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ŠTIRJE LETNI ČASI je interni časopis Centra slepih, slabovidnih in starejših Škofja Loka. Kot pove
že samo ime, ga prebiramo ob vsaki spremembi letnega časa. Je plod soustvarjanja stanovalcev,
njihovih svojcev in zaposlenih – v tako veliki družini kot je naša je namreč živih veliko spominov,
znanj, razmišljanj, talentov… Naša hiša je stičišče različnih ustvarjalcev ter dejavnosti, velikokrat
pa se tudi sami udeležujemo, obiskujemo ter raziskujemo svet zunaj doma – ob vsem tem se rodi
marsikatera misel, ki jo je vredno zapisati in deliti z drugimi. In to je naš glavni namen – z besedo
spoznavati sebe in druge ter tako ustvarjati naše življenje bolj polno in zadovoljno. VABLJENI
TUDI VI!

Za morebitne napake v časopisu se opravičujemo
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Edina stalnica v življenju so spremembe

Vsak dan znova, ko pridemo v Center, že
na vhodu srečujemo številne ljudi. Stanovalce, ki odhajajo na zajtrk ali si pripravljajo jutranjo kavo; zaposlene, ki so že vpeti v
nov delovni dan, prve obiskovalce in svojce ter tudi tiste, ki kot zunanji sodelavci prihajajo v našo hišo, pa naj bodo to dostavna ali reševalna vozila ter v tem trenutku
še vedno številni gradbeniki in izvajalci.
Vsi imamo svoje obveznosti in zaposlitve,
a vendar je še kako pomemben trenutek,
ko se srečamo, pogledamo drug drugega,
pozdravimo, si namenimo drobno pozornost, prisluhnemo ali le povprašamo kako
smo. Tako vsakodnevno negujemo in skrbimo za naše odnose. Malenkosti, a te
štejejo veliko.
V mesecu juliju, ko smo začeli z obnovitvenimi deli oddelka Livada B in tudi že
prej, ko so potekale priprave in selitve stanovalcev, so ti odnosi dobili še toliko večjo
težo. Prilagoditi smo se morali vsi in to je
za vsakega od nas včasih težko. Tu niso
samo spremembe v ureditvi začasnih prostorov zaposlenih in stanovalcev, marsik-

do je dobil novega soseda, ki ga doslej ni
poznal in se ob tem mogoče srečal tudi z
določeno oviro, ki jo je bilo potrebno premostiti in ob pogovoru najti skupno rešitev.
Spremenil se je potek določenih dejavnosti, ki je komu že orientacijsko pomenil
določeno prilagoditev, novo informacijo.
Dela, ki so potekala, so nekaj časa povzročala tudi ropot, ki nam je bil vsem včasih nadležen, a tudi to smo prešli. S pogovorom, s tem, da si prisluhnemo, da se
zavedamo, da delamo za našo skupnost
dobro, da poskrbimo, da bo naša hiša še
dolgo lahko služila svojemu namenu.
Letos, ko nas čaka še en pomemben dogodek, jubilejnih 80 let CSS Škofja Loka,
smo v pripravah, ki na ta dogodek že potekajo, v arhivu našli zanimive zapise, ki
segajo tudi v obdobje takoj po 2. sv. vojni.
Veliko zapisov govori o obnovi, začetkih
in razvoju našega zavoda, o tem kaj vse
je potrebno postoriti, popraviti, preurediti,
da bodo ljudje v njem zaživeli in se počutili v okolju dobro. Vsaka obnova nam
izboljša marsikatere pogoje za življenje, a
še vedno smo na koncu ljudje sami tisti,
ki s svojim sprejemanjem, potrpežljivostjo,
pripravljenostjo in sodelovanjem dodamo
pravo vsebino in smisel.
Na tem mestu se tako zahvaljujem vsem,
ki ste bili iz dneva v dan pripravljeni na
spremembe in veselim se, da se bliža dan,
ko bomo začeli s selitvami v nove prostore. Takrat pa boste na vrsti vsi vi, da jim
vdahnete svojo dušo in domačnost.
Silva Košnjek
Direktorica

Bodite sočutni, kajti resnično videti življenje skozi oči nekoga drugega je lahko
najdragocenejša izkušnja in pomeni tudi živeti bolj polno življenje.
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KOLEDAR DOGODKOV
5.6.
9.6.

Svetovni dan okolja
Nastop MPZ Domel in Železnikov

14.6.

Srečanje članov skupin za samopomoč na Sv. Andreju

15.6.
23.6.
23.6.
28.6.
11.7.
20.7.
21.7.
29.6.
12.8.
17.8.
19.8.
25.8.
8.9.
15.9.
21.9.

Zgodovinski krožek z Markom Ogrisom
Nastop pihalnega orkestra Škofja Loka
Praznovanje rojstnih dni stanovalcev rojenih junija
Zaključno srečanje domskih članov skupin za samopomoč, v Parku čutil
Mednarodni dan prebivalstva
Palačinkijada z glasbo Dua Frenky
Praznovanje rojstnih dni stanovalcev rojenih julija
Srečanje gorenjskih domov v Preddvoru
Svetovni dan mladine
Keglanje v parku na Ruskem kegljišču
Mednarodni dan humanitarnih dejavnosti
Praznovanje rojstnih dni stanovalcev rojenih avgusta
Mednarodni dan pismenosti
Mednarodni dan demokracije
Svetovni dan miru

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

KRONIKA

Kar posojaš to se
vrne
Naj pomoč bo vedno s tabo,
in dobra volja ter nasmeh,
kadarkoli in kjerkoli –
tudi v mrzlih zimskih dneh.
Ne samo v domači hiši,
ti pomagaj kjer se da,
če pomoč bo sosed rabil,
naj ve, da prijat'la ima.
Vem, da vedno le dobrota
tista vez v družini je,
da pomagamo si vedno,
kadar kaj narobe gre.
Je že Kristus v davnih časih
vse povsod tako učil:
»Kar posojaš to se vrne,
drugega ne boš dobil«.

Marija Ana Petek

UGANKA: Četrti otrok

Praznovanje rojstnih dni je vedno poseben dan. Na sliki
stanovalec Zahid Mujčič in delovna terapevtka Romana
Kumer.

Sandrina mama ima štiri otroke.
Prvemu otroku je ime Marija,
drugemu otroku je ime Marijana
tretjemu otroku je pa ime Marijanca.
Kako je ime četrtemu otroku??
Utrinek s strokovne ekskurzije zaposlenih, na obisku v
domu Rakičan.

Kdor stopi v zvezo, jo lahko bodisi gradi, bodisi pokvari jo - poti pač srednje ni!
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(ardnaS)

Verjamem, da je na vseh ravneh družbe, naj bo to družina, pleme, narod ali mednarodna
skupnost, več sočutja ključ do lepšega in boljšega sveta. Ni nam treba sprejeti
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Slovenija, učeča se dežela
Dan športa in zdravja v CSS Škofja Loka
kolo – motomed, suspenzijske trakove,
uteži idr. V letnem času lahko veliko stanovalcev (pokretni z berglami, s hojco ali
brez) koristi športne naprave zunaj v parku
pred Domom. Skratka, možnosti za ohranjanje pa tudi izboljšanje psihofizičnega
zdravja, dobrega počutja, predvsem pa
čim boljše samostojnosti je za vse več kot
dovolj.
Po končani telovadbi v majskem četrtku
nam je fizioterapevtka povedala, da bomo
imeli naslednji dan malo drugačno, bolj
zabavno in igrivo razgibavanje. Da bomo
še naprej čim bolj čili in zdravi ter pri počutju tem bolj »ta pravi«.

V našem Domu imamo vsak delovni dan
polurno skupinsko telovadbo za vse stanovalce, ki želijo čim dlje vzdrževati ter
ohranjati čim boljšo moč svojih mišic in čim
večjo gibljivost sklepov. Vadbo, pri kateri
se dnevno zbere od 40 do 65 stanovalcev,
običajno vodi naša fizioterapevtka Magi
ali njena pripravnica, v Burnikovi dvorani
ter delovni terapevtki Romana in Denis na
oddelkih Mozaik in Mavrica.
Vse vaje so prilagojene različno gibalno
oviranim stanovalcem, zato izgovori »jaz
ne zmorem« niso veljavni. Poleg tega
mnogi stanovalci za svojo moč in gibljivost
prizadevno uporabljajo prilagojeno sobno

Tako smo imeli v petek dopoldan v Burnikovi dvorani in pred njo pravi športni poligon. Če bi bilo bolj toplo vreme, bi imeli
napovedani fitnes zunaj. Spomnim se, da
smo v Domu imeli že lani tako aktivnost,
ki nam je bila vsem zelo všeč. Enako je
bilo tudi letos. Vsi zagnani za metanje na
koš smo se borili z neukrotljivim košem,
ki nikakor ni hotel »sprejeti« naših žog. Ali
so bile pa žoge neubogljive? Da bi nas videli, kako navdušeni smo metali balinčke
v plastične kroge na tleh. »Ejga, balinček,
ustav' se, kam pa greš? Saj nismo na maratonu?« Kakšno veselje je bilo šele pri
igranju badmintona s kuhalnicami in baloni! Je bilo treba sila paziti, da nisi mahnil
soseda po glavi. Po sredini dvorane smo
imeli štafeto v paru z okroglimi pločevina-

kakršnekoli religije ali slediti kakršnikoli ideologiji. Potrebno je le, da razvijemo svoje
dobre človeške lastnosti. Dalaj Lama
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stimi škatlami in kuhalnicami, ki jih je bilo
potrebno vtakniti v steklenico. Janez G. je
po zaključeni nalogi izjavil: »Tolk hitr' pa
že dolg nisem hodil!«. Ivana O. je bila res
neugnana, je kar sama prehodila štafeto
za dva. Požela je pravo ovacijo aplavzov.
Janko N. je s pločevinastih škatel sestavil
najvišji stolp. Še kakšen meter, pa bi že
lahko konkuriral grajskemu stolpu. Še v
eni aktivnosti je bil Janez neprekosljiv. V
igranju pikada s tenis žogicami. Popolni
zadetki! Osvojil je naslov najboljšega strelca med stanovalci. Ženske, pazite, da vas
ne zadane v srce!
Da pa nam ne bi počasi energija povsem pošla, smo se v odmoru med vadbo
okrepčali z zdravim beljakovinskim in vitaminskim sadnim napitkom (smoothie-jem)
iz svežega sadja ter jogurta in skute. Kako
je bil dober! Še glavna sestra ga je poskusila! V imenu vseh sodelujočih lahko prosim, da nam ga v kuhinji večkrat pripravite.
Z manj sladkorja ali celo brez.
»O, glej, tu pa stanovalci, sedeči na stolih v dveh ravnih vrstah, igrajo štafeto s
kuhalnicami in obroči. Enkrat jih natikajo
na svojo kuhalnico, drugič na sosedovo,

tretjič pa še na kuhalnico drugega soseda.« Koliko vsestranskega gibanja, usklajenega premikanja vseh udov, glave in oči
v vse smeri je bilo izvedeno pri vseh teh
dejavnostih. Po dveh urah bolj ali manj intenzivne vadbe (kolikor je kdo sam hotel,
zmogel) smo bili že upravičeno utrujeni in
tudi lačni, zato se je kosilo res prileglo. Po
kosilu pa je bil seveda obvezen počitek.
Tako smo se tudi stanovalci, delovne in
fizioterapevtke v CSS Škofja Loka pridružili aktivnostim vseslovenskega Tedna
vseživljenjskega učenja 2016. S pobudo
Dan starejših – Čili, zdravi, informirani in
dejavni želijo ozavestiti predvsem starejše
o pomembnosti vseživljenjskega učenja
s stališča: ohranjanja in treniranja kognitivnih sposobnosti, ohranjanja dolgotrajne
samostojnosti in mobilnosti, ozaveščanja
o zdravem načinu življenja, obvladovanju
zdravstvenih težav in preprečevanju starostnih bolezni, pomembnosti medsebojnega sodelovanja ter medsebojna izmenjava
znanja in izkušenj (op.p. napisala sem le
stališča, ki so aktualna za nas v CSS).
Alenka Oblakovič

Če želiš, da te drugi prenašajo, prenašaj ti druge. T. Kempinski
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Znova med nami Domelovci
z razgibanim koncertom v juniju

Medosebni odnosi
Odnos

prala. Nato nas je napovedovalka sporeda
opozorila na napev Škrjanček poje. Napev
mi je bil tuj, vendar s privlačno vsebino.
Škrjanček namreč zjutraj budi kmete, vabi
jih njivo zorat, kosit travo, v jeseni trgati grozdje. Umetniki so nam odpeli tudi
dve dalmatinski skladbi. Zadnja, z globljim
sporočilom, je nosila naslov Ruža crvena.

Še davno pred vstopom v vroče poletje,
v mesecu juniju, nas je obiskal mešan
pevski zbor Domel Železniki. Zborovodja
je vrsto let France Čufar. In ob petju smo
hkrati spet slišali posamezna glasbila.
Čim se je obsežen program pričel, nas je
zbor pospremil do prelepih gorenjskih krajev. V mislih si se smel sprehoditi k mogočni naravi: do Selške, Poljanske doline,
do Jelovice, k Sori in še kam. Še bolj živo
sem si predstavljala pokrajino, ki sem jo
sama poznala.
Ni šlo niti brez znane pesmi Oj, Triglav, moj
dom. Dojela sem, kako pogosto se opeva
tega našega očaka, kamor mnogi planinci radi skrbno zahajajo. Razločno so nam
pevci odpeli skladbo Pozdrav domovini.

Našemu prizadevnemu zboru se je pridružil učinkovit trio: klarinet, harmonika, bas,
celo z domačimi vižami, recimo s skladbama Kjer lastovke gnezdijo ali Prelepa Gorenjska. Povzdignilo te je to, ti dalo moč,
energijo, zagon, elan za naprej.
Zbor iz Železnikov nas je še in še razveseljeval. Droben dodatek sporeda je bila
pesem Pevcu. Za zaključek pa: še enkrat
je zbor dal od sebe vse, z zanesljivim,
ubranim petjem, s sijajno dinamiko, z bogatimi akordi. V nas se je prebujala iskrica
upanja.
Nataša Mihevc

Presenetilo me je muziciranje na malih orglicah skupaj s citrami. Ob spremljavi obeh
inštrumentov smo v izvedbi zbora slišali
pesem o pastirici, ki čredo pase. Z našimi
gosti smo zraven peli narodno Pleničke je

Kdor ne misli na druge, bo nekega dne spoznal, da tudi drugi ne mislijo nanj. Kitajski
pregovor
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Odnos je dvosmerna cesta. Na človeka
se odzovemo in človek se odzove na nas.
Obnašanja drugih ljudi morda ne moremo
neposredno obvladovati, lahko pa se naučimo obvladovati lastno obnašanje in se
naučimo tehnik učinkovitega sporazumevanja.

Mi in drugi
Delo z ljudmi je za marsikoga vir zadovoljstva in notranje izpolnitve. Drugi nas
vsakodnevno lahko osrečijo, nasmejijo in
tudi kaj naučijo. Vendar pa je delo z ljudmi za razliko od dela s podatki marsikdaj
bolj stresno, saj vključuje več situacij, ki so
vezane na nepričakovane ali celo nezaželene odzive drugih. Tako nam medosebni
odnosi v poslovnem in privatnem življenju
nudijo priložnost za razvoj, seveda pod pogojem, da jih sprejmemo kot izziv. Lahko
pa nam predstavljajo vir nezadovoljstva,
za nekatere celo trpljenja, spet odvisno od
tega na kakšen način razumemo za nas
neželeno vedenje drugih. Učenje sporazumevanja in dobrih medosebnih odnosov
pomeni učenje obvladovanja svojega dela
dvosmerne ceste in v širšem pomenu –
delo na sebi.

Sodelovalni medosebni odnosi na
delovnem mestu
Kakšne odnose si želimo? Kakšne odnose
si želijo naši sodelavci in naši nadrejeni?
In česa si želijo stanovalci in njihovi svojci?

Kljub individualni različnosti smo si ljudje
precej podobni v tem kaj potrebujemo.
Človeške potrebe so univerzalne. Vsi si
želimo biti sprejeti, spoštovani, slišani, razumljeni, želimo biti upoštevani, videni, priznani itd. In kot pravi dr. Lieberman (2002)
se ljudje najbolje počutimo kadar dajemo,
kadar ljubimo in kadar pomagamo drugim.
V osnovi vsakega odnosa je psihološko
načelo vzajemne naklonjenosti - nihče ne
bo čutil (trajnejše) želje, da bi bil s kom,
če mu ta ne bo izkazoval naklonjenosti in
spoštovanja.

Zlato pravilo
Ker si ljudje želimo podobnih stvari, je za
izgradnjo dobrih medosebnih odnosov na
delovnem mestu in v privatnem življenju
smiselno slediti zlatemu pravilu, ki pravi:
»Ne stori drugemu, kar ne želiš, da drugi
stori tebi« in v pozitivni obliki: »Vse kar želite, da bi ljudje vam storili, storite vi njim.«

Simpatija in antipatija
Ljudje smo si različni in to velja tudi (ali pa
še posebej) v poslovnih situacijah. Obstajajo sodelavci in stranke s katerimi lažje in
tisti s katerimi težje komuniciramo. Bolje
se počutimo ob tistih, ki imajo podoben
odnos do sebe, drugih in sveta, komunicirajo na podoben način kot komuniciramo
sami, so jim pomembne podobne vrednote kot so nam ter kažejo enak kognitivni
set mišljenja, stališč in prepričanj kot ga
imamo sami. Podobni ljudje nam vzbujajo

Reči ljudem NE je del prebujanja. Del prebujanja je, da živite svoje življenje, kot vam
ustreza. In razumite: to ni SEBIČNO. Sebično je zahtevati, da nekdo drug živi svoje
življenje tako, kot se VAM zdi prav. Anthony de Mello
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občutek harmonije, saj si svet okoli sebe
interpretirajo podobno kot si ga sami. Zaradi potrjevanja naše slike sveta doživljamo več prijetnih emocij, hkrati pa se povečuje tudi predvidljivost v življenju. Vse to
pa zadovoljuje našo potrebo po varnosti in
sprejetosti. Od nas drugačni posamezniki
lahko v nas sprožajo disharmonijo, torej
občutek neugodja ali iritacije, ki nastane
kot reakcija na nam nepoznan ali zgolj
drugačen svet.

Kaj lahko za sodelovalne
medosebne odnose storimo sami?

Več zadovoljstva in naklonjenosti doživljamo tudi ob tistih ljudeh, pri katerih neko
njihovo lastnost ali sklop lastnosti ocenjujemo kot atraktivne. Tako z nami skladne
in nam zanimive ljudi označimo kot simpatične, neskladne in nezanimive pa kot
antipatične. Odnos simpatije in antipatije
pa je tudi reaktivne narave. Tiste, ki nam
izražajo naklonjenost, ocenjujemo kot bolj
simpatične v primerjavi s tistimi, ki nam naklonjenosti ne izražajo (Milivojevič, 2008).

6. Se trudimo pridobiti spoštovanje in
zaupanje v očeh drugih.

1. Bodimo vedri, optimistični in naklonjeni drugim.
2. Nasmehnimo se vsakemu sodelavcu,
stanovalcu in svojcu.
3. Pokažimo zanimanje za druge.
4. V drugih iščimo le pozitivne lastnosti.
5. Pomagajmo drugim in bodimo jim na
razpolago.

Načelo srčne zaklopke
Srčna zaklopka je zaklopka, ki pušča
samo dobro, slabo ne spusti. Delovanje po
načelu srčne zaklopke pomeni:
selektivna pozornost na pozitivno
iskanje pozitivnih razlag in rešitev za
negativno
odzivanje na pozitivno s pozitivnim
opustitev oz. odložitev odziva na negativno ali odziv s pozitivnim

7. Smo iskreni, vendar nikoli grobi.
8. Več poslušamo in manj govorimo.
9. Priznamo napako in se opravičimo.
10. Ohranimo profesionalno distanco in
vsega ne jemljimo osebno.

Katera vedenja in navade slabijo
medosebne odnose?

Profesionalnost

1. Kritiziranje, obsojanje in pritoževanje.

Ne glede na simpatičen ali antipatičen
odnos je možno z vsemi ljudmi korektno
poslovno komunicirati. Vsekakor je v komunikaciji s sogovorniki, ki so nam, mi pa
njim simpatični, več prijetnih emocij, vendar doživljanje prijetnosti zaradi osebne
enačbe ni namen profesionalne poslovne
komunikacije. Skladnost in harmoničnost
komunikacijo olajšuje, ni pa njen pogoj.
Za kreiranje dobrih medosebnih odnosov
v poslovnih okoljih tako skušajmo minimalizirati vpliv lastnih osebnih preferenc, kriterij ugodja, kompatibilnosti in atraktivnosti
pa negujmo v svoji privatni sferi.

2. Nesramnost, zajedljivost in nevljudnost.

In kako še lahko ohranimo
pozitivnost in naklonjenost v
medosebnih odnosih?
99 Iščimo dobre lastnosti pri drugih.

3. Ogovarjanje in obrekovanje.

99 Iskreno pohvalimo vsaj eno osebo na
dan.

4. Puščanje neprijetnim čustvom prosto
pot.

99 Ob vsaki priložnosti povejmo kaj lepega in prijaznega.

5. Netolerantnost na različnost.

99 Naredimo kaj, kar druge razveseli.

6. Vsiljevanje svojega mnenja in nepripravljenost na prilagajanje.

99 Pritožbe preložimo na naslednji dan.

7. Izločevanje in ignoriranje.
8. Pripisovanje tujih zaslug sebi.
9. ….

Največkrat se dolgočasimo z ljudmi, s katerimi se ni dovoljeno dolgočasiti. Francois de
La Rochefoucauld
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99 Kar nas moti povejmo na štiri oči tistemu, ki to počne, kar nam je všeč
povejmo vsem.
Mag. Franka Bertoncelj,
univ.dipl.psih.

Franka Bertoncelj je univerzitetna
diplomirana psihologinja in magistra
psiholoških znanosti z večletnimi izkušnjami na področju organizacijske
psihologije. Je samostojna svetovalka
za razvoj in izbor zaposlenih. Vodi seminarje, delavnice in treninge na področju vodenja, motiviranja, profesionalnega poslovnega komuniciranja,
reševanja konfliktov, timskega dela,
obvladovanja stresa, time managementa itd. Z organizacijami sodeluje
pri kadrovski selekciji in rekrutaciji
ter izvedbi organizacijskih raziskav.
Ukvarja se tudi z individualnim psihološkim svetovanjem in coaching-om.
Dela po metodah transakcijske analize, teorije izbire, vedenjsko kognitivnega pristopa ter po novih principih
pozitivne psihologije.

Družba bi bila nekaj prekrasnega, če bi se ljudje iskreno zanimali drug za drugega.
Nicolas Chamfort
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Palačinkijada 2016
Dva dobrovoljno prostovoljna "muzikontarja" Frenk in Brane sta pa res godca kot se
reče in za gre. Zmeraj rada prideta med
nas, nam veselo, živahno, poskočno »zašpilata«, Frenk zraven zapoje, pove par
dobrih vicev in tako ustvarita prijetno, sproščeno, razgibano vzdušje, ki nam vsem v
Centru da moči za bolj mračne, žalostne,
trpke dni. Hvala, duo Frenky!
Zelo upajoče je terapevtka Denis pogledovala pod nebesni svod ter se spraševala:
»Kajne, da bo jutri sončno vreme?« Zakaj
že? Za našo priljubljeno »palačinkijado«,
seveda! A brez olimpijskega ognja. Ta gori
že v naših srcih, od prijetnih spominov in
vedno živahne ljubezni.
V sredinem dopoldnevu, 20. julija nam je
bilo potem vreme več kot naklonjeno za
pojedino na prostem. Povem vam čist'
potih' na uho, pa naj vam zavoljo tega ne
bo pri srcu preveč hudo: Te naše gospe
terapevtke, tisti dan pa pekovki Denis in
Romana ter »mazalka«* palačink Magi in
njihove pomočnice so bile res tako dobro
uigran, uglašen gospodinjski orkester, da
jih je bilo veselje že pogledati, kaj šele, z
vzburjenimi brbončicami, okušati dobrote,
ki so prihajale izpod njihovih rok.
»Poglejte te velike ponve!« Hudo spretni
sta bili Romana in Denis, da se jima ni kaj
zažgalo. Pa pod kakšno težko, naporno,
strogo kontrolo naših stanovalk, včasih
skrbnih gospodinj sta bili! Precej rdeči sta
res bili v obraz, a zagotovo ne od treme.

A kar naenkrat so bili trio Frenky! Duetu
se je pridružil še naš stanovalec Marko s
svojo »frajtonarco«. Več kot odlično! Palačinke so se veselo pekle, a da so šle
še naprej tako v slast, se je bilo potrebno
malo razmigati. In to s plesom! Seveda, ko
so pa naši godci tako imenitno igrali. Naše
poskočno umirjene gospe pa kavalirsko
navdahnjeni gospodje so bili brž za to in
tako so se veselo zavrteli. Malo v pravo
stran, malo v narobno, njihovih korakov
res nismo šteli prav podrobno, ker so šli
enkrat malo bolj na široko in drugič malo
bolj na drobno.
Drobec zgodovine ne škodi. Palačinke veljajo za zelo staro sladico. Zgodovinarji so
njihov obstoj dokazali že v 8. stoletju pr. n.
št. V tistih časih so izgledale kot debelejše pogače, ki so jih pripravljali iz mešanice različnih zdrobljenih žitnih zrn in vode
ter pekli na vročih kamnih – predhodnikih
današnjih ponev. Šele v 13. stoletju se v
Veliki Britaniji pojavijo palačinke podobne
sedanjim – in to zaradi ajde, ki jo je Britancem uspelo kultivirati. V Franciji, Belgiji
in Švici vsako leto 2. februarja praznujejo

Ko človek ljubi, se želi česa naučiti, nečemu služiti, se za kaj žrtvovati. Ernest
Hemingway
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Dan palačink (La Chandeleur), medtem ko
v ZDA prazniku palačink namenijo ves teden – od 19. do 25. februarja.

Kozarec zdravja

Beseda palačinka izhaja iz romunščine in
ima svoj koren v latinski besedi placenta,
ki pomeni pecivo. V slovenščino smo besedo, podobno kot češčina in hrvaščina,
prevzeli preko madžarščine, kjer ji pravijo
palacsinta.
Maslenica je eden izmed redkih starih poganskih praznikov, ki se je ohranil tudi po
pojavu krščanstva v Rusiji. Praznuje se jo
cel teden pred Velikim postom, to pomeni
sedem tednov pred Veliko nočjo.
Maslenica je veselo, šaljivo poslavljanje
od zime in pozdrav pomladi, ki prinaša
sončno toplino ter prerojeno naravo. Ljudje so že davno prihod pomladi pričakovali
kot prihod novega življenja in častili sonce,
ker daje življenje in energijo. V čast sonca
so na prazniku pekli palačinke. Verjeli so,
da z zaužitjem palačinke, ki je tako podobna soncu, zaužijemo tudi del sonca ter njegove topline. Niti enega izmed praznikov
niso praznovali tako veselo kot Maslenico,
saj so verjeli, da če ne potešiš svoje volje
tedaj, te čaka celo leto velika nesreča.
*mazalka: ženska oblika mazalca - to je tista, ki nekaj maže, recimo palačinke
Alenka Oblakovič

Ker se bližajo vedno hladnejši dnevi in
so pred vrati tudi številni prehladi vam
za izboljšanje vsesplošnega počutja in
krepitev imunskega sistema predlagamo, da si pripravite preprost sirup, ki
ga lahko uporabite vsak dan ali le po
potrebi.
• Ingver (1-2 koreniki)
• Med
• Limona
• Cimet
Koreniki ingverja olupimo in naribamo
(ali narežemo na tenke kolobarje). Kozarec napolnimo do polovice oz. po
okusu, dolijemo med, stisnemo sok limone, dodamo malo cimeta in premešamo. Kozarec dobro zapremo in obrnemo na glavo za nekaj časa.
Zaužijemo z leseno ali plastično žličko,
lahko tudi v čaju.
Tadeja Jezeršek

Prijazen bodi s tistim, ki ga srečaš na poti navzgor, saj se ti prav lahko zgodi, da ga boš
spet srečal pri spustu. Mahmud Tajmur
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Vtisi s potovanja po Islandiji
Srečanje gorenjskih Domov v Preddvoru
ma, je povsem suvereno odgovorila: »Saj
ni tako daleč? Islandija je mal' nad Berlinom.« A v resnici je Berlin od Islandije oddaljen več kot 2000 km. Razdalja med Ljubljano in Islandijo pa je dobrih 3000 km.
Za uvod nam je gospa Praznik živahno in
brez treme predstavila glavne značilnosti
Islandije, potem nas je njena hčerka prek
diapozitivov odpeljala na njuno skupno potovanje.
Odpravili smo se v lepem sončnem vremenu… Kam? Na Islandijo vendar! A ne z
letalom ali ladjo, pač pa smo se trije stanovalci in naša delovna terapevtka Romana
na pot do Preddvora, oziroma do tamkajšnjega Doma odpravili kar z avtom. Tam
nas je sprejela njihova delovna terapevtka
ga. Irma Čebašek, ki nam je po prihodu
v domsko jedilnico povedala, da smo se
zbrali zato, da bi nam njihova stanovalka
ga. Marija Praznik, s pomočjo svoje hčere,
predstavila njuno štiridnevno potovanje v
Islandijo.
Pri njenih 87 letih je bil to resnično pravi
podvig, uresničitev njene dolgoletne želje.
Gospa je pred tem potovanjem velikokrat
slišala kaj o tej zanimivi, lepi in nenavadni
deželi, a si v resnici ni znala predstavljati
njene prave oddaljenosti od Slovenije. Ko
so jo pred odhodom vprašali, če morda ve
kolikšna je razdalja med obema država-

Islandija ima komaj 300.000 prebivalcev,
ki živijo v glavnem v mestih ob obali. Prvi
naseljenci (menihi) so bili tam najbrž že
sredi 9. stoletja. Naseljevanje Vikingov
in Keltov pa se je začelo šele v letih 870
do 874, ko je tja prispel Norvežan lngolfur
Arnarson z ženo Hallveig Frodadottir. Od
Norveške do Islandije je približno 970 km.
Ustanovili so prvo naselbino Reykjavik –
Megleni ali Dimni zaliv. Reykjavik je glavno
mesto Islandije in najsevernejša evropska
prestolnica; priljubljena turistična destinacija zaradi barvitosti mesta, prijaznosti
ljudi in mešanice zgodovinske in sodobne
skandinavske arhitekture. Luteranska župnijska cerkev, imenovana Hallgrímskirkja, je kot nekakšna krona centra mesta
z impozantnim 74.5 m visokim zvonikom,
ki ponuja čudovit panoramski razgled na
celotno mesto. Leta 930 se je na Thingvelirju sestal Althing (prvi narodni parlament
Islandije), ki je imel zakonodajno, sodno in

Brez snega ni zime, brez cvetja ni pomladi; tako tudi ni pravega veselja, če ga nimaš s
kom deliti. Srbski pregovor
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izvršilno oblast. Bil je prva taka inštitucija
na svetu. Okoli leta 1000 je parlament tudi
odločil, da bodo vsi prevzeli krščansko
vero.
Leta 1537 je na otok prišla reformacija. Danes je na otoku približno 85 % luteranov,
5% prebivalcev pa še prakticira Asatru tradicionalno staroskandinavsko religijo, ki
je veliko starejša od vseh drugih svetovnih
monoteističnih ver.
Na Islandiji je več kot 1000 vulkanov (nekateri so še delujoči), izlivi bazaltne lave,
ognjeniški stožci, … zato ni nenavadno,
da so to deželo poimenovali Otok ognja
in ledu. Na otoku je 250 »vročih« točk in
800 izvirov vroče vode, ki jo uporabijo v
turističnih kopališčih (modre lagune) in tudi
za številne bazene, ki so praktično v vsaki
vasi na Islandiji. Islandci zelo radi prakticirajo tudi knajpanje: torej gredo iz vode, ki
ima 42 stopinj Celzija, v vodo z 0 stopinj
Celzija.
Približno polovico površja Islandije zavzemajo bazaltne planote, druga polovica pa
je iz tefre, prhkih ognjeniških izmečkov.
Obala je dolga 4.998 km, oblikujejo jo ve-

činoma fjordi ter obsežne prodne ravnice
(sandurji). Te so naplavile reke, ki tečejo
izpod ledenikov. Na Islandiji je tudi pet ledenikov, led pa je na nekaterih mestih debel tudi do 1 km. Največji ledenik se imenuje Vatnajökull, ki pokriva okrog 8.300
km², kar je celo več, kot vsi ostali ledeniki
v Evropi. Za otok so značilni tudi številni
slapovi, ognjeniki in gejziri.
Na Islandiji so tri velike geotermalne elektrarne, ki proizvedejo okoli 17% električne
energije v državi. Vodo po ceveh speljejo
globoko pod površje, kjer se segreje, nato
pa jo na površju uporabijo za pridobivanje
električne energije. Vodo nato spet pošljejo navzdol. Geotermalne elektrarne predstavljajo eno najbolj sonaravnih oblik izkoriščanja energije. Toplo vodo uporabljajo
tudi za ogrevanje rastlinjakov, kjer pridelajo večino zelenjave in sadja. Islandija ima
samo 7.000 ha njiv, kar predstavlja le 0,1%
vse površine. Tu pridelujejo predvsem repo
in krompir ter silažno krmo. 22,7% površja
(2,27 milijona ha) predstavljajo travniki in
pašniki, na katerih gojijo govedo, ovce in
konje, prevladuje pa mlečna živinoreja. V
rastlinjakih gojijo povrtnino, cvetje in celo
banane. Država spodbuja kmetijstvo, saj
je to eden redkih načinov, ki omogoča poselitev podeželja. Ne uživajo veliko solate, na krožniku je servirana bolj za okras
in brez kakršnega koli olja ali preliva. Ker
tukaj nič ne uspeva naravno, je v trgovini
zelo težko dobiti kakovostno sadje in zelenjavo. Doma v Sloveniji se ne zavedamo,
kakšen luksuz je, ko lahko jemo svežo solato, tisto, ki smo jo malo prej nabrali na
vrtu.

Če sta dva vedno enakega mnenja, potem je eden od njiju odveč. Winston Churchill
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Na Islandiji nimajo železnice, imajo pa
dvopasovno cesto okrog otoka, ki povezuje vse naselbine, kraje in mesta. Imajo
6 večjih in kar 103 manjših letališč, oziroma vzletišč. Preživljajo se v glavnem z
ribištvom, turizmom, kmetijstvom. To je
dežela brez insektov, kjer se vreme stalno spreminja in veter piha ves čas, zato je
vremenska napoved nekoliko nepredvidljiva. Islandsko podnebje je milo oceansko
in ima sveža poletja ter mile zime.
Ob koncu čudovitega prikaza njune poti
smo lahko obema, zlasti gospe Mariji, le

MED NAMI

navdušeno zaploskali ter ji čestitali za njeno odločnost in pogum, da si je upala na
tako dolgo pot, praktično v neznano. Gospa je s tem dokazala, da ni iz trte zvit pregovor: Kar hočeš to zmoreš! Gospa se je v
Preddvor vrnila vsa prerojena, pomlajena
vsaj za 10 let. Obe s hčerko si zaslužita
vso pohvalo za tako zahteven podvig.
Resnično občudujem ljudi, ki se upajo,
kljub tako visoki starosti, odpraviti na tako
pustolovščino. Pa četudi le za 4 dni. Srečno!
Anica Ušeničnik

Moje druženje s sokrajani
denarja. Otroci so se odselili, vnuke so oddali v vrtec, mož je bil še v službi in začela
sem delati kot prostovoljka pri rdečem križu Škofja Loka – Mesto.

Tončka Langerholc (na sliki levo) je rada aktivna in družba ji veliko pomeni.

Ko sem prebrala zadnji izvod časopisa Štirje letni časi in povabilo na zadnji strani, da
napišemo nekaj o medsebojnih odnosih,
sem takoj ugotovila, da je to tema zame.
Ko sem se leta 1984 predčasno upokojila
sem rekla, da imam raje več zdravja kot

Moje delo je potekalo na področju Novi
svet- Vincarje. Že takrat sem poznala veliko Škofjeločanov, tudi moj mož je bil Ločan in dostikrat sva ob sobotah in nedeljah
pomagala pri strežbi v kočah na Lubniku
in Blegošu, za kar sva dobila tudi priznanje Planinske zveze Slovenije.
Krog poznanih se je še povečal, kasneje
sem postala prostovoljka tudi v Društvu
upokojencev in Zvezi borcev Škofja Loka.
Zelo pogosto so me ob pobiranju članarine, raznašanju upokojenskega časopisa
Mi o sebi, pisanju anket v skupini Starejši

Človek mora biti sam, da bi spoznal druge. Ivan Cankar
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za starejše vabili naj pridem na klepet in
požirek za zdravje.
Veliko zgodb mi je bilo zaupanih, ker človeku, ki hoče nekaj povedati je treba prisluhniti. Če ti je nekaj zaupano, obdrži
zase. Jaz imam veliko takih zgodb.
Povsod tam, kjer sem potem lahko priskočila na pomoč, sem s pomočjo drugih to
tudi naredila. Zato sem prejela bronasti in
srebrni znak Rdečega križa Slovenije, zlatega pa nisem dočakala, ker sem zbolela. Takrat so še zdravniki dvomili, da bom
preživela.

Tončka s svojim možem, s katerim sta preživela veliko
zelo lepih trenutkov.

Konec januarja 2015 sem prišla v dom, saj
sem se komaj gibala in pri vsem potrebovala pomoč. Moji dnevi so bili takrat več
ali manj namenjeni spanju in prilagajanju
drugačnemu življenju. Sem pa spoznala,
da s tudi v tej ustanovi zaposleni, ki s stanovalci ravnajo zelo lepo, prijazno in jim to
ni zgolj služba.

Medosebni odnosi

Sedaj sem znova aktivna po svojih zmožnostih in sem zelo vesela, ker tudi tukaj
lahko nadaljujem z dobrimi deli do ljudi
okoli mene in mi to tudi vračajo.

• Nikoli ne kritiziraj sodelavca javno

Tudi vsem ostalim, ki živite v našem domu
želim, da najdete nekaj kar vas veseli, si
najdete nekoga, ki mu polepšate vsakdan,
tudi, če samo s klepetom ali šalami. Boste
videli kako lep je še vedno vaš dan.

• Ne preganjaj, ampak vodi ljudi

Tončka Langerholc

• Obdrži samokontrolo
• Skušaj razumeti, kako gledajo drugi na določen problem
• Naj ti bo zanimivo tudi, kar je problem drugih
• Priznaj zmote
• Ne prepiraj se, ampak argumentiraj svoja stališča
• Pojasnjuj temeljito
• Izogibaj se prehitrim sodbam
• Opravi tudi manjše naloge
• Ljudje naj vedo za vse, kar jih prizadeva
• Pomagaj z nasveti
• Nikoli ne pozabi pohvaliti dobro
opravljenega dela
• Opozarjaj na vse, kar je pozitivno

Misli, a dopuščaj tudi drugim, da mislijo. Rex Richards
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Poletni festival nekoliko drugače
Po dolgem času sem se letos ob koncu
avgusta z bratom in s svakinjo malo odpravila na morje. Počutila sem se krasno.
In nek večer sem se smela z vso intenzivnostjo predati glasbi. Bila sem na razgibani glasbeni prireditvi v taverni v Kopru, moj
spremljevalec je bil brat. Taverna je veličasten obokan prostor zunaj, namenjen
pestrim festivalom.
Zakaj je pravzaprav šlo?
Festival se je imenoval Etnohisterija. Slišali smo mojstre – muziciranje ob kitarah,
harmoniki, vokal – pevko. (Umetniki: Pevka Nika Solce, harmonikar Matija Solce,
glavni kitarist Tilen Stepišnik).
Na prireditvi so se izvajali ljudski napevi
raznih narodnosti ter narodov, pa v glasbeni verziji naših poetov: Prešerna, Srečka Kosovela ter Ferija Lainščka.
Sam festival te je čisto ogrel. Temperamentni, lahkotni so bili ritmi in spet te je to
povzdignilo. Marsikje se je občutil izrazit
južnjaški melos. Pevka je imela neverjetno

prodoren, barvit, izvrsten glas. Pela je resnično razločno, živahno brez najmanjših
dinamičnih spodrsljajev. Bogato je bilo občasno okrasje v kitarah.

Od del Srečka Kosovela mi je v spominu
ostal samo napev o viharju. Manj prepričljiva je bila le uglasbitev Prešernove pesmi Kam. Preostre so bile disonance, ni se
občutilo prave melodije.
Ne glede na vse povedano, je festival
name napravil globlji vtis. Lahko sem se
razgibala po ritmu.
Upam, da sem vam prireditev dovolj dobro
predstavila, kolikor se je to pač dalo. To te
notranje bogati, napolni te s svojstvenim,
blagodejnim mirom. Na ta način hitro odkrivaš pravi kulturni poletni utrip na obali.

SEPTEMBER

13.9.

Biološka zdravila, Gorenjske lekarne, Nina Pisk, mag.farm.
Predstavitev dejavnosti pomoč družini na domu, Nataša Kalan, univ.dipl.
soc.del.
TPO z uporabo AED

23.-24.9.

Strokovna ekskurzija zaposlenih

27.9.

Nega zobne proteze, standard ZN, Klobučar M., Kofler M., Januš P.,
Urbančič M., Resnik R.

Malce zdravega razuma, malce strpnosti, malo humorja - kako prijetno bi se potem dalo
živeti na tem našem planetu. William Somerset Maugham
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šim članom presega 5 ducatov let, igra že
poldrugo leto.
Naj živi pihalna godba Škofja Loka, ki nam
večkrat letno priredi res odličen koncert!
Zanje kličemo vzneseno z dna srca svoj
hura, hura, hura, naj loška godba čim dlje
veselo igra, da se bo slišal' do konca obzorja in čez vrh neba!

To ni bil klasičen koncert v pravem pomenu besede. Skladbe so bile večkrat z
erotično tematiko, a v povezavi z naravo.
Sicer pa je bilo to bolj razvedrilo, poživilo
za turiste, za lep poleten večer.

Nataša Mihevc

6.9.

"Pleh muzika",
sol, ki prijetno začini vsako slovesnost

Dvorišče pred Centrom se je znova spremenilo v avditorij.

Ni je prireditve na zemlji, kjer ne bi sodila zraven, pa naj bo žalostna ali vesela. Pri nas v CSS je vedno velik praznik,
kadarkoli slišimo, preberemo, da bomo
gostili domačo, loško pihalno godbo, ki
letos praznuje že častitljivo 140-letnico
obstoja*. Tudi publika pred nastopajočimi
je takrat najštevilnejša. Pravijo, da smo
zelo hvaležni, po bontonu ubogljivi poslušalci. Da bi nas vi videli, kako na njihovih
koncertih vedno lepo pr' mir' sedimo pa
glasbi z očmi, ušesi ter s srcem in z dušo
kot eno bitje sledimo. Kako bi ne bili ubogljivo poslušalstvo, ko nam pa tako lepo
igrajo. Še naši zvesti obiskovalci se nam
radi pridružijo ob takih priložnostih. Sožitje generacij...
V orkestru igrajo mladi po letih in srcu.
Najmlajši član ima pri svojih 11-ih letih starosti za sabo že tri leta učenja inštrumenta
v glasbeni šoli. V orkestru, v katerem starostna razlika med najstarejšim in najmlaj-

Kaj ne bi muzicirali tako vrhunsko, po strogem taktu, v uigranem ritmu, če pa jim dirigira tak virtuoz, kot je sam vodja g. Roman
Grabner (pomočnik vodje Policijskega orkestra RS), ki že od l. 2007 dalje skrbi za
nenehno rast v kakovosti domačega orkestra. Bog ve, če se ga »muzkontarji ne
bojijo tudi zaradi kazni, ki jim jo kot policist
po službeni dolžnosti lahko prilepi kar na
inštrument, če igrajo neuglašeno, prehitr'
al' prepočas'?
Sicer pa člani Mestnega pihalnega orkestra Škofja Loka vadijo dvakrat tedensko.
In to res odločno, poslušno, zavzeto ter z
vsem žarom in čarom pa polni najbolj trdne dobre volje.
Ob koncu njihovega nastopa se je ga. direktorica Silva Košnjek v svojem in našem
imenu zahvalila predsednici Mestnega pihal. orkestra za njihov zelo sofisticiran, izvrsten in za dušo osvežilen nastop ter za
prijaznost, s katero nas vedno obdarijo.
* Začetki godbeništva v Škofji Loki datirajo
že v daljne leto 1876, ko je bila ustanovlje-

Ne glej na to, kolikim ljudem si všeč. Če nisi všeč slabim, to pomeni, da si pohvaljen.
Seneka
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MED NAMI
na gasilska godba. Godba je delovala neprestano s krajšimi vmesnimi prekinitvami
med obema vojnama. Sprva je orkester
igral predvsem na plesih in drugih priredi-

Deževje se sanja
Dežuje...
kot bi nebo krvavelo
čez strehe.
Deževje
se sanja
v plašč

ZDRAVILO ZA DUŠO IN SRCE

tvah, kasneje pa tudi na raznih cerkvenih
procesijah, na gasilskih veselicah in na
promenadnih koncertih.
Alenka Oblakovič

Stoletna lipa,

HORVAT Franc (1943)

skrivnostno ziblje misli
tistih,
ki več jih ni.
Deževje
se sanja
v plašč

BRTONCELJ Marija (1920)
HUDOLIN Jožef (1923)
RANT Filip (1925)
KALAN Franc (1948)

zelenih dreves.

ŠUBIC Janez (1932)

In ko pridejo dnevi

KRISTAN Štefanija (1942)

sonca,
hočem razumeti
le čar dreves
in
prijateljstvo vetra.

Milena Sušnik Falle

DOLINAR Jera (1930)

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

Prednost samote je v tem, da človek vsaj ve, v kakšni družbi je. Žarko Petan
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Bili smo kot tujci na vlaku, ki smo med
drvenjem skozi noč odkrivali intimne podrobnosti, za katere ne bi niti sanjali, da
jih lahko zaupamo komu izven okrilja noči.
Srečaval sem ljudi, katerih življenja so me
navdušila, oplemenitila, nasmejala, razjokala. Vendar pa se me nobena od teh situacij ni dotaknila tako, kot takrat, ko sem
v topli avgustovski noči peljal neko starko.

KENDA Silva (1927)

zelenih polj.

rahlo v dežnih kapljah šumi,

Zgodba o potrpežljivosti in dostojanstvu

BILI SO MED NAMI

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

BOZOVIČAR Marjeta (1928)

samotarka,

Taksist in starka

Bilo je to neko obdobje v mojem življenju
pred dvajsetimi leti, ko sem se preživljal kot
taksist. To je bil kavbojski način življenja,
hazardersko življenje nekoga, ki ni želel
imeti šefa, ampak biti neprestano v gibanju, nekoga, ki začuti vznemirjenje meta
kock vsakič, ko se novi potnik usede v taksi. Ko sem sprejel to delo, nisem računal
na dejstvo, da je vožnja taksija tudi delo
duhovnika. Ker sem v glavnem vozil nočno izmeno, je moj taksi postal spovednica
na kolesih. Ljudje so vstopili v avto in se
usedli za mano kot popolni anonimneži in
mi pripovedovali svoje življenjske zgodbe.

Odzval sem se na klic iz hiše v mirnem
delu mesta. Predpostavljal sem, da moram pobrati nekoga po kakšni veselici ali
nekoga, ki se je pravkar skregal z ljubico ali pač nekoga, ki gre zgodaj na delo
nekam v industrijski del mesta. In potrobil. Ko sem prišel na naslov, je bila hiša
v temi, razen svetlobe, ki je prihajala skozi okno enega prostora v pritličju. V takih
okoliščinah bi večina taksistov nekajkrat
potrobila, počakala kakšno minuto in odšla. Preveč tvegano je lahko za taksista, ki
bi šel sredi noči v mračno stavbo. Vendar
pa sem videl veliko ljudi, ki so taksi zares
potrebovali. Če se v zraku ni čutilo nobene
nevarnosti, sem vedno šel do vrta in poklical potnika. Morda, sem pomislil, nekdo
potrebuje mojo pomoč. Mar ne bi želel, da
neki taksist ravna enako kot jaz, če ga v
takih pogojih pokliče moja mati ali oče?
Zato sem odšel do vrat in potrkal.
“Samo trenutek!” sem slišal krhek, starikav
glas. Slišal sem, kako nekaj drsi po tleh.

Vedno je tako: globlje spoznanje drugega je mogoče le ljubečim ljudem. Johann
Wolfgang Goethe
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ZDRAVILO ZA DUŠO IN SRCE
Po daljši pavzi so se vrata končno odprla.
Pred mano je stala majhna ženica, stara
čez 80 let. Nosila je pisano obleko in klobuk s tančico, kot da bi prišla iz nekega
filma iz štiridesetih. Poleg nje je bila majhna platnena potovalka. To je tisto, kar je
drselo po tleh.
Stanovanje je izgledalo, kot da že leta
nihče ne živi v njem. Vso pohištvo je bilo
prekrito s ponjavami. Na stenah ni bilo nobene ure, nobenih skodelic in drugih stvari
na omaricah. V vogalu je bila kartonska
škatla, polna steklenih predmetov in slik.
“Bi lahko odnesli mojo potovalko do avta,”
me je vprašala "želela bi še nekaj trenutkov ostati sama. In potem, če lahko, se vrnite, da mi pomagate, počutim se precej
slabo!”
Odnesel sem potovalko v avto in se vrnil,
da ji pomagam. Prijela me je za roko in
počasi sva hodila do avta. Neprestano se
mi je zahvaljevala za prijaznost.
“Ni za kaj”, sem odgovoril. “do svojih potnikov se vedem tako, kot bi želel, da se
ljudje vedejo do moje matere”.
“Ti si tako dober mladenič,” mi je rekla na
način, da me je bilo skoraj sram.
Ko smo vstopili v taksi, mi je dala naslov
in vprašala, če bi se lahko zapeljal skozi
center mesta.

so se ji zasteklile. “Nimam več nikogar od
družine,” je tiho nadaljevala. “Zdravnik je
rekel, naj grem v dom in da mi ne preostane več veliko časa.”
Počasi sem se nagnil in izklopil taksimeter.
“Po kateri poti želite iti?” sem jo vprašal.
Naslednji dve uri sva se vozila po mestu.
Pokazala mi je stavbo, v kateri je nekoč
delala kot upravljavka dvigala. Vozili smo
se skozi del mesta, kjer sta z možem živela po poroki. Rekla mi je, naj se ustavim
poleg pohištvenega salona, ki je včasih
bil plesna dvorana, v katero je kot dekle
hodila na ples. Občasno bi me zaprosila,
da upočasnim pred neko stavbo ali vogalom in bi samo sedela ter nemo gledala v
temo.
Ko je prvi sončni žarek obsijal obzorje, je
nenadoma rekla “Utrujena sem. Gremo.”
V tišini sva se vozila do naslova, ki mi ga je
dala. To je bila nizka stavba, z dovozom do
verande. Dva uslužbenca doma sta prišla
ven takoj, ko sva prišla. Ne da bi me čakala, sta odprla vrata avtomobila in pomagala starki, da izstopi ter se takoj z njo napotila proti vratom doma. Bila sta previdna in
sta gledala vsak njen korak. Videlo se je,
da so jo pričakovali, morda se je najavila,
preden sem jo pobral.

“To ni ravno najkrajša pot,” sem odgovoril.

Odprl sem predal in izvlekel njeno potovalko ter jo odnesel do vrat. Starka je že
sedela v invalidskem vozičku.

“Ne moti me, nikamor se mi ne mudi. Jaz
grem v dom za upokojence,” je rekla.

“Koliko sem vam dolžna?” me je vprašala
in prijela torbico.

Pogledal sem v vzvratno ogledalo. Oči

“Nič,” sem rekel.

Z vsakim človekom poišči stične točke in se izogibaj tistih, ki bi vaju razdvajale. Ronald
Schlesinger
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ZDRAVILO ZA DUŠO IN SRCE
“Saj morate od nečesa živeti” je odgovorila.
“So še drugi potniki,” sem rekel.
Skoraj brez razmišljanja sem se sklonil in
jo objel. Čvrsto se je privila zraven.
“Za trenutek ste osrečili eno starko. Hvala
vam,” je rekla.
Besede niso bile več potrebne. Stisnil sem
ji roko in odšel proti motni jutranji svetlobi. Slišal sem, kako se za mano zapirajo
vrata. Zvenelo je, kot da se zapira eno življenje.
V tej izmeni nisem pobral nobenega potnika več. Brezciljno sem vozil, izgubljen v
mislih. Preostanek dneva sem komaj zmogel izgovoriti kakšno besedo. Kaj bi bilo,
če bi po starko prišel kakšen jezni voznik
ali nekdo, ki se mu je mudilo, da čim prej
konča svojo izmeno? Kaj bi bilo, če bi odklonil to vožnjo ali šel, potem ko sem prvič
potrobil? Kaj bi bilo, če bi bil slabe volje
in da se ne bi s starko vključil v pogovor?
Koliko trenutkov, podobnih temu, sem zamudil ali prezrl?
Naučeni smo, da se naša življenja vrtijo
okoli pomembnih trenutkov, ki jih doživimo. Vendar nas taki trenutki pogosto ujamejo nepripravljene, nezavedne. Ko me je
starka objela in mi rekla, da sem ji privoščil trenutek sreče, sem pomislil, da je bil
edini namen mojega življenja ta, da ji dam
to zadnjo vožnjo. Mislim, da nikoli v življenju nisem naredil pomembnejše stvari!

Pretvorite številke v črke, da
dobite besedo (npr. 19, 16, 15,
3, 6 = SONCE)
15, 1, 19, 14, 6, 9
__________________________
17, 18, 10, 11, 1, 21, 6, 12, 11, 19, 21, 23, 16
__________________________
13, 11, 22, 2, 6, 24, 6, 15
__________________________
5, 18, 22, 25, 10, 15, 1
__________________________
16, 2, 11, 6, 14
__________________________
12, 13, 6, 17, 6, 21
__________________________

Vpišite manjkajoče črke in dobili
boste več vrst sadja
J__OL_O
B_ NA_ A
_LI_A
H _ U_ K A
L_MO__
_IŠ__A

Neznan avtor

Kot moramo preučevati knjige, moramo preučevati tudi ljudi. Gracian
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UTRINEK DNEVA

ZAPOJMO PO NAŠE

Ti si urce zamudila

Kaj je dobrota? Kaj je ljubezen?
Kar bom napisala se je resnično zgodilo.
Samo imena bom spremenila.

peljal od doma vse kar je bilo kaj vredno.
Tudi barko in avto.

Mark je bil angleški pilot, doma iz Egipta.
Med drugo svetovno vojno je bil dodeljen
enoti pilotov, ki so iz Italije dovažali sanitetni material, oborožitev in druge potrebščine partizanom na partizanska letališča
v Sloveniji, nazaj v Italijo pa so vozili težko
ranjene borce v bolnice in rešene zavezniške pilote.

Na barko se je vselil z novo znanko. Nekaj
časa je šlo, potem je zbolel. V času, ko je
ležal v bolnici mu je partnerka razprodala
vse in izginila. Pristal je na cesti. Ozdravel
ni. Ko se mu je bolezen še poslabšala, je
začel razmišljati o opravičilu ženi za vse,
kar ji je storil v svoji nepremišljenosti.

Njegova mama je bila doma iz Šentanela na Primorskem. Kot dekle je odšla za
kruhom v Egipt v Aleksandrijo. Tam se je
tudi poročila, a nikoli ni pozabila na domači kraj in na lepote Slovenije, povsod
je pripovedovala kako lepo je doma, zato
si je Mark vedno želel videti te kraje. Po
končani vojni se ni vrnil v Egipt, ampak je
odšel v Šentanel, da poišče svoje sorodnike. Našel jih je in ostal. Službo je dobil na
Bledu in se tam tudi poročil.

Zbral je pogum in pozvonil na njena vrata.
Ni vedel, kako ga bo sprejela. Bil je presenečen, ko ga je povabila naprej in rekla:
»Dom te je vedno čakal«. Ostal je, a ji je
po dveh mesecih umrl v naročju.
Kdo od nas je sposoben takšnega prijateljstva in ljubezni?
Malokdo – morda jaz tudi ne.
Marija Ana Petek

Ko so začeli graditi portoroško letališče se
je preselil v Portorož in se na letališču zaposlil. V službi je bil zelo spoštovan, saj je
njegovo znanje presegalo znanje drugih.
Bil je tudi član poznanega plesnega orkestra, ki je igral v portoroškem hotelu. Tam
je srečeval vsemogoče ljudi, med njimi tudi
ženske sumljive preteklosti. Ena teh mu je
znala življenje narediti bolj zanimivo, kot je
enolično družinsko življenje.
Ko je njegova žena nekega dne odšla na
Bled, je izkoristil njeno odsotnost in od-

S pravo osebo niso potrebne besede, da bi si zaupali. Horst W. Geissler
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Ti si urce zamudila, ko gorelo je srce.
Si ošabno se nosila, nisi mislila na me.
Kak so mene rane sklele, ko sem mislila na te,
zdaj so rane zopet cele, sreče polno je srce.
So prijatli tolažili in učili me spoznat,
me resnično ozdravili, da zdaj morem mirno spat.
Jaz si hočem drugo zbrati, jo peljati pred oltar,
njej čem prstan zlat podati, bit njen mož in gospodar!
Ti pa sama boš ostala, boš pretakala solze,
boš mladost premišljevala in se jokala zame.
Hudo pač ti bo po zgubi, naj te, ljuba, Bog obvar!
Kdorkol hoče, naj te ljubi, jaz ne bom te več nikdar.

Bitja lažje prenašamo, čim smo prepričani, da jih lahko zapustimo. Francois Mauriac
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POMEMBNI DOGODKI

POMEMBNI DOGODKI

Poletno dogajanje
Spoštovani bralci 4 letnih časov!
Za to številko sem izbrala nekaj lokalnih
novic iz naših občin, saj je bil čas počitnic,
vročega poletja in glede na to smo jih izbrali le nekaj. Večinoma so potekala razne
prireditve: čipkarski dnevi, dan teric, dan
oglarjev itd.

Sicer pa so septembra v Škofji Loki odprli
novo krožišče južne obvozne ceste v industrijsko cono na Trati. To krožišče omogoča dostop vozilom z regionalne ceste
Kranj- Jeprca. Ob tem pa lahko še zapišemo, da bo s septembrom večji del avtobusnega prometa, ki prihaja iz Poljanske
doline preusmerjen na obvoznico. S tem
bo mestno jedo Škofje Loke veliko bolj prijazno, brez velikega prometa.
V Občini Železniki pa so se na začetku avgusta, pri Plečnikovem spomeniku
v Dolenji vasi, poklonili žrtvam iz 2. svetovne vojne. Spomenik je nastal prav na
mestu, kjer so nemški okupatorji ustrelili
19 talcev. Pri tem lahko napišemo, da je
vlada ta Plečnikov spomenik razglasila za
kulturni spomenik državnega pomena.

Izmed večjih dogodkov po svetu velja
omeniti Olimpijske igre v Rio de Janeiru
na katerih je nastopilo 63 naših športnikov.
Slovenci smo na teh igrah dobili 4 medalje, od tega eno zlato, dve srebrni in eno
bronasto. V septembru pa so se končale
tudi Paraolimpijske igre, kjer je nastopalo
8 naših športnikov invalidov in tudi ti so
nas razveseli z 2 medaljama, eno zlato in
eno srebrno.
V Škofji Loki je javnost močno zaskrbljena glede povečanja obsega predelovanja
nevarnih odpadkov v podjetju Ekologija na
Trati. Tudi občinski svetniki, ki so si ogledali to predelavo so močno zaskrbljeni.
Nekateri celo govorijo o ekološki bombi.

Občina Železniki pa se je tudi pobratila
z občino Lepoglavo iz Hrvaške. Želijo si
predvsem nadgraditi sodelovanje na kulturnem in turističnem področju.
V občini Gorenja vas Poljane so na Visokem obnovili Tavčarjevo grobnico s kapelico. Obenem pa so se potomci Ivana
Tavčarja odločili, da bodo lastništvo grobnice prenesli na občino. Občina je s tem
postala lastnica vseh objektov Tavčarjeve
domačije na Visokem. Zadali so si cilj, da
bodo vsako leto domačiji pridali nov delček pri njeni obnovi. Letos so v ta namen
odprli stalno razstavo o zgodovini Visoške
domačije, o Kalanovem rodu ter o Ivanu
Tavčarju. Novo podobo pa je dobila tudi

Ljubezen obožuje bližino, pogovore, brezbrižnost pa opravičila in izgovore.
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mesta vodilnega položaja poslovila dosedanja direktorica, v njene čevlje pa je stopil domačin. Pravi, da zaenkrat odpuščanja ne bo!
Uroška Uršič

Nastanek krajevnih imen
kuhinja iz 19. stoletja. Domačijo po večletnem propadanju lahko sedaj občudujemo
v njeni novi, a stari podobi.
Prav tako so v Gorenji vasi odprli obnovljen Sokolski dom. Prireditev ob odprtju
doma so zasnovali na podoben način, kot
pred 93 leti, prav tako na binkoštno nedeljo. Z obnovo je v zadnjih letih Sokolski
dom zasijal v lepi podobi. V njej je prostor
dobila občinska uprava, Športno društvo
Partizan, krajevna pisarna policijskega
urada. Poleg tega najdemo v domu še
knjižnico in muzej Vlastje Simončiča.
Kaj pa v Žireh? Žirovska čipka se je predstavila na sejmu mode v Ljubljani in Beogradu. V projektu so sodelovali učenci
OŠ Žiri skupaj s priznanima slovenskima
oblikovalcema Urško in Tomažem Draž.
Pri tem so še sodelovali s tovarno čevljev
Alpina, ki je izdelala čevlje, ki so se ujemali s kolekcijo oblačil.
Ko smo že pri Alpini. Po odmevni akciji
sindikatov Alpine in lokalne skupnosti proti
odpuščanju delavcev in razprodaji podjetja ob podpori lokalne skupnosti, se je z

ŠKOFJA LOKA: Prvotno so kraj imenovali Loka, kar pomeni travnat svet
ob vodi. V starih listinah najdemo imena Lok, Lak, Lonka. Pridevnik Škofja,
pa je nastal, ker so jo hoteli označiti,
kot posest freisnških škofov in jo ločiti od drugih Lok po Sloveniji. Prvič
je bila Škofja Loka omenjena kot trg v
13. stoletju.
GORENJA VAS: Ime Gorenja vas izvira iz lege, ki je višja od Poljan. Ime
Poljane je prvotno veljalo za vso dolino. Kasneje je to ime ostalo le za
vzhodni del doline.
ŽIRI: Jezikoslovci so si edini, da je ime
nastalo po bukovem žiru /žir/. Izhajamo pa lahko tudi iz prvotnega pomena besede, ki pomeni »živež, hrano«.
V pisanih virih je prvič omenjena v 13.
stoletju z imenom Syroch.
ŽELEZNIKI: Ime pove, da ima bogato tradicijo železarstva. Nastalo je iz
fužinarskega naselja, ki se prvič omenja v 14. stoletju. Danes železarstva
ni več, ime pa je ostalo.

Kdor te ljubi, zate vedno čas ima, če ga nima, s tem brezbrižnost le izda.
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Bogastvo in zanimivosti iz arhiva
Ker je visok jubilej CSS Škofja Loka vedno
bližje, smo se pred časom podali tudi v
prostore arhiva, med papirje, dokumente,
kadrovske zapise. Našli smo skrbno urejene knjige pisem in zapisov prvih upraviteljev takrat imenovanega Doma slepih, ki
so redno, tedensko poročali o svojem delu
in življenju v takratnem Strahlovem gradu,
kamor segajo začetki.

doma spada razmeroma zelo malo zemlje
in zato je pridelek vedno malenkosten. Od
lanskega domačega pridelka nimamo sedaj prav ničesar več v zalogi in smo radi
prehrane torej izključno navezani edinole
na hrano, ki jo dobimo po živilskih kartah
ter je vsekakor nujno potrebno, da jo dobimo v redu in pravočasno. Toda pretekli
mesec imeli smo pri nabavi živil veliko nerodnosti. Trgovec nas v nobenem oziru ni
imel možnosti postreči s celotno količino,
ki nam je za določene razdalje pripadala,
kajti tudi njemu je bilo blago nakazano v
nezadostni količini za vse stranke. Radi
tega bili smo mnogokrat brez moke odno-

Poročila, ki so napisana v izredno lepi pisavi, lepopisu, so nam odkrila zanimivosti
iz popolnoma vsakdanjega življenja ljudi,
ki so prebivali v gradu in se vključevali v
bližnjo okolico, njihovimi težavami in vsakdanjimi obveznostmi. Ti ljudje so v začetku
oblikovali skupnost malo večje družine, ki
je postopoma rasla in se skozi zgodovino,
vse do danes, oblikovala v Center v katerem živimo in delamo danes.

Pri smotrni porazdelitvi prostorov sem
ugotovila, da bi grad sprejel pod svojo
streho lahko do 70 oskrbovancev. Pri tem
nastajajo težave s posteljami. Belih postelj z mrežami je samo 42, vrh tega imam
še šesti kompletnih ogrodij za vojaške postelje… Glede sprejetja novih oskrbovancev se obračam na Vas, da mi sporočite,
pod kakšnimi pogoji jih sprejmem…. Stara
Loka, 30.IX.1945.«
sno kruha, sladkorja itd. in to se nadaljuje
ta mesec. Kmalu bo polovica avgusta za
nami, pa še nismo dobili nobenih živil, še
več, niti še nimamo živilskih kart. Če bi v
našem zavodu bili zdravi ljudje to je ljudje
zmožni dela in zaslužka, bi bilo v tem oziru
vse drugače… Stara Loka, 11.VIII.1945.«
»Obnova gradu se bliža koncu. V petek so
dokončali svoja dela soboslikarji. Zidarji
so morali opustiti popravljanje poda, ker ni
cementa. Medtem so se lotili obnove zidu
okoli posestva, ki je bil porušen obenem
z bunkerjem. Mizar je čakal nekaj dni na
steklo. Sedaj smo ga nekaj dobili in ga bo
v ponedeljek začel vdelovati. Za popravilo
strehe na cvetličnjaku se mi je posrečilo
dobiti 500 kom strešne opeke… kljub nastalim težavam upam, da se bomo do konca tedna lahko že dokončno vselili v grad.

»Doma že nekaj dni pospravljamo pridelke, vrtnar pa je v začetku tedna odšel spet
sejat. Vsega je posejano 180 kg pšenice.
Koncem tedna je pripeljal tudi dvakrat
drva. Čas za nakup zelja je tu. Neprijetno
je, da sem brez denarja in ne morem dajati nobenih predplačil. Ker brez tega pri
kmetih nič ne opravim, se bojim, da bomo
ostali brez zelja, če denarja ne bom pravočasno dobila. Kupila sem 100 komadov
jajc na dobavnico. Naročila sem 10 žičnih
mrež za postelje in jih bom lahko dobila
prihodnjo soboto, seveda proti takojšnemu plačilu. Sirkovih odpadkov, za katere
smo imeli usten dogovor s firmo Metla
sem dobila le 7 kg, ker je podjetje prenehalo z delom zaradi pomanjkanja sirka…
Stara Loka, 14.X.1945.«

»V Domu slepih – Stara loka se dnevno
hrani zaenkrat 42 ljudi in v cca. 1 mesecu,
ko bo dom obnovljen in očiščen se število oskrbovancev in nameščencev gotovo
poviša še za enkrat toliko. V posest tega
Pozornost, ki posvečamo jo svojim soljudem, odraža se na našem zdravju in počutju
vsem.
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Ko obtožujoče v koga prst uperiš, proti sebi prste tri pri tem usmeriš.
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Vprašanje 61. Številke je bilo

S katerimi čutili lahko
odkrivate senzorični park?

Ker so bili odgovori (vid, vonj, sluh, tip, okus)

Vstopili smo v jesen, pred nami so meseci
pričakovanj ter praznovanj.
Letošnje leto je jubilejno,
saj bomo obeležili

80 let CSS Škofja Loka
čemur želimo posvetiti prihodnjo,
63. številko časopisa
Štirje letni časi

stanovalcev nepopolni tokrat izžrebanca ni bilo
in želimo vam VEČ SREČE PRIHODNJIČ!


Vprašanje tokratne številke pa se glasi:

Kakšno je polno ime našega zavoda oz. doma?
Stanovalci svoje odgovore, z imenom in priimkom,

Rubrike:
KRONIKA, SKUPINE ZA SAMOPOMOČ, PREDSTAVI SE,
MED NAMI, PRITOŽBE, POHVALE, POBUDE,
ČISTO VSAKDANJE STVARI,
ZDRAVILO ZA DUŠO IN SRCE, UTRINEK DNEVA,
RAZVEDRILO, ZAPOJMO PO NAŠE,
IZ STARE ZAKLADNICE, POMEMBNI DOGODKI
in POGLED V PRETEKLOST

oddate v recepciji Centra in sicer najkasneje do

Prispevke lahko oddate osebno, po pošti ali na e-naslov:

30. novembra 2016

natasa.kalan@css-sl.si

Vabljeni k sodelovanju!

najkasneje do

20. novembra 2016

Odnos okolja, svojcev, prijateljev... do tebe, odvisen je od tvojega odnosa do sebe.
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ZAUPAJTE SI IN VERJEMITE VASE!
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Srečanje skupin za samopomoč na Sv. Andreju nad Škofjo Loko, ki vsako leto privabi številne člane iz občin Škofja
Loka, Železniki, Žiri in Gorenja vas- Poljane.

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

