Štirje letni časi je časopis Centra slepih, slabovidnih in starejših Škofja Loka
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Življenje vsakega od nas ima
v prihajajočem letu svoj namen.
Vsi ne moremo doseči pomembnih
odkritij in ustvariti nesmrtnih umetnin.

S prijazno besedo, prijateljskim

nasmehom in toplo dlanjo pa lahko
delamo čudeže.

Vesele praznike in vse dobro
v prihajajočem letu

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,

Vam želimo

direktorica Silva Košnjek in

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

zaposleni CSS Škofja Loka.

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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Lepo je biti nekje – doma

KOLEDAR DOGODKOV

malih zavetjih. Sobe so dobile oznake oddelka, stara oddelčna vrata ter vrata v jedilnico so nadomestila nova avtomatska,
premična, z dodatnimi oznakami pa smo
opremili tudi sam vhod v Center. Dovoz v
Center je bil sveže asfaltiran zaradi nemotenega gibanja invalidnih in starejših oseb.

V današnjih spremenljivih, tranzitnih časih
se lahko bolj kot sicer zavemo pomembnosti tega, da se imamo med nizanjem in
polzenjem dni skozi naše prste kam umakniti, kam skriti v varno zavetje. Da imamo
kje biti. In najlepše je biti nekje – doma.
Tudi Center slepih, slabovidnih in starejših
Škofja Loka si s svojim delovanjem prizadeva, da bi se stanovalke in stanovalci pri
nas počutili skorajda kot doma. Naša želja
je poustvariti občutek domačnosti, pristnosti in pripadnosti, in ob iztekanju še enega
koledarskega leta, ki je, kot vedno, odšlo
prehitro, pod črto lahko nanizamo kar nekaj takih prizadevanj. V skladu z sedaj že
nekajletno tradicijo smo obnovili še eno
nadstropje Centra, in sicer oddelek Klasje
B.

Veliko se je dogodilo, nič od tega pa ne bi
bilo izvedljivo brez potrpežljivosti, razumevanja in sodelovanja vseh vas – stanovalk
in stanovalcev, vaših svojcev ter seveda
vseh zaposlenih v naši hiši. Ob tem bi
vsem vam želela izreči skromno, a iskreno
besedo: HVALA!
Hvala za vašo pripravljenost, sodelovanje,
delavnost in razumevanje. Veseli me, da
delamo tako usklajeno in ker skupaj preživimo dobršen del naših življenj, je prav,
da si ta skupen čas napravimo kar se da
prijeten, zanimiv in ne nazadnje tudi zabaven.
December je tu. Čas dišečega, vročega
čaja, toplih in prijaznih besed in voščil ter
tisočih drobnih lučk na drevescih. Dnevi
postajajo vse krajši in tema se hitro spušča
na zemljo, zato naj posebno v teh dneh
drobne lučke še gorečneje svetijo tudi v
vaših domovih, ter vaših srcih. Srečno!

Po začasnih selitvah stanovalk in stanovalcev, dneh hrupa in pestrega dogajanja
v hiši ter še zadnjih pripravah na težko pričakovano otvoritev so se nekateri izmed
vas lahko veselo udomačili v svojih novih,
Zdravje je največje bogastvo.
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Silva Košnjek
direktorica

17.8.
21.9.
30.9.

Začetek obnove oddelka Klasje B v 2. nadstropju
Svetovni dan miru
Praznovanje rojstnih dni stanovalcev rojenih septembra

1.10.

Svetovni dan starejših in praznovanje stanovalcev

15.10.

Mednarodni dan bele palice
Strokovna ekskurzija zaposlenih v Vicenzo, Milano (ogled doma za
starejše in obisk razstave Expo Milano)
Nastop skupine upokojencev iz Poljanske doline
Kostanjev piknik;
Praktična vaja zaposlenih - vaja evakuacije iz objekta CSS
Praznovanje rojstnih dni stanovalcev rojenih oktobra
Dan reformacije
Dan spomina na mrtve
Prireditev ob 79. obletnici CSS Škofja Loka
Sestanek članov Medobčinskega društva slepih in slabovidnih Kranj
Koncert skupine Pozdrav
Martinovanje v Burnikovi dvorani
Svetovni dan sladkorne bolezni
Zgodovinski krožek z Markom Ogrisom
Otvoritev in ogled prenovljenega oddelka Klasje
Delavnica »Kako skrbeti za nepokretnega svojca v domačem okolju« v
Sokolskem domu v Gorenji vasi (1. del)
Sestanek članov Medobčinskega društva slepih in slabovidnih Kranj
Predstavitev plesa malo drugače
Prihod Miklavža s spremstvom;
koncert pevskega zbora DU Železniki
Delavnica »Kako skrbeti za nepokretnega svojca v domačem okolju« v ZD
Železniki v Občini Železniki (1. del)
Zgodovinski krožek z Markom Ogrisom na temo
"Slovenija in svet med letoma 1989 in 2016"
Novoletno srečanje Zveze borcev s svojimi člani
Novoletno srečanje Zveze slepih in slabovidnih s svojimi člani

16.10.
21.10.
27.10.
29.10.
31.10.
1.11.
3.11.
4.11.
5.11.
12.11.
14.11.
18.11.
20.11.
25.11.
2.12.
4.12.
5.12.
9.12.
10.12.
15.12.
16.12.

Drugi tedenski programi in animacije, ki potekajo predvsem v dopoldanskem času in jih
lahko stanovalci poljubno obiskujejo so: skupinske vaje – telovadba, vaje za spomin, pevske
vaje, knjižnica, kreativne delavnice, skupine za samopomoč, itd.

Bolj občutimo kapljico bolezni kot pa sod zdravja. Hipokrat
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Vnukinja razmišlja
Zdravje? Zdravje? Kakšno zdravje?
Jaz ne spomnim se na to - dnevi pridejo in grejo,
ne razmišljam kaj še bo.

Brez kostanja ne gre in tudi letos smo se ga najedli!
V dogovoru z Občino Gorenja vas – Poljane sta bili
v novembru, v Sokolskem domu, izvedeni dve delavnici, v pomoč občanom, ki skrbijo za nepokretne
svojce v domačem okolju. Delavnici, ki sta bili izvedeni v dveh terminih, sta vodili Tanja Stržinar (dipl.
med. sestra) in Denis Kamnar (višja del. terapevtka). V mesecu decembru pa sta bili delavnici tudi v
Zdravstvenem domu v Občini Železniki. Udeleženci
so lahko osvojili nova znanja glede obračanja, posedanja v postelji, preoblačenja bolnika, kopanja,
nameščanja v razbremenilne položaje, posedanja
na invalidski voziček, itd.

Babi, ko bom stara mama,
ali že kot mamica,
bom razmišljala o zdravju
prav gotovo kar za dva.
Zdaj je važen računalnik,
zraven morda telefon,
ko bili pa vi ste mladi,

Stanovalka Dragica Bajželj (skupaj s hčerko in zetom) ob razstavljenih izdelkih izpod svojih pridnih
prstov, ki niti še vedno zelo spretno prepletajo in
ustvarjajo čudovite čipke.

bil je važen gramofon.
Veš, tako se čas spreminja,
Razstava vrečk v recepciji in pred Burnikovo dvorano, ki jih s svojimi rokami krasijo stanovalke, še
vedno navdušuje. Resnično so lepe in zaslužijo pohvalo!

če pomislimo nazaj . . .
samo letni čas ostaja:
zima mine – pride maj.
Ko jaz stara bom postala,
bom prosila pa Boga,
naj mi še na stara leta,
vsak dan malo zdravja da.

Marija Ana Petek

HVALA VSEM, KI SODELUJETE PRI
S svojim nastopom so dan popestrili upokojenci iz
Poljan.

NASTAJANJU ČASOPISA ŠTIRJE
Dan starejših smo praznovali ob plesu in poskočni
glasbi!

Povej mi kaj ješ, in povedal ti bom, kaj si. Anthelme B. Savarin
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LETNI ČASI!

Ob mednarodnem dnevu bele palice smo se pomerili tudi v pikadu, ki je za nas videče nekaj običajnega, pri slepih in slabovidnih pa pomeni določeno
pomoč in usmerjanje.

Zdravje ne odtehtajo vsi zakladi sveta. Poljski pregovor
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Jubilanti in 79 let CSS Škofja Loka
35 let

Telesna aktivnost je ključ do zdravja
traj v postelji, na sprehodu, ali pri gledanju
televizije. Moram priznati, da so za svoje
vzele tudi vsakodnevne sprehode v okolico doma. Tudi vožnja s kolesom jim ni
pretežka in prav ob tem nam je ena izmed
naših obiskovalk povedala tudi zanimivo
zgodbo. Pa ji prisluhnimo.

10 let

Anton Bogomir Mohar

Alojzija Mohorič
Jožef Hudolin
Ana Tušek
Nataša Mihevc
Alenka Oblakovič
Pavla Bernik

5 let
Marija Prevodnik
Frančiška Jelovčan
Viktorija Gaser
Marija Praprotnik
Ivanka Potočnik
Štefanija Bernard
Ivan Šubic

25 let
Vera Podgoršek

Ivana Manfreda Hafner
Stanislav Černec
Jožef Radovan Dolenc

20 let
Zdravko Repe

15 let

Alojzija Knific
Kristina Bernard
Bronislava Polajnar

Slavka Vidgoj

Ljudmila Šubic

Najboljši zdravniki so dr. Dieta, dr. Mir in dr. Veselje.
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Za ohranjanje in krepitev celostnega
zdravja in dobrega počutja je priporočena
redna in zmerna telesna aktivnost. Športna vadba kot oblika rekreacije izboljšuje
splošno počutje, ohranja in krepi telesno
kondicijo, zmanjšuje stres in njegove slabe učinke, ter krepi samozavest. Poznavanje, zavedanje in upoštevanje soodvisnosti in povezav telesne vadbe z drugimi
dejavniki, to so zlasti prehrana, počitek in
sprostitev, pomembno pripomorejo k pozitivnim učinkom vadbe in preprečevanju
morebitnih zapletov in težav. Ob tem pa
naj bo vadba taka, da ne pomeni prevelike
preobremenitve za organizem.
V naši skupini se pogosto pogovarjamo
o koristnosti vsakodnevne telesne vadbe,
zato smo jo vključili na urnik vsakega srečanja. Sprva je bilo malce negodovanja,
češ za stare pa ni telovadba, saj nimamo
telovadne opreme, telovadnih majčk in
blazin, ko pa smo skupaj izoblikovali sklop
vaj, ki jih opravimo sede in stoje, so bile
članice navdušene, in z veseljem so pripovedovale, da jih izvajajo tudi doma. Zju-

Že v otroštvu je veliko prepešačila, od
doma v šolo. Potem v službo in ko sta z
možem zgradila hišo v dolini, si je kmalu omislila kolo, ki ji je služil za v službo,
opravke, v trgovini in pri zdravniku, z njim
je prevažala otroke, in še kaj bi se našlo.
Ko so se leta nabirala, pa so klanci in kasneje klančki postali prenaporni in kazalo
je, da se bo morala posloviti od priljubljene vožnje. Ko je imela 80 let so ji domači
napravili presenečenje in ji podarili kolo z
električno dinamo, s katerim spet premaguje klance in klančke. Pa se je oni dan
odpravila do bližnjega pokopališča, prijetno sončno popoldne je bilo. Približno na
pol poti je prehiti domačin, ki mu je tudi
kolesarjenje v užitek, sicer pa njen letnik.
Malce posmehljivo pogleda in odkolesari
naprej, češ, a vidiš kaj še zmorem! Ko pa
je ta gospa pripeljala do prve vzpetine je
vključila še električno pomoč in z lahkoto premagovala klanec in kmalu prehitela
prejšnjega kolesarja. Ni se ji zdelo nič takega, saj je vedela, da brez pomoči ne bi
zmogla. Presenečenje pa doživi čez nekaj
dni, ko se pri njej oglasi prav ta kolesar, da
si ogleda, kakšno kolo ima, saj mu ni šlo
v glavo, da ga prav v tistem klancu prehiti
ena stara ženska. Ko si je vse ogledal, sta

Obstaja samo eno zdravilo zoper velike skrbi: drobne radosti. Karl Heinrich Waggerl
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SKUPINE ZA SAMOPOMOČ
se zadržala na prijetnem klepetu, brez kakršne koli zamere.
Ob tej zgodbi smo se tudi na skupini prijetno nasmejale in takoj zapisale to doživetje.
LAŽE SPODBUDIŠ KONJA, KI TEČE,
KAKOR ZGANEŠ TISTEGA, KI POLEŽAVA.
Skupina za samopomoč Srečanje, Žiri
Pretvorite številke v črke, da dobite
besedo (npr. 13, 22, 4 = LUČ)
14, 10, 12, 13, 1, 23, 25
͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟
17, 16, 21, 10, 3, 1
͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟
5, 1, 18, 10, 13, 1
͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟
19, 14, 18, 6, 12, 10, 3, 1
͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟
23, 16, 20, 4, 10, 13, 16
͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟
19, 23, 6, 21, 1

15, 16, 4

͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟
11, 1, 19, 13, 10, 3, 6
͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟

MED NAMI

Zdravje upokojenca
Nam leta hitijo
lasje pa sivijo.
Slabo se počutim
me glava boli.
Bo treba k zdravniku
me malo skrbi.
Zdravnik me pregleda
me gleda, sprašuje.
Nazadnje pa pravi
saj vi ste kar zdravi.

Lepo obarvano in za selitev dozorelo Klasje je v petkovem dopoldnevu, 20. 11. 2015,
z vsem svojim svetlo pisanim šarmom razširilo roke in pričakalo svoje prijatelje –
stanovalce, ki so bili zadnje tri mesece
razseljeni po vsem Domu. Zrelo klasje je
izkazalo dobrodošlico tudi vsem ostalim
stanovalcem in zaposlenim. Dopoldansko
rezanje traku ob slovesnem odprtju sta v
vlogi vseh nas opravila ga. direktorica Silva Košnjek in dobrovoljni stanovalec g.
Franc Gregorač.

Le malo več
bo treba v naravo hoditi.
Pa kakšen kozarček
manj ga popiti.
Ko grem od zdravnika,
lekarno zgrešim.
Obujem si čevlje
na hrib pohitim.

Pogostili so nas z domačimi sladkimi in
slanimi dobrotami. Nazdravili smo z rujno,
žlahtno belo kapljico. Stanovalci iz oddelkov Mozaik in Mavrica so nam izkazali
še prav posebno dobrodošlico, za nas so
spekli najboljše piškote, da bi bili spomini
na dan odprtja čim slajši, lepši in polnejši.
Hvala vsem pekom in njihovim pomočnikom na obeh oddelkih!

Ko pridem vrh Lubnika
si čaj naročim.
Pa zraven še šilce,
da se ne prehladim.
Ko pa pridem v dolino
zavriskam juhej,
pa isto bom delal
kot sem do zdej.

19, 18, 6, 4, 15, 16
͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟͟

Narava, čas in potrpljenje so trije veliki zdravniki.
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Toplo obarvano klasje

Mirko

Ob slovesnem odprtju za naše svojce, prijatelje in druge zunanje obiskovalce so se
nam pridružili tudi častni gostje: g. mag.
Miha Ješe, župan Občine Škofja Loka, g.

Milan Čadež, župan Občine Gorenja vas
– Poljane, g. Emil Muri, predsednik in g.
Beno Virt, tajnik – oba Medobčinsko društvo slepih in slabovidnih Kranj, g. Srečo
Barbič, direktor Lokainženering d.o.o., g.
Drago Perc, direktor Zavod za zaposlovanje OE Kranj ter drugi gostje. Sproščeno
uradno popoldansko rezanje traku je povsem zaslužno pripadlo g. Milanu Čadežu,
predsedniku Sveta zavoda CSS Škofja
Loka in naši trdni korenjakinji med stanovalci ge. Tončki Langerholc.
Prosim, nikar ne mislite, da so se mi v glavi »zmešale štrene«, ker pišem skupaj o
klasju in ljudeh. Res ne mislim na zlato rumeno, nežno rjavo žitno klasje sredi naših
širnih polj. V mislih imam popolnoma prenovljen oddelek Klasje B, v 2. nadstropju
našega Doma. Razseljeni stanovalci so
na slovesnem odprtju dejali, da so jim hitro minili meseci v »izgnanstvu« ter, da se
bodo sedaj s toliko večjim navdušenjem
in pričakovanjem vrnili nazaj v svoje nove
sobe. Povedali so: »Splačalo se je potrpeti. Bilo je težko, naporno, včasih tudi neprijetno, a je šlo. Saj se vse da, če se hoče.«
Spomin mi je splaval v zgodnje avgustovske dni, ko so bile selitve stanovalcev, njihovih postelj in pripomočkov ter priprave
na podiranje že v polnem teku. Takrat smo
se vsi v severnem traktu Doma, ki smo
vedeli kaj nas v prihodnjih dveh mesecih
čaka, psihično pripravljali na, za ušesa,
srce, razum in čustva naporne dneve neprekinjenega ropotanja. Tudi letos smo bili

Kdor se redno smeji in dosti giblje si zdravje zagotovi. Božidar Eržen
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MED NAMI
kaj hitro, kot navadno doslej, že po prvem
tednu prenove naveličani vrtanja, razbijanja in temu težkemu delu primernega ropota. A smo kljub vsemu zdržali do konca,
čeprav smo si pogosto zatisnili ušesa in
se krepko ugriznili v jezik, da nam ni ušla
neprimerna beseda. V vsej polnosti se je
izkazalo naše hišno geslo: Kar hočem, to
zmorem!

MED NAMI

dozorelo, od sedaj naprej pa sta njegova
rast in razvoj odvisna od kvalitete, zrelosti, iskrenosti, srčnosti in odprtosti naših
medsebojnih odnosov. Naj se na koncu
zahvalim vsem odgovornim, prav posebej
pa g. Milanu Mur, vodji tehnične službe v
Centru, za njihovo pozorno, potrpežljivo,
konstruktivno, predvsem pa odgovorno
sodelovanje z vsemi načrtovalci in izvajalci vseh prenovitvenih del na oddelku Klasje B.

V začetku novembra smo veseli, ker je
prenova potekala brez zadržkov, spremljali polagalce podov, ki so že zaključevali
svoja dela in mizarje pri postavljanju pohištva. Ponedeljek, 23.11.2015 je bil dan,
ko smo se na prenovljen oddelek Klasje
B preselili prvi stanovalci. Kot sem že pri
odprtju dejala, da je prenovljeno Klasje
za nas stanovalce in zaposlene prvič že

Seveda na začetku moji domači niso hoteli niti slišati o čem takem. Potem smo počasi začeli hoditi na daljše sprehode, čez
grad, šlo je počasi, a vztrajno. Ko pa smo

Alenka Oblakovič

SELAK Albina (1925)

KOŽUH Julijana (1930)

ŠINK Ana (1940)

RUPNIK Štefanija (1926)

JELOVČAN Leopold (1933)

MLINAR Janez (1931)

KRMELJ Alojzij (1936)

KRALJ Stanislava (1925)

ŽORŽ Zora (1927)

BERNARD Kristina (1921)

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




Eno jabolko na dan odžene zdravnika stran.
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Začela sem z intenzivno terapijo, veliko
hodila ob pomoči in čeprav mi tudi domači
niso verjeli, sem veliko noči, ko nisem spala, počasi hodila po hodniku ob steni, kjer
je držalo in tako nabirala kondicijo. Avgusta, ko sem že hodila samo s palico, pa je
v mojih mislih dozorela ideja, da bi še enkrat lahko šla na Lubnik in videla prenovo
doma, kjer sem včasih aktivno pomagala
ob vikendih.

Vsem ostalim pa en velik Bog lonaj! Naj
se prelijejo pesem, smeh in ljubezen čez
zlato rumeno, nežno rjavo Klasje, naj žarki svetlo sijočega sonca ogrejejo najlepše spomine na prijetno, bogato, zanimivo
skupno brezčasje.

BILI SO MED NAMI

Popotnik postoj - kar si ti, smo bili mi...



Moja pot na Lubnik

Ponosni prijateljici Marica in Tončka (na sliki z leve).

Ko sem konec januarja prišla živeti v dom,
sem se komaj gibala in potrebovala pomoč
pri vsem. Moji dnevi so bili več ali manj
namenjeni spanju in prilagajanju drugačnemu življenju. V mesecu marcu se mi je
stanje zelo poslabšalo in zdravnica me je
poslala v Klinični center, kjer so hčeri rekli, naj se pripravi na konec mojega življenja. Vendar, ker kopriva ne pozebe, sem
se tudi jaz vrnila v dom, sicer popolnoma
spremenjena, na vozičku, pa vendarle z
voljo po življenju.
V dokaz smo v dom prejeli tudi kartico s pozdravi.

Če nimaš zdravnika, naj bodo tvoji zdravniki vedra duša, počitek in zmerno življenje.
Latinski pregovor

13
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v začetku oktobra nabirali kostanj, sta hči
in zet rekla, pa gremo.
Tako smo se v petek, 9.10., odpravili na
pot. Vreme je bilo v začetku oblačno. Bila
sem vznemirjena, po dolgem času sem
obula planinske čevlje, v roke vzela pohodne palice in na poti me je spremljala tudi
moja prijateljica Marica, ki prav tako šteje
častitljivih 87 let. Z avtom smo se odpeljali
do Naceta in še nekoliko naprej do gozdne
jase, kjer smo potem parkirali. Od tam naprej pa peš.
Ni bilo težko, ker če si nekaj zelo želiš,
z voljo lahko dosežeš. V eni uri smo pri-

MED NAMI

šli na vrh. Bila sem neizmerno ponosna
sama nase. Kot majhen otrok sem mahala
z anorakom (kar sem obljubila sestram v
Domu), pa je bilo žal malo preveč oblačno,
da bi to v dolini zaznali. Po kosilu na žlico
in krajšem počitku smo odšli nazaj in pot
je bila krajša za deset minut. Seveda smo
se ustavili tudi na kavi pri Nacetu, vsi smo
jo zaslužili.
To je bil zame eden lepših, bogatejših dni
v sedanjem življenju. Tudi vsem ostalim,
ki živite v našem domu želim, da si najdete nekaj, kar vas veseli in ste sposobni to
izpeljati. Boste videli kako lep je še vedno
naš dan.
Tončka Langerholc

Moški pevski zbor Pozdrav znova med nami

Že drugič so nas letos obiskali priljubljeni
gostje, moški zbor Pozdrav iz Gorenje
vasi. Nekoč davno smo se prvič z njim
zbližali, stiki med nami se dalje poglabljajo, vezi med nami so stkane, prisrčne. Pa
še mi je toplo pri srcu, ker si je skupina

nadela takšno radostno, resnično, optimistično ime. Ja, v letošnjem prelepem novembrskem jesenskem vremenu, nam je
zbor popoldne polepšal z zahtevnim, obsežnim repertoarjem. Vsaj nekaj bi o tem
zapisala. Z muzikološkega stališča je bil
koncert zopet na visoki umetniški ravni, po
dvorani so odmevali ubrani glasovi, z zanesljivo, enkratno, barvito pevsko tehniko:
spored je obsegal vrhunska dela, vse od
renesančnih mojstrovin do naših ljudskih
napevov.
Uvodna točka sporeda: za ogrevanje smo
slišali neko pesem Simona Gregorčiča
o preliti krvi. Nato se je zbor osredotočil

Zmernost je eden najboljših zdravnikov. Julius Langbehn
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na napev z naslovom Dve ljubici. Krajša
vsebina pesmi: fant je sprva dvakrat zaljubljen, a ga kmalu zapusti dekle. Mladenič
dekle pozabi, toda v njem se prebudi globlja ljubezen do domovine: ta mu je edina
zvesta, tu se je fantič rodil, tu na domači
zemlji bo za vedno ostal, ne bo je zapustil.
Renesančni dobi se približajmo vsaj nekoliko! Zelo znana Gallusova skladba z mojih
študijskih let je bila nežno, očarljivo zapeta. Zvoki so se spajali v celoto.
Nazaj do naše ljudske glasbe: pevci so
nam izvedli napev Sedem rož v priredbi
Zorka Prelovca. Čim sem se pri skladbi
zasanjala ter pomislila na pokojne svojce,
so mi, kot že tolikokrat ob takšnih priložnostnih, solze privrele z oči. Zbor je pel
občuteno, mehka akordika mi je legala na
dušo.

Navdušeno smo stanovalci, po vsaki točki,
pevce s toplim aplavzom ponovno nagrajevali. Umetniki so osvojili naša srca.
Ravnokar vstopamo v veseli praznični
december. Tu naj se še odvijajo kulturne
prireditve. Naj bo tako, naj bo mir skrit v
vseh srcih. Uspešno zajadrajmo novim ciljem naproti, v novo leto! Zabavajmo se,
sproščajmo se ob glasbi! Glasbo najbolje
razumeš, če se ji popolnoma predaš, če ji
zbrano, pozorno prisluhneš.
Nataša Mihevc

Naslednji napevi, zastopani v programu:
nismo se oddaljili niti od bližnjega martinovanja – recimo ljudska Bratci veseli ali
novejša pesem o Majolki. Glasba te je
pospremila k mogočni naravi – veličastna
Sora. Predstavljal si si glasno bučanje
reke, žgolenje ptic ob vodi, vrbe, …. Neka
pesem o vinorodnih hribčkih, gričkih, nas
je opozarjala na bližnjo jesen, ki ti ponuja paleto razkošnih barv, ponuja ti svoje
čare. Zelo je bila zabavna neka pesem o
pijanem možu, ki se v blato zarije – žena
ga krega, a še sama v močvirje pade.
Zaključek prireditve: ni šlo spet brez narodne, Žabe svatbo so imele, kjer se je
zbor še enkrat izkazal s tistim značilnim,
pristnim posnemanjem žabjega regljanja.

Še en izdelek naših stanovalcev.

Kdor vsak dan ne posveti nekaj časa svojemu zdravju, mora vsak dan žrtvovati veliko
časa za bolezen. Sebastian Kneipp
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Ženil pa se ne bom več, preveč boli...
Tako se je ob koncu vesele, humorne spevoigre z naslovom Fant išče nevesto pridušal že dolgo ne več rosno mlad ženin,
ki se je na začetku predstave odpravil po
svetu iskat nevesto. Tako, ki bo mamici
všeč. Počas' okroglo, ki mora biti tudi za
hišo, motiko in metlo pripravna.
Mrzel novembrski popoldan je bil kot nalašč primeren za udeležbo na šaljivi, »poučni« predstavi, ki so jo v dvorani našega Centra izvedli člani ljubiteljske skupine
Ljudski pevci iz Police pri Grosupljem. Kraj
osrednjega dogajanja je bila gostilna pri
Jožici, v kateri je »kraljevala« prijetna, mladostna, živahna, za petje pripravna gostilničarka. In v to gostilno je zaneslo poldrugi
ducat mož in žena, ki jih je družilo veselje
do petja in pripovedovanja šaljivih zgodbic
iz ljudskega vsakdana. Nastopali so v sosednji vasi in so zato imeli tako suha usta,
da so se jim v njih kar »kugelce« delale.
Komaj so gostje naročili – za moške žlahtni cviček, za ženske sok - se je med njimi
znašel zgoraj imenovani ženin, ki je bil za
povrh še harmonikar. Dejal je, da gre v sosedno vas na žegnanje, tja gor, kjer bodo
zbrana lepa dekleta, ker ga je mamica poslala po nevesto. Gostje so po njegovem
odhodu modrovali: »Med nami v gostilni bi
ostal, saj je tukaj zadosti mladih deklet.«
A so nanj kmalu pozabili in ob spremljavi
godca na sintisajzerju veselo zapeli: Pod
klančkom sva se srečala, Ena ptička priletela, Prišla bo pomlad. Med prepevanjem
se jim je pridružil še eden zamudnik, tudi
ta je bil harmonikar. In že so urezali nasle-

dnjo pesem, En starček je živel. Vmes so
se pogovarjali in obujali spomine na svoja
»nerodna« leta, zaljubljenost, osvajanja
nasprotnega spola in podobne »neprijetnosti«.
Slišali smo tudi pogovor dveh gospa, ena
od njiju je bila vdova Franca in le-ta je razlagala Pepi katere tri želje je imel njen pokojni mož na svoji smrtni postelji:
»Na vse druge je mislil, le na svoje zdravje
ne. Pustil mi je tri kuverte in v vsaki je bila
zapisana želja in pridan denar za njeno
uresničitev. V prvi je bilo 1000 € za krsto
iz mahagonija. V drugi je bilo 2000 € za
tak pogreb, da se ga bodo spomnili še čez
150 let, za sedmino, godbo in za zaigrano Tišino. V zadnji kuverti pa je bilo 5000
€ za drag kamen - to je bil kasneje deset
karatni zlat prstan z dragim kamnom na
prstu uboge vdove. Prav mu je, zakaj pa
ni napisal, da naj bi bil ta kamen spomenik
na njegovem grobu.«
Pepa: A zato pa rasejo na njegovem grobu
le koprive! Veš kaj, Franca, tvoj mož je bil
tako fejst, te je stregel od spred in od zad.
Zato ni čudn', da ga je pa tak' hitr' pobral'.«
Da bi čim lažje prenesli žalostno resnico,
so pevci brž zapeli par domačih: Pri farni
cerkvici, Sva z ljub'co se pobotala, Okoli
hišice so same rožice – s svojim prirejenim tekstom. Nazadnje se je vrnil v gostilno, ves potolčen in obvezan, nesojeni ženin, ki si je v sosednji vasi res našel svojo
ljubico Juliko, a so ga pri odhodu iz vasi

Dobro zdravje je vredno več kot največje bogastvo.
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pričakali vaški fantje, ki so ga grdo pretepli. Rekel je: »Še dobro, da se je tam mimo
pripeljala ženska na kolesu in so se pobje
razbežal. Sem jim vsaj lahko ušel.«

Zato pa je na koncu dejal tako kot v naslovu piše… ženil pa se ne bom več, preveč
boli!
Hvala ljubiteljski skupini Ljudski pevci iz
Police za njihovo gostovanje pri nas!
Alenka Oblakovič

Tine je prišel
zapela stanovalcem petega nadstropja, ki
so radi zapeli z nama in so rekli, da sva jim
polepšala cel teden, ne samo en dan.
Taki obiski so naju osrečevali. Obiskovala
sva tudi »štiri gracije« v četrtem nadstropju, ki sva jih razveseljevala s petjem in
prijetnim druženjem. Od njih je živa samo
še Lenčka.
Tine, Jožica in Janko (z leve) so s petjem sodelovali tudi
na prireditvi ob obletnici Centra.

Hitro, hitro čas beži. Kmalu bo že tri mesece, odkar Tine prebiva v Domu.
»Tine je prišel, Tine je prišel, sedaj bomo
pa peli«, so vzklikali ob prihodu prijatelji,
še iz let, ko so bili njegovi sodelavci v delavnici v Centru.
Po upokojitvi in v času najinega poznanstva sva veliko prepevala. Ljudje so naju
poznali kot Duo Tine in Jožica. Tudi v
Domu starejših sva večkrat prepevala z raznimi skupinami. Obiskovala sva mojo teto
Ivanko, ki je v Domu dočakala 102 leto in
sva ji večkrat zapela. Ob takih prilikah sva

Leta so tekla. Teta je umrla, Tine pa se
je spopadal z boleznijo. Kakor strela z jasnega je udarilo. Tineta je prizadela možganska kap in pristal je v bolnici. To so
bili težki časi zame. Ležal je v komi, ves
v cevkah, priklopljen na razne aparate.
Predstojnik oddelka mi je rekel, naj mu kar
govorim, saj se zelo odziva name.
Bilo je 4. decembra. Govorila sem mu:
»Tine, na današnji dan pred enajstimi leti
sva se spoznala in kako sva pela ponoči
skozi celo Staro Loko«.
In opazila sem, kako se mu je premaknila ustnica navzgor, kakor dojenčku, ki se
prvič poizkuša nasmehniti. Naredila sem
tudi »eksperiment«, ki ga je predlagal

Z utrjevanjem telesa boste preprečili marsikatero bolezen. Sebastian Kneipp
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predstojnik oddelka, ko sem mu pripovedovala, kako sva rada prepevala. Na ključek mi je sin posnel pesmi, ki sva jih pela,
pa tudi pesmi, ki sva jih pela z MPZ Vrelec
in mu jih predvajala. Mislim, da mu je tudi
to pomagalo pri ohranitvi petja in spomina.
Pa je prišlo silvestrovo, ko ni več ležal na
intenzivnem oddelku. Začela sem mu peti
pesem, ki sva jo včasih tako rada prepevala. Pa sem slišala, da je nalahno izgovarjal besede in tudi zaznala sem melodijo.
»Tine, ali ti poješ, ali se je naredil čudež«,
sem mu govorila. »V petju sva se spoznala
in v petju se boš pozdravil«, sem nadaljevala. To je bil zame srečen trenutek, saj
sem vedela, da bova še pela.
Potem je prišel čas, ko so bili zaradi gripe obiski prepovedani. Kljub prebolevanju pljučnice, je bil prepeljan v Negovalno
bolnico v Sežano. Ko so bili spet dovoljeni
obiski, mi je sin preskrbel bivanje pri njegovi znanki, tako da sem ga večkrat skoraj ves teden obiskovala, ga negovala in
spodbujala. Tudi v bolnici v Sežani sva
večkrat zapela.
Spominjam se moža, ki je ležal zraven Tineta in je bil zelo bolan. Obiskovala sta ga
sinova in hčerka. Videlo se je, da ga imajo
zelo radi. Neki večer, ko se mu je stanje
malo izboljšalo, se je pridružil najinemu
petju. Sin je to tudi posnel in posnetek so
predvajali mami doma, ki se je borila s težko boleznijo.
»Ne morem se dosti zahvaliti, kaj ste storila za našega očeta, ki je poslušal vajino
petje in je zapel z vama«, se mi je zahvaljevala hčerka, ko me je peljala na moje

stanovanje v Sežani. Povedala je, da so
doma veliko peli, tudi ko so se zbrali utrujeni od dela. Pozneje mi je sporočila, da je
oče »tiho in mirno zaspal« doma, na Dolenjskem. Na bivanje v Sežani imam lepe
spomine in sem tudi hvaležna osebju bolnice, ki je dobro skrbelo za njega.
Po dveh mesecih v Sežani je bil Tine prepeljan v Dom starejših v Horjul. Vedno bolj
pa si je želel, da bi prišel v Škofjo Loko, da
bi bil v bližini domačih in prijateljev. Zame
je bila vožnja večkrat na teden kar precejšnja obremenitev, pa tudi obremenjujoča
glede finančnih stroškov. In zato sem bila
neizmerno srečna, ko je bilo prošnji za
sprejem Tineta v Dom v Škofji Loki ugodeno.

Radi zapojemo tudi z drugimi ljubitelji petja. Ko pridem na oddelek, me pozdravijo
prijazne sestre, ki skrbijo, da se dobro počuti. Vem, da je Tine v dobrih rokah. Hvaležna sem fizioterapevtkam, ki se trudijo,
da bi ga čim bolj usposobili. Vsak dan se
ukvarjajo z njim, bodisi s fizioterapijo ali
s telovadbo. Hvaležna sem tudi za prijaznost delovnih terapevtk Denis in Roma-

Jaz pa ga rada, kljub temu, da ima fizioterapijo, še malo »zmatram«, saj vem,
da razne vaje pripomorejo k čim boljšemu zdravljenju. Skratka, obiski pri njem
hitro minejo. V Domu se dobro počutim,
saj sem tu dobila kar precej prijateljev. Že
v recepciji me prijazno pozdravijo stanovalci, pa tudi pevski prijatelji Janko, Jože,
Marko in drugi. Janko je sploh navdušen
pevec in njegov lepi bas se kar dobro ujema z nama in jaz sem nam že dala ime
Trio Center.

ne, ki neumorno skrbita tudi za družabno
življenje stanovalcev Doma.
Res sem hvaležna vodstvu Doma, da je
Tine sedaj v Škofji Loki, saj nisem nikdar
izgubila upanja na izboljšanje njegovega
stanja in da je tu možnost, da se to zgodi.
In uresničena je tudi Tinetova želja, da je
spet blizu doma, sorodnikov in prijateljev.
Jožica Kovič

Izbiraj. Spreminjaj. Združuj.
Pusti navado doma in potuj raznoliko

In kako je sedaj. Bi rekla, da sem kar zadovoljna in pomirjena. Skoraj vsak dan ga
obiščem z veseljem. Obiski pri njem niso
dolgočasni, ampak glede na to, da je bil
Tine vedno veseljak in sva se že včasih veliko smejala, se tudi tu sliši njegov zvonki
smeh. Tudi z Vinkom, ki deli sobo z njim, se
dobro razumemo in se veliko nasmejemo.

Bolezen prihaja na konju in odhaja peš.
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IZBIRAJ. SPREMINJAJ. ZDRUŽUJ. Je slogan, ki je povzel osrednjo temo letošnjega
Evropskega tedna mobilnosti (naprej ETM).
Spodbujal nas je k razmisleku o vseh možnostih prevoza, ki so nam na voljo. Pogosto se namreč za vrsto mobilnosti odločamo iz navade, ne da bi premislili, ali je za
našo konkretno pot in potrebe res najbolj
učinkovita. ETM nas je tokrat spodbujal h
kombiniranju različnih prevoznih sredstev,
kar nam pogosto omogoči prijetnejši in hitrejši način potovanja v mestih.

Evropski dan brez avtomobila je bil prvič
organiziran v Franciji leta 1998, zamišljen
pa je bil kot priložnost, s katero lahko mesta pokažejo svoja prizadevanja za varstvo okolja. Z leti je dan brez avtomobila
prerasel v Evropski teden mobilnosti. Ta
vsako leto ponudi mestom ter tudi združenjem in organizacijam prostor za promocijo pobud za trajnostno mobilnost v mestih
ter za dvig ozaveščenosti prebivalcev.
ETM že od leta 2002 v tednu od 16. do 22.
septembra opozarja na potrebo po spremembi naših vsakodnevnih potovalnih
navad. Letos se je združil še s kampanjo
Potuj raznoliko. Na ta način spodbuja rabo
okolju prijaznejših načinov potovanj in
hkrati promovira alternativne načine mobilnosti, kot so hoja, kolesarjenje ter uporabo javnega potniškega prometa. V ETM
pa se lahko vse leto dogajanju lokalnih

Zdravja ne dobite v trgovini, temveč z načinom življenja. Sebastian Kneipp
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skupnosti, s svojimi aktivnostmi, pridružijo tudi druge organizacije – šole, društva,
javna in zasebna podjetja ter druge nevladne organizacije.
Občina Škofja Loka je v okviru ETM tokrat
že petič zapored aktivno sodelovala z raznolikimi dejavnostmi.
Letos je v soboto, 19. 9. 2015 med 9. In 12.
uro potekala v mestnem središču osrednja
prireditev, ki je bila namenjena promociji
prijaznejših in sodobnejših načinov mobilnosti ter večji prometni varnosti. Za CSS
Škofja Loka je bila aktualna dejavnost z
naslovom Mobilnost gibalno in senzorno
oviranih oseb z vodenim tematskim sprehodom ter prikaz uporabe pripomočkov za
njihovo varnejše gibanje. In pri tej dejavnosti se je s svojimi aktivnostmi na področju
skrbi za čim varnejšo mobilnost starejših
ter senzorno in gibalno oviranih stanovalcev predstavil tudi naš Center.
Zastopali smo vas vse. Imeli smo svojo
stojnico, ki sta jo budno in vztrajno »pazili« naša direktorica ga. Silva Košnjek in
naša delovna terapevtka ga. Romana Kumer, ki sta udeležencem posredovali vse
potrebne informacije. Ga. Silva se je s prevezo čez oči in belo palico v roki demonstrativno sprehodila prek na novo tlakovanega Cankarjevega trga. Ga. Romana pa
je navzočim predstavila in demonstrirala
uporabo ostalih medicinsko tehničnih pripomočkov za boljšo mobilnost senzorno
in gibalno oviranih oseb.

sko ter drugimi podala na voden tematski
sprehod po središču mesta, ki ga je vodil
g. Grega Habjan, vodja ŠDSS Slovenije.
Med drugimi so bili z nami tudi ga. Tatjana
Bernik, koordinatorica dotične dejavnosti,
g. Župan Miha Ješe, g. Miloš Bajt (vsi iz
Občine Škofja Loka) ter Jani Trdina, paraplegik in g. Miha Nardoni, ki je, tako kot
jaz, uporabnik elektromotornega vozička.
Predstavljene so bile tudi osebne izkušnje
nas, senzorno in gibalno oviranih oseb, ki
jih imamo na področju vsakodnevne mobilnosti. Midva z Janijem Trdino (oba sva
tudi člana Društva paraplegikov Gorenjske) sva predstavila vsak svoj vidik, Jani
kot paraplegik na ročnem vozičku, jaz kot
invalidka na električnem vozičku. Jani je
na trg pripeljal tudi svoj avto z avtomatskim menjalnikom in zainteresiranim prisotnim pokazal prilagojene komandne ročice, ki so prek vzvoda povezane s pedali
na tleh avta. Tako lahko »na roke« prilagojen avto vozijo tudi zdravi ljudje. Pokazal je
tudi kako se presede iz vozička v avto in
vanj spravi svoj voziček, ki ga je pred tem
potrebno zložiti.
Evropski stereotip ob pogledu na modri
invalidski znak na armaturni plošči v avtu

Tam zraven sva bila tudi midva z Ivanom,
ki sva se skupaj s predstavniki MDSS
Kranj, DP Gorenjske in MDGN za GorenjBolje zdravemu v siromaštvu kot bogatašu v bolezni.
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je mlad invalid s paraplegijo. In potem se
marsikdo od zdravih voznikov čudi zakaj
je oznaka invalida na parkirišču narisana
v velikosti dveh parkirnih mest. Zato, ker je
pred presedanjem gibalno ovirane osebe
(ne glede ali je voznik ali sopotnik) v avto
ali iz njega potrebno odpreti vrata avtomobila do konca. Sicer gibalno ovirana oseba
na vozičku ne more priti v neposredno bližino avtomobilskega sedeža.
Če pa gre za težko gibalno ovirano osebo
(naj bo otrok ali odrasel), ki potrebuje pri
presedanju tujo pomoč, pa potrebuje pri
presedanju še dodatni prostor pri odprtih
vratih avta.
Na sprehodu po starem mestnem jedru
smo odgovorne občinske osebe opozarjali na funkcionalno dobre, odlične in tudi
slabše izpeljave oziroma možne rešitve
obcestnih klančin, hišnih pragov, cestnih
prehodov, stopnišč s klančinami ali brez,
dostopov v avtobus, cestne signalizacije ipd. Pri odgovornih smo ob naštevanju
vseh plusov in minusov naleteli na dober
posluh, zato upamo, da bodo v prihodnje
tudi rešitve čim bolj funkcionalno ustrezne.
Posamezne arhitektonske ovire so bile
predstavljene upravljavcem, ki bodo poskrbeli za njihovo odpravo in širitev dobrih
praks.
Lahko rečem, da je bilo v Škofji Loki na
področju odpravljanja slabše dostopnosti
in ovir v zadnjem času narejeno kar nekaj
izboljšav. Med drugimi so pri nedavno odprti knjigarni Modrijan pri vhodu postavili
kovinsko klančino. Še bolj vesela pa sem
bila dveh novih Alpetourjevih avtobusov

za mestni promet v Škofji Loki, ki imata
pomično klančino za vstop in izstop gibalno oviranih oseb. Seveda sva z Ivanom takoj preizkusila kako deluje. Lahko rečem:
izvrstno!
Pri vseh nadaljnjih postopkih prostorskega
urejanja našega mesta pa še naprej upamo v dobro sodelovanje med predstavniki
gibalno in senzorno oviranih oseb ter strokovnjaki. Jani je podal predlog, da v prihodnjih turističnih predstavitvah mesta dodajo tudi oznake katere poti, kraji, objekti so
dostopni za osebe na invalidskih vozičkih
in katere ne. Bil je hvaležno sprejet. Na
koncu smo šli Ivan, Jani in moja malenkost v bližnji lokal svoje ugotovitve še »za
ziher« podpret s privlačno dišečo kavo.
Pa še to vam povem, da sem že na sami
prireditvi od predstavnikov Alpetourja dobila telefonsko številko njihovega prometnika (lahko jo dobite v recepciji CSS) na
katero sem neki petek poklicala in vprašala ob kateri uri (okrog 12.00) bo naslednji
dan odpeljal avtobus iz Podlubnika v Lipico. Dobila sem natančen odgovor: točno
ob 12. uri ali pol ure prej ali kasneje. V soboto sem se tako res odpeljala v Lipico na
pokopališče in se čez eno uro z njim srečno vrnila nazaj domov. Kjer je volja, tam je
tudi pot ali kdor hoče, ta tudi zmore …
Alenka Oblakovič

Stari ne želite postati, zdravi želite ostati ampak ničesar ne želite narediti za to.
Sebastian Kneipp
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ČISTO VSAKDANJE STVARI

Dom starostnikov Fundacije Marzotto
Sredi oktobra smo v okviru strokovne ekskurzije obiskali dom starostnikov v Vicenzi. Dom za starejše je nastal iz spoštovanja
in hvaležnosti g. Getana Marzotta svojim
delavcem in njihovim družinam, ki so veliko pripomogli k uspešni gospodarski rasti
in posledično k velikemu premoženju.
Družina Marzotto je za dom starostnikov
namenila vilo Margherita, v kateri je bivalna enota za pomične stanovalce, ki potrebujejo občasno zdravnika in zdravstveno
osebje ter hotelske usluge. V tej bivalni
enoti imajo starostniki na voljo sobo za
biljard, sobo z aromaterapijo, fizioterapijo,
kapelo in več dnevnih sob ter velik park.
Po vsem domu je še vedno stilno in lepo
ohranjeno pohištvo družine Marzotti.
Casa Laura stoji tik ob vili. Preurejena je v
osem manjših in dva dvosobna apartmaja.
Apartmaji so sodobno opremljeni, imajo
sistem za klic v sili, ki je povezan z vilo.
Stanovalci so popolnoma samostojni pri
vseh življenjskih aktivnostih, za doplačilo

Domači piškoti

imajo možnost prehrane v vili. Namestitve
so lahko tudi začasne.
V mestu se nahaja rezidenca Marzotti, ki
je preurejena v vrtec za otroke, del stavbe
pa je namenjen nepomičnim stanovalcem,
katerim nudijo vso oskrbo in pomoč pri
vsakodnevnih življenjskih aktivnostih (24h
na dan). Zavod jim zagotavlja versko službo in v ta namen imajo veliko kapelo, ki je
dostopna z invalidskimi vozički in velikim
dvigalom. V rezidenci imajo tudi svojo kuhinjo, pralnico, laboratorij in lekarno.
Sobe v vseh enotah doma so eno in dvoposteljne, primerno velike in opremljene s
kopalnicami.
Stroške zdravstvenega varstva, specialistične preglede in stroške zdravil nosijo
stanovalci sami. Ljudje, ki delajo ali so delali za družino Marzotti, imajo s strani družine subvencionirano nastanitev v domu,
otroci pa vrtec obiskujejo zastonj.
Nada Kordiš

1 kg moke
4 rumenjaki in 1 celo jajce
1 pecilni prašek
350 g sladkorja
1/8 l sladke smetane
400 g masla ali margarine
1 vanilijev puding
Peke piškotov se lotijo tudi naši stanovalci.

V skledo deni zmehčano maslo in ga dobro premešaj. Dodaj sladkor, jajca, sladko smetano in s kuhalnico ali metlico vse dobro zmešaj. Moki dodaj pecilni prašek in puding ter
postopoma dodajaj masi. Na koncu zgneti ročno. Testo razvaljal na pomokani deski, pol
centimetra debelo. Z modelčki izreži piškote in jih peci 10 minut pri 200 °C. Pečene lahko
namažeš z marmelado in stisneš skupaj, otroci pa jih radi pomočijo tudi v stopljeno čokolado ter okrasijo s pisanimi mrvicami.

Korenčkovi piškoti
250 gramov moke
125 gramov margarine ali masla
125 gramov sladkorja
3 naribane korenčke (približno 150 gramov)
pol vrečke pecilnega praška
Korenčke na drobno naribajte. Moko zmešajte s pecilnim praškom, nato dodajte
zdrobljeno maslo ali margarino in postopoma dodajajte ostale sestavine. Zmes
zgnetite v testo, ga razvaljajte na približno
pol centimetra debelo. Z modelčki oblikuj-

Telesna bolezen preizkuša duševno zdravje.
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te kekse, jih zložite v pomaščen pekač ali
na peki papir, in jih pecite približno 15 minut na 180 °C. Po želji jih na koncu posujte
s sladkorjem v prahu.
Iz enakega testa lahko naredite korenčkove žepke. Testo razvaljajte za nožev rob
debelo in ga razrežite na enakomerne kvadratke, ki naj bodo veliki 5 x 5 centimetrov.
Na sredino vsakega kvadratka dajte približno polovičko marmelade, nato kvadratek prepognite in stisnite na robovih. Čas
pečenja je enak korenčkovim piškotom, le
da žepke po koncu še vroče povaljajte v
sladkornem prahu.

Preventiva je boljša kot kurativa. Sebastian Kneipp
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Dogodki zadnjih mesecev
SLOVENIJA
21.oktobra so slovesno odprli Škofjeloško
obvoznico v Poljansko dolino. To je bil zgodovinski projekt tega in prejšnjega stoletja.
Skomine po tej težko pričakovani obvoznici so se začele že v 70ih letih prejšnjega
stoletja s tako imenovano Uransko cesto
po Poljanski dolini. Ampak je pa vseeno
trajalo kar štiri desetletja, da so se te sanje
uresničile in prišlo do odprtja. Oddahnili so
se predvsem prebivalci Spodnjega trga v
Škofji Loki, ki bodo končno lahko zaživeli
v miru ter tudi prebivalci Poljanske doline,
ki se bodo sedaj lahko varno in hitreje pripeljali v dolino in iz nje.
V občini Škofja Loka pa že razmišljajo o
obvoznici v Selško dolino. Upajmo, da ne
bo to trajalo tako dolgo, kot obvoznica v
Poljansko dolino.

Ob predstavitvi tri metre visoke in dva metra
dolge čipke je avtorica povedala, da imajo
tako čipko samo v Žireh in New Yorku. Čipka je postavljena v avli dvorane Delavsko

Umetnost čipke je še vedno zelo živa, vedno bolj pa si utira pot izven klasičnih okvirov.

prosvetnega društva Svoboda žiri.
GORENJA VAS: V stanovanjski hiši pri
Koračinovih, ki je bila v času osamosvojitvenih procesov naše države tajno skladišče takratne milice oz. danes policije so
odkrili spominsko ploščo, ki bo opominjala
na pogum in domoljubje lastnikov objekta.
V ŽELEZNIKIH se že celo leto vrstijo dogodki v počastitev dvestoletnice šole. Vrhunec je bil sredi oktobra, ko je potekala
zaključna slovesnost Iz korenin rastemo.
Slavnostni govornik pa je bil predsednik
Borut Pahor.

V Stari Loki pa nastaja Park škofov, tako
so 4. oktobra slavnostno odkrili kip škofa
Andreja Karlina /1857-1933/.
ŽIRI: Ob jubileju DPD Svoboda je Žirovka
Manca Ahlin, ki živi in dela v Ameriki, podarila veliko čipko, ki jo je naklekljala iz kilometer dolge konoplje prav za to priložnost.

SLOVENIJA IN SVET
Med najpomembnejšimi in najbolj branimi
dogodki v zadnjih mesecih v Sloveniji pa je
kriza povezana z begunci. Slovenija se je
soočila z največjo humanitarno in begunsko krizo pa 2. svetovni vojni. Po tem, ko
je Madžarska zaprla svoje meje se je tok

Brez zdravja ni bogastva.
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migrantov preusmeril v Slovenijo. Preko
Turčije, Grčije, Makedonije, Srbije, Hrvaške
je do sedaj, ko tole pišem, Slovenijo prečkalo 280.000 migrantov. Le okoli 90 oseb je
zaprosilo pri nas za azil. Vsi ostali pa želijo predvsem v Nemčijo, nekaj na Švedsko,
Nizozemsko in ostale države EU. Brali smo
nešteto žalostnih zgodb o teh ljudeh, ki so
morali pustiti svoje domove in dobesedno z
vrečkami bežati iz svoje domovine.

razdajati življenje stvarem kot so žalost,
sovraštvo in jeza!

Med tem pa smo brali kako voditelji in politiki vseh držav vključno z Ameriko in ZN
sestankujejo in se pogovarjali, kako bi zajezili tok beguncev, ter kako bi rešili razmere na Bližnjem vzhodu, kjer je izvor te
krize. No, do sedaj še niso veliko naredili,
razen da so z letali napadli nekaj oporišč
t.i. IS /islamska država/.

umirja

31. oktobra pa je nad Sinajem v Egiptu
strmoglavilo rusko letalo s 224 potniki, ki
so se vračali z dopusta v Egiptu. Nesreče
ni preživel nihče. Preiskovalci sumijo, da je
bila na letalu podtaknjena bomba.
13. novembra pa se je v Parizu zgodil
teroristični napad. Napadi so se zgodili na
sedmih lokacijah. Po zadnjih podatkih so
zahtevali 140 žrtev, 5 napadalcev so ubili,
nekaj pa jih je še na begu. Francija je uvedla izredne razmere in zaprosila za pomoč
tudi druge države članice EU in NATA.
Odgovornost za napad je prevzela IS.
Za konec bi rada napisala nekaj lepih
novic, pa jih nekako ne najdem! Zato ob
zaključku tega leta želim vsem bralcem
lepše, boljše in predvsem zdravo in srečno v naslednjem letu. Želim, da razdajate
življenje stvarem, ki so lepe! Neumno je

SREČNO!
Uroška Uršič

Živeti z jesenjo
Jesenski čas
silne čute
poletja.
V spominih
te srečujem
v obarvani
tišini,
vedno na istem
mestu,
ker poti
ni več nobene.
Sanjarim
v oklepu
razpadlih besed
v neslišnost,
na preperelih
stopinjah
odhajanja,
dokler veter
z jesenskimi prsti
trosi po mrzlem
oktobru
porjavele liste.

Milena Sušnik Falle

Zdravje je pozitivno, bolezen je negativna - v izgrajevanju pozitivnega izgine negativno.
William Walker Atkinson
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NAGRADNA IGRA

Ker je pred nami okrogla,
V 58. številki smo vas vprašali

Katere nove storitve, od meseca julija dalje,
izvajamo v Centru?
Pravilno so odgovorili tisti, ki so zapisali,
da je to Pomoč na domu,

60. številka
časopisa Štirje letni časi,
vam tokrat ne ponujamo teme v razmišljanje,
ampak predlagamo, da nam pišete in
pripovedujete o vsem kar se vam zdi zanimivo

izzžrebana nagrajenka pa je

in bi radi delili z nami.

ANICA UŠENIČNIK

Rubrike:

ČESTITAMO!


Tokrat vas sprašujemo sledeče:

Koliko let bo CSS Škofja Loka
praznoval prihodnje leto?
Stanovalci lahko svoje odgovore, z imenom in priimkom,
oddate v recepciji Centra in sicer najkasneje do

25. februarja 2016
Vabljeni k sodelovanju!

KKRONIKA, 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
najkasneje do

19. februarja 2016
RAZDAJAJTE VESELJE!

Dobra misel - pol zdravja.
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V lanskem letu smo z natečajem poimenovali oddelke, letos pa smo večino opremili z novimi drsnimi vrati,
ki so dobila tudi povsem novo podobo.

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.
December 2015 - 400 izvodov
www.css-sl.si

