zaključni nastop učencev glasbene šole Lira v Burnikovi dvorani
Praznovanje rojstnih dni stanovalcev rojenih junija;
Družabno dopoldne pred domom
Dan državnosti
Družabno dopoldne z Duom Frenky
Pričetek obnove oddelka Mavrica v 3. nadstropju
Sprehod s stanovalci na invalidskih vozičkih
(v kavarno Mlinček)
Sprehod s stanovalci na invalidskih vozičkih
(v kavarno Mlinček)
Marijino vnebovzetje
Družabno dopoldne v Burnikov dvorani, z ogledom fotografij preteklih
dogodkov v Centru
Sprehod s stanovalci na invalidskih vozičkih
(v kavarno Mlinček)

Lepo je doma
Šumijo gozdovi domači
jih veter v mraku hladi,
in mesec jih tiho pozdravi
še prej, ko za oblaki zaspi.
V sredini julija se je že navsezgodaj zjutraj pred vhodom v Center znašel neznan kuža. Tu se je zadrževal kar nekaj časa in nazaj domov ni znal. Poskrbeli
smo zanj in tudi pričeli z iskanjem lastnika. Po nekaj
telefonskih klicih in tudi informacijah zaposlenih, ki
se jim je zdel poznan, smo le izvedeli, da mu je ime
Runo in da je doma v okolici Puštala. Kasneje nam
je lastnik povedal, da to ni prva (in verjetno ne zadnja) iskalna akcija, saj velikokrat najde priložnost,
da uide od doma. No, naši stanovalci so bili kar zadovoljni, da so za krajši čas dobili novo družbo.

In ptiči ob jutranji zarji
s petjem pozdravljajo vse,
vsak sliši jih, kje za vogalom
četudi na sprehod ne gre.
Še prej, ko odideš v tujino,
spoznaj vse lepote doma,
lepote na vsakem koraku
ima le Slovenija!

Marija Ana Petek

V imenu stanovalcev in zaposlenih

Gost meseca skupin za samopomoč – Robert Friškovec

SE ZAHVALJUJEMO

Z letošnjimi sprehodi stanovalcev na invalidskih vozičkih smo imeli kar nekaj težav, saj je bilo poletje bolj aprilsko, a smo vseeno uspeli izvesti vse načrtovano in tako
razveselili stanovalce.

Z zaključnim koncertom se nam je v Burnikovi dvorani
predstavila škofjeloška glasbena šola Lira.

Kdor veliko potuje, se veliko nauči. Angleški
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Junija so v organizaciji Doma upokojencev Ptuj
potekale 23. letne športne igre Skupnosti socialnih
zavodov Slovenije. Skupno se je zbralo 561 tekmovalcev in navijačev (iz 36 zavodov). Igre so potekale
v štirih disciplinah: štafetnem teku, odbojki, plavanju in veslanju na napihljivih blazinah. Naše barve
so zastopali zaposleni: Giulietta, Danijel, Ksenija,
Metka, Mojca in Igor.

g. Silvu Logar
za podarjen invalidski voziček ter
g. Andražu Hostniku
za podarjeno antidekubitusno
blazino.

Če hočeš potovati, moraš imeti sokolje oči, oslovska ušesa, opičji obraz, svinjski rilec,
kamelji hrbet, jelenje noge, zraven pa še dve polni torbi, v eni potrpljenje in v drugi
denar. Italijanski
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V SPOMIN - dr. Aleš Kogoj
V začetku julija je tudi med nami odjeknila
žalostna vest, da je umrl dr. Aleš Kogoj, dr.
med., specialist psihiatrije in izredni profesor,
ki je od leta 2000 vodil Enoto za geriatrično
psihiatrijo na Psihiatrični kliniki v Ljubljani.
Dr. Kogoj je bil poznan tako stanovalcem, njihovim svojcem, zaposlenim ter članom društva Spominčica, saj je vrsto let z nami sodeloval kot zunanji sodelavec. Kot svetovalec
nam je bil v pomoč pri nastajanju oddelka
Mozaik, namenjenega osebam z demenco in
takrat smo bili med domovi eni prvih, ki smo
se organizirano spopadli s tovrstno problematiko. V preteklosti je bil tudi član Sveta zavoda Centra.
Dr. Kogoj je umrl med plezanjem v jugo-vzhodni steni Planjave v Kamniško-Savinjskih Alpah, v gorah, ki so mu bile zelo ljube. Spodrsnilo mu je in omahnil je 60
metrov globoko. Ni mu bilo pomoči.
Poznali smo ga kot tihega, a toplega in nasmejanega človeka. Slovenija je izgubila velikega strokovnjaka, bolniki, svojci in društvo Spominčica svojega prijatelja in
sodelavca, neprecenljiva je izguba za družino.
Ohranili ga bomo v spominu in se trudili nadaljevati v luči njegovega dela!

SKUPINE ZA SAMOPOMOČ

Srečanje na Sv. Andreju
V prejšnji številki smo že nekaj malega zapisali o srečanju skupin za samopomoč, ki se v
organizaciji OZRK Škofja Loka vsako leto dobijo na Svetem Andreju nad Škofjo Loko. Iz
Centra se je srečanja udeležilo 25 članov (skupaj z voditelji oz. spremljevalci), tokrat vam
predstavljamo s čim vse so si popestrili dan.
Družabne igre
-- Metanje balinčkov
-- Štafeta (prenesti na plastični žlički frnikolo od točke A do točke B)
-- Metanje žogic na koš (vsak 3 žogice)
-- Pihanje balonov
-- Mumija (oviti osebo v 3 minutah v wc papir, ne da se strga)
-- Skeč
-- Telovadba
-- Pepelka pomerja čeveljce (sodobna verzija v izvedbi skupine Zarja)

»Ob vsakem trenutku in kjerkoli ste,
postrezite si s kolačkom prijaznosti.«
Ni ga težko pripraviti.
Potresite malo dobre volje,
primešajte nekaj lepih besed,
tople misli in radostno srce.
Tudi na ščepec humorja ne pozabite!

Znaki demence
-----

postopna izguba spomina
težave pri govoru (iskanje besed)
osebnostne, vedenjske spremembe
upad intelektualnih funkcij, nezmožnost
presoje, organizacije
-- težave pri vsakodnevnih opravilih

------

iskanje, izgubljanje, prestavljanje stvari
težave z orientacijo (časovno, krajevno)
ponavljanje istih vprašanj v neskončnost
spremembe čustvovanja, vedenja
zapiranje vase ter izogibanje družbi

Norec vandra, pametni potuje. Angleški
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Čez vse to potresite prijazen nasmeh.
Posijalo bo sonce, ki vam bo prineslo
srečo,
olepšalo dan in tako bo iz vas zažarela
prijaznost!

Popotniku je najtežja prtljaga prazna mošnja. Nemški
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Zapor je vsaka ujetost

Robert Friškovec se nam je predstavil v odkritem in zanimivem pogovoru, ki ga je vodila stanovalka Alenka.

Zapor ni le prostor med štirimi stenami,
ograjenimi z zelo visokimi varnostnimi preprekami, kjer so zaprti obsojeni storilci kaznivih dejanj. Zapor je lahko tudi psihična
ujetost v že zdavnaj preživele stereotipe,
predsodke, tabuje oziroma je lahko tudi
čustvena ujetost v strahove, zamere, neustrezne vzorce v odnosu do sebe in drugih. Zapor je vsaka ujetost, ki ti na kakršen
koli način onemogoča, da bi živel in delal
v smeri svojega pozitivnega osebnostnega razvoja in rasti ter v skladu s svojimi
sposobnostmi, talenti, nagnjenji, vizijami
in načrti.
Dan po »malem šmarnu« se je, kot gost
meseca skupin za samopomoč, ki delujejo znotraj Centra, prijazno odzval povabilu naš someščan g. Robert Friškovec,
zaporniški duhovnik. V pogovoru nam je
povedal veliko o sebi, svojem življenju in
delu z vsemi, ki se jih zapor na kakršenkoli
način dotika.

Po končanem srečanju si je večina stanovalcev želela
še osebnega stika, čemur se je z veseljem odzval in prav
vsakemu namenil nekaj besed (na sliki se rokuje s stanovalko Marijo Mazzini).

Robert je v svoji zgodnji mladosti z očetove strani pretrpel alkoholizem, fizično
in psihično nasilje ter njegovo zapustitev
družine. Čustveno ranjen se je pogosto
spraševal o resničnem (ne)obstoju Boga,
njegovi (ne)pravičnosti ter o smislu življenja. V iskanju Resnice je pogosto zahajal
v škofjeloško cerkev in tam preprosto obsedel v klopi. Domači župnik ga je vprašal, če se hodi sončit pred Božje obličje v
tabernaklju. Po končani gimnaziji se je kot
laik vpisal v 1. letnik teologije. Že takrat se
je veliko družil z bolniki, invalidi, mladimi,
ki so imeli razne čustvene, socialne stiske
ali celo motnje vedenja in osebnosti, z njimi sodeloval in jim pomagal. V 1. letniku
študija je sprejel izziv in postal prostovoljec v zaporu, kjer je obiskoval »svojega«
zapornika.
Kako je v sebi začutil Božji klic? Po pogovoru z g. dr. Alojzijem Šuštarjem, ta-

Stvari se zameglijo... in ko potuješ, se vrnejo v pravo perspektivo. Darana Gidel

8

SKUPINE ZA SAMOPOMOČ
kratnim ljubljanskim nadškofom in velikim
kanclerjem Teološke fakultete, se je odločil za vstop v bogoslovno semenišče. Tam
je ob ostalih mladih semeniščnikih začel
spoznavati glas Boga, odkrivati svojo poklicanost k služenju Bogu. Nadškof Šuštar
je močno podprl njegovo prostovoljstvo v
zaporu in ga kasneje poslal v Rim, kjer je v
največjem tamkajšnjem zaporu Rebibbia,
kot prostovoljec spoznaval duhovno pastoralno dejavnost zaporniških duhovnikov in
hkrati opravljal delo prostovoljnega svetovalca pri pomoči raznim zaprtim osebam,
ki so bili iz drugih držav in niso govorili italijanskega jezika.
Po duhovniškem posvečenju l. 1999 je bil
najprej sočasno kaplan v župniji Brezovica pri Ljubljani in katoliški duhovnik v vseh
šestih slovenskih zaporih na 13-tih lokacijah. Na začetku svojega duhovniškega
poslanstva ga zaposleni v zaporih niso vedno sprejeli z veseljem in odprtih rok, kajti v njih je vladala še stara, komunistična,
protiklerikalna miselnost. Zanj so bili ti prvi
koraki res težki, mučni, celo poniževalni.
Še huje je bilo, da v tem času ni našel opore ne v vrhu slovenske RKC, niti ne v mnogih sobratih duhovnikih. Šele v letu 2004,
ko se je uredil njegov delovno pravni status na ravni države in je postal koordinator za duhovno oskrbo pri Upravi RS za
izvrševanje kazenskih sankcij, zaposlen
na Ministrstvu za pravosodje, je postalo
njegovo delo v zaporih bolj organizirano in
odprto.
Za Roberta je vsak obraz božja podobnost, kjer je skrito vse. Od začetka je želel

služiti temu »božjemu« obrazu in odgovarjati obrazu današnjega človeka. In ravno
to mu v njegovem poslanstvu tudi odlično
uspeva. Zanj je pomembno slišati človeka,
saj meni, da se ljudje večkrat med seboj
poslušamo, a se v resnici ne slišimo.
»V Gospodovi luči ne stojim samo zato, da
ta ozdravlja mojo ranjenost in mi odpušča
grehe, ampak da me napolnjuje, da lahko
drugi ljudje v mojem življenju, zaprte osebe, žrtve kaznivih dejanj, delavci v zaporu,
prostovoljci in družinski člani, doživijo del
Jezusove navzočnosti.«
Sam bi bil zelo zadovoljen, če bi po šestih
letih neuspešnega iskanja v okolici Ljubljane, po dostopni ceni našel zemljišče za
gradnjo objekta, za center Glejte, človek
(Ecce homo). V njem bi našlo prostor vseh
osem programov, v katerih deluje in, ki sestavljajo zaporniško pastoralno dejavnost.
Gre za priložnost, ki jo želi ponuditi nekdanjim zapornikom, saj se mnogi po vrnitvi
iz zapora ne znajdejo. Zato se je pogosto
lažje vrniti na stara pota. Več o njegovem
poslanstvu lahko preberete tudi na spletni
strani: http://center-ecce.si/
Robert, Bog Ti povrni za tako močno, duhovno bogato pričevanje!
Alenka Oblakovič
Nova svoboda, nova radost, ves nov
svet čaka, da se ti odpre, ko si pripravljen stopiti s poti, ki te omejujejo, opustiti misli in ideje, ki te zadržujejo, ter
se spremeniti.
Eileen Caddy

Nikoli se ne podaj na potovanje z nekom, ki ga nimaš rad. Ernest Hemingway
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Počitnice nekoč
Meseca junija se vsekakor najbolj razveselijo otroci, saj je to čas, ko lahko svoje torbe
vržejo v kot in se prepustijo veselju počitniških dni. Zjutraj ni potrebno prav zgodaj vstajati,
več je prostega druženja s prijatelji, več časa je za hobije, odhod na morje, obisk kakšnih
poletnih delavnic, in še in še… mi pa smo vprašali nekatere naše stanovalce, kako je bilo
s počitnicami, ko so oni gulili šolske klopi… ali so sploh vedeli kaj so to počitnice oz. kako
so preživljali poletja?
JANKO KORENAK: Kot otrok sem živel v Dobrni pri Celju, tam
sem tudi hodil v šolo. Doma smo imeli kmetijo, šest krav in prašiče. Otrok nas je bilo šest, oče je hodil v službo, mama je doma
gospodinjila. Počitnice so bile vedno bolj delovne. Že kot otrok,
star kakih 10 let, sem poleti vstajal tudi že ob 4. uri, da smo šli
v košnjo. Temu je sledilo sušenje in vsa druga kmečka opravila.
Sprostitev je bila, ko smo šli na kopanje k reki. Takrat smo še
z golimi rokami lovili ribe in sam sem, kljub slabšemu vidu, ujel
krapa.
ŽERDIN ANTUN: Rojen sem bil v Oporovcu, na Hrvaškem, v Medžimurju. Ko sem začel hoditi v šolo, smo se preselili v kraj Cirkovljan. Bilo nas je šest otrok in nismo poznali takih počitnic kot
danes, doma je bila kmetija. Se pa dobro spomnim, da smo hodili
na pašo, lovili zajce in s fračo streljali vrabce. Kasneje, kot fant, sem
se pa preselil v Hodoš, tja me je pripeljala ljubezen.

MED NAMI
REDŽEPOVIČ TONČKA: Oh, mi smo med počitnicami
še bolj delali, kot sicer. Pa tudi takih počitnic, tako dolgih,
kot so sedaj, nismo poznali. V šolo sem drugače hodila k
Sv. Lenartu, učitelj ni bil preveč prijazen, tudi s šibo smo
jih dobili. Ko smo pa kasneje dobili učiteljico, tista je bila
pa fletna. Bilo je pa vse sorte. Pasli smo koze in ovce, za
zimo smo delali butare. To predvsem ženske, punce, fantje in moški so hodili v gmajno. Enkrat, se spomnim, smo
po nesreči pri delu butaric kozi odbili gobček, ko je ravno
ob zamahu prišla preblizu. Drugače smo poleti, ko je bila
košnja, včasih kar tam tudi prespali. Pa pekli smo koruzo
in krompir v žerjavici. Spomnim se, ko smo se nekoč igrali in smo se zaprli v skrinjo za
žito. Potem pa nismo mogli ven, dokler ni prišla mama in odprla. Ni bila preveč vesela.
Ja, vsega je bilo, veliko dela, pa tudi zabavnega. Ampak potem sem šla pa jaz služit in je
bilo otroštvo bolj garanje.
BUH LUDVIK: Hm, kaj sem delal? Krompir sem pobiral,
krave pasel. Počitnice so bile delovne. V šolo sem drugače hodil v Poljane, nisem imel daleč, nekateri so pa
kar dolgo hodili. Pa mi ni bilo všeč, ravnatelj je bil žleht,
nisem ga maral. Tako da sem rajši delal doma, kot hodil v
šolo. Smo se pa poleti zelo veliko kopali v Poljanski Sori.
Voda je bila čista, ves čas smo tam preživljali, kolikor smo
le lahko. Da sem zaslužil kakšen svoj dinar, sem nabiral
borovnice in gobe. Pri štirinajstih sem pa že delal v kovačnici, to je bilo trdo delo.

FLANDER FELICITA: Ko sem bila otrok, smo bili pod Italijo.
Sedem let sem bila stara, ko sem šla v šolo, naredila sem
štiri razrede. Doma nas je bilo dvanajst otrok, za mano še
pet. Kako je bilo s počitnicami? Bolj malo. Ata in mama sta
nas doma učila brati in pisati slovensko, saj smo v šoli uporabljali italijanščino. Imeli smo kravo in kokoši, krompir in žita
smo pridelali doma, a je kruha manjkalo. Hodili smo v Staro
Gorico. Ata je bil podjeten človek, marsičesa se je lotil, še
mlekarstva, pa ni imel kaj veliko sreče. Tako je bilo za nas
otroke vedno le dela dovolj, treba je bilo za vse poprijeti. Uh,
če pomislim koliko košev sem znosila na ramenih. Mama je
leta 1943 umrla, kmalu smo šli s trebuhom za kruhom. Veliko smo hodili peš čez hribe in
tako sem tudi prišla na te konce, da sem dobila delo.
Potovati pomeni poglobiti se sam vase. Dena Kaye
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Potovanja popravijo modre in pokvarijo neumne. Angleški
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Na izlet v …
Ko pomislimo na dopust, si mogoče v glavi zamislimo kakšen eksotičen kraj, z neskončno peščeno plažo in ležanjem pod
palmo. Ko iščemo destinacijo, primerno
predvsem za naš žep in seveda v skladu z
željami, se velikokrat oziramo onkraj meja.
Pa so vendarle nedaleč stran, mogoče
samo čez hrib, prav tako še neodkrite zanimivosti, vredne ogleda, ki jih preslabo
ali skoraj ne poznamo. Stanovalce smo
vprašali, kam nas bi popeljali in kaj nam bi
predstavili, če bi prišli v kraj, kjer so preživeli otroštvo oz. večino svojega življenja.

MED NAMI
ko so selili ranjence v Gorico. Sicer smo
se kar imeli za »meščane« saj smo imeli šolo, cerkev, župnišče in vse kar spada
zraven. Novaki sicer mejijo na eni strani
na Davčo in na drugi na Leskovico.

so takrat tja hodili bolj eminentni ljudje. Sicer pa v tej okolici najdete vinograde, lahko se pa povzpnete na Paški Kozjak (od
tam je bila moja mama). Na vrhu se vam
odpre razgled na Mislinjsko in Dravsko dolino, vidi se celo del Slovenj Gradca. Ima
pa Dobrna tudi bogato tradicijo pevskih
zborov in poznana je folklorna skupina Karel Destovnik Kajuh.

Jesen ihti
OJSTRI VRH v Selški dolini, Redžepovič Tončka: Tu sem rojena in to je kraj
mojega otroštva. Peljala bi vas na pohod
na Miklavško goro. Pa čez v Studensko
grapo, da bi kaj izvedeli o kuhanju kope.
Pa, če bi prišli v času, ko se mlati žito, bi
vam to pokazala. To so zanimivi stari običaji. Tudi arhitektura, stare hiše so zanimive. Bilo je pa tudi veselo, imeli smo dobre
godce.

Jesen ihti,
ječi, ječi,

OPOROVEC, Hrvaška, Medžimurje, Žerdin Antun: Kaj bi vam pokazal, če bi prišli
v moj rodni kraj. To je ravninska pokrajina,
idealna za hojo ali kolesarjenje. Pokrajina
je značilna po starih, s slamo kritih hišah,
kar bi bilo verjetno zanimivo. Tu je Drava
z umetnim Dubravskim jezerom. Verjetno
pa je samo področje poznano predvsem
po romarski poti v Medžimurje.

z listjem je posula tla.
Le medlo sonce z neba se nam smehlja,
ovija nas pusta jesenska megla.
Jesen ihti,
ječi, ječi,
z listjem je posula tla.
Vsak dan poslušam šum dežja,
nekaj me stiska na dnu srca.
Kljub vsemu

POLJANE, Buh Ludvik: V Poljanah bi
vas peljal k lovcem, da bi vam pokazali muzej in predstavili za kaj vse skrbijo.
Sam sem bil 50 let gasilec, tudi v gasilski
dom bi vas peljal in predstavil delo gasilcev. Letos so praznovali 120 let obstoja.
Imamo pa v Poljanah tudi skakalnico, še
sam sem sodeloval pri smučarskih skokih,
a so mi kasneje doma prepovedali. Je pa
tudi to zanimivo pogledati.

naj v teh turobnih jesenskih dneh
sreča v meni kraljuje,
kar lepo naj pri meni domuje.
Želim si,

NOVAKI, pri Cerknem, so Spodnji in
Zgornji, Flander Felicita: Prihajam iz
krajev, kjer je verjetno najbolj poznana
Bolnica Franja in vsekakor si je to vredno
pogledati. Moji spomini, povezani s Franjo, so težki, še zdaj imam v glavi slike,

Potovanja verjetno ne morejo preprečiti licemerstva, a spoznanje, da vsi ljudje jočejo,
se smejejo, jedo, skrbijo in umrejo, lahko pripelje do ideje, da če drug drugega vsaj
poskusimo razumeti, morda lahko celo postanemo prijatelji. Maya Angelou
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da se z obličja zemlje
prežene hud mraz in meglo,
pa lepa cvetoča pomlad

DOBRNA, pri Celju, Janko Korenak: Za
zdravilišče Dobrna ste verjetno že slišali.
Bilo je že takrat, ko sem bil jaz otrok, le da

spet k nam kmalu prišla bo.

Nataša Mihevc

Za turista najslabši so drugi turisti, ki ga razpoznajo kot turista. Russell Baker
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Inzulin odklepa vrata
Najbrž boste vsi tisti, ki nimate ali ne poznate sladkorne bolezni ali ne obiskujete
mesečnih srečanj za stanovalce s sladkorno boleznijo - diabetike v našem Domu
(CSS Škofja Loka), mislili, da v tem primeru govorim o kakšnem posebnem ključu,
tehničnem pripomočku ali celo gospodu z
imenom inzulin. A jaz govorim o čisto pravem inzulinu, hormonu, ki ga izloča trebušna slinavka in ki uravnava sladkor v krvi.
Glede vrat, ki jih odpira, pa malo kasneje.
Konec pomladi je bilo v Burnikovi dvorani
srečanje za svojce stanovalcev v našem
Domu, ki ga enkrat letno zanje organizirajo domske strokovne službe (direktorica,
vodja ZNS, socialna delavka, diplomirana
sestra). Če je tema – rdeča nit - srečanja
zanimiva, se ga udeležimo tudi posamezni
stanovalci. Taka srečanja so, poleg spoznavanja med svojci in zaposlenimi, izboljšanja ter utrjevanja njihovih medsebojnih
odnosov, vpogleda v načrte in izzive strokovnih služb, hkrati tudi možnost dodatnega izobraževanja za udeležence. Na vsakem srečanju vodje strokovnih služb ali
zunanji strokovnjak, oziroma dober poznavalec posamezne stroke, pripravijo predavanje na določeno temo. Na zadnjem srečanju sta bili predstavljeni temi Paliativna
oskrba in Skupina za stanovalce – diabetike v Centru. In o tej zadnji, »sladkorni«
skupini bom napisala par besed. Naj se
ve, da se tudi stanovalci v Domu »permanentno« izobražujemo.
Kot rečeno, je v začetku junija, po večle-

tnem premoru, znova oživela skupina stanovalcev diabetikov, ki jo vodita Tanja Stržinar in Milena Trček (obe sta medicinski
sestri v Domu). V skupino, ki se srečuje
enkrat mesečno, so vključeni stanovalci diabetiki, ki so še v tolikšni psihofizični
kondiciji, da zmorejo razumeti, spremljati,
vsaj delno nadzorovati potek sladkorne
bolezni pri sebi. V skupino se lahko vključijo tudi svojci stanovalcev z diabetesom
in tako sem se tudi jaz, Ivanova prijateljica, vključila vanjo. Namen skupine je obnavljati in dopolnjevati znanje o sladkorni
bolezni. Že na prvem srečanju smo vsak
zase, ob pomoči obeh medicinskih sester
(v skupini sta tudi 2 stanovalca s slepoto),
pisno odgovarjali na nekaj splošnih vprašanj o sladkorni bolezni ter tako takoj dobili zelo jasno podobo o svojem dotedanjem
poznavanju bolezni. Na koncu smo skupaj
pregledali svoje odgovore in voditeljici sta
nam pri vsakem vprašanju povedali pravilno rešitev ter razložili zakaj je posamezen
odgovor (ne)pravilen. Bomo videli kakšno
bo naše razumevanje bolezni po enem
letu poučnih srečevanj.
Človeško telo za svojo rast, razvoj in delo
potrebuje hrano. Ko hrano pojemo, jo v
ustih prežvečimo in tako prepojimo z encimi, ki so v ustni slini. Encime najdemo
v vseh naših celicah. Prebavni encimi in
hormoni prebavil so odgovorni za hitro
predelavo in razgradnjo hrane, ki jo zaužijemo. Encimi hrano razgradijo na posamezne sestavine, ki jih celice lahko vsrkajo in
uporabijo, hormoni pa spodbudijo ali zavi-

Kakšna otročarija! Dokler smo živi, stremimo za dirjanjem okrog sveta, da bi videli
sonce, obrnjeno na glavo. Elizabeth Bishop
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rajo izločanje prebavnih sokov. Brez encimov bi celice umrle od lakote, ne glede na
to, koliko hrane bi zaužili, saj bi bila presnova onemogočena, hranila – sladkor pa
bi do celic prispel prepozno oziroma sploh
ne. Hrana potuje po požiralniku v želodec
in skozi dvanajsternik v tanko črevo. Do
tu se hrana s pomočjo hormonov in encimov že toliko razgradi, da iz vseh vrst živil
nastane enostavna hrana – sladkor, ki se
lahko vsrka skozi stene tankega črevesa v
kri. Vse celice v telesu za svojo rast in delo
potrebujejo hrano – sladkor. Sladkor v krvi
potuje do vseh celic v telesu. Pri počitku
celice v telesu ne potrebujejo toliko hrane kot jo pojemo. Zato se takrat odvečni
sladkor iz krvi shranjuje v jetra in mišice.
Tako shranjeni (uskladiščeni) sladkor lahko porabimo pri večjih naporih. V kolikor je
tega shranjenega sladkorja v jetrih preveč,
se pretvori v maščobo, ki je razen v jetrih
shranjena po vsem telesu.
Kaj je sladkorna bolezen? To je stanje
stalno zvišane ravni sladkorja (glukoze) v
krvi. Nastane zaradi pomanjkanja hormona inzulina ali zmanjšanja odzivnosti celic
na njegovo prisotnost. Inzulin je hormon,
ki ga izločajo Langerhansovi otočki v trebušni slinavki in deluje kot ključek v vratih
vseh celic, skozi katere (ne)spušča sladkor iz krvi v celice, glede na njihovo potrebo po hrani. Kadar je prevzem sladkorja v
celice moten, to pomeni, da je »ključavnica« na celičnih stenah zarjavela ali povsem odpovedala svojo funkcijo, pride do
povečanja ali upada koncentracije sladkorja v krvi (hiper ali hipoglikemija), posledica česar so različni zdravstveni zapleti.

Običajno zaradi povečanja sladkorja v krvi
najprej nastanejo okvare na malih žilah,
kapilarah v očeh, ledvicah, nogah, … Pomembno je čim zgodnejše prepoznavanje
bolezenskih znakov pri posamezniku (pretirano znojenje, zelo pogosto uriniranje,
nenadna izguba telesne teže, povečana
utrujenost, …) in ustrezno zdravljenje, da
ne pride do hujših poškodb ter okvar žil,
živčevja in telesnih organov.
Povem vam, da nam naši odlični mentorici
Milena in Tanja znata vse, za razumevanje
težke stvari, povedati tako enostavno, po
domače, da nima nihče od nas udeležencev težav pri umevanju in pomnjenju povedanega. Obema se pozna, da že dalj časa
spremljata sladkorne bolnike, njihovo bolezen ter vsa znanja, dognanja, raziskave,
ki se tičejo zdravljenja sladkorne bolezni in
njenih posledic. Potrpežljiva sestra Tanja
zelo pozorno spremlja vsakega posameznega diabetika v Domu in dr. Camleku,
spec. diabetologu skrbno posreduje ugotovljena dejstva, spremembe, pridobljene
informacije. Šegava sestra Milena je zlasti
izjemna poznavalka diabetičnih stopal, saj
v Domu poleg navadne izvaja tudi medicinsko pedikuro.
Hvala, dragi mentorici, za vso dobro voljo,
nauke in nasvete glede sladkorne bolezni
in zdravljenja le te. Naj bo to dovolj za prvo
predstavitev naše »diabetične« skupine.
Tekom leta se vam z novicami o njej še
oglasim.
Alenka Oblakovič

Popotnik je bil aktiven; z velikimi napori je iskal ljudi, pustolovščine in nabiral izkušnje.
Turist je pasiven; pričakuje, da se mu bodo stvari dogajale same od sebe. Daniel J.
Boorstin
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PREDAVANJA - interno izobraževanje zaposlenih Centra
JUNIJ
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Imena oddelkov bomo postopoma uvajali
v naše delo. Delovna terapija bo poskrbela za ustrezno označitev, da si bomo nova

imena lažje zapomnili, pripravili pa bomo
tudi okrajšave imen, ki so potrebni za organizacijo dela.
Lucija Zakeršnik

Pravilno in uspešno čiščenje (IZZA d.o.o)
Odnos zaposlenega do stanovalca (Alenka Oblakovič, predstavnica stanovalcev)
Zdrava hrbtenica (Magi Kneževič, fizioterapevtka)
RZP (razjede zaradi pritiska), primeri dobre prakse (Tanja Stržinar, Marica Klobučar, Marinka Kozjek, Mateja Salem Mihovec, dipl. med. sestre)

Skok s padalom
ram odskočiti z letala, v kakšnem položaju
mora biti telo med letenjem in kako se moram obnašati med pristankom. Povzpeli
smo se v letalo in uživali v prekrasnem
razgledu. Preleteli smo Bohinjsko jezero,
dobršen del Julijskih Alp vključno s Triglavom in se dvignili visoko nad oblake. Približno 20 minut smo potrebovali, da smo
dosegli višino 4000 metrov.

Beleženje oskrbe – kako beležiti pravo storitev? Delavnica, Tanja Stržinar, dipl.
med. sestra

Natečaj poimenovanja oddelkov
V 52. številki našega časopisa Štirje letni
časi je bil objavljen natečaj za poimenovanje posameznih oddelkov. Namen tega
natečaja je bil, da dobijo oddelki imena,
ki bi prinesla več domačnosti, prijaznosti,
medsebojne povezanosti med zaposlenimi in imena, ki naših stanovalcev ne bi
stigmatizirala po njihovem zdravstvenem
stanju.
V ta namen je bila ustanovljena Komisija
za izbor imen za poimenovanje oddelkov.
Člani komisije smo pregledali in ocenili
vse predloge za poimenovanje oddelkov.
Komisija je sprejela naslednja imena za
posamezne oddelke:
S5: ZIMZELEN (Rožnati zimzelen ali tudi
madagaskarski zimzelen - znanstveno
ime Catharanthus roseus - je rastlina iz
družine pasjestrupovk, ki raste v tropskih
gozdovih na Madagaskarju)

S4: ZARJA (rdečkasta svetloba na nebu
ob sončnem vzhodu ali zahodu)
S3: MAVRICA (mavrica je svetlobni optični ali meteorološki pojav, ki nastane zaradi
loma sončne svetlobe (refrakcija) na vodnih kapljicah, kadar dežuje)
S2: KLASJE (klas - zgornji del rastline, ki
vsebuje zrna, zlasti pri pšenici, ječmenu,
rži)
S1: LIVADA (trata, travnik) in
že obstoječe ime MOZAIK (slika iz raznobarvnih kamnitih, steklenih kock, ploščic,
ki so vložene v malto ali kit tesno druga
ob drugo)
Nagrado za podane predloge prejmejo
stanovalci oddelka Zimzelen in Zarja, katere smo pogostili s kavico in sladoledom.
Posebno nagrado za sodelovanje pri izboru imen pa je prejela stanovalka, ga. Bobnar Antonija.

Osebno sem tako prepričan v prednosti opazovanja človeštva namesto branja o njem in
o žalostnih posledicah ostajanja doma z vsemi predsodki Otočana vred, da bi bilo
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Že kar nekaj let je, odkar ne dopustujemo
več tako, da bi šli na morje in ležali na plaži. Počitnice preživljamo bolj aktivno, tako,
da hodimo v hribe, kolesarimo, veslamo,
raziskujemo nove kraje. Letos smo večji
del dopusta preživeli v Bovcu in prvič v
življenju sem skočila s padalom. Seveda
ne sama, pač pa v tandemu z izkušenim
padalcem Tomažem.
Kakšna izkušnja je to? Krasna in tudi malo
strašljiva.
Pred poletom so me v hangarju oblekli v
primerna oblačila in mi razložili kako mo-

Potem pa so se nekje nad Bovcem odprla vrata letala in takrat me je prešinilo, da
zdaj bo pa treba skočiti. Po najboljših močeh sem se skušala spomniti navodil in
pri srcu me je kar malo stiskalo. Ko sem
se prevesila čez rob letala ni bilo več poti
nazaj. Približno 50 sekund traja prosti pad
in v tem času padeš za približno 2500 metrov. V ušesih čutiš pritisk in žvižganje, ko
z veliko hitrostjo režeš zrak, da ne slišiš
niti samega sebe. Na višini 1500 m je moj
sopadalec Tomaž odprl padalo in naenkrat
se je padanje sunkovito ustavilo. Nastala
je tišina in spet sva se lahko pogovarjala
ter uživala v razgledu. Predal mi je padalo
v upravljanje in še nekaj minut sva jadrala
nad Bovcem.
Pristala sva tako kot je treba - na riti.
Romana Kumer

potrebno sprejeti zakon, po katerem naj vsak mladenič preživi nekaj časa v tujini - pri
tistih redkih zaveznikih, ki so nam jih zapustile vojne. Lord Byron
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Potovanja, počitnice
sploh enkratne. Enako vsi prazniki, prosti
dnevi, če je le kdo prišel pote. Nekatere so
šli z vzgojitelji v kolonijo na morje, da niso
bili prikrajšani za lepa doživetja. Pred poletjem, ob navadnih vikendih, sta me iz Šiške v Zavod hodila iskat babica in dedek.
Babica me je zvečer razvajala z vabljivimi
sladkimi skutnimi omletami ter z drugimi
dobrotami. Nato so me starši peljali še v
Koper, ob nedeljah v mraku pa so me pripeljali nazaj v šolo.
Še sedaj se izjemno rada spominjam svojega brezskrbnega otroštva, toplih, prisrčnih stikov s svojimi najbližjimi: s starši, starimi starši, spominjam se Zavoda za slepo
in slabovidno mladino v Ljubljani, kjer sem
obiskovala osnovno šolo ter tam kasneje
službovala, sproščenega oddiha, počitnic,
dopustov, vsaj nekaterih zanimivih potovanj po svetu. S svojci smo se odlično ujeli, razumeli. Stali so mi ob strani, lepo so
skrbeli zame. Pomagali so mi, ko sem morala po končani OŠ na koprsko gimnazijo
ter kasneje ob študiju muzikologije – zgodovine glasbe na Filozofski fakulteti.
Internatsko bivanje v ljubljanskem Zavodu je bilo zame v začetku mučno. Dolgo
se preprosto nisem mogla vživeti v novo
okolje. Povsod sem bila tako rekoč peto
kolo. Težko sem se učila brajice, prvi razred sem ponavljala, a navsezadnje sem
z drugimi le vzpostavila stike ter šolanje
dobro končala.
Že čez vikende smo odhajali domov. Počitnice ob zaključku šolskega leta pa so bile

Med poletnimi počitnicami smo sprva z
mamo, očetom in starejšim bratom precej taborili v Umagu; sploh smo takrat
radi plavali, še kdaj popoldne, kmalu po
opravljeni očetovi službi. V Umagu oz.
Zambratiji, kot se kraj tudi imenuje, smo
se zmeraj podali do prijaznih kmetov, Pavletičevih, ki so bili na pol Hrvatje, na pol
Italijani. Večkrat so nam dali kaj, recimo
svež, doma spečen kruh, jajca, pa drugo.
Gospodinja Silvija je znala speči doma izvrstne kalamare. Prisotni smo bili na poroki njene hčerke Graciele. Z njimi smo dosti
peli. Hišni gospodar Miljo me je naučil peti
neko italijansko pesem v narečju. Morje
je bilo v Zambratiji zelo čisto, vsak kamen
si videl. Vozili smo se s čolnom po morju,
oče je skrbno, pogosto ribaril. Zelo smo se
tu zbližali z našimi sorodniki, ki so prišli na
Hrvaško letovat: z akademskim kiparjem
Janezom Pirnatom, z njegovo ženo Mišo,
realizatorko večernega televizijskega
dnevnika, s hčerko Nino, sinom Alešem, z
Dedjerjevimi, z dirigentom Danilom Švaro,
z njegovim bratom Neštotom ter njegovo

Cilj potovanj ni stopiti na tujo zemljo, pač pa stopiti na svojo lastno zemljo s tujimi očmi.
G. K. Cheston
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ženo Frido. Hodili smo še na plavanje v
Portorož in se družili s priznanim arhitektom, stricem Edijem Mihevcem z družino.
Precej nas je mikalo v naravo. Od morja
smo se preusmerili k hribom, potikali smo
se po gozdovih, kjer so bili dobri pogoji za
nabiranje gob. Na Pokljuko smo vandrali,
zaustavljali smo se na odličnih gobarskih
terenih. Na Primorskem v Brezovici, na
Notranjskem v Nadanjem selu, v Obrovu
ter še marsikje. Zavili smo v Prekmurje, pa
sem na Gorenjsko, v okolico Kranja. Naša
mami je natanko vedela kje gobe najbolj rastejo. Do pravega cilja nas je vodila, gobe
je navadno prva našla. Uživali smo gobe z
jajci ali vložene: jurčke, lisičke, turke, dedke, karželjne, medvedove tačke, kukmake;
kasneje sem spoznala dežnikarice (marele) ter mavrahe. Mami je po hostah nabirala maline, robide, borovnice ter brusnice,
dobre gozdne jagode, razne zdravilne ter
druge rastline za čaj. Denimo hribsko reso,
rman, materino dušico in podobno. Z očetom pa sva raje hodila v hribe, za kondicijo. V naravi je vladal veličasten, spokojen
mir. Občasno si med nabiranjem gob slišal
kravje zvonce. Enkrat sva se s staro mamo
blizu krav izgubili. Nekoč se je pa v gozdu
izgubil naš dober znanec, izvrsten gobar.
Zavil je v napačno smer, do vasi Slope. Velikokrat smo krenili na enodnevni izlet po
Slavniku, tja sva sčasoma z očetom šla še
sama. S hribov je donela pesem.
Kam smo dalje romali na letovanja? Raziskujmo še malo našo prelepo domovino.
Zapeljali smo se na Uršljo goro, na Komno,
kjer so me sošolci v gimnazijskih letih krstili z vodo. Pa v okolico Snežnika, povzpeli

smo se na sam Snežnik, med mogočne
zaščitene planike, kraljice gora, šli smo do
Vodiške planine. Pozimi smo zahajali do
Vogla ter Bleda. Oče, pa brat s svakinjo
ter očetovi sodelavci z družinami so se na
Voglu smučali, z mamo pa sva se sankali po hribu navzdol ali hodili po mehkem
snegu. Podali smo se do Krvavca, k znancem, v vas Apno pod njim. Na Uršlji gori
sta nas prijazno, v poletnem času, skupaj
z drugimi planinci stregla teta in stric. Teta
je bila oskrbnica koče, kuharica, stric pa
upravnik. Ker za vse goste v koči ni bilo
prostora, so nam blizu nje dodelili posebno barako za prenočevanje. Tudi tu je bilo
vredno nabirati gozdne sadeže, sprehajati
se naokoli. Občudovali smo gamse. Če je
bilo na gori slabo vreme sem si prepisovala francoski učbenik v brajico, da bi lažje
obvladala gimnazijsko snov. Na Uršlji gori
sem se seznanila z vrstnico Ireno iz Murske sobote, s katero sva si dalj časa dopisovali. Občasno si še vedno.
Lovci (s stricem) so nam za dopust, v čisti divjini daleč proč od nas (dvanajst kilometrov), priskrbeli bivanje v lovski koči
Šafit, blizu Snežnika. Od tu smo hodili na

Popotniki nikoli ne razmišljajo o tem, da so pravzaprav ONI SAMI tujci. Mason Cooley

19

Št. 54 - September 2014

Št. 54 - September 2014

MED NAMI

MED NAMI

vozili po cestah. Prehranjevalne navade
Nizozemcev so se mi zdele slabe. Za zajtrk si dobil rozinov kruh, kosil tam niso poznali, uživali pa so obilne večerje.

izlete. V koči na Šafitu smo si kuhali sami,
umivali smo se z deževnico. Po vodo smo
hodili v bližnji Knežak. Udomačili smo
polhe, podobne vevericam. Sprva so bili
plašni, kasneje so nam z rok jedli hruške
in jabolka. Skočili so ti v lavor z vodo. Zjutraj je oče zakuril v peč, pa tam na naše
presenečenje odkril mlade polhke. Skozi
dimnik so se prebijali do peči. Zunaj pred
kočo smo prirejali piknike. Oče je zgodaj
zjutraj opazoval divjad v gozdovih, zlasti
srne, srnjake in jelene, ki so rukali. Videli smo divjega petelina. Krasno se je bilo
pozabavati z gosti, s planinci. Na Jelovici
so ti pripravili odlično kislo mleko, dobre
štruklje, posegali smo po partizanskem
golažu v kotlu. Za prvi maj smo se redno
vozili v Prekmurje ter do Like.

Potovanja po svetu
Ko še nisem hodila v šolo, smo bili na
potovanju v Avstriji ter na Nizozemskem.
Nizozemska je sicer znana po tulipanih, a
jih takrat še nisem mogla opazovati. V deželi sem si prvič smela predstavljati hišo.
Očaralo me je tudi malo miniaturno mesto
Madurodam, kjer so se avtomobili sami

Ob zaključku šolskega leta, v osmem razredu, smo se z letalom odpravili na zaključni izlet do Dubrovnika. In nazaj z ladjo
do Reke. Stanovali smo pri privatnikih. Izlet je bil čudovit. Mesto je bilo tedaj čisto.
Veliko smo se sprehajali ob veličastnem
obzidju, Stradonu. Pozneje pa se je naša
družina, skupaj s starimi starši, spet peljala do Dubrovnika. Takrat so bili stari starši
prvič na letalu. Moje tretje potovanje z letalom pa je bilo, ko smo s svojci krenili v
Skopje, kjer je brat služil vojaški rok.
Čim sem maturirala, smo krenili do Francije. Ogledali smo si znamenitosti Pariza,
povzpeli smo se na Eifflov stolp. V neki
francoski prodajalni sem si kupila kasete
s priljubljenimi francoskimi šansoni, mama
pa še nekaj dodatnih stvari.
Ko tale sestavek zaključujem, ne smem
mimo opisa izleta na Madžarskem. Vsaj tole
omenim. V Budimpešti smo bili s starši in
tam je mojo pozornost najbolj pritegnil park
za slepe. Tu so slepi živeli sami, tu so se sami
gibali. Za tisti čas je bilo nam to še neznano.
Na drevesih so bile v brajici točno označene
markacije, smeri, poti v madžarščini, da so se
prebivalci lahko tu bolje orientirali.
O vseh teh zanimivostih bi se še dalo na
dolgo pisati, a dovolj bo to za zdaj. Taka
potovanja ti obzorje širijo, v veselje so ti.
Dozoriš in duhovno obogatiš.
Nataša Mihevc

Za pravega popotnika dolgočasje ni boleče, sprijazni se z njim. Dolgočasje je simbol
njegove svobode, njegove čezmerne prostosti. Ne sprejme ga le filozofsko, pač pa
skoraj z veseljem. Aldous Huxley
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Laško – kraj zdravja in sprostitve
dnevni termin v Laškem. Za vsak slučaj
sem dodala še dva nadomestna datuma
in sicer v avgustu ali septembru. Potem
sem svoje želje po pošti zaupala referentu za obnovitveno rehabilitacijo in na vse
skupaj, zaradi obilice spomladanskih družabnih dogajanj, malo pozabila.

Laško je zakon! Vsaj zame, ki poleg udobne namestitve, učinkovitih terapij, najboljše družbe, prijaznega vremena, okusne
hrane in aktivnega vsakdana potrebujem tudi sebi primerno nego. Ker živim v
Domu, Centru Škofja Loka, kjer mi prijazni, potrpežljivi zaposleni nudijo vso laično ter strokovno pomoč in oskrbo, potem
še bolj, z iskreno, spoštljivo hvaležnostjo
sprejemam srčno pozornost ter dobronamerno pomoč zanesljivih, uslužnih čebelic
in čmrljev, ki se močno trudijo, da bi se v
Zdravilišču počutili čim bolj prijetno, zabavno in sproščeno. »Štorija« glede mojega letošnjega odhoda in prihoda v Laško
je resnično »butalska«.
Kot vsako pomlad doslej, sem tudi letos
težko čakala vabilo Zveze paraplegikov
Slovenije (v nadaljevanju ZPS) – razpis
datumov skupin in zdravilišč, ki nas so že
ali še bodo to leto sprejela na obnovitveno
rehabilitacijo. Lepega dne je težko pričakovana poštna pošiljka prispela. Brž sem
pregledala vse možne variante. Skrbno in
natančno!!! Odločila sem se za julijski, 14

V sončnem junijskem dnevu me je v recepciji čakala pošta in ko sem na ovojnici zagledala logotip ZPS – ja, mi je na
ustih zaigral nasmeh. »Pa poglejmo! In
kaj piše?« Prebrala sem datum odhoda v
Laško in se razveselila: »Hura, tam bom
ravno takrat, ko bo prireditev Pivo in cvetje!« Od veselja sem malodane poskočila
z vozička. In potem sem vse do zadnjega jutra živela v »sveti veri«, da je julijski
termin pravi. Predsedniku gorenjskega DP
Petru sem vsakič, ko sva se slišala ali videla, zaupala svojo prošnjo za »društveni
prevoz« in potrpežljivi šef gorenjske stotnije paraplegikov mi je vselej zatrdil, da bo
moja prošnja vsekakor ugodno uslišana.
Par dni pred hrepeneče pričakovanimi počitnicami mi je družabnik Dejan v Domu
povsem očistil voziček, da se je svetil v
soncu kot nebeški sij nad angelsko glavo.
Predzadnji dan sem po »mailu« vse svoje
dopisovalce in sledilce obvestila o mojem
skorajšnjem odhodu v Laško. Ta dan je
moja najboljša sestra Meri (pridna kot čebelica ali mravljica) za slovo z »mašinco
totalka pospravila mah« z Ivekove glave.
Saj veste, na dobri strehi mah ne raste.
Zadnjo noč sva se še bolj nežno in tesno

Kdor neprenehoma odhaja in se vrača, je večno zasidran. A popotnikov cilj nikoli ni kraj,
pač pa nov pogled na stvari. Henry Miller
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stisnila drug k drugemu. V precej nemirnem dremežu sem dočakala jutro. Ivek mi
je še pred šesto uro prinesel kavo v posteljo, bolničarka me je zjutraj prišla uredit med prvimi, da bi ja bila pravočasno
povsem pripravljena. Poldrugo uro pred
odhodom, ko sem imela že vse v »nulo«
spakirano in je bil kovček že v avli, sem še
zadnjič prijela zdraviliško vabilo v roke, ga
razgrnila in prebrala. Glej ga zlomka, kar
naenkrat se mi je zabliskalo v glavi in zatemnilo pred očmi. V njem je namreč pisalo:
Vaš prihod v Zdravilišče Laško je planiran
v četrtek, 7. 8. 2014. Od šoka (ker ni pisalo: v ponedeljek, 7. 7. 2014) me je v grlu
nekaj zadrgnilo in pri srcu močno stisnilo.
»Aaaaa, kaj pa je zdaj to? Kdo mi je spremenil datum? Mar sem čisto zmešana?
Kaj naj zdaj naredim?« Po začetnem šoku
sem najprej po telefonu poklicala »ziher
šoferja« Zlatka in mu povedala, da sem se
v datumu zmotila. Sprva mi sploh ni verjel, nato pa se mi je le prijazno, nikakor
ne privoščljivo, prijateljsko nasmejal. Po
telefonu sem poklicala tudi mojega Iveka,
ki se mu je, sedečemu v jedilnici pri zajtrku, skoraj zaletelo od presenečenja, ko
sem mu naročila naj pripelje kovček in potovalko nazaj v sobo. Potem sem v Domu
o svoji totalni površnosti poročala vsem
odgovornim v zdravstveno negovalni službi. Seveda sem požela salve smeha, a
hkrati z njimi tudi pomirjujočo tolažbo, češ
da se taka, datumska pomota lahko vsakemu zgodi in ne le meni. Zatem sem o
spremembi obvestila mojo Meri. Bilo me je
pred vsemi tako sram, sploh pred svojimi
društvenimi kolegi, ki sem jim še isti dopoldan po elektronski pošti napisala obupa-

no, sluzavo, kičasto opravičilo v stilu: žal
mi je, zelo mi je žal, prosim, odpustite mi
moj greh. Najbrž so sami pri sebi pomislili,
da se mi je v glavi »čist zmešal«. Naslednji
dan, ko sem na vse skupaj gledala kot na
zelo smešno prigodo, sem jih prosila naj
izbrišejo in pozabijo na moje jokavo sporočilo. Vsaka šola nekaj stane, mar ne? Tudi
moja me je naučila, da se moram otresti
samoobtoževanja, občutkov lažne krivde
in manjvrednosti ter, da lahko vedno grem
naprej s pokončno držo, brez strahu kaj
bodo drugi rekli.
Potem pa je, po enomesečnem premoru,
zasijalo četrtkovo jutro, 7. 8. 2014, napočil je trenutek, ko se je bilo potrebno čisto zares posloviti od mojega Iveka in se
odpraviti v mesto ob spodnjem toku Savinje, novim dogodivščinam naproti. Tokrat
za slovo Meri ni obrila Iveka »na golo«, a
sva mu košnjo obljubili za čas po mojem
povratku iz Zdravilišča. Še zadnji pregled
seznama stvari, ki sem jih hotela odnesti
s seboj in že sem v avli Doma čakala na
društvenega »fuzbalersko« izobraženega voznika Dejana. Na poti do mene je v
Sp. Besnici že »pobral« članico Aniko, s
katero sva bili potem skupaj tudi v sobi.
Niti slučajno nisem vedela, kdo od članov
ZPS – ja bo v tokratni skupini, čeprav so
me to mnogi spraševali. Jaz pa sem jim
vztrajno govorila: »Pustimo se prijetno
presenetiti! Vem, da bom imela v Laškem
najboljšo družbo!« Res, da pogumna, jezična in hudomušna Anika po starosti ni
ravno moja vrstnica, saj bi pri svojih 84.
letih lahko bila moja mama, a sva se vseh
14 dni prav prijetno, ena do druge spoštlji-

Osebno ne potujem, da bi kam prišel, pač pa, da potujem. Potujem zaradi potovanja
samega. Veličastno se je premikati. Robert Louis Stevenson
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vo in potrpežljivo, ljubeznivo sporazumeli.
Pot do Laškega je v lahkotnem, spoznavnem pogovoru minila tik tak. Še preden je
Dejan uspel iz kombija raztovoriti najino
prtljago, sem že zagledala pred vhodom
hotela svojo znanko Anico iz Ribn'ce, ki je
bila v Laškem na obnovitveni rehabilitaciji
preko Društva paralitikov (v njem so vključene osebe po preboleni otroški paralizi in
osebe z obolenjem, poškodbo perifernega
živčevja). Takoj zatem sem videla še nekaj
znanih obrazov iz istega društva in iz Združenja multiple skleroze Slovenije (ZMSS).
Srce mi je veselo zaigralo: »Hura, saj to
so sami naši!« Po hitrem postopku sva z
Aniko opravili prijavo v recepciji hotela in
že se je najin prijazen voznik poslovil od
naju. Midve pa sva pričeli najin dvotedenski terapevtski, pozitivno čustveno obarvan, socialno aktiven in duhovno sproščen
dopust.
Po prijaznem sprejemu na negovalnem
oddelku in nastanitvi v sobi sem se odpravila na pregled k zdravnici. Seveda nisem
bila edina, ki je tisti dopoldan hotela priti
k njej v ordinacijo, zato mi je dobrovoljni
zdravstveni tehnik predlagal, naj grem najprej na kavo in se po dobri uri vrnem v ambulanto. Tudi prav. Med čakanjem na kavo
sem pobrskala med stotimi stvarmi v moji
malhi, da bi na dan potegnila denarnico.
Ker je kljub trudu nisem našla, sem s torbe
stresla vse stvari na mizico. Pregledujem z
očmi, pregledujem z rokami, denarnice ni
bilo nikjer. V tistem se mi je pred očmi pojavila slika spomina iz domske sobe, ko sem
nameravala predeti denarnico iz modre v
rdečo torbo, ki sem jo potem vzela s seboj

v Laško, in me je med tem dejanjem očitno
nekaj zmotilo, tako se je izvedba predevanja končala pri nameri in ne pri zaključku.
Še dobro, da v pozabljeni denarnici nisem
imela vseh dokumentov in da sem imela v
hlačnem žepu nekaj kovancev, s katerimi
sem si vsaj kavo lahko plačala. Med razmislekom koga naj poprosim, da mi bo v
Zdravilišče poslal vsaj pol stotaka, se mi je
utrnila ideja in poklicala sem v Dom našo
dobrosrčno blagajničarko Nevenko, ki mi
je rade volje po hitrem postopku nakazala
mojo mesečno žepnino. Denar sem potem
naslednji dan prejela in od takrat dalje so
moje počitnice potekale povsem brezskrbno. No, to ni bilo čisto res, saj sem v prvem tednu oddiha med sproščenim pohajkovanjem po Laškem izgubila kar tri stvari:
flis jakno, bombažni pulover in »plehnat«
uhan. Kljub mojemu hitremu povpraševanju po obeh izgubljenih oblačilih na recepciji v obeh hotelih in celo v Domu starejših
(tam sem bila na kratkem obisku), le teh
nisem našla nikjer. Morda pa sta oblačili
prišli komu prav. V redu, pa naj bo tako,
zaradi tega še ne bo konec sveta.

Kot že rečeno, sem šla v Laškem v prvem sobotnem popoldnevu na »neuradni«

Ugotovil sem, da ni zanesljivejšega načina za ugotavljanje, ali imaš ljudi rad ali ne, od
tistega, da z njimi potuješ. Mark Twain
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obisk v Dom starejših – Thermana Laško,
ki je bil do sedaj zasebni Dom, a v prihodnje naj bi bil po vsej verjetnosti javni zavod, ker bo šla družba Thermana v prisilno
poravnavo. V Domu živi 165 stanovalcev,
ki so nastanjeni v štirih samostojnih dvonadstropnih hišah, ki so med seboj povezane z zastekljenimi hodniki. Hiše imajo
svoja imena po okoliških krajih: vila Debro, vila Hum, vila Rečica in vila Šmohor.
Stanovalci so nastanjeni v eno, dvo in triposteljnih sobah na negovalnem oddelku,
eno in dvoposteljnih sobah v stanovanjskem delu doma ter dvoposteljnih sobah
na oddelku za stanovalce z demenco. V
vili Rečica in vili Šmohor imajo tudi oskrbovana stanovanja. V domski jedilnici sem
se pogovarjala s prijazno gospo Majdo, ki
je ravno takrat parim stanovalcem kuhala
in stregla omamno dišečo kavico, ki pa so
jo stanovalci seveda tudi plačali. Tudi meni
jo je ponudila, a sem jo, po že treh popitih tisti dan, raje hvaležno odklonila. Okrog
Doma imajo park, v njem tudi nekaj sadnega drevja, zeliščni vrtiček in »balin plac«. V
bližini Doma teče tudi železnica in zato me
je ob povratku v naš hotel Zdravilišče »povozil« težak in zelo dolg tovorni vlak, ki je
šel, za vlak precej počasi, »čezme«, saj je
imel čez 40 kontejnerskih vagonov, cistern
in eno samo lokomotivo. Vlak je namreč
peljal nad menoj ravno takrat, ko sem bila
jaz na poti spodaj v podhodu. Vam povem,
da to ni ravno prijeten občutek, zato sem z
vso hitrostjo zapeljala skozenj.
Tokrat sem v Laškem prvo resno pogovorno, kasneje tudi prijateljsko, zvezo vzpostavila z mladim, čustveno občutljivim ge-

jem Marcelom. Moram priznati, da doslej
še nisem imela prijatelja geja (nič nenavadnega glede na moje fizično okrnjene
socialne stike). Če je človek vsestransko
dovolj zrel in inteligenten, lahko sprejme v
svoj čustveno socialni krog vse ljudi, ki so
v glavi in srcu naravnani k dobremu, miru,
ljubezni, ne glede na njihova nagnjenja,
naravnanosti in usmeritve. Lahko iskreno
povem, da sedaj še toliko bolj spoštujem
LGBT-jeve (LGBT – kratica, ki označuje družbeno skupino lezbijk, gejev, biseksualcev in transseksualcev) vrednote in
priznavam njihove pravice do izenačitve
njihove partnerske zveze z (izven) zakonsko zvezo heteroseksualnega para. Ne
sprejemam pa njihove zahteve po pravici
do posvajanja (tujih!!!, ne svojih) otrok. Iz
lastnih izkušenj vem, da otrok za čim boljšo samopodobo, zdravo duševno, čustveno, spolno identiteto, za izgrajevanje sebe
v odnosu z drugimi ter za iskanje svojega položaja v družini in družbi, potrebuje
mamo in ata, to pomeni heteroseksualna
starša, ki sta v smislu starševstva res prava, ljubeča in odgovorna starša. Če sem s
tem svojim mnenjem koga prizadela, naj
mi bo, iskreno prosim, na tem mestu takoj oproščeno. A Marcel se je, zanimivo, z
mano povsem strinjal.
Čas je že bil, da sem začela navezovati
stike s člani ZPS-ja, ki so bili na obnovitveni rehabilitaciji v isti skupini kot jaz. Najprej sem srečala dobro znanko Marijo iz
Domžal. V prvem sobotnem popoldnevu
so gostinci na terasi našega hotela pripravili piknik. Zapeljala sem se do prve proste
mize in pojedla svoj »kremenatlc« v družbi

Nihče se ne zaveda, kako lepo je potovati, dokler se ne vrne domov in položi glavo na
svoj stari, dobro znan vzglavnik. Lin Yutang
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živahnih, šaljivih mladih iz Zveze za cerebralno paralizo Sonček, s katerimi sem se
kasneje še veliko družila. Po obedu sem
dala prostor drugemu lakotniku, saj je bilo
za vse »piknikarje« premalo miz, in se čez
čas zapeljala k drugi mizi. Tam me je ogovoril razigran, vedno nasmejan dobrovoljček, tetraplegik Kristjan iz okolice Maribora. Beseda je dala besedo in preden se
je h Kristjanu vrnila njegova »boljša polovica« Nataša (iz istega konca Štajerske),
sva bila midva že dobra znanca. Tudi z
Natašo sva hitro našli dober stik, tako sva
si lahko, ob najinih kasnejših skupnih »kofetkanjih«, marsikaj zaupali. Ker pri spoznavanju novih ljudi, četudi gre za člane
iz vrst ZPS-ja, nisem ravno hitra, sem se
odločila, da bom ostale spoznala v naslednjih dneh. Tako sem drugi dan nagovorila
dva simpatična, zgovorna mladeniča in sicer Boruta ter Sebastijana (oba tetraplegika, sedaj živita v VDC-ju Nova Gorica,
enota Stara Gora). Oba vikenda sta bili na
obisku pri njima dve brhki, zapeljivo zali,
prav nič sramežljivi dekleti. Poba sta nam
razlagala, da to nista njuni izbranki, pač pa
njuni osebni asistentki. Nismo bili povsem
prepričani, ali jima gre verjeti ali ne. Že prvi
dan popoldan sem na hodniku negovalnega oddelka srečala starejšega gospoda
na vozičku, za katerega sem domnevala, da je tudi član ZPS-ja. To je bil Stane
Sladič iz Zagorja ob Savi. Kljub močno
izraženi tetraplegiji in posledično povsem
oslabelimi mišicami v rokah, je bil Stane
izredno, pohvalno vztrajen, v svojo korist
trmast in odločen pri poganjanju svojega
vozička. Prav tako sem tudi pred vhodom
v hotel naletela na potrpežljivega, v vozič-

ku sedečega gospoda, za katerega se je
potem, ko sem ga nagovorila, izkazalo, da
je Janez Starič iz Trebnjega. Tudi z Janezom sva brez zadrege večkrat spregovorila kakšno besedo. V meni je zasidran
močan socialni čut za sočloveka, zato se
vedno na nek način približam, povežem z
vsemi člani ZPS-ja in drugimi invalidnimi
osebami, ki so v moji bližini. Med drugimi sem v Laškem naletela tudi na znanca
Vikija Vrtačnika in njegovo »boljšo polovico« Tino ter hčerko Tjašo. Tudi oni so bili
v zdravilišču na poletnem oddihu. Viki je
slep, Tina hodi z berglami, njuna Tjaša pa
je živahna, prijazna, za svojo starost izredno odgovorna in skrbna sedemletnica.
Občudovanja vredna in že na prvi pogled
zelo srečna družinica.
Že pred časom sem ugotovila, da veliko
lažje navezujem nove, sveže stike z doslej nepoznanimi ljudmi, če se pridružim
kadilskemu omizju, zato sem si takoj drugi dan šla kupit cigarete. Saj veste, kako
enostavno gre prvo soočenje, predstavljanje med kadilci: Oprostite, prosim, a
mi lahko posod'te ogenj? In potem debata
preprosto steče. Če smo dovolj spretni v
govoru ali po domače »gobčni«, seveda.
Tako sem spoznala še enega, bolj tihega,
oziroma zadržanega primorskega mladca
z imenom Niki. Po dobrem tednu bivanja
in uživanja v Laškem nas je na spoznavno druženje ob pijači povabila gospa Irena
Škorja, vodja recepcije hotela Zdravilišče.
Zbrali smo se v banketnem salonu (poleg
nas so bili tudi člani Združenja multiple
skleroze Slovenije) in tam sem med vsemi mladimi, počitniško živahnimi in spro-

Fotografije so za prijatelje, trenutki iz potovanj pa ostanejo večen spomin samo tvoji
duši. Branko Pajer
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povezani, prijateljsko obarvani, mladostno
živahni, v komunikaciji preprosto odlični,
glede nege in oskrbe zadovoljni, v pivski
kondiciji zelo dobri skupini ni pomembna
številčnost verižnih členov, ampak je najbolj pomembna čim boljša medsebojna
povezanost, usklajenost. Še to, ob koncu naše obnovitvene rehabilitacije sem, v
svojem imenu in v imenu »mojih sopočitnikarjev«, napisala vsem službam v hotelu Zdravilišče iskreno zahvalo za njihovo
prijaznost, uslužnost, ustrežljivost nam
ljudem in predanost svojemu napornemu
delu.

ščenimi dopustniki uzrla še en nepoznan
obraz. Gospod Viktor iz oklice Ljubljane
je bil izredno pogumno, svobodomiselno
zgovoren, tako nas je vse izredno presenetil in navdušil s svojimi »zdravo kmečkimi – pametnimi« razmišljanji. Še veliko
več tako globokoumnih in razgledanih
ljudi bi nujno potrebovali v naši ljubi Sloveniji, da bi nam končno zasijalo sonce
odrešitve iz krize. Viktor je bil tudi pobudnik, da se vsi, ki smo bili na obnovitveni
rehabilitaciji v tej skupini, z razglednico s
pozdravi iz Laškega spomnimo na Janka,
koordinatorja O. R. ter se mu s tem zahvalimo za vso njegovo dobrovoljno, potrpežljivo upoštevanje in koordinacijo naših »obnovitvenih« želja. Janko, resnično
najlepša hvala za ves tvoj trud in razumevanje! Čez nekaj dni sem med čakanjem
na elektroterapijo spoznala še zadnjega
člana ZPS-ja v naši, avgustovski skupini
in sicer Janeza iz Ljubljane. Tako je bila
veriga članov ZPS-ja popolna. Pri močno

Moj zapis o dopustovanju v Laškem je
končan, a vsi najboljši utrinki, obnovljene
psihofizične moči, trdne prijateljske naveze, najlepši spomini in izpraznjen bančni
račun pa bodo ostali (pri) v meni še vse
leto, kajti naredila bom vse, da jih ne bom
tako hitro pozabila. Lep pozdrav vsem!
Alenka Oblakovič

Zdrava hrbtenica
Meseca junija sem imela za naše zaposlene predavanje na temo Zdrava hrbtenica.
Ker je tema zanimiva, bi jo rada predstavila tudi vam. V skrajšani obliki bom poskusila podati nekaj napotkov, kako skrbimo
za našo hrbtenico in kaj je potrebno delati,
da ne bi imeli težav.
Pravijo, da je vsaka odrasla oseba imela
vsaj enkrat v življenju bolečine v hrbtenici.
Bolj pogoste so bolečine v križu kot v vratni hrbtenici. Ker je bolečina v križu zelo
pogost pojav, bom več poudarka namenila
prav temu.
Bolečina v križu ni bolezen ampak motnja ali nevšečnost in zanjo smo največkrat krivi sami. 80 % odrasle populacije, med 20 in 50 letom, je imelo vsaj
enkrat bolečino v križu. Nastane zaradi
statične obremenitve, premalo gibanja
in velike količina stresa. Zelo pomembno je vzpostaviti ravnovesje med gibanjem

BILI SO MED NAMI
Popotnik postoj - kar si ti, smo bili mi...
MOŽINA Leopoldina (1912)

PETERNEL Justina (1924)

BERČIČ Ivana (1912)

JAKŠIČ Marija (1923)

in časom ki ga preživimo v statični oziroma prisilni drži.
Hrbtenica je sestavljena je iz 24 vretenc,
križnice in trtice. Od strani je v obliki črke
S. Vretenca so sestavljena iz telesa ter
loka z izrastki in medvretenčnih ploščic.
Medvretenčno ploščico sestavlja jedro nukleus in zunanji obroč - anulus.

Jedro se premika odvisno od giba, ki ga
naredimo. Dokler se premika v področju
dveh tretjin anulusa, bolečin nimamo. Ko
pa se jedro preveč premakne v zunanjo
tretjino, ki je oživčena, začutimo bolečino
v križu. Okvara medvretenčne ploščice je
v 80 % vzrok za bolečino v križu.
Na sliki spodaj vidimo kako jedro steče iz
središča in gre proti robu anulusa.

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





Zgradba hrbtenice

Življenje je potovanje, za katerega nihče ne dobi zemljevida. Vsakdo potuje po svoje in
si sproti riše svoj zemljevid. Vsaka risba je nov smerokaz za vse, ki hodimo po čudovitih
poteh življenja.

26

Sedem kilometrov za nami je krajših kot eden pred nami. Nemški
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Če nič ne naredimo, da vrnemo jedro
nazaj na sredino, se naredi balonček, ki
lahko s svojim trebuščkom gre celo izven
ploščice in začne pritiskati na živec. Temu
rečemo hernija. Ker pritiska na živec, čutimo bolečino in mravljinčenje po celi nogi,
to je išias.

KOT MOLITEV
Sprašujem…
občutiš kdaj
utrip iz mladosti,

Naravni potek bolečine v križu je, da bolečina mine sama od sebe v enem tednu
do dveh mesecev in to brez vsake terapije.
Ampak, če nič ne naredimo za našo hrbtenico se bolečina vrne nazaj in se ponavlja
ter pri 6 % preide v kronično. Pri 35 % pa
napreduje v išias, kot vidimo na sliki.

Po daljšem sedenju je potrebno vstati in
se sprehoditi. Vsak dan izvajamo vaje, ki
nam ohranjajo prožno hrbtenico in sklepe.
Zjutraj se raztegujemo in ne delamo vaj, ki
so podobne naši drži čez dan. Večkrat na
dan se uležemo na trebuh za nekaj minut.
Izvajamo gibe v nasprotni smeri od naše
prisilne drže. Telovadimo redno vsak dan.
Če za 50 % izboljšamo držo (pri sedenju,
ko stojimo) smo na dobri poti, da zmanjšamo težave ali jih celo preprečimo.

neslišno zaznaven

Vsak človek je ustvarjalec svojega zdravja
ali bolezni. (Buda)

jeseni, zimi…

Magi Knežević

vezan v brezimno večnost,
kot drevo
in senca
prekrit
z rjo vsakdanjosti –
daleč od oči in srca
na drugem koncu sveta;
v pomladi, poletju,

Sprašujem…
zaznamovan
z objemom vdanosti,
osamljen nekje – kot jaz,
postojiš v pramenih sivih las –
pred ruševinami mostov

Kaj sproži bolečino v križu?
Nenaden gib, dolgotrajna in nepravilna
drža, dvig težkih bremen, brez vzroka,
ekonomski in psihosocialni vzroki, nosečnost, osteoporoza….

Na spodnji sliki vidimo obremenitev ledvenih vretencev v določenih položajih telesa.

Kako skrbimo za našo hrbtenico?
S pravilno držo: ko stojimo, sedimo ali dvigujemo bremena.

Naj gre popotnih hitreje ali počasneje, pot je enako dolga.
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»O, poglej ga, se pa že dolg nisva srečala,« reče obiskovalka stanovalcu.

izgubljenih večerov

»Ja, od ta zadnkrat!«

Sprašujem..

vstajajočih od daleč.
zakaj se v plamenu

♦♦♦
»Ja, kaj pa greste tako zgodaj v cerkev, saj je maša šele ob sedmih?«
»Nismo nič prezgodnje, cerkev stoji cel
dan.«

časa brez vrnitve,
tvoja podoba
ne razblini…

Milena Sušnik Falle

Običaji starine, so ščit domovine.
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Zelenjavni žepek

Grčija, dežela mojih najljubših počitnic
1 melancana
2 papriki
1 por
(oziroma zelenjava ali gobe po lastnem
okusu ali želji)
1/2 kg ribanega sira
Vso zelenjavo poljubno zreži in jo poduši na
majhni količini oljčnega olja ter čebuli. Dodaj
drobno sesekljan strok česna, mediteranske
začimbe in duši toliko časa, da zelenjava
ovene. V ohlajeno zmes primešaj polovico
sira in 1 jajce. Vode ne dodajaj ampak glej,
da vsa tekočina od zelenjave izpari. Če je
premokro dodaj v nadev žlico drobtin.

Testo:
1 kg moke
1 maslo ali margarina
1/2 kg nepasirane skute
1 kisla smetana
4 žlice mleka
1 ščep soli
1 pecilni prašek
4 jajca
Iz vseh sestavin naredi testo, ki naj pol ure
počiva v hladilniku.
Nadev:
1 bučka

Testo tanko razvaljaj, izreži večji krog (npr.
dno okroglega modela za torte) ter ga razdeli na 4 dele. Na vsak del, v sredino, deni
žlico nadeva in zvij v rogljič oziroma v žepek.
Žepke po vrhu pomaži z jajcem in posuj s
sirom (ali po želji z lanenim semenom, bučnim pečkam, makom, kumino, sezamom,
papriko, sladkorjem, orehi, mandlji itd). Peci
v pečici na srednji temperaturi od 20 do 30
minut, odvisno od velikosti žepkov in zmogljivosti pečice.
Namesto zelenjavnega nadeva lahko pripraviš gobov nadev ali nadev kot za pizzo,
ali hrenovke ali pa sladek nadev raznih marmelad, sadja, čokoladen ali orehov nadev
itd. Ostali postopki priprave so isti, testo pa
lahko tudi zamrzneš in uporabiš kasneje.
Pa dober tek!

Zvonka Pešec
Ljubo doma, kdor ga ima; kdor ga nima, pa za njim kima.
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Medtem, ko pripravljam mizo za kosilo v
letni kuhinji, na lep sončen dan in moj mož
Andrej peče sardelice na žaru v kaminu,
na mizi stoji tzaziki, grška solata, limonada, me spomin ponese v mojo ljubo Grčijo.
V Grčijo je naša družina potovala že vsaj
desetkrat na počitnice, včasih smo odšli
tja s potovalno agencijo in letalom, zadnja
leta pa vedno odpotujemo na jug Balkanskega polotoka, kjer leži Grčija, kar z avtomobilom. Ugotovili smo, da pravzaprav
sploh ni tako daleč (le dobrih 1100 km od
Ljubljane do Grške meje) pa še veliko ceneje nas pride vse skupaj. Poleg tega je
že samo potovanje del počitnic in avantura zase.
Tudi letos konec junija smo se odpravili na tri tedenske počitnice, po načrtu, ki
smo si ga že prej izdelali. Ker poleg naju
z možem potujeta še najina dva odrasla
otroka, imamo v avtomobilu ravno prav
prostora za vse skupaj. Običajno vzamemo s seboj le hladno vodo v hladilni torbi
ter kakšne prigrizke (npr. lešnike, arašide,
čokolado…), ki pomagajo, da ostaneš bolj
zbran med vožnjo. Izkušnje so nas izučile,
da ne jemljemo na pot nobenih sendvičev
in podobne hrane, ker smo običajno vsi
tako radovedni, da si želimo jesti na poti
hrano pokrajine, kjer se ustavimo, ki je po
navadi sveže pripravljena. Tudi oblačil in
obutve ne vzamemo preveč, saj je v Grčiji po navadi zelo vroče, le knjig potuje z
nami vedno cela gora.
Tako smo štartali polni dobre volje, želj-

ni novih dogodivščin in novih ciljev pred
nami. Najprej smo krenili po avtocesti iz
Ljubljane čez mejni prehoda s Hrvaško,
ter mimo Zagreba, mimo Novske, Nove
gradiške, Slavonskega Broda, čez Slavonijo do mejnega prehoda med Hrvaško in Srbijo ter naprej do Beograda. Ob
sončnem vzhodu, smo se po dobrih 500
kilometrih prevožene poti obrnili proti jugu
in nadaljevali pot do Kragujevca, ki je še
kakšnih 150 km južneje od Beograda, v
srcu Šumadije. Tam smo obiskali naše
prijatelje, ki smo jih pred leti spoznali na
počitnicah v Grčiji. Pripravili so nam dober
šumadijski zajtrk: sveže pečen kruh- pecivo »projanico«, vročo sirovo gibanico,
slani beli sir, urnebes- začinjena skuta s
pekočo tolčeno papriko, s smetano polnjene paprike, šumadijske salame… skratka
odlično smo se najedli in po klepetu ter
obvezni črni kavi nadaljevali pot.
Peljali smo se mimo Niša, Leskovca, ki je
znan po specialitetah z žara, do mejnega
prehoda med Srbijo in Makedonijo. Ker je
bil že čas za kosilo smo se pred Skopjem
ustavili v restavraciji in pojedli vsak svojo
makedonsko »pastrmajlijo« iz piščančjega
mesa (to je pečeno kruhovo testo v obliki čolna in je naloženo s koščki pečenega
mesa ter omake). Spočiti in zadovoljni smo
nadaljevali pot do našega cilja prvega dne,
do Demir Kapije. Tam smo prespali v lepem gradiču, Popovi kuli, kjer so znani po
dobrih makedonskih vinih in dobri kuhinji.
Gradič leži med samimi vinogradi na zelo
toplem področju južne Makedonije. Tam

Boljša domača gruda, kot na tujem zlata ruda.
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sem zares občutila, da smo že 1000 km
daleč od hladne Slovenije, saj smo zvečer
sedeli na terasi v lahkih kratkih oblačilih,
seveda ob dobri podpori sladkega vinca.
Naslednje jutro smo se odpeljali preko doline reke Vardar, mimo zadnjega kraja v
Makedoniji, Gevgelije. Od tam do mejnega prehoda, kjer nas Grški cariniki vedno
spustijo rekoč: »Peljite, sedaj ste doma, to
je Evropa.« Ko smo prvo leto stali na tem
mejnem prehodu, je naš termometer zunaj nameril 44 stopinj, lahko si mislite, da
je bilo kar vroče. Letos ni bilo take hude
vročine, ves čas počitnic smo imeli temperature med 30 in 38 stopinjami. Naš cilj je
bila tedaj pokrajina Meteora, kamor smo
prispeli po kakšnih 350 kilometrih.
Po zoprni ovinkasti cesti se je pred nami
odprla prelepa pokrajina, kot bi bili na
Marsu in ne več na Zemlji. Na sredi velike
doline so stale velike črno- sive vzpetine,
hribi ali morda skale, kjer so na vrhovih sedeli veliki samostani. Teh samostanov je
veliko, več kot 20 in izvirajo iz obdobja od
10. do 16. stoletja. Tja so se zatekli grški
pravoslavni menihi, pred vdorom Turkov in

ostalih plenilskih narodov, da so zavarovali svoje bogastvo, knjige , kulturo, cerkev.
Na teh skalah, kjer domujejo še danes, so
zgrajeni pravi gradovi, oziroma mesta v
malem. Do njih ni bilo mogoče priti. Če je
kdo hotel k njim so iz samostana spustili
veliko košaro do tal, da so obiskovalca naložili vanjo in ga dvignili gor. Imeli so tudi
skrivne prehode in rove, po katerih lahko
danes pridejo obiskovalci k njim. Tam smo
si ogledali muzeje starih Grških knjig (najstarejše sem videla iz 7. stoletja našega
štetja), cerkve, stare zlate ikone, kostnice
(kamor so spravljali kosti umrlih), stare kuhinje, jedilnice z vso posodo, vinske kleti,
lesne in slikarske delavnice, kjer so izdelovali ikone (pravoslavne cerkvene slike),
sobe menihov, sušilnice zelišč, lekarne.
Ker sem vedela, da si bomo ogledali pravoslavne samostane in cerkve, sem se
temu primerno oblekla v dolge hlače in
majico z rokavi, da jih ne bi žalila s svojim
neprimernim vedenjem. Ob vstopu, pa so
mi dali dolgo krilo, da sem si ga zavezala čez hlače, ker morajo biti tam ženske
v krilu in ne v hlačah. No, pa imamo, sem

Ne z besedo puhlo, ki v ustih mine, z deli kažimo ljubezen do domovine!
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pomislila, zopet smo v srednjem veku, kjer
ženske še nimajo svojih pravic. Ampak
kljub temu je bilo zelo zanimivo. Zanimivo
je bilo to, da nam navkljub vročini, v samostanih ni bilo prav nič vroče, vse stavbe so
obrnjene tako, da imajo naravno ventilacijo in da je povsod prijetno hladno. Pa tudi
komarjev in muh nimajo, ker imajo prižgana naravna kadila oziroma suha zelišča.

sudjukaki (čevapčiči na palčki), kalamare,
pečene ribe, školjke, hobotnice, pečene
rake... grško solato, obvezno grško prilogo
tzaziki iz jogurta in kumar, pite (malo bolj
debele kvašene palačinke, ki se jedo kot
kruh), pečeno feto (grško kozji sir) z domačim olivnim oljem ter seveda veliko dobrih
oliv. Poleg tega smo poskušali različna grška vina.

Po končanih ogledih smo si privoščili grški
sendvič z mesom »giro pito« in se odpeljali naprej proti obali Jonskega morja. Zvečer smo prispeli na obalo do kraja Preveza in kmalu našli našo hišo, kjer smo imeli
rezerviran apartma, ki je bil naš dom med
počitnicami.

Da ne boste mislili, da smo samo jedli in
pili… veliko smo se kopali na prekrasnih,
sanjskih peščenih plažah v modrozelenih
zalivih na obali grškega Epira, ter sanjsko
lepih plažah otoka Lefkasa, ogledali smo
si kraje Prevezo in Pargo, ter Lefkado
in Nidri na otoku Lefkas, ogledali smo si
ostanke starega grško-rimskega mesta
Nicopolis z amfiteatrom, stadionom, termami, veliko lepimi talnimi mozaiki… strašen tempelj Hada in Persefone (bog podzemlja in onostranstva in njegova žena)
iz 6. stoletja p.n.š. ter se peljali z ladjo po
reki Stix (reka, kjer te brodar po starem
Grškem izročilu popelje v onostranstvo,
če imaš 2 kovanca v žepu).

Bilo je kot v raju, imeli smo veliko prostora, bazen, velik balkon in prelep pogled na
sinje modro Jonsko morje, otok Lefkas na
levi in otok Krf na desni strani. Sončni zahodi so bili vsak večer prelepi, ko je sonce
padalo pred našimi očmi v morje. Okrog
nas so bila polja oljk, nasadi pomaranč,
limon, mandarin, fig, grmi cvetočih hibiskusov, visoka drevesa alokarij, palm. Mir,
tišina, butanje valov ob obalo, oglašanje
galebov… če bi lahko izbirala raj, potem bi
bil podoben temu. Zares smo uživali.
Grki, lastniki, so bili zelo prijazni. Vsak dan
so nam že zjutraj pripravili sveže stisnjen
pomarančni sok, frape – spenjena ledena
kava, ki je značilna za Grčijo. Postregli so
nam z vročimi »lokomadesi« (vroči mini
krofki z medom in cimetom), baklavo, kataifi (tanki rezanci z orehi in pistacijami v
medu), pečeno grško musako- iz mesa
jajčevcev in bučk, pečene bučkine polpete, spekli so nam suvlaki (mesni ražnjiči),

Videli smo veliko lepega, uživali v vsem in
se po prevoženih 4.500 kilometrih po treh
tednih vrnili nazaj domov, v našo lepo Ljubljano. Spet smo bili polni nove energije
in čarobne moči naše ljube Grčije. Še se
bomo vračali tja, kjer so doma sonce, modro morje, prijazni domačini, dobra hrana
z veliko mesa in zelenjave, olivno olje in
olive, veliko svežega sadja.
Kalimera Slovenija - dober dan Slovenija
in avrio Ellada - nasvidenje Grčija!
Denis Kamnar

Povsod je lepo, a doma je najlepše.
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Islandija – dežela velikih kontrastov
Običajno smo vajeni preživeti letni dopust ob morju, na soncu, na plaži… Za mene pa je
bil letošnji dopust malo drugačen. Odločila sem za potovanje po Islandiji, deželi in velikem
otoku sredi Atlantskega oceana. To je dežela med ognjem in ledom, je eksotična in zelo
posebna, polna ekstremnih naravnih kontrastov z veličastnimi barvnimi kombinacijami
in polno geoloških fenomenov, ki jih drugje sicer ne srečamo na vsakem koraku. Samo
potovanje je bilo izvedeno z najetimi osebnimi vozili (preko 2800 km), z vsakodnevnimi, 3
do 5 urnimi pohodi. Spanje je bilo organizirano v preprostih hostlih, pika na i pa je bilo tudi
samo nakupovanje in priprava hrane, za kar smo bili zadolženi kar sami.
Islandija je neodvisna država od leta 1918, leta 1944 pa je bila preoblikovana kot republika. Država je razdeljena na 74 občin. Islandija ima površino 103,000 km² s 345.000
prebivalci, od katerih jih skoraj 60 % živi v glavnem mestu Reykjavik na jugu države. S
tem posebnim naravnim okoljem so neizmerno povezani njeni prebivalci, ki so jo začeli
naseljevati šele v 9. stoletju. Kljub temu, da Islandija v arhitekturnem smislu ne ponuja
veliko, pa se povezanost ljudi in narave vidi na vsakem koraku. Tako so npr. navdih za
slavno in vsestransko uporabno Hallgrimovo cerkev v Reykjaviku našli kar v izgledu slapu
Svartifoss.

Hallgrimova cerkev
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Slap Svartifoss

Gora Blahnukur

Naravne terme

Avantura z avtomobili po Islandiji se je nadaljevala okoli polotoka Snæfellsnes na zahodu,
ki predstavlja Islandijo v malem. Na obali smo izsledili tjulnje in se jim tudi približali na vsega nekaj metrov. Posebno doživetje je bilo opazovati, kako se grejejo na toplem vulkanskem pesku in črnih bazaltnih kamninah ter čakajo, da jih plima odplakne v morje. Nekaj
sto metrov od obale smo opazovali tudi štiri morske kite, ki so verjetno po obedu počivali
na morski gladini. Zelo zanimiv je bil ogled bazaltnih formacij in gnezdišč arktičnih čiger in
množice različnih vrst ptic. Zasledili pa smo tudi značilno islandsko ptico »Lundi« oz. Papin, ki plašno domuje v votlinah na navpičnih stenah nad morjem. Lundi je sicer znan kot
odličen podvodni lovec na ribe in potapljač, ki ga je moč zaslediti v globinah tudi do 50 m.

Tjulni se grejejo

Lundi – vrhunski potapljač

Najprej smo prehodili del slikovite pokrajine Landmannalaugar (naravni rezervat), kjer
smo se po krajšem trekingu na goro Blahnukur kopali še v naravnem termalnem bazenu
na prostem. Termalna voda, ki priteka kot potoček v bazen, ima temperaturo tudi do 60
stopinj, zato je bila potrebna pazljivost.

Pot nas je potem vodila na sever Islandije in preko mesta Akureyri proti, za nas verjetno,
najzanimivejšemu koncu Islandije. Čudovit je bil pogled na mogočni slap Godafoss. Zelo
zanimivo je vulkansko še vedno zelo aktivno območje Myvatna, ki je poznano po fumaro-

Veliko mesto – velika samota.

Vsakomur se svoje najlepše zdi.
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lah, velikih kraterjih ter sulfatnih poljih, kjer iz zemlje uhaja vodna para, v naravnih kotličkih
pa brbota vrelo sivo blato. Povsod pa je možno vonjati žveplo.

Slap Datifoss
Slap Godafoss

Aktivno področje Mývatn

Jezero Mývatn (oz. jezero mušic) je bogato s postrvjo, zaradi zelo ugodnih pogojev pa
gnezdijo različne vrste ptic. Nepozabno je bilo prenočevanje na samem robu lavinskega
polja. Po lavinem polju smo se sprehodili na področju Krafle in si ogledali krater Vitti, ki
napolnjen z vodo izgleda kot jezero.

Naslednje postajališče je bil nacionalni park Skaftafell, ki je prava zelena oaza med ledenikom in peščinami ledeniških rek. Najprej smo se sprehodili do stranske morene ledenika, nato pa povzpeli do že omenjenega slapu Svartifoss, padajočega preko bazaltne
stene, ki še najbolj spominja na orgelske piščali. V Skogarju smo občudovali mogočen
slap Skagafoss in si ogledali muzej na prostem, ki predstavlja življenje Islandcev skozi
zgodovino.

Na robu ledenika Vatnajokull
Krater vulkana Vitti
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Dežnik je bil vsakodneven spremljevalec

Amfibija v ledeniški laguni.

Bivališča Islandcev v starih časih

Pot smo nadaljevali do največjega in najbolj vodnatega slapu Islandije – Dettifoss, s pretokom vode večjim od 90 m3/sec in do ledenika Vatnajokull. V ledeniški laguni Jokulsarlon
smo kljub hudo deževnemu vremenu in gosti megli občudovali ledene gore, ki se trgajo z
ledenika, napolnjujejo laguno in se počasi pomikajo proti izhodu na morje. V času postanka smo se odpravili na kratko plovbo med ledenimi gorami z amfibijami.

Islandija je znana po tektonskih prelomnicah, še posebej po severno ameriški - euro
azijski prelomnici, ki se letno razmakne za en centimeter. Verjetno pa danes ni potrebno posebej razlagati, kaj ti precej pogosti in burni tektonski premiki povzročajo. Tako še
nismo pozabili na nevšečnosti izbruha vulkana Eyjafjallajökull leta 2010, pa aktivnosti
vulkana Hefla leta 2011 in ravno sedaj že omejenih izbruhov vulkana Bardarbunga. Pod
prelomnico se nahaja najstarejši parlament na svetu, ki ima za Islandce velik zgodovinski,
predvsem pa narodnostni pomen.

Svoja hišica – svoja voljica.

Bolje prvi na vasi kakor zadnji v mestu.
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Tektonska prelomnica

Najstarejši parlament

Obisk Islandije ne bi bil pravi, če si ne bi ogledali še delujočega gejzirja. Na žalost je peti
največji gejzir Geysir v svetovnem merilu, pred dvema letoma usahnil (80 m visok izbruh
vode in pare), zato pa smo se neizmerno zabavali v pričakovanju in fotografskem ovekovečenju izbruha njegovega manjšega soseda z višino izbruha le do 30 m. Kljub temu pa
opazovalce prevzame malo tesnoben občutek, saj ima voda in para na samem izbruhu
tam do 110 oC.

ZDRAVILO ZA DUŠO IN SRCE

Reykjavik – prestolnica Islandije

Geotermalna voda je tudi eden glavnih virov za pridobivanje električne energije, in nenazadnje, za ogrevanje stavb, sanitarne vode ter, za nas malce nenavadno, odtaljevanje
snega s pločnikov in z nekaterih cest v mestih.

Geotermalna elektrarna

V pričakovanju izbruha

Izbruh gejzirja

Zadnji del poti nas je pripeljal nazaj do Reykjavika, kjer smo si (končno) še privoščili kopanje v Atlantskem oceanu, resda delno »ogretem« s pomočjo geotermalne vode. Sama
plaža ima v bistvu pomen javnega mestnega kopališča, kjer pa nas je presenetila predvsem čistost, preprostost, brezplačen vstop ter nenazadnje, veliko zaupanje obiskovalcev.
Garderobnih omaric ni, so le košare, v katere se pospravijo oblačila ter se zložijo na police. Brez nadzora, brez ključavnic in podobnega!
Kdor se doma poniža, ga na tujem pohodijo.
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Končno kopanje v morju

Pot nas je vodila okoli otoka

Kaj bi lahko zapisala za zaključek? Mogoče to, da si vseh vtisov sploh še nisem uspela
razjasniti. Da fotografski aparat, pa naj si bo še ne vem kakšnih lastnosti, nikakor ne more
nadomestiti živega ogleda pokrajine. Predvsem pa si obiska Islandije enostavno ne znam
predstavljati preko nekega »hotelskega« tipa aranžmaja. Islandijo je potrebno prehoditi, jo
vonjati, obraz nastavljati vetru, soncu, dežju. Tako sedaj povsem razumem množice kolesarjev, ki si to zanimivo deželo, polno vzponov in spustov, kljub tokrat precej deževnemu
in vetrovnemu vremenu, ogledujejo z bolj ali manj otovorjenih koles.
Pa še to. Ob pristanku in vzletu letal obiskovalce kar bode v oči velik plakat z napisom
EU? Nei takk! (Europa? Ne, hvala!). Islandci že vedo zakaj!
Silva Košnjek
Kdor se s tujim jezikom pači, z domačim berači.
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Ustvarjalnost in uporabnost

Obisk Tonkine koče pod Vršičem
pogled ustavil na lepo, s skodlami krito
kočo, Tonkino kočo pod Vršičem.
Hitro sva se preoblekla, usedla na bližnjo
klopco in uživala ob vrhovih Mojstrovke,
Planje, Prisojnika. So pa klanci in vročina
napravili svoje, zato se odločiva, da se v
Tonkini koči tudi okrepčava. Hrana je domača, res okusna, čaj pa nabran iz okoliških zelišč.
Za nekaj prostih poletnih dopustniških dni
sva se z možem odločila, da jih aktivno
preživiva v idilični Kranjski Gori z okolico. Ker pa nisva huda gornika, sva s seboj
vzela gorski kolesi, da dneve brez dežja
izkoristiva za ogled naravnih znamenitosti.
Tako sva se lepega petkovega jutra odločila, da se po dolgem času zopet povzpneva na 1611 m visok prelaz Vršič, naravno
ločnico med dolinama Save in Soče.
Pot naju je najprej vodila skozi macesnov
gozdiček, kmalu pa se nama je odprl prelep pogled na ostenje Prisojnika. Nekje na
sedmem kilometru sva v daljavi že opazila
prenovljeno kočo, kar naju je podžgalo,
da sva še bolj zagrizla v klanec s serpentinastimi ovinki. Priznam, da sem že razmišljala, da bi sestopila z bicikla in pot nadaljevala peš. A me je gnala močna volja,
da sebi in mojemu Janezu pokažem, da
še nisem za staro šaro ☺ .
Ovinkov kar ni hotelo biti konca, za šestnajstim pa sva ob ob poti najprej zagledala
polno avtomobilov in pohodnikov. Še par
metrov in na levi strani ceste se je najin

Omenjeno planinsko postojanko so odprli
junija letos. Leži na izredno lepi razgledni
točki in je dobro izhodišče za pohode na
bližnje vršace ali samo za krajše sprehode
po okolici. Oskrbnica je najina stara znanka Tonka, ki že vrsto let upravlja planinske
postojanke, najbolj znana kot bivša oskrbnica koče na Kriški gori.
Glede na to, da sva si kmalu nabrala novih
moči in je od koče do prelaza Vršič le pol
ure lahke hoje, sva se odločila, da se tja
odpraviva kar peš. Zaradi gneče na prelazu, sva se hitro obrnila v dolino in kmalu
sva bila spet na najinih kolesih. Povratek
v dolino je bil sproščujoč in v trenutku sva
bila spet nazaj v Kranjski Gori.
Tridnevni dopust v Zgornjesavski dolini je
kar prehitro minil, ostali pa so lepi spomini
na prelepo naravo in okusne Tonkine dobrote.
Če vas pot kdaj zanese v Zgornji del doline Save Dolinke, se le ustavite pri Tonki,
nadihajte se gorskega zraka in si naberite
novih moči za izzive, ki vas čakajo doma.

Ne vemo, kaj imamo, dokler ne izgubimo.
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Za okrasno shranjevalno škatlo potrebujemo: poljubno veliko škatlo s pokrovom, poljubno
blago, ostanke volne, karton, škarje, lepilo. Iz kartona izrežemo manjše kroge, z luknjo na
sredini. Ovijemo jih s poljubno barvo volne, lahko pa po želji naredimo tudi cofe. Škatlo
postavimo na blago in ga odrežemo tako, da so višine kakšne 3 cm večje od stranic. Na
vogalih škatle zarežemo, pravokotno do robu blaga (štirje rezi). Najprej zalepimo dno,
dobro zgladimo. Zatem zalepimo stranski del blaga, ki je enako dolg kot škatla, potem pa
še daljši (tega zalepimo zavihanega čez rob, če je blaga preveč odstrižemo). Blago zalepimo tudi čez rob škatle, v notranjost. Enako ponovimo s pokrovom. Kot okras dodamo
izdelane volnene kroge in cofke.

Na Mozaiku pogosto pečemo, velikokrat so to zavitki – ta na sliki tokrat, je iz bučk.

Andreja Sušnik
Bolje je malo lastnega, kakor mnogo tujega.
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ZAPOJMO PO NAŠE

Podal smo se mi na to pot

Zelišča nam prinesejo v kuhinjo okus in aromo, obogatijo naše jedi. Gojimo jih lahko povsod, v loncih na balkonu ali kuhinjski mizi, med okrasnimi rastlinami v vrtu ali posebnem
zeliščnem vrtu. Zato so nepogrešljivi: meta, bazilika, žajbelj, rožmarin, drobnjak …

Podal smo se mi na to pot,
pa rajžamo daleč od tod
na svete Višarje Marijo častit.
Sam Bog daj nam srečno gor prit!
Smo varhe doma zapustil,
oni so nas lejpu prosil,
prosite Marijo na Višarjah za nas,
da ona se usmili še nas.
Bomo pejl no s procesijo hodil,
najlepše Marijo častil.

Veselje je, ko te obiščejo pravnuki in ti podarijo šopek; ko jablana dobro obrodi in bomo
kmalu spet spekli jabolčni zavitek; ko je lepo vreme in ga lahko izkoristimo za gibanje in
sprehode, tam kjer smo varni.

Vse romarje Ona prav dobro pozna,
jih usliš, če so čistga srca.
Poglejmo Marijo, ki v tronu stoji
usmiljenga Jezusa v rokah rži,

Prispevek pripravile varuhinje Barbara, Tatajana, Judita in Špela

Ne zanesi se na tujo kašo pri svoji doma.
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ga pestje, ga aja, ga prosi lepo
da grehe odpustil nam bo.

Starih šeg ne vseh zatreti, novih pa ne vseh sprejeti.
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Divjajo nevihte in vojne
(pregled dogodkov junij – avgust 2014)

SLOVENIJA
V Sloveniji je v teh mesecih več ali manj
potekali dogodki v znamenju volitev. V
maju smo odšli na volišča, kjer smo volili
poslance Evropskega parlamenta.
1. junija pa je Predsednik Republike Slovenije sprejel Odlok o razpustitvi Državnega zbora in o razpisu predčasnih volitev.
20. junija je zaradi pravnomočne obsodbe začel »služiti« dvoletno kazen predsednik stranke SDS Janez Janša. Obsojen
je bil zaradi korupcije pri nakupu vojaških
oklepnih vozil. To je že četrti vidni predstavnik oblasti ali gospodarstva, ki je šel
v zapor zaradi zlorabe oblasti ali korupcije
(spomnimo se; Hilda Tovšak, bivša direktorica Vegrada, Bine Kordeš, bivši direktor
Merkurja ter Zoran Thaler, bivši evropski
poslanec).
7. junija je v starosti 92 let umrl Jurij Gustinčič. Bil je ikona slovenskega novinarstva, znan po svojem poznavanju zunanje

politike. Predvsem pa se ga bomo spominjali po njegovih analitičnih komentarjih.
8. junija nas je stranka Janeza Janše
SDS povabila na Referendum o arhivskih
gradivih. Zahtevali so zavrnitev t.i. Zakona
o arhivskih gradivih. Na volišče je odšlo
le slabih 12 % volilnih upravičencev. Referendum tako ni uspel, saj za veljavnost referenduma velja, da je vsaj 20 % udeležba
volilcev na volišču.
13. julija so tako potekale volitve v Državni zbor. Za 90 mest v parlamentu se je
potegovalo 16 strank. Kot je že znano je
zmagala stranka Mira Cerarja. Na našem
območju, kjer sta dve volilni enoti Škofja
Loka in obe dolini Poljanska in Selška, so
bili izvoljeni: Miha Kordiš (ZL), Žan Mahnič
(SDS) in mag. Marko Pogačnik (SDS).
V Škofji Loki, ki je pred desetletji slovela
po izjemnih izseljenskih piknikih, je bilo v
začetku julija znova srečanje z rojaki, ki
živijo izven meja naše domovine. Celodnevno snidenje z rojaki, ki v času dopustov obiskujejo svoje sorodnike je potekalo
v starem mestnem jedru.
6. avgusta pa so močne nevihte povzročile pravo razdejanje na cesti v dolini Hrastnica pri Škofji Loki. Podivjani hudourniki
in voda so odnesli več cestnih povezav.
1. septembra pa je prvič prestopilo prag
osnovnih šol 21.886 otrok, kar je največja
generacija prvošolčkov v zadnjih desetih
letih. Srečno vsem!

POMEMBNI DOGODKI

SVET
Na svetovnem prizorišču smo žal v teh
treh poletih mesecih lahko brali predvsem
o vojnih spopadih.
Tako je zaradi vojne po svetu 51 milijonov
beguncev – največ po drugi svetovni vojni.
Več kot polovica beguncev je otrok, tudi
brez staršev. Za to statistiko se skriva 51
milijonov žalostnih zgodb in tragedij. Razmere so posebej kritične v Siriji, Južnem
Sudanu, Afganistanu, Iraku, Ukrajini, …
Na Bližnjem vzhodu se je pojavila nov grožnja. Po tem, ko je ameriška vojska ubila
vodja teroristične skupine Al Kaida, Bin
Ladna, je le-ta razpadla. Nastala je nova
organizacija, še močnejša, bolj ekstremna
ter kruta – Isil (Islamska država). Podredila si je strateška območja v Siriji in Iraku.
Na svojem vojnem pohodu kruto ubija vse
prebivalce, ki se jim ne podredijo. Poznavalci pravijo, da so v nevarnosti tudi države Jordanija, Turčija ter Alžirija.
Izraelska država pa še vedno napada
Gazo, kjer živi večina Palestincev. Gaza
je tako postala zaprto območje, kjer prebivalci nimajo kam bežati.
Nad nemirno Ukrajino je bilo sestreljeno
potniško letalo Malezijske družbe. Vseh
289 potnikov je umrlo. Mnogi menijo, da
se letalo sestrelili ruski uporniki.
Med drugim pa smo lahko brali, da je v
Španiji prisegel novi španski kralj Filip
VI. Prestol mu je predal njegov njegov 76
letni oče Juan Carlos.

Novi in stari kraljevi par.

V Sarajevu pa so obeležili 100 obletnico 1.
svetovne vojne. Ko je pod streli padel Avstro-Ogrski prestolonaslednik Ferdinand.
Prva svetovna vojna je bila prva globalna vojna, ki se je začela 28. junija 1914,
končala pa 11. novembra 1918. Vanjo si
bili vpleteni vsi večji imperiji tistega časa
ter njihovi zavezniki, zaradi česar je sprva
majhen evropski konflikt na Balkanu prerasel v vojno svetovnih razsežnosti.
Ne smemo pa pozabiti najpomembnejšega. Med 12. junijem in 13. julijem je potekalo Svetovno prvenstvo v nogometu
v Braziliji. V finalu je Nemčija premagala
Argentino. Reprezentance Slovenije žal
na tem prvenstvu ni bilo.
Pa še zanimivost. Hrvaška vlada prodaja
nekdanje zapore na Golem otoku in nekdanje komunistične šole v Kumrovcu. Bodoči kupci morajo imeti le denar in dobre
ideje!
Uroška Uršič

Ikona slovenskega novinarstva.

Iz medene doline bežiš, pa si v štrukljev hrib želiš.
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Kdor po tujem hlepi, svoje izgubi.
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V 53. številki je bilo vprašanje

Zakaj dan medicinskih sester praznujemo
12. maja?
Pravilno ste odgovorili tisti, ki ste napisali,
da je bila takrat rojena britanska humanistka in
medicinska sestra Florence Nightingale.

Poletje se že poslavlja,
pred nami je jesenski in zimski čas.
Kmalu bomo začeli s pripravami na praznične dni in
skupaj s stanovalci izdelovali voščilnice, okraske in drugo

DEKORACIJO,
ki je tudi tema 55. številke časopisa

Štirje letni časi

Srečo pri žrebu je tokrat imela stanovalka
v rubrikah

PRIMOŽIČ IVANKA
ČESTITAMO!


Vprašanje tokratne številke se glasi

Kako se odslej imenujejo naša nadstropja
(naštejte vseh šest imen)?
Stanovalci lahko svoje odgovore, z imenom in priimkom,

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,
IZ STARE ZAKLADNICE, POMEMBNI DOGODKI
in POGLED V PRETEKLOST

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

oddate v recepciji najkasneje do

najkasneje do

27. novembra 2014

20. novembra 2014

Vabljeni k sodelovanju!

BODITE POZITIVNI!

Neumen je tisti ptič, ki se sramuje svojega gnezda.
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Obnova tretjega nadstropja,
oddelka Mavrica.

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: Raigraf, Damijan Hočevar s.p.
September 2014 - 400 izvodov
www.css-sl.si

