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So dnevi in trenutki,
polni srec̆e in miline,
ko radostni oc̆i zapremo
in si tiho zaželimo,
da ne mine.

Taki dnevi v novem letu
naj preženejo trpljenje,
naj smeh, ljubezen srce prevzame ~
lepše bo življenje!

Želimo Vam vesele praznike in
ŠTIRJE LETNI ČASI je interni časopis Centra slepih, slabovidnih in starejših Škofja Loka. Kot pove

srec̆no Novo leto!

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

Direktorica Silva Košnjek in
zaposleni CSS Škofja Loka.

TUDI VI!

Za morebitne napake v časopisu se opravičujemo
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KOLEDAR DOGODKOV
29.9.
30.9.
1.10.
10.10.
12.10.
15.10.
15.10.
28.10.
31.10.
1.11.
7.11.-11.11.
14.11.
23.11.
23.11.
23.11.
29.11.
5.12.
12.12.
14.12.
15.12.

Praznovanje rojstnih dni stanovalcev rojenih septembra
Nastop harmonikašev iz Železnikov
Svetovni dan starejših
Ogled razstave v Ljubljani, za slepe in slabovidne
Zgodovinski krožek z Markom Ogrisom
Mednarodni dan bele palice
Otvoritev prenovljenega oddelka Livada B
Praznovanje rojstnih dni stanovalcev rojenih v mesecu oktobru
Dan reformacije
Dan spomina na mrtve
Prireditve ob praznovanju 80-letnice CSS Škofja Loka
Dan sladkorne bolezni
Zgodovinski krožek z Markom Ogrisem na temo “Amerika in Evropa –
zakaj drug drugo potrebujeta”
Pevsko popoldne s Polono Kandus
Praznovanje rojstnih dni stanovalcev rojenih novembra
Koncert Jolande Ravnikar s prijatelji
MIklavževanje in nastop MPZ Vrelec
Skrb za invalide skozi zgodovino (Igor Mravlja, projekcija)
Srečanje članov Zveze borcev
Srečanje članov Zveze slepih in slabovidnih

Drugi 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.

So dnevi in trenutki polni sreče in miline, ko v radosti oči zapremo in si tiho zaželimo,
da ne mine.
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Shrani lepe
spomine
Če ostaneš sam, ko ostaneš sam,
najbrž je vse drugače,
je tuje vse, karkoli je,
četudi je domače.
Ko ostaneš sam, če ostaneš sam,
še zvezde vse zbledijo,
in rože tam na travniku
ne opaziš, ko cvetijo.
Ko ostaneš sam, ko ostaneš sam,
imaš le še spomine,
zato naj čas, ko nisi sam,
zapisan bo v »spomine«.
Vaš dom v spominih bo ostal
še dolga, dolga leta,

Lep pozdrav!
Nisem še bila v vašem zavodu, a po
vsem kar preberem v vaši reviji »4 letni časi«, spoznavam, da ste vsi skupaj zelo prizadevni in iznajdljivi, da
vas dolg čas ne pozdravlja na vsakem
koraku.
Vem, da je potrebno marsikdaj pozabiti na čas in kdaj tudi svojega pokloniti skupnosti a je ob zadovoljstvu in
nasmehu na obrazih tudi to pozabljeno.
Tako je tudi razlagala moja teta, ko je
še bila učiteljica na zavodu za gluhoneme v Mirni na Dolenjskem.
Ob vaši visoki obletnici vsem skupaj
želim obilo uspehov in dobre volje še
naprej!
Lep pozdrav!
Marija Ana Petek

ga hvali ta, ga hvali on,
vsa hvala ni prešteta.

Marija Ana Petek

Kako siv bi bil tek našega življenja, če bi ne bil prepleten s prijateljstvom in ljubeznijo.
Thomas More
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V večeru tihem pridna roka nežno gladko nit prepleta,

KRONIKA

Vsebinsko razgiban, pester, privlačen dan
starejših
V umirjenem radostnem vzdušju so se ves
dan, ločeno po skupinah, odvijali dinamični razgovori, poslušali smo aktualne teme,
še kako koristne za tole moderno dobo.
Našlo se je za vsakogar nekaj.

čudovite vzorce, polne sanj in domišljije spleta,
kot da nit življenja potrpežljivo vije.
Dobre želje združi in jih v mavrico zavije,
srečo, radost, zdravje v sonce oblikuje,
nato po robu bele čipke cvetove upanja nasuje.
Tako ljubeče naj usoda stke vam dneve v novem letu.
Skrbno trenutke naj izbira, previdno naj poti ubira.

Prijetne božično novoletne praznike
vam vsem želimo stanovalci CSS
in se v letu 2017 srečanj,
pogovorov in sodelovanja z vami veselimo!

Ravno ob dnevu starostnikov, v soboto
1.10.2016, sem se zopet lahko intenzivno
sproščala, saj sem se na kranjskem društvu slepih, med sebi enakimi, udeležila
poučne izobraževalne delavnice. Na takem srečanju sem nekoč, ob dnevu bele
palice, že bila. Takrat sem se med drugim
tudi osredotočala na pouk orientacije pa
mobilnosti, ko smo z mojim nekdanjim
vzgojiteljem, bivšim ravnateljem ljubljanskega Zavoda za slepo in slabovidno mladino, s palicami obhodili Škofjo Loko.
A letos smo se podali na zanimiva predavanja, čeprav se mi je sprva, vse kar sem
izvedela, zdelo nekoliko dolgočasno. Dan
je bil kot naročen za takale potepanja po
Gorenjski, obsijan s soncem. Zunaj pred
Centrom nas je pobral kombi. In na društvu me je čakala nova prijateljica, dodatna spremljevalka, ki sem si jo prej priskrbela. Z omenjeno žensko sva brž navezali
stike, ves čas mi je stala ob strani, pomagala, kjer mi je le mogla.

Jaslice izdelal Matjaž Letnar, hišnik v CSS

Ko sta se kazalca pokrila, je ura polnoč odbila, takrat spomni se ti, da nekje nekdo živi,
ki tebi vse najboljše v novem letu želi.
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Zjutraj nam je usposobljena, priznana
zdravnica, okulistka Majda Vončina pripovedovala o zgradbi naših oči, o vidu, o
novostih s tega področja, zdravljenju dandanes. Komentarje je podkrepila s slikami.
Nisem si vsega dobro predstavljala, nekaj
pa si le o tem zabeležim.
Naše oko je zelo pomemben človeški organ. Celo po očeh spoznaš, če imaš kakšno kronično bolezen. Izrazita obolenja
nastajajo še ob slabšem vidu. Nekateri
deli očesa: šarenica, zenica ter beločnica,
leča, steklovina, mrežnica, …
Prikazana nam je bila siva mrena, govora
je bila o nedonošenčkih, ki oslepijo, o škiljenju pri otrocih. Že ko škiliš slabo vidiš.
Nekateri ljudje ne ločijo barv – barvna slepota. Ta pojem sem od prej poznala.
Novosti pri zdravljenju: laserji, uspešno
zdravljenje s kapljicami, s smetliko, ki še
bolj odpravlja razna vnetja kot kamilice.
Dobijo se tudi že umetne solze.
Preventiva: vid izboljšujemo s telesno aktivnostjo, če oči bolj počivajo, pomemben
je zdrav način življenja ter prehranjevanja,
opuščanje kajenja, alkohola. Priporoča se
uživanje rib, ribje olje, oreščki, korenje,
sadje, zelenjava, tudi špinača in podobno.

Če imaš prijatelja ob sebi, ni nobena pot predolga. Japonski pregovor
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V odmoru smo zavili do kranjske gostilne
Viktor na obed, kjer so se prijateljske vezi
med nami utrjevale, poglabljale.
Za kosilom naslednja razprava: predstavili
smo se psihologinji Tjaši Kosi. Z njo smo
v diskusiji razmišljali o sposobnostih v človeški družbi, opredelili kaj sploh so sposobnosti, govorili smo o naših skritih talentih, o tem kje jih uveljaviti, da bi bili čim
bolj srečni v življenju in zadovoljni, poročali smo predavateljici o naših značajskih
vrlinah, torej o svojih dobrih delih, prišli
do teh sklepov: naše življenjske sposobnosti so: ustvarjanje, delo, ki nas bogati,
dvig samozavesti, samostojno opravljanje
zadanih nalog, neodvisnost od okolice,
ugotovili smo, da je prav, če si pomagamo med sabo, spoštujemo drug drugega,
sami sebe. Kakšna dobra življenjska dela
opravljamo? Naši hobiji: glasba oziroma
petje, poezija, slikarstvo, … Kje ti konjički v prostem času zaživijo? Po društvih, v
časopisu, itd. Nazadnje smo dognali kako
smemo drugemu kdaj izkazati hvaležnost,
pozornost, zahvalit se mu za trud, ki ga je
kdaj imel z nami.
Zaključevanje delavnice: stik s Sonjo
Pungertnik. Njen referat je bil namenjen
razvedrilu. Naslov: smeh je pol zdravja.
Sonja nas je večkrat spraševala kdaj smo
se zadnjič od srca nasmejali. Rekla nam
je, da obstajajo pri nas smejalni klubi. V
njih se množice ljudi zgrinjajo le za zabavo. In obstaja veda o smehu. Imenuje se
gelotologija, obstoja pa še joga smeha.
Ko si bolj dobre volje se pomladiš, lepši
je zunanji videz. Blizu otroških bolnišnic
so mnogi klovni, ko se otroci smejijo se hitreje zdravijo. V otroštvu je vedrina bolj v

MED NAMI

ospredju, kakor v odrasli dobi. Sicer je drugače dokazano, da se ženske več smejijo
kot moški. Smeh upočasni mnoge bolezni,
zmanjša napredovanje astme. Odpravlja
želodčne težave, izboljša prebavo, manj
je možganske kapi, pomiriš se, smeh nam
pomaga proti depresiji in nespečnosti. Kaj
se v našem telesu dogaja kadar se smejimo? Tu bolj sodeluje hormon sreče, kri s
kisikom hitreje prodre v možgane do vseh
celic. V pljučih je več zraka, bolj so aktivne
naše mišice, pospeši se srčni utrip, lahko
se do solz smejimo, ličnice se razširijo,
dvignejo navzgor, pa je obraz lepši. Za
smeh je odgovorna leva polovica možganov. Pri tem se pravzaprav ne zavedamo
zakaj se včasih smejimo, kaj menijo drugi
o nas. Bistvena je radost, skrita v srcih.
O čem smo dalje razglabljali? Ne smemo
zamenjevati tri pojme. Krohot, hihitanje,
pristen smehljaj. Krohot in hihitanje sta
najslabša. Slabo je, če se komu posmehuješ. In to, razlika med videčimi in slepimi:
videči opazujejo ljudi okoli sebe, kretnje,
mimiko obraza, telesa ter že po obrazu, ki
ga gledajo ugotovijo, če je človek srečen,
nasmejan, če se mu smejo približati. Turobne ljudi se pusti pri miru. Za odkrivanje
mimike smo slepi pogosto prikrajšani.

Sreda 9.11.2016

Predavanje s projekcijo
»Gremo na Japonsko«
z gospodom Tomažem Hožičem

Srečanje upokojenih delavcev
CSS Škofja Loka

Torek 8.11.2016

Slavnostna prireditev
za povabljene goste in zaposlene
»Odprta vrata« za ogled CSS ter prenovljenega oddelka Livada B
za vse zunanje obiskovalce

Gledališka predstava »Star fotr« z igralcem
Janezom Hočevarjem Rifletom
Četrtek 10.11.2016

Slavnostna prireditev za stanovalce CSS
Petek 11.11.2016

Martinovanje z duom Frenky

Modre misli za konec: veliko se smejmo v
teh krutih časih, ko vsak hlasta za materialnimi dobrinami, z nasmeškom pristopimo do sočloveka, ne odklonimo pomoči,
ki nam jo kdo ponuja! Zadovoljni bodimo,
topli, humani, iskreni!
Edino optimizem nas pelje na pravo pot
skozi življenje.
Mihevc Nataša

Ko prižgejo božične se luči, vsak v srcu si nekaj zaželi. Naj Božič bo prijazen,naj bodo
prijazni v njem ljudje, naj misli bodo iskrene in veselo bo srce.
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Ponedeljek 7.11.2016

Sčasoma postanete povprečje petih ljudi, s katerimi se največ družite. Jim Rohn
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Pravi prijatelj, ta je res dar, če zate prijazno besedo, pristen nasmeh, pravo sočutje in raztegljiv čas ima. Naj ne bo ti škoda časa za prijatelje in ples, naj življenje
razigrano pot mavrice ustvarja do nebes.
Tudi če nisi zvezda sveta, prijatelj tvoj te v
globini srca, obzorju odnosa najbolje pozna. Sredi radosti življenja, sredi muk trpljenja nekdo resnično živi s teboj. To je
prijatelj, ki rad te ima. Da ti ga navdihuješ,
spodbujaš in odpiraš k prijateljstvu, to rad
ti iskreno prizna.
V tednu od 7. do 11. novembra letos sem
se z velikim veseljem udeleževala številnih praznovanj in aktivno sledila dogajanju ob 80. obletnici neprekinjenega, več
kot uspešnega delovanja, nekdaj Doma
slepih, danes več kot odličnega našega Centra slepih, slabovidnih in starejših
(CSS) Škofja Loka. Naši zaposleni so se
resnično zelo potrudili in so ob tej častitljivi obletnici pripravili zelo pester celotedenski program prireditev za stanovalce,
zaposlene, svojce, obiskovalce ter za vse
zunanje poslovne sodelavce in partnerje.
V prvem ponedeljkovem popoldnevu v
novembru smo stanovalci lahko prisluhnili gospodu Tomažu Hožiču, ki nas je s

pesmimi nastopil pevec Lado Leskovar, ki
nas je s svojim žametnim glasom res navdušil, pobožal in ogrel. Ob koncu uradnega programa je direktorica Silva Košnjek
povabila vse prisotne na ogled prenovljenega oddelka Livada B v 1. nadstropju.
Potem je bil čas še za prijateljski pogovor,
veselo druženje, zelo okusno, slastno pogostitev ter za živahno izmenjavo mnenj in
izkušenj.
projekcijo popeljal na zelo zanimivo predavanje po Japonski. S pomočjo avtorskih fotografij, glasbe, video posnetkov in
spominkov je predstavil utrip malo manj
poznanih japonskih mest ter jedrnato strnil
svoja doživetja v tej daljni in zanimivi deželi. Japonci svojo državo imenujejo Nippon,
kar v našem prevodu pomeni dežela vzhajajočega sonca. Japonsko je prvič s tem
imenom poimenoval Marko Polo v svojih
potopisih. Tipično za japonsko kuhinjo je,
da se pri obroku riž postreže posebej, v
manjši skodelici (chawan). Ostale jedi se
postrežejo individualno na majhnem krožničku (sara) ali skodelici (hachi). Za razliko od zahodnih kultur, to velja tako doma
kot tudi v restavracijah. Razlog tiči v odporu do mešanja hrane z različnimi okusi na
istem krožniku. Še pomemben podatek:
na Japonskem napitnino smatrajo kot žalitev, češ da so za svoje delo plačani. Z
veseljem vam bodo pomagali, vendar ne
pričakujejo nič v zameno, saj verjamejo,
da je kulturno pomagati.
V torkovem opoldnevu, 8. 11. 2016 so se
na slovesni proslavi v Burnikovi dvorani zbrali povabljeni gostje, zaposleni in vsi
drugi, ki se kakorkoli strokovno, poslovno

Ob letu osorej navada je stara nov' let' voščit, to tudi mi sedaj hoč'mo iz srca storit.
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V sredinem dopoldnevu so bili naši gostje
upokojeni delavci, ki smo jim rade volje
odprli vrata našega prenovljenega, sodobno opremljenega Centra, da so si ga lahko
ogledali na lastne oči in ga z občudovanjem hvalili od blizu. Kasneje, popoldan
pa se je Burnikova dvorana spremenila v
gledališki oder, na katerem nas je v svoji

ali prostovoljno povezujejo z nami. V uradnem delu so nam s svojimi prijaznimi, čustveno toplimi, hvaležnimi, optimističnimi,
opogumljajočimi besedami spregovorili
direktorica CSS Silva Košnjek, državna
sekretarka na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
Martina Vuk, minister za javno upravo in
nekdanji direktor CSS Boris Koprivnikar,
predstavnik Zveze društev slepih in slabovidnih Slovenije Edvard Vodeb, sekretar Skupnosti socialnih zavodov RS Jaka
Bizjak in na koncu je vse prisotne, kot
predstavnica stanovalcev CSS, nagovorila
Alenka Oblakovič. Med nami sta bila tudi
nekdanja direktorica CSS Stanka Vauh
in škofjeloški župan Miha Ješe. Med posameznimi govorci je s svojimi čudovitimi

Da b' dolgo živeli prav zdavi veseli, da b' vsako nesrečo pregnali skoz' srečo.
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predstavi Star fotr (v režiji Jurija Zrneca)
do solz nasmejal odličen igralec Janez
Hočevar – Rifle. Že njegova podoba na
objavljenih plakatih (Rifle je tudi starostno
že krepko star oče, dedek) je obljubljala
salve smeha za mlade, malo starejše in
vse tiste, ki jim mlajši začnejo odstopati
sedeže. Predstava je koktajl situacijske in
karakterne komike, izpovedi starega fotra
ter besednih dvobojev med dedkom in babico.

MED NAMI

50 let
PRIMOŽIČ Vinko

30 let
ZUPANČIČ Jože

15 let
ZELENIK Štefanija

Četrtkovo popoldne je bil čas namennjem
izključno nam, stanovalcem. Slovesna
proslava se je dotikala dveh pomembnih
stvari: praznovanje okrogle obletnice CSS
in hkrati podelitve priznanj stanovalcem za njihovih 5, 10, 15, 30 in celo 50 let
bivanja v CSS. Priznanja in rožice sta do-

MLAKAR Ivanka
KNAPIČ Pavla

10 let
BERNIK Neža
RANT Marija
tičnim podelili direktorica Silva Košnjek in
glavna sestra Tanja Stržinar. Na tem mestu lahko le iskreno, spoštljivo in hvaležno
čestitamo vsem stanovalcem, ki že vrsto
let delijo z nami vse lepe, sončne, prijazne, radostne, svetle trenutke ter hkrati
tudi žalostne spomine, skeleče trne, neprijetne udarce, tesnobno sivino samote in
pomembne življenjske izkušnje. S svojim
lepim glasbenim nastopom sta nas razveselila pevska skupina učiteljic iz OŠ Jožeta Moškriča Ljubljana in moška vokalna
skupina Pozdrav iz Poljan pod vodstvom
Janeza Čadeža.

POKORN Hermina
DOLENEC Marija
DERLINK Marija

5 let
ŠNUDERL Veronika
KUHAR Angela
DOLINAR Frančiška
RANT Luka
GOROPEVŠEK Alojz
PETERNELJ Amalija
KRISTAN Alojzija
DOLENEC Jožef
MLAKAR Rado
KOSTIČ Agatija
VODNIK Julijana
BREGANT Nežka
BRANK Silva
OMEJEC Marija
ŽERDIN Genoveva
ŽERDIN Antun
KOLENC Cvetka
FABČIČ Darko

(Levo na sliki stanovalec Vinko Primožič, zgoraj pa Jože
Zupančič)

Prijatelj senci tvoji je enak, ki zvesto za teboj se vije, dokler ti sreče sonce sije; a ko se
pripodi oblak, ko sonce ti zagrne mrak, se tudi 'senca' tvoja skrije! Simon Gregorčič
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Leto, ki pride, ko zdajšnje odide, naj Vam pred vrata pripelje darila bogata: Ljubezen in
zdravje, uspehe in sanje pa še vrečo nabasano s srečo.
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nje, druženje, ustvarjanje znotraj in okrog
našega ljubega doma, lahko gornjim besedam glasno pritrdimo ter si tudi v prihodnosti tako dobro in še boljše zelo krepko
želimo. Pravijo, da če si nekaj res zelo,
zelo močno želimo, potem vse stvarstvo
teži k temu, da se nam želja čimprej uresniči. Samo verjeti, živeti in delovati moramo dovolj trdno, vztrajno, neustrašno, vse
v smeri dokončnega uresničenja želja.
Seveda gre le za človeku prijazne, sočutne, ljubeče želje. Bog ne daj, da bi sebi
ali svojcu, sosedu, prijatelju želeli kaj slabega!

Naslednji dan, v petek, pa smo praznovali martinovo, kar pa tudi običajno v naši
hiši obeležimo zelo veselo, humorno, s
ʺškofovim blagoslovomʺ in pokušnjo na
novo spremenjenega vina. Da pa je bilo
vse še bolj pestro, zanimivo in zabavno,
sta tudi tokrat poskrbela Duo Frenky in
sam presvetli ʺškof sv. Martinʺ, ki je mošt
ʺspremenilʺ v vin'. Njegov uradno nezaprisežen ceremonijer pa mu je pri tem več
kot ponižno pomagal.
Praznovanje odprtja prenovljenega oddelka Livada B v 1. nadstropju CSS za
stanovalce in zaposlene je bilo že v sobotnem dopoldnevu, 15. oktobra, ko sta trak
slovesno prerezali stanovalka Nežka Bernik in direktorica Silva Košnjek.

Tudi v teh prenovljenih sobah in hodniku se
pisane barve prostorov in opreme povsem
skladajo z imenom oddelka, kar nas vse
zelo navdušuje. Skrbne delavke v domski
kuhinji so nam za to priložnost pripravile,
spekle same slastne dobrote, ob katerih
nam je šampanjec še lažje stekel po grlu.
Za glasbeni intermezzo sta poskrbela naš
domski trio (Tine Jenko, Janko Korenak,
Joži Kovič) in »hišni« harmonikaš Marko
Galičič. Nekatere prisotne so že ob prvih
taktih zasrbele pete in so živahno zaplesali.
Pravijo, da je dom povsod tam, kjer domuje
naše srce, kjer se človek prijetno, domače
počuti. Še bolje rečeno: Dom je ljubezen,
ki napolni prostor med stenami, med stropom in tlemi. Zato je lahko za marsikoga

Pravi prijatelj ni nikoli na poti, razen če si ravno na napačni poti. Arnold Glasow
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od nas ta hiša, v kateri doživljamo in preživljamo svojo starost, bolezen, dobroto,
samoto, veselje, zaljubljenost, toplino odnosov, naš ljubi dom.
Naša hiša je prostor, kjer se združujejo
najglobje človeške vrline in sončne, zemeljske kreposti ter najlepše nebeške,
mavrične vrednote, kjer vsakodnevne
fizične aktivnosti preskakujejo v ustvarjalne, umetniške sfere, kjer se zbližujejo,
bogatijo, prepletajo različni umski, čustveni in duhovni vzorci. V naši hiši je doma
prijaznost, pristna sproščenost, srčna zavzetost za človeka, predanost življenju in
delu, sočutna bližina, strokovnost.
Vsi, ki so bili včasih ali, ki smo sedaj kakorkoli vključeni v življenje, utrip, delova-

Zato smo vsi v CSS in izven njega po svojih možnostih in sposobnostih poklicani k
ljubezni, ki vztrajno bogati, pisano cveti,
nežno poboža, toplo pogreje in močno objame, četudi nam kdaj zaradi česa težkega, hudih bolečin ali trpkega občutka nemoči, sapo in tla pod nogami vzame.
V imenu vseh stanovalcev bi se ob tej priložnosti želela zahvaliti vsem zaposlenim
za njihovo ljubeznivo, požrtvovalno, nesebično pomoč, za posameznemu stanovalcu prilagojeno in zelo strokovno izpeljano
oskrbo ter brezmejno prijaznost, ustrežljivost in potrpežljivost!
Dragi domski duh, vse najboljše za tvoj
80. rojstni dan! Vzhičena sem, ko pomislim, kaj vse si v tem času videl, slišal, občutil, srečal, izgubil, pogrešal, česa vsega
si se dotaknil, razveselil, oprijel, kaj vse te
je oplemenitilo, navdihnilo, okrepilo in zbistrilo, kako si se širil, napredoval, upravičeno postavljal s svojimi novostmi in dosežki, kako si se pretakal in spreminjal, tu

Naj čas nikoli ne mineva tako htro, da ne bi zastali in pomislili na drage prijatelje…
se nasmehnili, spomnili in občutili lepoto tega, da imamo drug drugega.
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Z integracijo slepih in slabovidnih v družbo
je tudi Center prišel do poti, ki je nekoč povezano celoto ter skrb za ljudi postavil na
nov mejnik. V letu 2000 so invalidske delavnice postale samostojno podjetje, štiri
leta kasneje pa se je srednja šola (zaradi
premajhnega števila dijakov) združila z Zavodom za slepo in slabovidno mladino Ljubljana. Dom se preimenuje v Center slepih,
slabovidnih in starejših in samostojno nadaljuje s svojim delom, razvojem in poslanstvom. Pišejo se nove zgodbe in nastaja
nova zgodovina.

trohico dodal, tam drobec odvzel pa spet
kot nov še lepše vzcvetel. Hvala ti, da si za
nas vse to preživel!
Dragi stanovalci, zaposleni, svojci, prijatelji in vsi drugi obiskovalci našega Doma
(CSS Škofja Loka), vse najboljše za naš
častitljivi jubilej, 80. obletnico skupnega življenja, za vsa naša ljubeča, dobrovoljna,
vesela prihajanja vanj in za več kot zadovoljna, živahna, ustvarjalna bivanja v njem!
Dogodke in svoje misli zapisala
Alenka Oblakovič

Pisali so zgodovino
Ob letošnjem visokem jubileju je bila izdana
posebna brošura, ki se je ob različnih naslovih, zgodbah in dejstvih sprehodila skozi zgodovino delovanja CSS Škofja Loka.
Obenem je bila v tem času, v preddverju
Burnikove dvorane, pripravljena slikovna
razstava ter tudi zanimivi arhivski zapisi takratne upravnice Marije Hvastja, ki segajo
predvsem v leto 1945 in odstirajo življenje
takratnih ljudi, ki so živeli in delali v gradu.
Prvi stanovalec, Lojze Maraž, je prestopil
prag Doma slepih v gradu 3. novembra
1936.
Marsikdo danes, pa naj bo novi zaposleni, stanovalec ali obiskovalec, ne ve, da so
bile nekoč stavbe, ki stojijo okrog rondoja
med seboj povezane pod enotnim imenom
Center slepih in slabovidnih. Takrat so bile
organizirane v posamezno enoto, vsaka s

svojo vodjo. Skrb slepih in slabovidnih se je
udejanjala najprej s šolanjem, nadaljevala z
zaposlovanjem v invalidskih delavnicah ter
zaokrožila v skrbi za starejše. Izvajala se je
tudi rehabilitacija in usposabljanje z delom
invalidov.
Današnja stavba doma, kjer se nahajamo, je
bila zgrajena v letu 1979. Slepim in slabovidnim je bilo namenjenih 80 postelj, preostale
pa občanom nekdanje občine Škofja Loka.
Zgradba je bila osnova, ki je omogočala tistim, ki so živeli po domovih po vsej Sloveniji, da pridejo v svoje lokalno območje, kjer se
jim nudi vsa oskrba, pomoč ter nega.
A družba se je z leti spreminjala. Generacije
starejših niso več predstavljale samo starčka ali starke, ki sedi na klopi za pečjo ali
pred hišo. Ni bila več pomembna le streha

Pravega prijatelja vedno spoznaš: ko si se osmešil, prijatelj ne misli, da si naredil nekaj
trajnega. Laurence J. Peter
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nad glavo ali topel obrok. Starost namreč
ni konec življenja, je nekaj več, je smisel in
je kvalitetno preživljanje časa skozi različne
aktivnosti, dejavnosti in programe- v duhu
načel takratne gerontologije »Dodajmo življenje letom«. Številni so oblikovali, rasli in
na nek način vsebinsko gradili to hišo.
Najbolj prepoznaven, tisti, ki se je z vztrajnostjo in humanitarnim delom (ne samo tu
ampak širše lokalno) zavzemal za potrebe
ljudi, je bil v tistem obdobju Ludvik Bernik.
V daljnem letu 1966 je prišel v to sredino kot socialni delavec, kasneje pa svoje
poglede, entuziazem, delovni elan in preprosto človečnost udejanjal kot dolgoletni
vodja doma. Vedno je znal razumeti posameznika, a kljub včasih navzven glasnim
argumentom ostal objektiven. In nikoli ni
obupal nad iskanjem novih rešitev, da bi
bilo življenje sleherneha človeka bolj polno
in smiselno.

In čisto za konec, skozi vsa ta leta, ne smemo pozabiti na vse tiste nikoli imenovane.
Tiste, ki jim je bil Center praktično drugi
dom, ki so sem, kot zaposleni, prihajali ne
samo leta ampak celo desetletja. Vsi tisti,
ki so vsak dan znova, dopoldan, popoldan,
ponoči, ob vikendih in praznikih prihajali v
službo. Tisti, ki nam danes, ko odpiramo
arhivske dokumente mogoče predstavljajo
le še ime in priimek, zapis nam popolnoma neznane preteklosti. Vsi tisti, ki so vsak
zase in po svojih najboljših močeh, dan za
dnem vnašali vse svoje znanje, voljo, pokazali pripadnost in v skrbi za sočloveka tu
pustili vso svojo dušo.
In prav zagotovo je bil vsak med njimi nekomu, ki je v tej hiši preživel svoja zadnja
leta življenja, človek, ki mu je polepšal dan,
ki je dal vrednost trenutku, smisel življenju
ali bil preprosto samo človek v najboljšem
pomenu besede.
Zato vsem imenovanim in neimenovanim,
ki so pisali zgodovino in tistim, ki jo pišejo
danes – hvala.

Staro leto se poslavlja, spet prijatelj vam nazdravlja, vam pošilja kup želja, saj nova spet
bo letnica, v vse načrte pa zares, naj sreča prste vtakne vmes.
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ČISTO VSAKDNANJE STVARI

Stik s preteklostjo

V spomin - Mohar Anton Bogomir

po njej. Milena nam torej v knjigi posreduje
dogodke iz preteklosti.

Kot otrok sredi sanj
si vstopal v vsakdan.
Beseda tu, beseda tam,
iskren objem tvoj
bil je kot najvarnejši pristan.
Rad imel si prav vsak dan
in mi s teboj spoznali smo
življenja dar.

BILI SO MED NAMI

Popotnik postoj - kar si ti, smo bili mi...
POGAČAR Darinka (1930)

PIBERNIK Cvetislava (1919)

KOŠIR Janez (1933)

ANŽIČ Marjeta (1927)

PLAJNŠEK Ivan (1938)

ZUPANC Štefanija (1934)

MLAKAR Ana (1929)

PORENTA Frančiška (1926)

BOBNAR Peter (1936)

ČARMAN Marija (1925)

ČARMAN Frančiška (1934)

MOHAR Anton Bogomir –

FOJKAR Jakob (1936)

Tonko (1945)

...resnico poslušaj – kar smo mi, boš tudi ti.
  
Najboljši prijatelj je tisti, s katerim lahko sediš na verandi, ne zineš besedice, in odideš z
občutkom, da je to bil najboljši pogovor, kar si ga kdajkoli imel. Neznan avtor
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V ponedeljek 10. oktobra sem bila popoldan prisotna na razgibanem študijskem
krožku. Naša gostja je bila popularna pisateljica Milena Miklavčič. Napisala je že
več knjig, a nam je, kar se da podrobno
predstavila svojo knjigo Ogenj, rit in kače
niso za igrače, ki je slepim hkrati dostopna še na traku. Najprej mi ni bilo jasno od
kje ideja za tak naslov, pa avtorico za vse
vprašam. Vse mi pove.
Obiskovala je odročne, oddaljene vasi,
rovte, srečevala tam kmečke žene, razne
družine. Vaščani so ji pripovedovali o svojem nekdanjem življenju, običajih, šegah,
navadah. Usode teh ljudi so pretresljive,
ganljive, grozljive, prek njih spoznavamo
živo resnico o življenju nekdaj, med vojno,

Med 1. in 2. svetovno vojno se je težje živelo kot zdaj. Kako vse na kratko povzeti,
v celoto strniti? Mnoge družine so včasih
bile revne. Vseeno so starši, otroci, če so
kaj hrane pri hiši imeli, jedli iz iste sklede. So pa obstajale razlike med bogatimi
in revnimi, kar se še dandanes pozna. V
navadi nekdaj ni bilo umivanje. Zaradi slabih higienskih navad so razsajale marsikje
hude bolezni, bolniki so prezgodaj umirali.
Po družinah, med starši pa mladostniki,
niso vladali pristni, medčloveški odnosi.
Spolnost je bila na vsakem koraku strogo
prepovedana. Odrasli otrok niso ljubkovali,
niso jim znali pokazati svoje ljubezni. Le
kaznovali so jih. Tepli so jih, če je otrok
počel kaj narobe. Zapirali so jih v kleti, v
shrambe, v kašče za žito. Ko si denimo
po zimi odšel v šolo, si se bos utrjeval na
snegu. Če je recimo mama že videla, da v
shrambi od živeža kaj manjka, je bila hči
tepena.
Milena nas je zapuščala ob petih in ko je
od nas jemala slovo, smo tudi slišali na
traku odlomke od tega dela.
Knjigo si je vredno prebrati. In šele, ko jo
vzameš v roke, prej dojameš njeno globlje
sporočilo, kot s tem prekratkim prispevkom.
Mihevc Nataša

Naj vam zadnja decembrska noč odnese vse tisto kar želite za vedno pozabiti
in naj vam prvo januarsko jutro prinese le dve besedi: Srečno, zdravo!
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ZDRAVILO ZA DUŠO IN SRCE
Hodi, in začuti stik z zemljo.
Smehljaj se. Ljubi zrak, ki ti boža obraz.
Uredi družinski album fotografij. Odpusti. Štej zvezde.
Poslušaj tiste, ki jih ljubiš. Pokliči prijatelje po telefonu.
Nekomu reci, da ga imaš rad. Pogovarjaj se z Bogom. Sprejmi, in
opogumi otroka, ki živi v tebi. Zabavaj se. Skači z vrvjo. Smej, in deri se.
Ukini besedo »zamera«. Reci da! Drži obljube. Odpusti si! Beri dobro knjigo.
Prosi za pomoč. Spremeni pričesko. Teci, in globoko dihaj. Zapoj eno pesem.
Spomni se rojstnih dni. Razmišljaj. Zaključi en načrt. Pomagaj bolnemu. Bodi vesel.
Skači od veselja in iz čiste zabave. Podari eno dobro penečo kopel. Uživaj. Ponudi pomoč
prostovoljno. Ne dokazuj. Sanjaj z odprtimi očmi. Naredi uslugo. Ne bodi preresen.
Verjemi, da je mogoče. Odvrzi eno staro obleko. Ugasni televizijo in se pogovarjaj. Podari
si svobodno zehanje. Bodi ljubezniv. Poslušaj petje čričkov. Zahvali se za sonce. Pokaži,
da si srečen. Podari si nekaj. Ne dvomi vase. Dovoli nekomu, da poskrbi zate. Dotakni
se prstov na nogi. Sprejmi pohvalo. Išči tisto kar ti je všeč, ne tisto kar je poceni.
Uresniči to, kar si že dolgo želiš. Bodi odprt za novo. Reci "zakaj pa ne". Verjemi.
Ne vprašaj za odobravanje, ampak za nasvet; za mnenje, ne za odobritev. Zaupaj si.
Ideje se rodijo v igri. Povabi sodelavce k igri. Sreča ni sad napora. Ljubi humor.
Globoko dihaj. Glej en cvet z ljubečo pozornostjo. Ne dovoli si reči »ne morem«.
Za danes, ne skrbi. Prepevaj, ko se tuširaš. Živi vsak trenutek v srcu Življenja.
Bodi iskren. Znaj reči ne, če ti kaj ni všeč. Blagoslavljaj kar srečuješ.
Zapusti napačne prijatelje. Začni z neko novo družinsko tradicijo. Pripravi
en piknik za dušo. Imej pogum drobnih stvari. Pomagaj staremu znancu.
Pobožaj enega otroka. Glej stare fotografije. Poslušaj prijatelja.
Predstavljaj si valove morja. Igraj se s tvojo najljubšo igračo.
Bodi simpatičen in prisrčen. Potrepljaj nekoga
po rami. Navijaj za tvoje moštvo.
Prestavi en posel.
Nariši eno sliko.
Pozdravi novega
soseda. Naredi eno
majhno zamenjavo.
Nekomu izreci dobrodošlico. Dovoli nekomu
da ti pomaga. Prepričaj se, da
nisi sam. Potrudi se živeti intenzivno.
Vsako jutro pozdravi dan z optimizmom in daj
prednost v prometu z nasmehom. Živi s prepričanjem, da »hitrost«
zna biti lepa, »naglica« pa nevarna in škodljiva. Ne boj se problemov, rešuj jih!
Tako drevo lahko svobodno in velikodušno raste v vrtu tvoje duše
…ko se nezadovoljstvo preobrazi v srečo...
Vida Žabot

Jezik prijateljstva niso besede, temveč pomeni. Henry David Thoreau
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Če želiš tudi hočeš. Če hočeš tudi zmoreš.
Mnogi naš Dom bolj ali manj že osebno
poznate prek lastne izkušnje obiskovalca, prostovoljca ali poslovnega partnerja,
zato še kako dobro veste, da je to hiša v
kateri domujejo prijaznost, sočutje, potrpežljivost, dobrovoljnost in strokovnost.
To zadnje je res čedna vrlina vseh zaposlenih, saj jih odlično vodstvo spodbuja k
vsestranskemu permanentnemu izobraževanju, tako da so večkrat v mnogočem
še celo korak pred časom in pred ostalimi.
Res pohvalno!
V pristnem sočutju je prostor zame in za
mojega bližnjega. Čeprav je morda v vsakem pristnem osebnem odnosu tudi nekaj
sebičnosti, zmore iskren odnos z bližnjim
osrečiti le takrat, ko osrečuje tudi bližnjega, zmore se veseliti takrat, ko razveseljuje in nariše nasmeh na bližnjem. Življenje,
pomagaj nam graditi pristne osebne odnose, brez preračunljivosti in sebičnosti! V
sočutni bližini ni prostora za jezo, prostor
pa je za potrpežljivost. Seveda imamo vsi
tudi meje in ne zmoremo prenesti vsega,
a prava sočutna bližina se ne razdraži, le
postavi mejo in pokaže svoj prostor. V iskrenem spoštovanju do Življenja sprejema
bližnjega v vsakem trenutku. Polona Kemperle
S to bogato, krepko, živo uvodno mislijo
vas želim popeljati skozi pestrost življenja
ter raznolikost odnosov v našem Domu,
uradno Centru slepih, slabovidnih in starejših (CSS) Škofja Loka, ki letos praznuje
častitljivo 80. obletnico svojega delovanja.

Vse najboljše, najbolj zanimivo, dragoceno in močno doživeto zaposleni potem
radi delijo z nami stanovalci ter nas tako
nevsiljivo, a zelo spoštljivo in uvidevno vabijo, nagovarjajo k ohranjanju pa razvijanju svojih različnih sposobnosti, veščin in
znanj. Vse v skladu s psihofizičnimi sposobnostmi, zdravstvenim stanjem, osebnostnimi značilnostmi, željami in hotenji
posameznega stanovalca. Če želiš tudi
hočeš. Če hočeš tudi zmoreš.
Dan za dnem nas naše marljive, prijazne
čebelice pa srčno dobri, neustrašni čmrlji,
vsi skupaj pa resnično izjemno požrtvovalni, upov ter dobrih zamisli polni, spodbujajo k različnim aktivnostim za boljšo, lažjo,
učinkovitejšo skrb za samega sebe, svoje
okolje in za kvalitetnejše medsebojne odnose. A ne zato, da bi posledično oni imeli
manj dela z nami. Kje pa! Pač pa zato, da
bi se mi sami v »svoji koži« čim bolje počutili, da bi čim dlje lahko ohranili čim boljšo
vsestransko gibljivost telesa, uma, srca in

Toplo ognjišče in smeh v očeh, iskreno želim vam v teh prazničnih dneh, da zdravja in
srečnih trenutkov nešteto, v obilju nasulo bi vam novo leto.

21

Št. 63 - December 2016

Št. 63 - December 2016

UTRINEK DNEVA
duha. Brez vere vase težko preskočimo
majhen jarek. A z njo je preskok čez širok
prepad lahkoten korak.
K stanovalčevi skrbi za svoje prijetno okolje
spadajo tudi čim boljši medosebni odnosi,
kajti na tako prostorsko majhnem ozemlju
mimogrede zaidemo na sosedove, sostanovalčeve pravice, dolžnosti, omejitve.
Vsak človek, ne glede na stopnjo lastnega
zavedanja sebe in drugih, je vreden vsega
spoštovanja, obzirnosti, srčne prijaznosti
in globokega sočutja. Dolžnost slehernega človeka je ne samo, da spoštuje druge,
temveč in predvsem to, da on sam postaja
vedno bolj vreden spoštovanja drugih. Drugačnost ali različnost je vrednota, je dar
Življenja, je najlepši del našega skupnega
življenja, zato se je ne bojmo in je ne odrivajmo ven iz obzorja naše vsakdanjosti,
temveč se v njej sprejemajmo in jo živimo.
Vem, da je Dom za vsakega stanovalca po
svoje težka, zahtevna preizkušnja. Mnogokrat se nam je vsem potrebno zelo močno
»vzeti v roke«, da lahko v sostanovalcu
uzremo, prepoznamo bližnjega, ki pogosto potrebuje od nas zgolj darilo osebne
prisotnosti, kar pomeni, da smo prisotni ob
njem v trenutkih, ko nas najbolj potrebuje.
Velikokrat smo, žal, bolj vajeni govoriti o
značaju, lastnostih, odlikah in hibah drugih
ter komentirati njihova dejanja. Največkrat
gre za sodbe in mnenja našega ega, ki
nadvse rad zavzema vzvišen položaj ter si
lasti status pametnejšega.
Stanovalci včasih potrebujemo veliko časa,
da se odpremo in se zaupamo sostanovalcu ali zaposlenemu. Celotna resnica na-

šega življenja ter odnosov s sostanovalci
in z zaposlenimi se pogosto skriva med vrsticami in v premolkih. Naši zaposleni zlepa ne preslišijo teh sporočil. Pogosto v njih
začutijo samoto, ki se pogreza v stanovalčevo srce in presega njegove moči. Zlasti
se to dogaja stanovalcem, ki so v Dom prišli po sili razmer ali tam, kjer gre preprosto le za odsotnost obiskov svojcev. Tako
prizadetemu, ranjenemu srcu stanovalca
je težko prepoznati, začutiti ali celo nemogoče videti sočutno ustrežljivost zaposlenega in dobroto, radost v srcu bližnjega.
Do sebe imam prijazen, ljubeč odnos. Vse
kar čutim, doživljam v sebi ali okrog sebe,
lahko umirjeno, nevsiljivo prenašam na zaposlenega. Če zaposlenemu zaupam, se
nanj lahko zanesem, da bo vse, kar se odstira, razgrinja, preliva v najinem odnosu,
ostalo skrito drugim očem in ušesom, potem lahko med nama teče bolj vzajemen,
prijeten, sproščen krogotok. Mnogokrat se
stanovalci lažje, bolj odprto, iskreno kot
svojcu zaupamo zaposlenemu.
Stanovalec, ki pride v naš topel, prijazen
Dom, je za zaposlenega prazen, nepopisan list. Med njima ni starih zamer, nesoglasij, bolečih razhajanj, zato lahko
vzpostavita bolj sproščen, srčen, prijeten
odnos. Resnično ozadje teh naših pristnih,
spontanih odnosov je tudi v tem, da nekateri naši svojci v današnji bitki s časom
namerno ali nenamerno kar malce »pozabijo« na nas in nas povsem prepustijo
skrbi zaposlenih. A naj so naše neutrudne
čebelice in brzi čmrlji še tako prizadevni,
dobrosrčni, hvalevredni, ne zmorejo do
potankosti nadomestiti krhke, ranljive pra-

Tudi prijateljstvo ima svoje meje - nebo. Linda McFarlane
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znine, globoko občutene, tesne, bogate
bližine med stanovalcem in svojcem.
Stanovalci in svojci pogosto pozabljamo,
da imajo tudi naše nadebudne, vrlo iznajdljive mravljice in mravljinčki svoje stiske,
težave, bolečine, predvsem pa imajo svoje družine. To zadnje enostavno odrivamo ven iz zavesti ter od njih veliko preveč
pričakujemo, oziroma zahtevamo, da se
nam posvetijo več kot zmorejo. Saj smo
vsi skupaj samo ljudje, s svojimi življenjskimi zgodbami, radostnimi ali žalostnimi
obrazi, močnimi ali šibkimi sposobnostmi,
neverjetnimi izkušnjami, bogatimi ali revnimi občutki, najboljšimi ali temnimi trenutki,
s sladkimi ali grenkimi kapljicami v sebi.
Tudi takrat, ko se počutiš kot osamljeno
drevo, vedi, da lahko nekomu nudiš zavetje v tvoji blagodejni senci.
Vsi zaposleni v CSS-ju, pa naj bo delavka/
delavec v kuhinji, pralnici, tehnični službi ali
v upravnem, terapevtskem, negovalnem
timu, vztrajajo v kvalitetnih, odprtih odnosih
s stanovalci in tudi s svojci, v katerih prevladuje prijaznost, toplina, sočutnost, dobrovoljnost, razumevanje. V slogi je moč! Če
ti nekdo nalašč stopi na nogo, ga ne odrini.
Morda je to znamenje, da te potrebuje.
Za preprečevanje slabe volje, nestrpnosti,
zajedljivosti, osamljenosti pa dolgočasja
imamo stanovalci v Domu na razpolago
pestro izbiro aktivnosti. Od različnih aktivnih ali pasivnih gibalnih vadb (naša fizioterapevtka zelo izvirno, domiselno izbira vaje)
za izboljšanje in vzdrževanje psihofizične
kondicije, ročnih spretnosti za izboljšanje
fine motorike, učenja dnevnih aktivnosti za

stanovalce po poškodbi ali kapi, kreativnih
delavnic, kjer naši delovni terapevtki kar
prekipevata od idej in zamisli, ki jih najbolj
zavzeti stanovalci radi uresničujejo. V teh
delavnicah pogosto, s pomočjo zaposlenih, sodelujejo tudi stanovalci z demenco,
ki potrebujejo več pozornosti in so pri vsaki
aktivnosti vedno prijazno nagovorjeni ter
primerno spodbujeni. Ne gre prezreti številnih vaj za ohranjanje dobrega spomina,
vsakomesečnih praznovanj rojstnih dni,
množice raznovrstnih koncertov, šolskih
predstav, otroških nastopov, zanimivih predavanj, srečanj skupin za samopomoč po
oddelkih, kegljanja na ruskem igrišču, sprehodov, skupinskih iger in vadb na prostem,
piknikov pa sladkanj zunaj pred Domom ter
drugih zanimivih dogajanj.
Še po nečem je zadnjih pet let znan naš
Dom. Po vsakoletnem trimesečnem popolnem prenavljanju enega izmed oddelkov ali drugih delov Doma. Običajno
takrat razbijanju, vrtanju, ropotu ni videti
konca, nestrpnost in nezadovoljstvo med
posameznimi stanovalci počasi naraščata, potrebno je še več potrpežljivega pregovarjanja sostanovalcev, pomirjujočih,
spodbudnih besed zaposlenih. Velikokrat
slišimo pogumne, spodbudne, sočutne
besede: “Saj bo šlo. Zmogli bomo. Vztrajajmo do zadnjega diha!” In tako gremo
naprej iz dneva v dan, bolj ali manj z roko
v roki, po svoji življenjski poti, korajžni, pokončni, potrpežljivi, vajeni vsega lepega in
hudega, bolj ali manj trmasti, močni in notranje bogati. Trdi časi minejo, trdni ljudje
ostanejo.
Alenka Oblakovič

Vse kar je slabo, z Novim letom naj zbledi! Vse kar je dobro, naj za vekomaj ostane!
Naj v miru sreča nežno vas objame!
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Vaje za krepitev spomina

Uganke

Premešajte črke in poiščite besede v znamenju decembra.

Ugani zdajci ti:

Poleti smo revčki,

Dvanajst vej ima drevo,

košato,

brez glasa smo pevčki;

vsaka veja gnezda štiri,

rogato,

čez zimo, čez zimo

sedem mladih se šopiri,

po hosti drvi.

na konjih sedimo,

v vsakem gnezdu.

(nelej)

pojemo, zvonimo.

Kaj je to?

(ikčjlugark)

(otel)

ŽBČOI

EKDAOARCJI

RŽDUINKS PKRANIZ

OIRAKKS

AARLDI

LERKODA

VLOŠAČI

EELŽJ

KDEED ZMAR

SJALEIC
Nekega dne je učiteljica na tablo zapisala sledeče:

Dopolnite zgodbo
Dopolnite zgodbo z besedami spodaj.
Dan se je dobro _______________. Že ___________ so me v poštnem
________________ razveselila nova ______________ prijateljev. Odpravila sem se še po zadnjih ________________ za naše ________________
srečanje. ___________ večer je vedno poseben. Vesela sem, ko se
_____________ vsa družina. Vnuki že na vratih _________________,
kje imam tiste lepe _______________, da jih bodo ______________
na smrekico. Najmlajši med njimi _______________ in na glas prešteje vse ____________ v jaslicah. Večerja ni ____________ a nas na ta
dan vedno _____________. To je dan ko se ______________ in smo
______________ za drug drugega.
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9x1 = 7
9x2 = 18
9x3 = 27
9x4 = 36
9x5 = 45
9x6 = 54
Ko je končala s pisanjem, je pogledala med učence, ki so se ji smejali. Ko jih je
vprašala zakaj, ji je eden izmed učencev dejal: »Prvi račun ste izračunali narobe!«
Učiteljica mu je odgovorila: »Prvega sem nalašč zapisala narobe. To sem storila z
namenom, da bi vam pokazala nekaj zelo pomembnega.
To je primer, kako vas bodo ljudje v življenju tretirali. Lahko vidite, da sem zapisala
5 PRAVILNIH odgovorov, toda nihče mi ne bo dal priznanja za to. Vsi ste se smejali
in me kritizirali zaradi enega napačnega dejanja, ki sem ga storila.

ZAČEL, RAZKOŠNA, ZJUTRAJ, BOŽIČNI, PONOSNO, NABIRALNIKU, VOŠČILA, USTAVIMO, DRUŽINSKO, ZBERE, SPRAŠUJEJO, HVALEŽNI, OKRASKE, OVČKE, POVEŽE, OBESILI, NAKUPIH

Svet okrog vas ne bo vedno cenil tistega dobrega, kar storite. Vas bodo pa zasmehovali zaradi ene napake, ki jo boste storili.

Prijateljstvo je rastlina, ki jo je potrebno pogosto zalivati. Angleški pregovor

Ne glejte nazaj! Ker se vam zdi lepše, kot takrat, ko je bilo. Ne glejte naprej!

Vedno se dvignite nad kritiko, ki jo boste prejeli in ostanite močni!
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Vrhunske umetnice drugič med nami

Že zimski čas prihaja

vedno ogreva: Prinesi mi rože. Pri nekem
drugem napevu o rožah, šopku cvetja, sem
si rastline živo predstavljala ter jesen z listjem, ki z drevja pada, se z njega usuje.

O, spet smo pri glasbi. Kolikokrat to poudarjam. Zdaj to znova zapišem. Glasba
zmeraj najde pot v skrivne kotičke srca.
Treba jo je le prav začutiti, doživljati, zbrano ji prisluhniti. Spregovoriti na svojstven
način. Vse se lahko preliva v nežne, spevne melodije harmonije. Tako bogato paleto zvokov, veselo vzdušje so nam ta torek
29. novembra v Burnikovi dvorani pričarale nam že znane gostje z društva upokojencev Fužine. S svojo skupino je tule
nastopila odlična pevka Jolanda Ravnikar. Poslušali smo mehke spevne violine,
pevko ki je spet sijajno interpretirala vse
pesmi, po daljšem času naš klavir, kitare.
Romana je gostje toplo pozdravila, pa se
jim na koncu koncerta še zahvalila za razgiban nastop.
Mehko so se me dotikale posamezne
skladbe. Vse skupaj je bilo izvedeno ubrano, občuteno.
In kaj bi s koncerta še omenjala? Naslov
prve skladbe Nocoj, ki jo drugače poje Stanka Kovačič. Še na koncu koncerta je bila
uvrščena v spored viža, s katero me Stanka

Močno sem oživela, ko sem zaslišala popularno italijansko popevko z mojih otroških
let Non ho l'età (Nono leta) in francosko
skladbo Ničesar ne obžalujem – drugače
pevka Edith Piaf. Ne smem mimo znane
črnske duhovne pesmi v angleščini, v našem prevodu – Abba, mimo stare popevke
o ozvezdju Orion, mimo naravnost čudovite skladbe Angeli živijo, mimo enako priljubljene naše popevke o mandolini.
Violinistke so se nam hkrati predstavljale
samostojno – komorna skupina. In spet so
mi zvoki našega uglašenega klavirja vneli
dušo z notranjim mirom, enako kitare.
Ko so se umetnice poslavljale od nas, ko
smo jih nagradili s prisrčnim aplavzom, ko
so nam gostje zaželele vse dobro v prihajajočem letu ter, da ostanemo nasmejani
so nam v spomin na ta dan še one poklonile celo pikapolonice – drobne kamenčke
za srečo. Takle majhen kamenček, koliko
ti to pomeni. Kamen ti da energijo, moč.
Od vsega sem bila ganjena, si še želela,
da pridejo kdaj mojstrinje ponovno med
nas, kajti brez take kvalitetne glasbe na
visoki ravni je življenje turobno.
Nataša Mihevc

Ker vse vam zdi se ljubše, kot bo takrat, ko se zgodilo bo. Zavedajte se sedanjosti!
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Že zimski čas prihaja,
ko mamca zgodaj vstaja,
ma dost skrbi
in dost trpi,
da v peč potice vsaja.
Prešiča smo zredili,
zdaj bomo ga lovili,
okol voglov,
okol plotov,
za njim bomo hodili.
Klobase so narjene,
so materi zročene,
so gvircane,
so prprane
a niso še pečene.

Pravo prijateljstvo pride takrat, ko je tišina med dvema osebama ugodna. Dave Tyson
Gentry
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Časovni stroj
Nekaj pomembnih dogodkov 80
let nazaj

Ta številka našega časopisa je posvečena praznovanju 80 let naše ustanove, kar
je častitljiva starost. O zgodovini našega
doma je bilo že kar nekaj zapisanega in
povedanega. Kaj pa se je še dogajalo
daljnega leta 1936? S temle člankom se
bomo vrnili 80 let nazaj v leto, ko so nastali
zametki našega doma.
Tistega daljnega leta smo Slovenci živeli
v Kraljevini Jugoslaviji, pod mladoletnim
kraljem Petrom. Kraljevina je bila razdeljena na upravne enote tako imenovane
banovine. Mi smo spadali v Dravsko banovino. Po štetju iz leta 1936 nas je bilo
nekaj več kot 1.000.000 prebivalcev. Prebivalstvo je bilo večinoma kmečko. Po Rapalski pogodbi je Primorska, Goriška, Istra
ter del Notranjske pripadalo Italiji. Ta del
slovenskega prebivalstva, ki je bil proti njihovi volji priključen Italiji je občutil čedalje
močnejši pritisk fašizma, med drugim je
bila raba slovenščine prepovedana. Prav
tako se je v Evropi tista leta čedalje bolj
čutil vzpon nacizma, bilo je nekakšno zatišje pred viharjem.

Svetovna gospodarska kriza, ki se je začela 1929, se je počasi umirjala. Dravska
banovina oziroma današnja Slovenija je
bila tedaj gospodarsko najnaprednejša v
Kraljevini Jugoslavije. V Sloveniji je bila tedaj najmočnejša panoga tekstilna industrija. Kriza je zavrla hiter tempo te industrije.
Lastniki so si na vse načine prizadevali,
da se njihov dobiček ne bi zmanjšal. Delavci so se znašli v brezizhodnem položaju. Nizke mezde, visoki življenjski stroški.
Zato so leta 1936 v Kranju organizirali veliko stavko, ki se je razširila po celi Sloveniji (med drugim tudi v tedanji Predilnici
Škofja Loka). V Sloveniji je stavkalo preko
8.500 delavcev tekstilne industrije. Čeprav
je bila stavka nasilno zadušena so delavci
dosegli svoj cilj, saj je bila podpisana kolektivna pogodba. Delavci pa so spoznali,
da krepitev enotnosti pomembno vpliva na
vlogo delavskega razreda.
In kaj so takrat lahko delavci s svojo poprečno plačo 400 dinarjev (takratna denarna enota), lahko kupili; štiričlanska družina si je za ta denar lahko vsak dan kupila
1 kg najslabšega kruha, na mesec 5 kg
govedine in 3 kg sladkorja na družinskega
člana. Za vse ostale potrebe jim je ostalo
15 dinarjev.
Saj poznate Radensko, pijačo z mehurčki.
Spoznamo pa jo po treh srčkih na steklenici. No, leta 1936 so 'tri srca' postala zaščitni znak, ki ga poznamo še danes.

Za Nov let ne Vem prineslo kaj bo, ga mislim pogledat ob letu povedat kak dobro je blo.
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Tega daljnega leta pa so v Škofji Loki pripravili prvo Obrtno industrijsko razstavo,
celotnega okraja Škofje Loke. Razstavo je
obiskal tudi brat Angleškega kralja, princ
George. Prav tako so v okviru te precej odmevne razstave, po dvestotih letih ponovno predstavili Škofjeloški pasijon. Predstava je potekala na dvorišču šole, tako da so
se na odru vrstili prizor za prizorom.

Šport
Letos mineva tudi 80 let od poletnih Olimpijskih iger v Berlinu. Šlo je za zadnje olimpijske igre pred vojnim zatišjem. Največjega športnega dogodka v tistem letu se
je udeležilo tudi 27 Slovencev. Med njimi
je bil tudi legendarni Leon Štukelj, odlični telovadec, ki je svojo olimpijsko zgodbo sklenil s srebrnim odličjem na krogih.
Glavni junak iger pa je po zaslugi izjemnih
atletskih predstav postal temnopolti Američan Jesse Owens. Na igrah je osvojil kar
štiri zlate olimpijske medalje. S tem je ovrgel Hitlerjevo teorijo o superiornosti arijske
rase. Zanimivo je, da je Hitler zavrnil tudi
rokovanje s temnopoltim atletom.
Leta 1936 pa je svet onemel. Na Bloudkovi skakalnici v Planici je prvi človek v
zgodovini skočil 100 m. Skakalnica je bila
uradno odprta dve leti prej. Avstrijec Sepp
Bradl je preskočil magično mejo. S tem se
je rodila nova disciplina – smučarski poleti.
Pa še ena športna zanimivost iz tistega
časa. Začetki slovenske košarke, predvsem ženske, so se začeli na Škofjeloškem gradu. Na igrišču na prostem so pri
telovadbi, ki so jo vodile Uršulinke, dekle-

ta igrala košarko. Njihova učiteljica je igro
spoznala v Angliji. Poimenovala jo je basket-ball. Seveda je bilo to igra, ki je predhodnica današnje košarke.

Svet v letu 1936
Leto 1936 je pisan kot začetek Španske
državljanske vojne, ki je potekala med
upornim nacionalsocialističnimi in vladnimi republikanskimi silami. Končala se je
tri leta kasneje s porazom republikancev
in s tem se je začela dolgoletna diktatura
generala Franca.
Se še spominjate Charlia Chaplina, smešnega možica z brki. Leta 1936 je izdal
svoj zadnji nemi film. Tega leta pa so v
Ameriki posneli znan film z Greto Garbo z
naslovom Dama s kamelijami.
80 let nazaj je v Angliji vladal kralj Jurij VI.,
oče sedanje kraljice.
V Ameriki je leta 1936 na predsedniških
volitvah z veliko večino zmagal Franklin
Delano Roosvelt, poznan tudi po uspešnem reševanju gospodarske krize. Zaradi II. svetovne vojne pa je bil predsednik
ZDA z najdaljšim mandatom.
Leto 1936 je tudi rojstno leto Papeža Frančiška, istega leta pa so na svet prijokali
tudi Ivan Kramberger (znan politik in dobrotnik z Negove), pevki Marjana Deržaj
in Beti Jurkovič.
Vsi ti dogodki so zaznamovali svet v letu
1936, med drugim se je v to zgodovino
vpisal tudi naš dom.
Uroška Uršič

Sreča dela prijatelje, nesreča jih preverja. Angleški pregovor
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NAGRADNA IGRA

Vprašanje 62. številke je bilo

Kakšno je polno ime
našega zavoda oz. doma?

Če želite postati arhitekt
svoje vse večje sreče in lastne izpolnitve,
sta osnovni pogoj za to

SPOŠTOVANJE IN HVALEŽNOST

izžrebana stanovalka pa je tokrat

čemur želimo posvetiti prihodnjo,
64. številko časopisa
Štirje letni časi

PRIMOŽIČ MARICA

Rubrike:

Pravilno odgovor na vprašanje je
Center slepih, slabovidnih in starejših Škofja Loka,

KRONIKA, SKUPINE ZA SAMOPOMOČ, PREDSTAVI SE,



MED NAMI, PRITOŽBE, POHVALE, POBUDE,
ČISTO VSAKDANJE STVARI,

Novo vprašanje, ki vam ga zastavljamo je:

RAZVEDRILO, ZAPOJMO PO NAŠE,

Koliko stanovalcev je letos prejelo

IZ STARE ZAKLADNICE, POMEMBNI DOGODKI

priznanje za bivanje v Centru?

in POGLED V PRETEKLOST

Stanovalci svoje odgovore, z imenom in priimkom,

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

lahko oddate v recepciji Centra in sicer najkasneje do

natasa.kalan@css-sl.si

25. februarja 2017

najkasneje do

Vabljeni k sodelovanju!

20. februarja 2017

Tudi takrat, ko Vam je najbolj težko, obstaja žarek upanja za srečo. Dovolite mu, da Vas
spremlja tudi v letu, ki prihaja.
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ZDRAVILO ZA DUŠO IN SRCE, UTRINEK DNEVA,

SREČNO!
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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.
December 2016 - 400 izvodov
www.css-sl.si

