Štirje letni časi je časopis Centra slepih, slabovidnih in starejših Škofja Loka
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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

Spoštovani,
Zakorakali smo v prve poletne dni, ki nam
prinašajo sonce in toploto, ki je včasih prijetna včasih pa zaradi visokih temperatur
kar neprijetna.
V Centru slepih slabovidnih in starejših
pa kljub različnim vremenskim napovedim
strmimo le eni napovedi – zagotoviti našim
stanovalcem in vsem obiskovalcem čim
bolj prijetno bivanje v naši veliki družini. V
letošnjem letu bomo praznovali častitljivo
80. letnico delovanja Centra slepih. V ta
namen smo že imeli nekaj lepih dogodkov
med katerimi je bila tudi otvoritev senzoričnega parka v našem čudovitem parku,
nastop Mestnega pihalnega orkestra pred
Centrom za stanovalce in obiskovalce,
sledila pa bo prenova oddelka Livada v prvem nadstropju. Prenova bo stanovalcem
prinesla boljše pogoje za bivanje, lastne
kopalnice in sanitarije in ureditev dnevnega prostora z jedilnico, v katerem preživijo
veliko lepih družabnih in drugih dogod-

kov. Prenova bo predvidoma končana v
mesecu oktobru in v mesecu novembru
nameravamo otvoriti prenovljeni oddelek,
predstaviti celoten Center in pripraviti slavnostno proslavo ob 80. letnici.
Ob vsem tem se zavedamo, da bo poleg
vročih poletnih dni dodatno vroče tudi z
vsemi našimi aktivnostmi, ki smo si jih zadali za letošnje leto. Ob tem vas vse vljudno naprošamo za potrpežljivost ob teh
gradbenih aktivnostih in vam hkrati obljubljamo, da se bomo vsi zaposleni potrudili,
da bo čim manj moteče tako za stanovalce kot za obiskovalce.
Okolica Centra s parkom pa vam ponuja
prijetno druženje pod bogatimi krošnjami
dreves in prijetnim hladom v vročih dneh.
Pridite in posedite. Prisrčno vabljeni.
Silva Košnjek
Direktorica

TUDI VI!

Za morebitne napake v časopisu se opravičujemo
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"Človek je, to kar jé. Le da je potrebno poleg materialnega procesa razumeti tudi
duhovnega." Rudolf Steiner
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KOLEDAR DOGODKOV

25.3.

Praznovanje rojstnih dni stanovalcev rojenih marca;
Delavnica izdelave pirhov
Koncert ob materinskem dnevu »Zapojte z nami«

31.3.

Snemanje Tombole

5.4.
7.4.
7.4.
20.4.
21.4.
27.4.
29.4.
1.5. in 2.5.

Koncert MPZ Krka v Burnikovi dvorani
Svetovni dan zdravja
Obisk muzeja telekomunikacij v Polhovem Gradcu
Srečanje aktivistov Rk Gorenja vas- Poljane
Nastop učencev OŠ Dražgoše
Dan upora proti okupatorju
Praznovanje rojstnih dni stanovalcev rojenih aprila
Praznik dela
Zgodovinski krožek z Markom Ogrisom na temo »Shakespeare in
Cervantes- zakaj sta tako pomembna za našo zgodovino«
Dan medicinskih sester
Nastop KUD DU za Poljansko dolino
Srečanje stanovalcev gorenjskih domov (v Radovljici v domu
dr. Janka Benedika)
Dan športa – čili, zdravi, dejavni;
Nastop glasbene skupine Nasmeh
Koncert MPZ Lek
Prihod Marijinega kipa iz Fatime in molitev
Otvoritev razstave fotografij članov DU Škofja Loka
z naslovom »Moj pogled«
Praznovanje rojstnih dni stanovalcev rojenih v mesecu maju
Otvoritev senzoričnega parka- parka čutil in
piknik stanovalcev ter svojcev

24.3.

11.5.
12.5.
12.5.
17.5.
20.5.
21.5.
23.5.
24.5.
25.5.
26.5.
28.5.

Niso samo stanovalke spretne, izpod rok stanovalca Novak Janeza nastajajo izjemno lepi dekorativni izdelki.

Foto klub: Z zelo zanimivimi fotografijami živali iz
različnih koncev sveta, so se nam v jedilnici doma
predstavili člani DU Škofja Loka.

Ob vstopu v Center nas z razstavo svojih izdelkov
navdušujejo naši bližnji sosedi, varovanci Varstveno delovnega centra.

Koledarsko poletje je tu in končno je tudi vreme postalo bolj poletno - da naši stanovalci lahko pridejo
v park, uživajo in se družijo na zraku!

Frizerski salon, ki se nahaja v 3. nadstropju Centra,
je stanovalcem na voljo vsak ponedeljek.

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
Natakar, kako to, da ste mi prinesli dve malici, ko pa sem naročil samo eno?
je vprašal gost v gorski koči.
"Oh, že spet ta presneti odmev!" je zastokal natakar.

Hudo je, kadar se glad z žejo oženi.
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Zrno do zrna pogača, kamen na kamen palača.

5

Št. 61 - Junij 2016

Št. 61 - Junij 2016

KRONIKA

KRONIKA

Tudi dobrodelnost je del nas

Dražgoški sončki so bili spet med nami
šli v njihovo dnevno sobo. Tam smo dobili
sok, napolitanke in piškote. Kombi nas je
odpeljal nazaj v šolo. Vsako leto radi gremo tja.

5. Krkin teden humanosti in prostovoljstva med 4. in 10. aprilom 2016

Krka, ki vso bolečino, žalost, tegobo iz naših globin posrka. Res bi bilo nedojemljivo
čarobno, če bi bilo tudi v resnici tako, da bi
imele vse naravne in sintetične učinkovine,
ki so v proizvodih (zdravilih, gelih, kremah,
kozmetičnih preparatih idr.) farmacevtskega podjetja Krka d.d., tako čudežno moč.
Družba Krka, v kateri je zaposlenih preko 10.500 ljudi, izvaja svojo farmacevtsko
proizvodnjo, poleg matične tovarne v Novem mestu, še drugod v Sloveniji, na Poljskem, v Ruski Federaciji, na Hrvaškem in
v Nemčiji. S svojimi podjetji in predstavništvi pa je prisotna po vsem svetu.
A zakaj vam toliko pripovedujem o njej?
Zato, ker so Krkini prostovoljci v tednu humanosti, poleg drugih 36 domov za starejše, številnih varstveno-delovnih centrov,
obiskali tudi naš Center in nam pripravili
preprosto čudovito glasbeno presenečenje. Med nami je nastopil MePZ Krka z
zborovodkinjo Urško Damiš.

Zbor deluje v okviru KUD Krka, v njem
pa so združeni pevci in pevke iz širšega
območja Novega mesta. V 45-ih letih je v
zboru prepevalo že preko 400 članov, njihov seznam izvajanih skladb pa presega
pet stotic. Doslej so nastopili že na vseh
koncih zemljine severne poloble in v daljni Avstraliji. V torek, 5. aprila 2016 pa se
je dvaindvajset mladih grl široko, smelo,
ponosno razprlo v glasnem, dinamičnem,
zanosnem petju. Vzdušje v Burnikovi dvorani je poskočno vzvalovalo v veselih, živahnih, temperamentnih ritmih in se zasanjano prelilo v počasnih, sproščenih,
romantičnih melodijah.
Poslušalci smo bili nad slišanimi pesmimi
navdušeni, prijetno notranje prevzeti, predvsem pa ob koncu programa hvaležni nastopajočim za res odličen nastop. S pevci,
njihovim fotografom Andrejem ter Urško,
povezovalko programa, smo se razšli s
toplino in radostjo v srcu, predvsem pa z
upanjem, da se srečamo še na katerem
Krkinem tednu humanosti in prostovoljstva
v bližnji prihodnosti.
Alenka Oblakovič
BLAGAJNA - URADNE URE
Ponedeljek: 13.00 - 15.00
Sreda:

10.00 - 15.00

"Večina ljudi je prepričanih, da več kot jedo, bolj so prehranjeni. To seveda ni res. Tisti,
ki jé manj, je pogosto bolje prehranjen, kajti ta se ne zastruplja." Rudolf Steiner
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Jakob Kavčič, 4. razred

Vtisi po nastopu
A jih poznamo? Seveda jih! Saj se nam
pridejo vsako šolsko leto predstavit s svojim prijaznim, prikupnim in prešernim nastopom. To so učenci in učenke od prvega
do petega razreda, podružnične osnovne
šole Dražgoše, ter njihovi učiteljici Jana
Lušina in Nataša Vrhunc. Podružnično
šolo letos obiskuje 20 zvedavih nadobudnežev. Izvirajoča iz vaškega okolja je to
še pristno zvedava mladež, preprosta v
odnosih in skromna v svojih materialnih
željah. S svojo dobrovoljno navzočnostjo
nas vedno čustveno, ter duhovno napolnijo do globin srca in duha. In kaj so sami
zapisali o svojem druženju z nami?

Šli smo v dom za ostarele
V četrtek, 21.4.2016 smo šli v dom za
ostarele v Škofjo Loko. Tam smo nastopali. Gremo vsako leto. Jaz sem bil že štirikrat. Vedno so nas veseli. Ko smo prišli v
dom, smo šli v njihovo knjižnico. Tam smo
se preobuli v copate in šli na nastop. Letos
smo se predstavili s pesmicami, spisi in
deklamacijami. Poslušalci so tudi zapeli z
nami. Na koncu smo pozdravili še tiste, ki
so doma is Selške doline. Po nastopu smo

Nastopili smo s pesmimi, spisi. Zelo rad
grem v dom za upokojence. Miha, 4. razred
Všeč mi je, če z nastopom polepšamo dan
starejšim ljudem. Rada grem tudi zato, ker
imamo potem manj pouka. Hana, 4. razred
Imeli smo nastop. Tu sem bil že petič. Poslušalci so peli z nami. Dobimo tudi sladkarije. Mark, 5. razred
Bili smo v Škofji Loki. Petošolci smo bili že
petič. Bilo je zelo dobro. Jana, 5. r.
Bilo je dobro, ker smo na koncu dobili posladek. Všeč mi je bilo tudi, ko so nam ploskali. Nejc, 4. razred
Poslušalci so z nami peli. Na koncu so nas
pogostili. Blaž, 5. razred
Najbolj mi je bilo všeč, ko smo nastopali.
Tilen, 5. razred
V Centru so veseli, kadar pridemo. Pripovedovali smo pesmi in brali spise. Jakob,
5. razred
Upam, da jim je bil naš nastop všeč in da
so nas tudi oni veseli. Manca, 4. razred

Če kruhek pade ti na tla, poberi in poljubi ga.
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Pesem nas vedno pomlajuje

Srečanje gorenjskih domov v CSS

Tretjič ujame kosmatega, črnega kozla,
vraga, ki nato skoči sam nazaj v vodo.

Nekoč v maju smo se znova popoldne z
vsem srcem predali glasbi. Bila nam je
resnična duhovna hrana, vsem v veselje.
Ni kaj rečt. Z obsežnim, kvalitetnim muziciranjem nas je, kot vsako leto zabaval ljubljanski moški pevski zbor Lek z vestnim
Milivojem Šurbkom. Vsaj nekaj velja s koncerta poudarit. Vse skladbe so bile intonirane s klavirjem.

Khalil Gibran

Marsikaj smo še slišali. Razločno zapeta
pesem o dvajsetletni zaljubljeni Katrci, Završki fantje pa me je spomnila na otroštvo.
Tudi dalmatinsko pesem smo poslušali in v
spored je bilo vključeno znano Belokranjsko kolo, prav primerno za ples. Vsemu so
sledili drobni dodatki: venček narodnih, v
katerega sta bili spleteni narodna Še en
krajcarček mam in popularna vitalna pesem o kužku: «Kužek je djal hov hov hov,
jaz se pa fantov nič nisem bal.« Dober solist je čudovito oponašal lajež psa.
Resnično smo uživali. Po koncertu sem v
sebi začutila notranji mir.
Nataša Mihevc

Uvodoma se je zbor zadržal pri manj znani
renesančni mojstrovini Jakobusa Gallusa o
kokoškah. Pred nami so se zvrstile priredbe
napevov Emila Adamiča. Recimo ob barvitih akordih pesem Nocoj je pa en lep večer,
pesem Bom šel na planince, Ljubica vstani...
Pevci so nam predstavili napev o deklici,
ptičici, o mogočnem šumljanju Sore, šaljiv
napev o klobuku. In spet me do solz tokrat
ganeta dve žalostinki: pesem Vasilija Mirka Na trgu, pa otožna pesem Srce je žalostno. Pri večkrat izvedenem napevu s takih prireditev, Antona Fersterja Spak, sem
pomislila na morje. Vsebina pesmi: Tomaž
zaman skuša ujet ribe. Dvakrat nima sreče. Jezi se takole: »Sam hudič mi nagaja.«
"Če želimo razumeti, kako je človeško telo povezano z različnimi živili, se moramo
razjasniti o tisti vrsti hrane, ki jo nedvomno potrebujemo." Rudolf Steiner
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Prijatelj je vaše polje, ki ga posejete z ljubeznijo in požanjete s hvaležnostjo.

bolezni zaprl svoja vrata. Naši gostje so
si najprej ogledali razstavo platnenih torbic
v preddverju Burnikove dvorane, domsko
knjižnico in Burnikovo dvorano.

Pred zapisom o prijetnem, ustvarjalnem
in res aktivnem družabnem vzdušju, ki je
bilo med nami, udeleženci »Srečanja gorenjskih domov«, sem hote zapisala lepo
misel o prijateljstvu. Kajti prijazne misli,
ljubeznive besede in dobrotljiva dejanja
so srž vsakega močno povezanega, trdno
prepletenega odnosa med nami. Med prijatelji se bolečine, stiske, težave porazdelijo, a pristno veselje, najgloblja sreča in
iskreno zaupanje se pomnožijo. Tokrat so
se poleg nas, gostiteljev, srečanja udeležili
stanovalci iz Doma v Kranjski Gori, Preddvora in Radovljice ter njihove terapevtke
Maša, Irma in Ksenija. Tretji dan sušca
vsekakor ni bil suh, ampak radodaren s
snegom, sploh v Bohinju, zato so stanovalci tamkajšnjega Doma sv. Martina ostali varno »spravljeni« doma, na gorkem…
Gripa je zadržala v domačem okrilju tudi
stanovalce kranjskega Doma, ki je zaradi

Dolga ušesa in urne noge, kratek repek in
sladko srce. Kaj je to? Rešitev boste kmalu prebrali. Z vsakim korakom smo bili vse
bližje trenutku, ko smo se vsi polni delovne
vneme posedli za mize in ko sta nam naši
delavni terapevtki Denis ter Romana razložili kaj bomo tokrat ustvarjali. Piščančke,
kokoške (za osnovo smo uporabili kroglice
in jajca iz stiropora, kot kaže slika), potem
pa še piščančke in za konec še zajčke (za
osnovo smo uporabili že ustrezno pobarvane kozarčke iz reciklirane lepenke, glej
sliko). Kroglice in jajca smo najprej pobarvali, jih pustili, da se je barva posušila in
tačas smo iz gumi- listov izrezali piščančje
krempeljce, perutničke, kljunčke, ki smo
jih nato skupaj z očesci nalepili na rumene
kozarčke. Potem smo iz istega materiala,
le barve so bile druge, izrezali še zajčje
tačke, smrčke, majhne okrogle repke, dolga ušesa, ki smo jih potem skupaj z očesci nalepili na sive kozarčke. Zajčje brčice
smo kar narisali s črnim flomastrom. Si
lahko zamišljate koliko dela so imele naše
pridne delovne terapevtke, ki so nam pomagale, da smo vse to izrezali in nalepili
na pravo mesto? Med delom se je namreč
slišalo le to: »Gospa Denis, prosim, po-

Bolje črn kos kruha, kakor prazna torba.
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prijetnem, sproščujočem kreativnem delu
se je, za konec našega prijaznega druženja, res že prileglo okusno kosilo, ki so ga
naše požrtvovalne kuharice pripravile za
nas. Vsem sodelujočim, tudi kuharicam in
njihovim pomočnicam, najlepša hvala!

vejte, katere barve so za kokoške. Gospa
Irma, prosim, a mi lahko Vi odrežete to?
Gospa Ksenija, prosim, pokažite mi, kam
naj to nalepim. Gospa Maša, prosim, kako
naj to obrnem, da bo prav? Gospa Romana, prosim, a mi lahko narišete šablono za
piščančje perutničke?«

Čili, zdravi in dejavni

P.S. Ko so naši gostje odhajali proti svojim
Domovom, o sneženju ni bilo več ne duha
ne sluha. A vidite kakšno moč ima skupna
dobra volja?

Prošnje so se vrstile kot po tekočem traku.
Zatem smo na pobarvana jajca in kroglice nalepili še očesca, izrezane kljunčke
pa naglavne rože ter vanje vtaknili grahasto perje. Po vsem tem napornem, a zelo

Alenka Oblakovič
V okviru Tedna vseživljenjskega učenja smo se tudi v Centru priključili vseslovenski akciji
z naslovom Čili, zdravi in dejavni, ki želi skozi stotine dogodkov na lokalni ravni ozavestiti
starejše o pomembnosti vseživljenjskega učenja s stališča:
• ohranjanja in treniranja kognitivnih sposobnosti,

BILI SO MED NAMI

Popotnik postoj - kar si ti, smo bili mi...
TUŠEK Ana (1929)

RANT Karolina (1933)

AVGUŠTIN Minka (1938)

DOLINAR Jožefa (1947)

STANONIK Janez (1940)

ŠKARABOT Jožefa (1923)

PETERNELJ Amalija (1929)

NUČIČ Anton (1934)

BENEDIČIČ Marija (1921)

KRAJŠEK Frančiška (1926)

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




• ohranjanja stikov z vrstniki in širšim okoljem,
• ohranjanja dolgotrajne samostojnosti in mobilnosti,
• pridobivanja kompetenc za aktivno sodelovanje v družbi,
• ozaveščanja o zdravem načinu življenja, obvladovanju lastnih zdravstvenih težav in
preprečevanju starostnih bolezni,
• pomembnosti medgeneracijskega sodelovanja na področju izmenjave znanja in izkušenj.
Ker vreme druženju in rekreaciji ni bilo naklonjeno na prostem, smo različne športno
obarvane dejavnosti organizirali znotraj hiše. Tako smo svojo spretnost, moč, kondicijo,
motoriko skupaj z dobro voljo in obilico smeha preizkušali v postavljanju stolpa, metanju
ploščkov, podajanju balona s kuhalnico, žoganju, metanju na koš, manjkala niso niti sobna kolesa, velike žoge, štafetna igra in seveda tudi primerno sadno, zdravo okrepčilo. Dan
je uspel popolnoma!



"Če začutiš da si jedel, si že preveč pojedel." Sebastian Kneipp
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• preseganja socialno-ekonomske izključenosti,

Iz te moke ne bo kruha.
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Kip Marije je obiskal tudi CSS Škofja Loka
pobudo starološkega župnika dr. Alojza
Snoja, da bodo izbrani nosači, po zaključenem slavljenju v cerkvi, v procesiji prinesli kip fatimske Marije romarice v Center, kjer se bodo lahko z njo pozdravili vsi
stanovalci, ki bodo to želeli.

Na zaprosilo Slovenske škofovske konference je, od 13. maja do 13. oktobra 2016,
v Sloveniji na obisku kip fatimske Marije
romarice. V župnijo Stara Loka, v kateri
se je milostni kip ustavil v torek, 24. maja
2016 (od 8.00 do 11.20), smo vključeni tudi
katoliško verni stanovalci CSS.
Izkušnja neposrednega srečanja, pristnega dotika, nepozabnega, radostnega doživetja s fatimsko Marijo, oziroma z njeno
podobo v župnijski cerkvi bi bila za mnoge
naše težko pokretne ali nepokretne stanovalce nedosegljiva. Zato smo vsi, verni
stanovalci in zaposleni, hvaležno sprejeli

Tako se je v vedrem torkovem dopoldnevu
tudi zgodilo. Ob prihodu Marijinega kipa
v glavno jedilnico so najprej zapeli pevci
MePZ Stara Loka, potem je vse navzoče
res prijazno, srčno pozdravila direktorica
Silva Košnjek, zatem je v imenu stanovalcev svojo molitev in prošnjo Mariji povedala Alenka Oblakovič. Svoje bogate, globoke misli o fatimski Mariji in njenem obisku
je izrazil še g. župnik, ki je hkrati tudi povabil prisotne stanovalce k mimohodu okrog
Marijinega kipa. V dobrih 20-ih minutah je
domska jedilnica doživela čudovit čustveno duhoven preporod. Hvaležni stanovalci
kličemo vsem, ki ste poskrbeli za ta obisk:
sto tisočkrat Bog lonaj!

CSS Škofja Loka letos praznuje 80 let delovanja
Mnogi mimoidoči smo zadnje tedne pred
velikim domskim – družinskim piknikom
(zadnja sobota v maju) z zanimanjem opazovali intenzivno, zavzeto delo različnih
izvajalcev v velikem parku ob starološkem
gradu. Park se je iz dneva v dan spreminjal, zorel, sprejemal medse vedno nove
rastline, pridobival nove kotičke, po kvaliteti presegel sanje mnogih, vanj so namestili še dodatne klopce. Z veliko mero veselja, zadovoljstva, smo to spremljali vsi, ki
smo se po parku že doslej radi sprehajali.
Odslej se bomo gibali po njem s še večjo
hvaležnostjo snovalcem, projektantom in
izvajalcem del za zelo lepo, subtilno prenovljen park. Prav tako s spoštovanjem do
čiste narave in odgovornostjo za skrb ter
ohranitev neoskrunjene pristne naravne in
kulturne dediščine. Morda mi bo le uspelo
najti zrelo malino v njem.

Alenka Oblakovič

Socialna služba CSS - URADNE URE
za zunanje stranke po predhodnem
dogovoru:
Pon: 13.00 - 15.00
Sre: 10.00 - 15.00
Pet: 11.00 - 13.00

"Hrano, ki jo užijete, morajo najprej dobro obdelati zobje, sploh temeljito, toliko bolje;
kajti dobro prežvečeno je že napol prebavljeno." Sebastian Kneipp
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Delamo s srcem!

Ob otvoritvi parka je zasnovo predstavil Urban Švegl,
univ.dipl.inž.kraj.arh.

O na novo zasajenem, postavljenem senzoričnem parku - parku čutil si preberite v
nadaljevanju, tu bom zapisala le nekaj besed o našem tradicionalnem vsakoletnem
skupnem pikniku CSS (stanovalci, zaposleni, svojci in naši gostje), ki se je tokrat
odvijal v soboto, 28. 5. 2016.
Letos CSS praznuje 80 let delovanja v
smislu organizirane skrbi (vzgoja, izobraževanje, zaposlitev, nastanitev, oskrba) za
slepe in slabovidne osebe iz vse Slovenije. Čez vse leto so se že in se še bodo,
v okviru praznovanja častitljive obletnice,
vrstile različne prireditve, razstave, dejavnosti ipd. V ta sklop sodijo tudi trije večji
dogodki (1. je bil odprtje Senzoričnega
parka, 2. je bil že imenovan piknik, 3. bo
odprtje popolnoma prenovljenega oddelka
Livada B v začetku listopada 2016).
Domski – družinski piknik se za pripravljavce, organizatorje in kuharice začne
že precej dni pred dnevom glavnega dogodka, saj se običajno nanj prijavi vsaj
še enkrat ali celo dvakrat toliko svojcev in
drugih gostov kot je vseh nas stanovalcev
v CSS. Zato se naši zaposleni in prostovoljci, ki že od prvih začetkov na pikniku
sodelujejo dobrovoljno, spremenijo v tehnično - rokodelsko, gospodinjsko, strežno,
skratka vsestransko oskrbovalno osebje v
stilu »fantki in deklice za vse«, ki resnično
odlično opravijo svoje naloge in zadolžitve.
Da pa bi jih na pikniku hitreje, lažje prepo-

"In ko ugriznete v slastno jabolko, mu recite v srcu: 'Tvoja semena bodo živela v mojem
telesu in popki tvojega jutrišnjega dne bodo brsteli v mojem srcu; tvoj vonj bo moj dih in
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znali, se običajno oblečejo v enobarvne
majice z izbranim logotipom in sloganom.
Le-ta sta bila letos 80 let CSS in Delamo s
srcem. Ker je bila barva njihovih majic svetlo zelena, smo jih ljubkovalno poimenovali
z najboljšim možnim opisom »še bolj kot
pridne, koristne, za dobro delo prizadevne gosenice in prav taki »gosenčniki«, ki
se bodo tja do konca leta 150% zagotovo
preobrazili, spremenili v najlepše raznobarvne metulje in metuljnice«.
Mnogokrat je prav tak domski- družinski
piknik priložnost, da se naši svojci bolje
spoznajo z našimi zaposlenimi. Seveda
je za vsak piknik, sploh za tako številčno,
kakovostno in organizacijsko zahteven kot
je naš, najpomembnejše primerno vreme.
Letos nam je bilo več kot samo malo naklonjeno. Če bi ne imeli naravne sence
več desetletnih in stoletnih dreves, bi nas
sonce pošteno opeklo. Kot se za ta pravi
piknik spodobi mora biti na njem prisotna
tudi bolj ali manj glasna narodno zabavna
muzika. Ob odprtju Senzoričnega parka
nas je s svojim zanimivim »etno-balkan«
melosom razvajala skupina Katanija, na
samem pikniku pa smo se pridno vrteli
ob živahnih zvokih, privlačnih melodijah

CSS Škofja Loka

glasbene skupine Trio Piano (op.p. piano
– lahkotno). Nastopila je tudi gospa Anica
Berčič, amaterska igralka v KUD-u Ivana
Tavčarja iz Poljan, ki nam je v svojem pristnem poljanskem narečju odlično zaigrala
odlomek iz Tavčarjeve povesti Šarevčeva
sliva. Ves program ob odprtju Senzoričnega parka je zelo žlahtno povezovala gospa
Milena Miklavčič, pisateljica, pravljičarka
in ljubiteljska raziskovalka preteklosti.
Ob koncu zapisa naj, v svojem imenu ter v
imenu vseh stanovalcev, še iskreno, zelo
močno, zaslužno pohvalim prav vse zaposlene v CSS (res vse, ne le tiste, ki so bili
prisotni na pikniku) in zelo srčno pozdravim vse naše prijazne, zanesljive, dobrosrčne gosenice pa tudi ljubeznive, dobrovoljne, spretne »gosenčnike« za »najboljš'
kokr se je dal'« in še veliko boljše organiziran ter čudovito izpeljan domski- družinski
piknik. Bilo je izredno lepo, bogato, prijetno, zanimivo, v srce globoko segajoče in
v duši močno utripajoče doživetje. Res ste
se zelo potrudili in nam vsem prekrasen,
prijazen, v srcu topel dan naredili. Vse čestitke in pohvale!
Alenka Oblakovič

skupaj se bova veselila vseh letnih časov." Kahlil Gibran
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park
čUtil

VID

se predstavlja
z usmerjenimi
vizurami (pogled
skozi izvrtine na kip),
zrcalom, ki predstavi
odboj, in barvnimi
stekli, ki pokažejo
barve vidnega
spektra.

TIP

se predstavlja
z dvignjenimi
tipalnimi stebri
(na vrhu katerih
se pojavljajo
različni materiali in
obdelave) in skalo
iz Hotaveljskega
kamnoloma, ki je
mestoma naravno
razjedena, mestoma
obdelana: rezana,
polirana, špičena
in štokana.

SLUH

VONJ

se predstavlja
z zvončki, vetrnimi
tolkali obešenimi
na drevesu, zvočno
žabo in s paraboličnima posodama,
ki v goriščnici
združita valovanje
zvoka in omogočata
pogovor na veliki
razdalji.

je predstavljen
z različnimi
dišečimi
grmovnicami
in trajnicami,
zelišča pa
so sajena
v dvignjene
grede.

V senzoričnem parku Centra slepih, slabovidnih in starejših v Škofji Loki
lahko obiskovalec odkriva posamezna čutila. V vzhodnem delu, izven osrednjega
parterja, so urejene zaznavne cone, vsaka namenjena enemu čutilu.

OKUS
je predstavljen
s sadnim
drevjem.
Posajene so
stare sadne sorte
in jagodičevje.

"Moja osnovna filozofija o hrani je takale: če raste, jo jej; če ne raste, je ne jej. Sadje,
zelenjava, orehi, lešniki in žitarice rastejo. Slaščice in coca-cole ne rastejo." Louise Hay

15

Št. 61 - Junij 2016

Št. 61 - Junij 2016

MED NAMI

MED NAMI

Cvetoče poljanske gospe ...
park pri StaroLoškem gradu
Po posegu zaradi izgradnje razbremenilnega bazena deževnih vod v vzhodnem
delu parka smo v letu 2014 zasnovali
obnovo parka z reminiscenco na nekdanjo
baročno ureditev in novo vsebino.
Ponovno smo vzpostavili osnost
z dodatno stransko vzdolžno potjo
na zahodu. Ta zagotovi krožno pot za
sprehajalce in omogoči, da se pot naveže
na severno prečno pot v naklonu,
primernem za starostnike in vozičke.
Zrcalno se ohranja vzdolžna os na vzhodu.
Centralna vzdolžna os, ki je bila
(ugotovljeno po zgodovinskih virih in
plastikah v parku ter vegetaciji) nekoč
hrbtenica ureditve, dobi ponovno svoj
pomen. Centralnost je še poudarjena in
osmišljena z iztekom v abstrahiran
paviljon s klopjo, ki ga absidialno
obkroža gabrov drevored.
Vpeljali smo prečne osi. Na ta način
se je park razčlenil na značilno baročno
parterno členitev, ki pa je v konkretnem
primeru blago zabrisana v z drevesi
poraščen park, saj stara drevesa
v največji meri ohranjamo zaradi
sence, ki jo dajejo obiskovalcem.
Na vzhodnem delu se prečne poteze
materializirajo v poteh – sredinska
poteka od prostora za druženje preko
območja na zahod, kjer se zaključi v
sanitarni enoti. Plastike se ohranja in situ.
Urban Švegl, univ. dipl. inž. kraj. arh,
odgovorni projektant načrta krajinske arhitekture
Projektant: Arhitekturni biro Gutman, d. o. o.
Konservator ZVKDS: Petra Jernejec Babič, udika

»Vrt je bil urejen po vzoru starofrancoskih vrtov, imel
je cvetlični parter, do katerega je držal iz stavbe lesen
mostič. V gredicah partera, obrobljenih s kamni,
so bili razvrščeni limonovci, lovorji in oleandri.
Prek nekaj stopnic, narejenih iz ruše, si prišel v spodnji
del vrta, kjer so bile na njegovi sredini grede s povrtnino,
ki so jih krog in krog in poprek obrobljale ali prečkale
poti. Poti je obrobljala viskoa, ostrorobo obrezana
živa meja, iz katere so se na vogalih vzpenjale
kupolasto prirezane bukve.

… pa en, zaenkrat še "nezrel" gospod z
njihovega "konca", so nas obiskali v prvi
polovici velikega travna. Za kaj nezrel? Kar
malo "kunštvajte" in "pogruntajte" kakšno
zanimivo, domiselno rešitev. Tile podeželski upokojenci so pa res kaveljci in korenine, kar naprej se nekje udejstvujejo, pojejo,
igrajo, recitirajo in uživajo ob pogledu na
veselo, nasmejano, zadovoljno publiko.

Baročni vrt je najverjetneje nastal že v prvi polovici 18. stoletja, kar bi lahko
sklepali iz dveh ženskih poprsij neznanega avtorja, ki označujeta osrednjo os.
Zasnova je razvidna iz franciscejskega katastra in opisa Karla Strahla.

Ob tem labirintu je bila večja, tudi iz prirezanega drevja
oblikovana senčnica z različnimi potkami in majhnim
prostorom na sredi. Poleg tega okrasnega vrta je
bil sadovnjak, sredi njega pa je stala lesena hiška,
v kateri je prebival vrtnar. Na koncu sadovnjaka
je bil steklenjak in za njim pristava.«
Vir: Strahl, Mein Vaterhaus, 1922; slovenski prevod Ivan Stopar, 1998

Izdal: CSS Škofja Loka, maj 2016. Koncept: Silva Košnjek in Igor Drakulič; besedilo: Urban Švegl; grafično oblikovanje, prelom in fotografija: Nives Lunder, Studio Grad; ilustracije: Maja Šubic

Še pes ima rad pri jedi mir.
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šaljive skeče, komične zgodbe in malo
zavistne prigode iz vsakdanjega življenja,
sploh, če so zaigrani, povedani v domačem narečju.

Med nami je namreč bila Kulturna skupina
pod vodstvom gospe Milene Kejžar (Društvo upokojencev za Poljansko dolino). Je
treba povedati, da niso bili prvič, pa upam,
da tudi ne zadnjič, pri nas v Centru. Najprej je 83-letna Julka na harmoniko zaigrala melodijo Srček dela tika taka. Sedaj,
v najlepšem, cvetočem, dišečem mesecu
v letu, nam vsem, ne glede na zaljubljenost, srce malo bolj poskočno bije, sploh,
če še sonce goreče posije.
Potem so žlahtne gospe zapele, kajti znotraj njihove kulturne skupine deluje tudi
pevska skupina Klas. Gospa Cilka je res
občuteno prebrala moževo pesem: Janez
Bohinc- Pomladna. Gledalci imamo radi

Na prizorišču (na Kladju) se je pojavila
hudomušna kmečka gospa Anica, ki jih je
imela precej za ušesi, za povrh pa še "firtah" narobe obrnjen. Precej gorkih besed
je izrekla čez mestno gospodo, ki se do
"gmajne" pripelje z avtom, potem pa v njej
pobere čisto vse kar se da odtrgati pa še
vse nemarno, do škode potaca. Tedaj pa
je, malce izgubljeno, k njej pristopila fina
ljubljanska gospa, elegantno oblečena
(prav nič primerno za hojo po gozdu), ki se
je poleg klopov in kač bala še celo lastne
sence. Rada bi nabrala zdravilna zelišča,
a jih ni poznala. Anica je imela v košari
koprive, ki vse bolezni stran spodijo. Brž
je z njimi ošvrknila ošabno mestno gospo
po golih rokah, nogah in malo po obrazu.
"Kakšna pozitivna energija mi gre po telesu, se že čutim bolj pri močeh," je bila,
nad v resnici zelo pekočim, skelečim občutkom, navdušena nevedna gospa.
Za konec je Julka raztegnila svoj meh,
nam pa se je na obrazu pokazal več kot
zadovoljni nasmeh. Kaj pa je z "nezrelim"
gospodom? Ni še zrel za v staro šaro! Je
še ta prav kerlc.
Najlepša hvala in kmalu nasvidenje kličemo vsem nastopajočim! Srečno!
Alenka Oblakovič

"Ko bi le mogli živeti od zemeljskih vonjav in se hraniti s svetlobo kot rastline! Toda ker
morate ubijati, da se nasitite, in jemati mladičem materino mleko, da potešite lastno žejo,
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PREDAVANJA – interno izobraževanje zaposlenih Centra
APRIL

5.4.2016
14.4.2016
19.4.2016
26.4.2016

Medicinske rokavice- nastanek in uporaba (Kavnik Matjaž)
Ogled lekarne Planina II
Standard: Merjenje KS in aplikacija insulina (Tanja Stržinar, Milena Trček,
Sadeta Ljubijankič)

ČISTO VSAKDANJE STVARI

Poletna osvežitev
Svež metin čaj
vrela voda
limona
vejice sveže mete

Domača čistila- okrogla miza (Tatjana Pivk)

sladkor (po želji)

MAJ
3.5.2016
10.5.2016
17.5.2016
24.5.2016
31.5.2016

V kozarec ali skodelico denemo eno večjo
ali dve manjši vejici sveže mete in prelijemo z vrelo vodo. Pustimo stati nekaj minut. Dodamo še rezine limone in po želji
sladkamo s sladkorjem.

Žolčna dieta (Mateja Kalan, študentka dietetike)
Protokol ukrepov ob vrnitvi stanovalca v CSS (Tanja Stržinar)
Roke zdravstvenih delavcev (Jana Lavtižar, DMS SB Jesenice)
Slušni aparati in uporaba (Capuder Iztok, Videx)
Preveza kronične rane- standard (Mateja S. Mihovec, Giuletta Tomše,
Biljana Djakovič)

Metin čaj lahko tudi ohladimo in ponudimo
v vročih poletnih dneh.

JUNIJ
7.6.2016
8.6.2016
9.6.2016
14.6.2016
15.6.2016
21.6.2016
28.6.2016

Vadba na delovnem mestu (Magi Kneževič)
Zakaj in kdaj dati predpisano terapijo po potrebi (Jana Knific, dr.med.
spec.psihiatrije)
Strokovna ekskurzija za zaposlene
Oskrba umrlega (Marica Klobučar, Mira Taler, Sadeta Ljubijankič, Maja
Prelec, Jana Podgorelec)
Vpisovanje storitev oskrbe – kaj je prav in kaj narobe/ obnovitvena
delavnica (Tanja Stržinar, Marjana Črešnik)
Varstvo in zdravje pri delu (Denis Kamnar)
Britje- standard zdravstvene nege (Marinka Kozjek, Natalija Arsov, Ani
Mur, Zdenka Križnar Bogataj, Svetlana Milanovič)

Borovničeve lučke (za pribl. 6 kosov)
2,5 dl sladke smetane (nestepene)
120 g jogurta
50 g skute
vanilija ali vanili sladkor
2 žlici sladkorja (po želji več ali manj)
100 g zmrznjenih ali svežih borovnic
Vse sestavine spasiramo (s paličnim mešalnikom), nalijemo v modelčke in damo v
hladilnik. Po pol ure v modelčke zapičimo
še lesene palčke. V hladilniku jih pustimo
vsaj 2-3 ure.
*Nekateri modeli za lučke imajo priložene
plastične palčke.

delajte to s pobožnostjo in vaša miza naj postane oltar, na katerem bodo darovani čisti in
nedolžni sadovi ter bitja gozdov in polj za to, kar je še čistejše in nedolžnejše v človeku."
Kahlil Gibran
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"Smo to, kar mislimo in jemo." Louise Hay
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Naravna čistila

Jagodni mafini (za pribl. 10-12 kosov)
160 g moke (pol bele, pol pirine)
100 g mletih lešnikov ali mandljev
2 žlički pecilnega praška
2 jajci
1x vanili sladkor
90 g sladkorja
8 žlic olja
180 g polnomastnega jogurta
100 g na koščke narezanih jagod

Pekač za mafine obložimo s paprički za
peko mafinov.
V posodi zmešamo moko, mlete lešnike
ali mandlje in pecilni prašek. V drugi posodi zmiksamo jajci, sladkor, vanili sladkor
in olje. Dodamo še jogurt in premešamo.
Počasi dodamo suhe sestavine (moko z
dodatki). Ročno vmešamo še na koščke
narezane jagode.
Maso nadevamo v pekač, po vrhu potresemo malce ovsenih kosmičev in malce
sladkorja (za hrustljavo skorjico). Pečemo
na 175ºC približno pol ure.
Pečene in ohlajene lahko po vrhu okrasimo z malce stepene sladke smetane.
Recepti in fotografije
Ana Bulat

Jabolko je zjutraj zlato, opoldne srebrno, zvečer pa svinčeno.
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Zasičenost s kemijo v naših gospodinjstvih in drugje, zato, da bomo dobro dišali, da se bodo kozarci in steklo svetili, da
bodo oprana oblačila dišala, nam je vsem
dobro znana. Za spremembo je potrebno
začeti pri sebi in tako pomagati okolju ter
lastnemu zdravju.

• Eko pasta ( soda bikarbona in voda)
učinkovito očisti steklokeramično
ploščo, pomivalno korito, umivalnik..

Zato vam v vzpodbudo in razmislek predstavljamo nekaj idej za naravna čistila, ki
so starejši generaciji zagotovo dobro znana in tudi njihov učinek je zelo dober.

• Za belo perilo

Z naravnimi čistili lahko nadomestimo vsa
higienska sredstva in čistila ter s tem poskrbimo za čistejše okolje, lastno zdravje
in ne nazadnje tudi privarčujemo.
Naravne sestavine za čiščenje stanovanja:
• soda bikarbona
• pralna soda
• beli kis
• marsejsko milo

• Uporablja se lahko tudi za čiščenje
hladilnika, proti neprijetnim vonjavam
v smeteh, za čiščenje mastnih tal in
marmornih površin.

KIS:
• Odstrani sledi mila, plesni, čisti vodni
kamen
• Proti mravljam- pršimo površine
• Odstranjuje rjo in vodni kamen
• Odstranjuje plevel- se prši večkrat,
dokler se plevel ne posuši
• Čisti in razkužuje kuhinjske deske
• Za maščobo, umazanijo, vonj
Razpršilo za čiščenje zraka v prostoru:

• limona

• 1-2 kapljici eteričnega olja sivke

• eterična olja: čajevec, limona, limonska trava, sivka, evkalipt, pomaranča, bor..

• 2-3 kapljice eteričnega olja limone
• 3-5 kapljic limonske trave
• 1 ml alkohola
• 50 ml hidrolat sivke

SODA BIKARBONA:
• Odstranjuje umazanijo in je protiparazitno sredstvo. Sadje in zelenjavo lahko pred uživanjem operemo v
vodi, ki smo ji pred tem dodali sodo
bikarbono.
"Življenje nam že ponuja vse, kar potrebujemo za prehrano in zdravje. Bolj ko preprosto
jemo, bolj smo zdravi." Louise Hay
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Dezinfekcijsko razpršilo (za razkuževanje
površin, kot razkužilo za roke):
• 10 kapljic eteričnega olja sivke
• 10 kapljic eteričnega olja pomaranče
• 10 kapljic eteričnega olja čajevca
• 10 ml alkohola ali kisa
• 40 ml destilirane vode ali hidrolat
• Čiščenje stekel:

milo
• 500 g sode bikarbone
• Milo naribamo, dodamo sodo- premešamo, doziramo eno zvrhano žlico. Po želji dodamo še malo sode v
dozirnik za mehčalec.
Čiščenje odtokov:

• 2 žlici kisa

• ½ skodelice sode bikarbone

• 2dcl vode

• ½ skodelice kisa

• 20 kapljic eteričnega olja pomaranče
Po 15 min v odtok nalijemo vročo vodo.
Čiščenje kuhinje, kopalnice (večnamenski
čistili):
• 1 žlica kisa
• 3 žlice vode
• 40 kapljic eteričnega olja
ALI
• 30 ml kisa
• 60 ml destilirane vode
• 20 kapljic eteričnega olja evkalipt
• 10 kapljic eteričnega olja limone
• 20 kapljic čajevca
Čiščenje lesa:
• 15 ml kisa
• 45 ml oljčnega olja
• 10-15 kapljic eteričnega olja pomaranče
Pralni prašek:
• 200 g pralnega mila ali Marsejsko
"Dragoceno je, da lahko sedimo z družino in prijatelji ter uživamo v okusni hrani. Je
nekaj, česar nimajo vsi. Veliko ljudi na svetu je lačnih." Kahlil Gibran
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Pivo
Poletje, vročina, žeja…..In če se nam to
zgodi v naši prestolnici Ljubljani, vam svetujem, da se ustavite v pivnici Pivovarne
Union. Najdete jo na Celovški 22, v prostorih nekdanje sladarne, odprta pa je od
lanske jeseni. Zagotavljajo, da ne boste
ostali žejni, saj si lahko privoščite kvalitetno domače točeno pivo.
Ker pa nam pivo vzbuja tek, so v pivnici
poskrbeli za gostinsko ponudbo. Sestavljena je iz preprostih slovenskih jedi, pa
tudi zahtevnejši jedci bodo našli kaj zase.

Pivo na Slovenskem
Pivo in pivovarstvo sta se na Slovenskem
pojavila že pred približno štiri tisoč leti, o
čemer pričajo arheološke najdbe z Ljubljanskega barja, ki datirajo v leto 1900
pred Kristusom. Dokaze o pivovarstvu
naših prednikov najdemo tudi v zapisih o
podložniških kmetijah - hubah v 9. stoletju.
Prva znana pivovarna na slovenskem ozemlju je bila v stolpu Loškega gradu. Omenja jo urbar Freisinške škofije iz leta 1291.
O stalni pivovarski dejavnosti na naših tleh
pa lahko govorimo nekako od sredine 16.
stoletja naprej.
Kot zanimivost povejmo, da je zgodovino
piva v naših krajih prvi predstavil zgodovinar in dramatik Anton Tomaž Linhart.
Besedo pivo so tako Kranjci prevzeli od
Čehov, ki so bili med prvimi pivovarskimi
mojstri in učitelji pri nas. Še 150 let nazaj
se je pivo na Kranjskem uporabljala beseda neznanega izvora: ol.

Slovenija je dežela s spodobno pivovarsko tradicijo, pri čemer ne smemo pozabiti
tudi na to, da v Sloveniji gojimo odlične vrste hmelja, ki so visoko cenjene po vsem
svetu, med njimi najbolj izstopa savinjski
golding. Slovenija je kar na šestem mestu
lestvice največjih svetovnih pridelovalcev
hmelja.Pivo pa poleg Uniona in Laškega
proizvajajo tudi majhni pivovarji, ki jih je v
Sloveniji čez 30.

Osnove o pivu
Za proizvodnjo piva (tehnologija Pivovarne
Union) so potrebne štiri osnovne surovine:
• pivovarski ječmen, ki se po posebni
tehnologiji predela v slad,
• kakovostna voda,
• hmelj,
• pivski kvas.
Vsaka od štirih sestavin ima v proizvodnji
natanko določeno vlogo. Voda, ki je glavna
sestavina tudi drugih napitkov, je pri izdelovanju piva namenjena za topilo; slad
daje pivu sestavine ekstrakta, od katerih
sta odvisna polnost in jakost končnega
izdelka; hmelj konzervira pivo in mu daje
značilen vonj pa prijetno grenak okus; pivski kvas povzroča alkoholno vrenje, med
katerim se sladkor spremeni v alkohol in
ogljikov dvokis.

"Zelo zgodaj sem ugotovila, da je pogrinjanje mize veliko več kot postavljanje vilic in
nožev. S tem pripravimo okolje za hrano in pogovore, pripravimo vzdušje in auro, ki
ostane še dolgo potem, ko že pozabimo, kaj smo jedli in kdo je kaj rekel." Peri Wolfman
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UTRINEK DNEVA

Učenje brez besed
Lastnosti piva:
• osvežilna pijača
• živilo

ne pa, da uživamo le ob količinah popitega
piva.

Zdi se mi, da je kuhinja prostor, kjer porabimo veliko preveč besed.

močnejši, kot kup besed, ki se zelo hitro
pozabijo .

Andreja Sušnik

Besede: pomij, obriši, pospravi, odloži,
zloži, prinesi, glej na uro, naj ne bo prevroče. Mislim, da bi bilo brez takšnih pripomb v kuhinji tudi vse pripravljeno in vse
pospravljeno.

Marija-Ana Petek

• zdravju koristna pijača
• zdravilo
Pivo vsebuje človekovemu organizmu potrebne naravne snovi z minerali, vsebnost
alkohola pa je od 3 do 6%. Strokovnjaki ga
priporočajo starejšim osebam, ženskam v
meni, slabokrvnim, bolnikom, invalidom,
tudi športnikom in ljudem, izpostavljenim
stresom; skratka v zmernih količinah je
krepilna in zdravilna pijača za zdrave in
bolne.

Viri:
Šalamon Brane: Kako smo in bomo pili pivo. Večer, Maribor, 1988
Borivoj Repe: Hmelj in slad, božanski hlad – Zgodovina
piva na Slovenskem in po svetu (Mohorjeva družba, Celovec, 2012)
www.pivo-laško.si
www.pivo-union.si

Kako do dobrega piva?
Ker je izdelava piva precej enostaven postopek, ga marsikdo zvari tudi doma, je
cenejše, poleg tega je pa zagotovo dober
občutek imeti svoje lastno pivo. Ljubitelji
potovanj si bodo dobro pivo lahko privoščili ob obisku Dunaja, Dublina, Londona,
Munchna, Amsterdama, Prage in Bruslja.
Kar nekaj Slovencev vsako leto obišče pivski festival Oktoberfest v Munchnu. Tu
še deluje najstarejša delujoča pivovarna
na svetu, imenovana Weihenstephaner, ki
vari že od leta 1040 in je del tisoč let starega samostana.
Skratka, čeprav je pivo pijača vseh ljudi
tega planeta, bodimo ljubitelji piva, ki cenimo njegovo kvaliteto, torej aromo, okus,
"Med jedjo se izogibajmo razglabljanju o temah, ki lahko uničijo naše zavedanje o
družini in hrani, hkrati pa sproščeno govorimo o stvareh, ki krepijo naše zavedanje in
srečo." Kahlil Gibran
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Ali se pa morda motim? Moja mama se je
učila kuhanja na cesarskem dvoru v Schoenbrunnu v Avstriji. Postala je odlična kuharica, saj je bila, ko se je vrnila - kuharica
v graščinah po Sloveniji. Pripovedovala pa
je, kako so jo naučili na red v kuhinji, ki je
tudi predpogoj dobre kuhinje. Ko je prišla v
kuhinjo, je imela 18 let. V kuhinji so bili zaposleni štirje kuharji. Najstarejši je bil star
preko 50 let. Pa se je zgodilo, da je ta kuhar kar naprej hodil za njenim hrbtom brez
besed. Nič ji ni rekel. Mama pa si je mislila: Čeprav si šef, najbrž ne veš, kako bi
me povabil zvečer v grajski park, da bi se
malo bližje spoznala. Pa nič ne bo, zastonj
se trudiš in iščeš primerne besede, kako
bi mi to povedal. Mislila si je: kar povem
mu, da iz zmenka nič ne bo, da ne bo hodil
še naprej za njo in iskal primernih besed.
Korajžno se je obrnila, da mu to pove.
Ostala pa je brez besed. V hipu je spoznala svojo zmoto. Ni imel namena, da jo kam
povabi, kot si je mislila, le v roki je držal
kuhalnico, ki jo je prej odložila na rob mize
in jo ni pospravila.

Slovenska potica
Potica, potica – za praznik potica,
pri vsaki hiši vedno je,
tako je v mestu in na vasi,
čeprav to v hribih je nekje.
Je kruh poznan povsod po svetu,
potice pa po svetu ni,
zato potica je le naša,
se peče le v Sloveniji.
Že stara mama jo je pekla
in njena mama že pred njo,
mi vsi pa bomo poskrbeli,
da to pozabljeno ne bo.

To se ji ni zgodilo nikoli več. Nikoli ni tega
pozabila. Velikokrat pa je rekla, da je zgled

Marija Ana Petek

Ljubezen gre skozi želodec.
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Naša tombola tokrat v CSS Škofja Loka
tom Pečnikom - Pečotom voditeljem oddaje in Ljubico Špurej, ki med oddajo v studiu
žreba številke od 1 do 50. Naša tombola je
zabaven, smeha in veselja poln družabni
dogodek, dodatno vrednost pa mu dajejo
tudi številne lepe nagrade.

Golica TV? Na kaj vas spominja to ime?
Mene na domačo narodno zabavno glasbo in na različne igre kjer gre za iskanje
določenih besed ali razlik med slikami. A
tega, da na tej televiziji predvajajo tudi zanimivo, poučno in zabavno oddajo z lepimi
nagradami Naša tombola, pa res nisem
vedela. Očitno sem »odprla« Golico vedno ob nepravem času.
Še dobro, da so nas naše vrle mladenke,
kot sta terapevtki Denis in Romana ter socialna delavka Marjana in njena pripravnica Tanja, opozorile nanjo, ko so nam, za
igranje tombole navdušenim stanovalcem,
povedale, da bomo imeli zadnjega marca
v Centru snemanje Naše tombole v živo.
Da bi potekalo vse tako kot mora, smo
imeli dva tedna pred tem poskusno igranje. Za to priložnost smo se zbrali v dnevni sobi v 5. nadstropju. Igranja tombole se
namreč lahko udeleži vsak odrasel človek,
ki je star nad 50 let. Še dobro, da me je
lani srečal moj zvesti »abraham«. Tako
smo se tudi posredno »spoznali« z Rober-

Ponavadi so gostitelji oddaje Naša tombola na terenu posamezna društva upokojencev (DU) v določenem kraju. Tokrat
pa smo bili gostitelji vsi skupaj, stanovalci CSS in DU Škofja Loka. V tednu pred
neposrednim prenosom oddaje je v CSS
prišla snemalna ekipa z novinarko, scenaristko oddaje Suzano Zupanc in z našo
direktorico Silvo Košnjek posnela predstavitveni filmček o živo pisanem življenju v
domu. Prav tako so posneli predstavitveni
TV posnetek s predsednikom DU Škofja
Loka Miro Duičem o njihovih bogato razvejanih dejavnostih. Člani DU Škofja Loka
(med drugimi tudi naša nekdanja računovodkinja Meta Gartnar) so se nam potem,
31. sušca 2016 dopoldan, pridružili pri
igranju tombole v Burnikovi dvorani.
Pred »uradnim« začetkom sta imeli socialni delavki Marjana in Tanja veliko dela
z izpolnjevanjem prijavnic, saj sta morali vpisati s potrebnimi podatki vsakega
»domskega« igralca posebej. Potem pa
se je začelo zares. Vsak od igralcev je
dobil svoj listek s številkami in svinčnik.
Močno smo napeli ušesa in široko odprli oči ter budno spremljali oddajo, v kateri
sta se najprej Pečo in Ljubica prvoaprilsko
pošalila med seboj. Nagrade za eno, dve

Naslikanega kruha ne moreš pojesti.
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in tri izpolnjene vrstice na listku prispevajo
različne turistične organizacije, trgovska
podjetja, založniške hiše in drugi. Žal smo,
kljub držanju pesti za nas in fig za druge,
ostali brez dobitka. A nam ni bilo žal, da
smo sodelovali pri snemanju in prenosu
odlične oddaje, v kateri imajo glavno besedo upokojenci.
Med oddajo smo večkrat slišali, da je oddaja Naša tombola del projekta Zlata mreža. O njem nam je več povedala kar sama
Eva Jelnikar Mrak, vodja projekta Zlata
mreža, ki je bila tisti četrtek tudi gostja v
Centru: »Naš cilj je Slovenijo narediti bolj
zadovoljno, omogočati kakovost življenja
in bivanja predvsem ljudem v tretjem življenjskem obdobju. V ta namen povezujemo, ustvarjamo nova prijateljstva, iščemo
medsebojno dopolnjevanje, spodbujamo
radovednost ter skupaj s starejšimi in partnerji premikamo meje, ki jih postavljata
vedno hitrejši tempo življenja in vsesplošen napredek. Zlata mreža je nadgradnja
Mreže Matija, ki izboljšuje pogoje za kakovostno življenje starostnikom v domačem
okolju, zato jo nameravamo popeljati v
vsako slovensko vas. Vizija mreže je postaviti klub prijateljev in podpornikov starejših, ki s svojo ponudbo ter dejavnostmi
spodbuja prijetno, radostno, pogumno življenje v poznih letih v domačem okolju.
To nameravamo doseči s pomočjo infrastrukture, znanja, izkušenj in zaupanja, ki
ga imajo ustanovni partnerji pri starejših.«

Dobro jutro,
Slovenija!
Pričakovali smo.
Sanjali smo.
Umirali na jeklenih pajčevinah ujetosti.
Bežali mimo kamnitih mejnikov,
da bi srečali prijatelje onkraj.
In se borili,
bojevali s peresom in mečem.
Prežagati, prežgati smo morali
zarjavele verige preteklosti,
izruvati ter razklati tisočletne
obeliske zaprtosti in podrejenosti.
Pogledovali smo v nebo,
da bi uzrli novo ozvezdje.
In prebudili smo se v modrem jutru
stoletnega upanja.
Odprli smo priprta polkna,
vdihnili opojnost pomladnih cvetov
in obrnili ključ zgodovine.
Dan je bleščeče zasijal,
posejano seme bo veselo vzklilo
za bogato žetev.
Dočakali smo.

Mojmir Tozon,
25. junij 1991

Alenka Oblakovič

"Če jemo pozorno, gojimo sočustvovanje in razumevanje, ki nam bosta dala moč, da
bomo naredili nekaj, kar bo pomagalo nahraniti lačne in osamljene." Kahlil Gibran
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ZAPOJMO PO NAŠE

Po Koroškem, po Kranjskem

Vaje za spomin
Katere barve se skrivajo v spodnjih črkovnih skupinah?

Vpišite manjkajoče črke in dobili boste
več vrst zelenjave!

DEČRA -

PA__R __K __

ADOMR -

K__LE__A__A

NRAČ -

G__A__

NLEEZA -

Č__SE __

URNAEM -

CV__TA__A

AELB -

B U__A

VIAS -

PA__A__IŽ__I__

ŽNOANR -

KO__E__A__A

ZORA -

B_OK_L_

VJRAA –

P_ R

Pretvorite številke v črke, da dobite besedo (npr. 25, 8, 1, 15, 3, 10= ŽGANCI)
17, 10, 20, 12, 16, 21, 10 _________________________________
11, 1, 8, 16, 5, 6 _______________________________________
14, 16, 12, 1 _________________________________________
12, 10, 19, 13, 16 __ 14, 13, 6, 12, 16 ________________________

že ajda zori, že ajda zori,
eno dekle jo žanje jo glavca boli,
jo glavca boli, prav zares.
Tri dni jo že žanje, tri snopke ima,

12, 23, 1, 19 _________________________________________

pa poglejte na rokce, kolk žuljev ima.

1, 11, 5, 16, 23, 1__ 12, 1, 20, 1 ____________________________

Tri dni jo že mlati, tri litre ima,

2, 6 ,24, 6, 8 _________________________________________

pa poglejte na očke, se solzne ima.

Dobra jed se sama ponuja.
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Po Koroškem, po Kranjskem že ajda zori,

Lakota je najboljši kuhar.
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NAGRADNA IGRA

V 60. številki smo vas vprašali

Katerega leta se je dom poimenoval v Center

Za naše zdravje ni dovolj le skrb za telo,
velikokrat je še bolj pomembno sobivanje s sočlovekom:
družino, prijatelji, sodelavci in vsemi,
ki vstopajo v naše življenje.

slepih, slabovidnih in starejših

MEDOSEBNI ODNOSI

Pravilno so odgovorili tisti, ki so zapisali,

je tema prihodnje, 62. številke

da je to ime dobil v letu 2004,
izzžrebana nagrajenka pa je

časopisa Štirje letni časi
Rubrike:

ANTONIJA BOBNAR

KRONIKA, SKUPINE ZA SAMOPOMOČ, PREDSTAVI SE,

ČESTITAMO!

MED NAMI, PRITOŽBE, POHVALE, POBUDE,



ZDRAVILO ZA DUŠO IN SRCE, UTRINEK DNEVA,

Vprašanje, ki vam ga zastavljamo tokrat, pa se glasi:

IZ STARE ZAKLADNICE, POMEMBNI DOGODKI

S katerimi čutili lahko
odkrivate senzorični park?
Stanovalci svoje odgovore, z imenom in priimkom,

ČISTO VSAKDANJE STVARI,
RAZVEDRILO, ZAPOJMO PO NAŠE,
in POGLED V PRETEKLOST

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

oddate v recepciji Centra in sicer najkasneje do

najkasneje do

31. avgusta 2016

25. avgusta 2016

Vabljeni k sodelovanju!

UŽIVAJTE V POLETNIH VEČERIH!

Žganci bero mnoga masla.
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Štirje letni časi je časopis
Centra slepih, slabovidnih in starejših Škofja Loka
Stara Loka 31, Škofja Loka
Glavna urednica: Nataša Kalan
Uredniški odbor: Romana Kumer, Denis Kamnar,
Uroška Uršič, Marinka Kozjek, Zvonka Mur, Andreja Sušnik
Slikovno gradivo: Arhiv CSS Škofja Loka
Priprava za tisk: Raigraf, Damijan Hočevar s.p.
Tisk: Raigraf, Damijan Hočevar s.p.
Junij 2016 - 400 izvodov
www.css-sl.si

