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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!

Zakorakali
smo
že v september,
na kar nas v zadnjih dneh opominja že dokaj kislo
vreme. Poletje je
bilo lepo in nam je
ponudilo številne
sončne dni. Res
da vroče, a na to
smo se pripravili, da smo tisto najhujšo in
neznosno vročino lažje preživeli. Jutranje
zračenje in zagrinjanje z žaluzijami po vseh
sobah, je ob pogledu na našo hišo mogoče
kakšnemu mimoidočemu delovalo kot, da
smo zaprti, a je bilo učinkovito ter sobe ohranjalo v zmernih temperaturah.
A zdaj so se ti vroči poletni dnevni, trenuten
dež in ohladitev, ki nas spremlja, poslovili. In
takrat, ko smo se skrivali pred soncem smo
bili mi v mislih že v tistih najhladnejših, zimskih dneh, ki se bodo postopoma približali.
Takrat bo vsak dan sonca, ki nam posije v
sobe še kako dobrodošel, saj je to vir naravne toplote in daje prijeten občutek, ki vpliva
tudi na razpoloženje. Ko pa pridejo tisti, včasih ne preveč všečni, mračni, sivi, megleni
in mrzli dnevi, ko se bo temperatura spustila
pod ničlo, potrebujemo dovolj toplote.
V ta namen smo v preteklem mesecu, zadnji
dan avgusta z veseljem otvorili prenovljeno
kurilnico. Ta s sistemom dveh peči omogoča dovolj zmogljivosti našim kapacitetam in
hkrati skrbi za varčnost ter prihranke. Naši
trije hišniki vsakodnevno spremljajo delovanje, da je izkoristek najboljši, kar nam bo
tudi s prilagoditvami po posameznih nadstropjih in prostorih omogočilo učinkovito
izrabo energije in človeku prijazno okolje.
Vseeno pa je res, da smo ljudje zelo različni, nekatere hitro zebe, spet drugim je hitro
vroče. To pa so potem individualnosti, za

katere moramo tudi sami odgovorno pos-
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krbeti. Že včasih so namreč govorili, da se
moramo oblačiti čebulno, kar pomeni po
plasteh, da se lahko zlahka prilagodimo.
Druga prenova, ki je prav tako sledila v poletnih mesecih, je bila namenjena sestrski
sobi. Večji del zaposlenih v Centru je iz
vrst zdravstvenih poklicev in njihovo delo
zahteva tudi dobršen del medsebojnega
sodelovanja. Sestrska soba je prostor, ki ni
namenjen zgolj določenim timskim sestankom ali sodelovanjem med službami. Tu
ima pomembno mesto tudi centralni sistem, ki je povezan z vsemi sobami ter drugimi prostori v hiši, ki nam daje pomembne
informacije, javlja nujne klice stanovalcev
in opozarja na določene nepravilnosti, alarme ob nevarnostih in podobno.
Poleg dveh pomembnih projektov pa seveda ne smemo pozabiti na tisto vsakodnevno življenje, ki ga tu živijo naši stanovalci in
med njimi tudi mi, zaposleni. Druženje ob
sprehodih, ki smo jih izpeljali kar nekaj, druženje z mladimi prostovoljci, ki so prinesli
novo energijo, zadišalo je po palačinkah,
udejstvovali smo se v športno rekreativnih
aktivnostih, še kako poseben dan je bil tudi
praznovanje naše stanovalke Anice ob njeni okrogli obletnici. Živahno je bilo tudi ob
popoldnevih in vikendih, ko imajo več časa
za svoje bližnje svojci, ki so si tudi v parku
našli svoj kotiček, kjer so lahko v senci poklepetali in prijetno preživeli popoldne.
Spet se je odvilo kar nekaj mesecev, ki
kažejo na to, da se vsak dan znova trudimo iskati nove ideje, ki se spremenijo v
majhne ali velike projekte. S tem zgolj polepšamo vsakdan ali pa z vizijo korakamo
naprej v prihodnost.
Silva Košnjek
Direktorica
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KOLEDAR DOGODKOV
16.6.
21.6.
6.7.
29.6.
11.7.
21.7.
25.7.
26.7.
15.8.
19.8.
22.8.
24.8. in 25.8.
29.8.
31.8.

Palačinkijada
Zgodovinski krožek v Burnikovi dvorani
Pevsko dopoldne pred domom
Praznovanje rojstnih dni stanovelcev rojenih junija
Svetovni dan prebivalstva
Pohod stanovalcev na Visoko
Športno dopoldne stanovalcev skupaj s prostovoljci iz Italije
Praznovanje rojstnih dni stanovalcev rojenih meseca julija
Marijino vnebovzetje
Mednarodni dan humanitarnih dejavnosti
Dopoldanski izlet – obisk “Hiše čez cesto”
Sprehod s stanovalci na invalidskih vozičkih, do kavarne Mlinček
Praznovanje rojstnih dni stanovalcev rojenih avgusta
Sprehod s stanovalci na invalidskih vozičkih, do kavarne Mlinček

V poletnem času se na naših oglasnih deskah pojavijo
razne razglednice in pozdravi z dopustov, sliko zgoraj pa
nam je s svojega dopustovanja pri hčerki v tujini poslala
stanovalka Ivanka Manfreda, ki nam je po več kot enomesečnem povratku nazaj povedala, da se je imela lepo
ampak nas je pa tudi pogrešala.

Tudi v poletnem času naša vsakomesečna praznovanja
rojstnih dni nismo izpustili… torta, harmonika in dobra
volja so običajni spremljevalci teh srečanj.

Kako je nastalo vesolje?
Je vesolje Bog ustvaril?
Ni – to meni praviš ti . . .,
ustvarjeno je brez napake,
saj še danes se vrti.

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. V poletnih mesecih so se
stanovalci srečevali tudi na kegljanju v parku ter v hemi skupini.

Čudno, da potem verjameš,
da za vsem stoji nekdo,
kar se kdaj je naredilo
in kar narejeno bo.
V prejšnji številki sta se nam predstavila Vesna Stipetič in
njen pudelj Tobi, ki sta vključena v program Tačke pomagačke. Tobi se je k našim stanovalcem ponovno vključil v
mesecu juniju, stanovalci so nad njim navdušeni in upamo, da se ponovno srečamo.

Če primerjam ga z vesoljem
ni ta pesek čisto nič,
saj puščavo z malo sreče
lahko preletel bi ptič.

V letošnjem letu, ko na nek način naša hiša počiva in ni
velikih gradbenih oz. prenovitvenih del oddelkov, vseeno nismo zaspali. Potrebe po prenovah smo usmerili v
manjše, a še kako pomembne prostore. Tako je bila v
poletnem času popolnoma prenovljena sestrska soba s
teraso in v kletnih prostorih kurilnica.

A vesolje je brezkončno,
kje je kraj nihče ne ve –
tudi v šoli nam učitelj
to nikoli ne pove.
Stanovalce so presenetili svojci g. Jereb in dopoldne
popestrili z glasbo.

Sreča nam lahko vzame le tisto, kar nam je dala. (Angleški pregovor)
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Tudi pesek v puščavi
sam od sebe ni nastal,
da tako je, prav vsak človek
kup dokazov bi nabral.

Marija Ana Petek

V tujini je človeku od vsega najljubša domovina. (Arabski pregovor)
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Hiša čez cesto

Sladki poljub nas je prevzel

Nikar ne pomislite najprej na poljubljanje
dveh rosno mladih zaljubljenih bitij. Včasih
nas lahko na obraz in srce nežno, toplo,
ljubeče poljubi prekrasen sončni vzhod ali
zahod. V uho nam lahko, kot tih vzdihujoč
poljub, zapeljivo zveneče zapoje večglasna ptičja vokalna zasedba. Lahko me
tolažeče, vzpodbudno objame zgovorna
prijazna prijateljeva misel, ki mi je dana v
trenutku najhujše bolečine ali grozeče stiske. V ustih se mi lahko razlije omamno
sladostrasten čokoladen okus sladoleda
ali prijetno svež sadni okus skutine rezine
z gozdnimi sadeži. Vse to so lahko razveseljujoči poljubi našega vsakdana.

udeležili »peš izleta« v mesto. To pomeni,
da si je osem ali devet naših zaposlenih
vzelo dve »prosti« uri med svojim delovnim časom, v korist dotičnih stanovalcev
na invalidskih vozičkih in jih popeljali na
sprehod do mesta, natančneje do slaščičarne Mlinček pri Nami, ter jih po končanem brezmejnem uživanju ob slaščicah
ali ob pravem kavnem razvajanju pripeljali
nazaj domov. Po prihodu v Dom so se iz
naših hvaležnih src, kot po tekočem traku,
vrstili več kot zadovoljni komentarji v stilu
»bilo je kratko ali sladko« in »v majhnih
stvareh, trenutkih, pozornostih se skrivajo
najlepša darilca življenja«. In res je tako.

In v nazadnje omenjenih »poljubih« smo
uživali tudi stanovalci Centra, ki smo se,
na povabilo naših dveh delovnih terapevtk,

Alenka Oblakovič

Povej resnico, pa glej, kam boš pobegnil. (Češki pregovor)
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Zanimiv dopoldanski izlet je čakal tiste stanovalce v avgustu, ki so se odpravili v hišo
čez cesto. Pa to ni bil izlet dobesedno čez
cesto, ampak takšno ime nosi hiša, ki je polna presenečenj in nostalgičnih spominov na
preteklost, na tisti prisrčen otroški način.
Hiša čez cesto stoji v Miljah pri Šenčurju,
domačiji se po domače reče Pr' Franč. Osnovala jo je upokojena vzgojiteljica Dragica
Markun, velika ljubiteljica punčk, ki jih zdaj
zbira že vrsto let. Za svojo zbirko je iskala
primeren prostor in ko se je z Naurnovo Jerico, lastnico opuščene domačije dogovorila
za najem hiše, so se njene sanje o tem da bi
vse svoje zbirke lahko predstavila tudi drugim, začele uresničevati. Ime za ta čudoviti
svet preteklosti pa je povsem spontano nadel Dragičin vnuk Vid.

Muzej v sebi skriva vrsto različnih drugih
igrač, ne manjkajo pa tudi kmečki, gospodinjski predmeti in različna orodja… greble za pepel, loparji za kruh, omela iz sirka,
sklede za potice, testomati in naprave za
izdelavo piškotov.
Hiša je polna slik, nabožnih kipcev, kolovratov, otroških vozičkov, posteljic in zibk, itd.
Zbirke so res čudovite, prava paša za oči in
srce. In hiša čez cesto ni samo muzej, postala je tudi kulturno središče kjer se odvijajo
različni literarni večeri, Dragica pa tudi sama
napiše kakšno pesem.
Dragica je na začetku precej stvari kupovala, ko pa je okolica opazila, da se ukvarja z
zbirateljstvom, so ji ljudje sami prinesli marsikateri predmet, ki je bil tako rešen pred
propadom ali romanjem v smeti.

Številne punčke obiskovalcu vzamejo dih
in pričarajo nasmeh na obraz. Več kot 500
jih je, stare so od 70 do 80 let, izdelane iz
različnih materialov: papirmašeja, celuloida,
gume, plastike, tu so seveda tudi tiste najimenitnejše iz porcelana.
Kadar ti sreča ponuja prst, ji daj roko. (Danski pregovor)
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Vsi so padli, le še kralj stoji
Keglji, še posebej kralj in kraljica, so v
strahu pred njuno silno močjo dobesedno
kar sami padali.

Rusko kegljanje, s kroglo na vrvici, je nekoliko drugačno od običajnega kegljanja. Tu krogla zadeva od zadaj,
zato so figure razporejene v obratnem vrstnem redu.

Vam kar takoj v uteho povem, da v našem
velikem starološkem grajskem parku ni bilo
nobenega resnejšega srednjeveškega monarhičnega spopada, zaradi katerega bi bili
ogroženi obiskovalci v njem ali stanovalci in
zaposleni Centra. Res pa je bilo kegljanje (a
le v klasični obliki), o katerem bo tukaj govora, v takratnem času že močno razširjeno.
Naši delovni terapevtki sta nas stanovalce
(tiste z malo bolj ali manj močnimi bicepsi)
v vročih poletnih dneh, v povprečju vsak teden enkrat, vztrajno vabili v prijetno senco
razkošnega parka, natančneje na prizorišče
ruskega ali vrtnega kegljišča. Ponavadi sem
prevzela vlogo zapisnikarice poteka tekme
posameznih vrlo zagretih in tudi do zadnje
kaplje ogretih kegljačev.
Ni kar od muh večkrat zapored podreti
vseh devet »vražje trmasto« stoječih kegljev, sploh če si v tej igri popolni začetnik in
poleg tega star več kot 8 desetletij… Samo
poglejte naši dve mladenki go. Rozalijo in
go. Terezijo, kako sta zagnani in vztrajni!

Naši dve terapevtki Romana in Denis sta
se močno razgibali med vedno vnovičnim
postavljanjem kegljev pa zadrževanjem
krogle, da po krožni poti nazaj ni komu
priletela direktno v naročje… ta vražje
težka kugla te lahko k't hudič brcne. Udeleženci teh napetih tekem s samim seboj
smo se ob krepko ostro zasoljenih izjavah posameznikov tudi v izobilju nasmejali…. »Daj no, Jožko, malo bolj mirkaj!
Saj ne podiraš smrek!«
Moj najdragocenejši Ivan, v primerjavi z
ostalimi igralci še vedno mlad pa krepak,
je bil v uspešnem podiranju kegljev resnično »razred zase«. Kako tudi ne, saj je bil
včasih zelo aktiven kegljač - tekmovalec
v okviru športnega društva regionalnega
MDSS Kranj in ima zato kegljanje »v ta
malem prstu«.
Rusko kegljišče v obliko romba obrnjenega kvadrata (na njem je razporejenih
devet kegljev) je lahko različnih velikosti.
Keglji imajo običajno imena kralj (omenjen
v naslovu), kraljica in številke od 1 do 7.
Pri ruskem kegljanju ali kegljanju s kroglo
na vrvici se le-ta meče tako, da zadeva
keglje od zadaj. Slepi in slabovidni igralci
se največkrat med seboj pomerijo na tovrstnem kegljišču. Nekateri med njimi tekmujejo tudi na steznem kegljišču.

Prvi zapisi o kegljanju na teritoriju današnje Slovenije izvirajo iz 15. stoletja, prvi
kegljaški klub pa je bil ustanovljen leta 1880 v Ljubljani z imenom Enotnost. Zibelka
kegljaškega športa je nedvomno Nemčija, od koder se je kegljanje razširilo po vsem
svetu. V drugi polovici 18. stoletja so v Nemčiji začeli pripravljati in sprejemati enotna kegljaška pravila. Približno sto let kasneje – leta 1885 sta bili skoraj istočasno
ustanovljeni prvi kegljaški zvezi: v Dresdnu v Nemčiji in v New Yorku v ZDA. Leta
1926 je bila v Stockholmu na Švedskem ustanovljena prva mednarodna kegljaška
zveza, ki je gojila le kegljanje na 10 kegljev. Sekcijo za kegljanje na 9 kegljev so pri
tej zvezi ustanovili leta 1947 v Stockholmu. Današnja mednarodna kegljaška zveza
– Federation Internationale des Quilleurs (FIQ), ki združuje WNBA – World Ninepin Bowling Association (kegljanje na 9 kegljev) in WTBA – World Tenpin Bowling
Association (kegljanje na 10 kegljev) pa je bila ustanovljena leta 1952 v Hamburgu
v Nemčiji. Sedež WNBA ter sekcije NBC (Ninepin Bowling Classic) je na Dunaju.
Vir: http://www.kegljaska-zveza.si/clanki/KegljaskaZveza60let.pdf

Zdravilo za prehlad
Ker nam v teh dneh vreme že kaže
svoje zobe, vam svetujemo, da se že
zdaj pripravite na morebitne prehlade s
preprostim receptom.

Ob vstopu v Center se nam s svojimi več kot odličnimi
izdelki ponovno predstavljajo naši sosedje iz VDC Kranjenota Škofja Loka. Preprosti, naravni in prekrasni!

Vzemite eno čebulo, jo olupite in razrežite na koščke. Denite jo v posodo, ki
jo lahko zaprete. Dodajte 2 veliki žlici
medu ter sok polovice limone. Premešajte, pokrijte ter pustite stati čez noč.
Zjutraj precedite ter vsak dan popijte
eno žlico za zdravje in preganjanje bacilov! Hranite na hladnem.

Alenka Oblakovič

Zlato resnice je v sultanovi palači redka kovina. (Egipčanski pregovor)
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Prve omembe kegljanja, kot oblike ljudskih družabnih iger, zasledimo že v starem
Egiptu. Iz zbranih pisnih virov, ki segajo v srednji vek v obdobje med 12. in 14. stoletjem, lahko ugotovimo, da je bila ta igra, ki se je seveda odvijala le na prostem,
takrat že močno razširjena. Zanimivo je to, da so poznali dva načina kegljanja. Pri
prvem so metali kroglo proti kegljem po zraku, pri drugem pa so jo kotalili po tleh.
Priljubljenost te igre med ljudmi je nenehno narekovala izboljšave tako ploskve, po
kateri so se kotalile krogle, kot tudi športnih rekvizitov (keglji, krogle).

Daj ljudem nasvet, če te ne poslušajo, naj jih stiska nauči. (Etiopski pregovor)
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Počutila sem se kot nevesta

MED NAMI
Vsem skupaj in vsakemu posebej še
enkrat iskrena hvala za vsa presenečenja in čestitke, segli ste mi do srca in ta
doživetja bodo večno z menoj!
Anica Ušeničnik

Ni bila sobota ampak prekrasen torek, 18.
julij, dan mojega 70. rojstnega dne… in
bil je dan številnih presenečenj… ne vem
komu vse bi se morala zahvaliti, da se je
pripravilo zame tako čudovito doživetje, ki
bo za vedno globoko v mojem srcu. Zagotovo zahvala gre najprej gospe Margareti,
ki je poznala mojo skrito željo in jo posredovala naprej tistim, ki so skrivaj pripravili
vse potrebno- da sem se lahko oblekla v
pravo slovensko narodno nošo.
V zgodnjem dopoldnevu je potrkalo na
moja vrata, vstopila je direktorica z drugimi
zaposlenimi… in s seboj so prinesli prečudovito presenečenje…prav vsaka mi je ob
čestitkah za moj rojstni dan izročila en kos
oblačila… narodne noše!
To so bili zame posebni občutki, ki jih z besedami sploh ne znam opisati… delovni terapevtki Denis in Romana sta mi pomagali
pri oblačenju tega dragocenega oblačila
in že takrat sem se počutila kot nevesta!
Narodna noša zame namreč ni le kos oblačila, to je naš simbol, to je naša zgodovina, dediščina, simbol narodne zavesti… in

oblečena v narodno nošo sem se počutila
kot prava Slovenka.
Pa to še ni bilo vse. V recepciji so me čakali moji najdražji, prijatelji, znanci ter tudi
člani društva Debra. Ni manjkala niti torta
in zvoki harmonike… in povrhu vsega me
je pred hišo čakalo še eno presenečenjekočija z vpreženimi konji, s katero smo se
popeljali po mestu Škofja Loka. Vse te trenutke še zdaj podoživljam in vsem, ki ste
pripomogli, da je bil ta dan tako čudovit in
neprecenljiv, najlepša hvala!
Vrstile so se čestitke in praznovanje in
v naslednjih dneh me je pričakalo še
eno presenečenje. Obiskali so me številni prijatelji iz društva Debra in zdravniško osebje Dermatološke klinike ter mi
poklonili sadiko japonskega javorja, ki
smo ga ta dan tudi posadili v rondo pred
Centrom… še eno čudovito darilo, še en
pomemben simbol in še ena moja moja
velika ljubezen- narava.

Kadar nič ne pomaga, samo glasba obriše solze in opogumi srce. (Nemški pregovor)
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Gorenjska narodna noša je ena izmed najbolj bogato okrašenih slovenskih noš. Osnova je prišla iz Avstrije in se z leti
izoblikovala v nošo, ki jo poznamo danes. Gorenjska ljudska
noša se je uveljavila kot tradicionalna narodna noša in je tako
tudi največkrat uporabljena - nosijo jo tako člani različnih narodno zabavnih ansamblov, godb na pihala, pa tudi pri turističnih
spominkih je največ lutk oblečenih prav v gorenjsko nošo.
Žensko nošo sestavljajo dolga svilena obleka, ki je lahko
različnih barv (modra, zelena, rdeča, rjava, siva), svilena
ruta, svileni črni predpasnik in rokavci, to je bluza s kratkim
životom, katere posebnost so v gube nabrani rokavi, ki se
razprejo, ko pokrčimo roke. Svileno ruto so si dekleta malce
nad pasom spele in dodale svež, rdeč nagelj. Na desni strani pasu, prav ob boku, pa so nosile lepo zložen robček, ki
je bil obrobljen s čipko. Pod obleko so nosile po dve zelo nabrani dolgi spodnji krili
(untari), da so pokazale svojo obilnost in tako tudi izgledale bogatejše. Več ko so jih
imele, bolj so bila premožne in zato zaželene. K temu so prispevale tudi nogavice
z bunkicami, ki so nogo optično odebelile. Okoli bokov so nosile kovinski pas (sklepanec) s trakom, na glavi zavijačko, poročene pa avbo. V rokah so ženske rade
nosile »kranjski cekar«, za polepšanje pa so uporabljale nakit, zaponko in uhane.
Moški so nosili hlače do kolen, navadno iz irha (irharice) in visoke škornje nad koleni, čez srajco pa telovnik (lajbč). Prek srajce so nosili svileno ruto, ki je bila večinoma prekrita s telovnikom, le pri ramenih in vratu so se videle njene žive barve. Na
srčni strani telovnika so imeli pripet svež nagelj, ki je veljal kot simbol Gorenjske,
danes pa tudi Slovenije.

V človekovih besedah leži njegova čast. (Finski pregovor)
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Otroci za edinost v CSS Škofja Loka

Pohod na Visoko
Sora, je iz 17. stoletja. V začetku 20. stoletja se je za to Kalanovo posestvo uveljavilo ime Tavčarjev dvorec, po znamenitem
slovenskem pisatelju in politiku Ivanu Tavčarju, ki je verjetno najbolj poznan po delih
Visoška kronika in Cvetje v jeseni (trenutno
gostuje po Sloveniji tudi istoimenski muzikal, ki je bil uprizorjen tudi že pred dvorcem
na Visokem). Pri pisanju zgodovinskega
romana Visoška kronika je bila mogočna
domačija in Kalanova rodbina vir navdiha.
V nekdanjem stanovanjskem objektu je na
ogled stalna razstava Visoška domačija pripoveduje, že kar nekaj let pa je tu tudi čudovita poročna dvorana, ki mladoporočencem in svatom zagotovo vtisne poseben
pečat. Na posestvu stoji tudi gospodarsko
poslopje s tipičnim kozolcem – toplarjem.
Albina Češnjevar, Tončka Langerholc, Terezija Košir, družabnik Srečko Jugovec, Marija Primožič, Marko Galičič,
Ivanka Porenta ter delovna terapevtka Denis Kamnar so
skupaj preživeli odlično rekreativno dopoldne.

V sredini meseca julija se je na povabilo deloven terapevtke Denis kar nekaj pogumnih
stanovalcev odločilo, da dopoldne preživijo v naravi- pohodniško. Za cilj so si izbrali
Tavčarjevo domačijo na Visokem, ki v svoji
okolici skriva nešteto poti, ki so dostopne in
nezahtevne, a vseeno ponujajo možnost,
da se dodobra razgibaš. Dobre možnosti za
razgibavanje so tu tudi za kolesarje.
Kmečki dvorec, ki leži med okoliškimi griči
in gozdovi, nedaleč stran teče Poljanska

Na robu gozda je Ivan Tavčar postavil kapelico z družinsko grobnico, v kateri je tudi
sam pokopan. V bližini stoji tudi bronast kip
pisatelja, ki gleda proti svojemu rojstnemu
kraju, Poljanam.
Naši stanovalci so svoj sprehod ali pohod
prilagodili svojim zmožnostim, nekateri nekoliko hitreje, drugi počasneje, a vendarle so vsi dobro poskrbeli tako za telo kot
duha, zraven pa ni manjkalo tud drugih informacij, kot npr. poznavanje zdravilnih zelišč in opazovanje ter spoznavanje okolja.
In sodeč po vtisih ter idejah za prihodnje
podvige takšno druženje v prihodnosti zagotovo še pride ponovno na vrsto.

Prijateljstvo je ljubezen brez kril. (Francoski pregovor)
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Otroci za edinost iz katoliškega cerkvenega
gibanja Marijino delo so otroci in najstniki
med 9-im in 17-im letom starosti, ki v sebi
nosijo, čutijo in živijo z idejo za boljši svet;
da tam, kjer so, gradijo boljše odnose.
O sebi pravijo: "Živimo v 182-ih državah
sveta. Govorimo različne jezike, smo različnih narodov, kultur in religij, povezuje pa
nas skupni cilj živeti za zedinjen svet ter
širiti kulturo miru in bratstva med narodi.
Verjamemo, da le ljubezen lahko spremeni
svet. Naš slog življenja medsebojne ljubezni po Jezusovemu zgledu želimo razširiti po
vsem svetu. Začenjamo v našemu okolju in
se poslužujemo vseh sredstev, da bi porušili
pregrade, ki nas ločujejo. Tako bomo zgradili zedinjen svet med nami."
V času od 17. 7. do 30. 7. 2017 je v dveh,
med seboj tesno povezanih, enotedenskih
delih potekal Mednarodni tabor skupine
Otroci za edinost, z naslovom ČLOVEK -

SVET 2017, ki se ga je udeležilo 300 mladih iz vsega sveta (v starosti od 14 do 17
let). Prvi - razmišljajoči teden se je odvijal v
kraju Križevci na Hrvaškem. Drugi - dejavnostni del je potekal v 30. evropskih mestih, med drugim tudi v Sloveniji, natančneje
v Škofji Loki.
Skupina 35-ih mladostnikov se je v tem 2.
tednu odločila svoje življenje v medsebojni
ljubezni posvetiti različnim generacijam v
našem mestu, zato so se razdelili v manjše
skupine in se pomešali med nas stanovalce
našega Centra, med otroke v vrtcu Sončni
žarek in med škofjeloške skavte ter druge.
Že v ponedeljek dopoldan naj bi se v Domu
pojavilo 7 nadebudnih deklet iz okolice Torina, a jih je nekje na poti močno »napral«
dež, zato so svoj obisk prestavile na naslednji dan. V torek, ko smo pred Domom imeli
organizirane športne igre za stanovalce, so
dekleta prišla s slovenskima spremljevalkama, gospo Beti Šušteršič in gospo Tino
Radič, ki je tudi organizirala njihovo sodelovanje s CSS. Dve dekleti sta tudi za silo
razumeli slovenski jezik.

Zamolčati resnico se pravi skrivati zlato. (Grški pregovor)
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Vsem skupaj so naše terapevtke na začetku v grobem razložile in nazorno pokazale
kaj naj bi počeli pri posamezni športni nalogi
ali vaji stanovalci in kako naj bi se hkrati v
ves športni program s svojo pomočjo stanovalcem vključila dekleta. V vmesnem programu so dekleta zaigrala nekaj melodij na
svoje instrumente.
Začetna sramežljivost in zadrega pri dekletih
sta hitro prešli v dobro voljo in navdušenje.
Zlasti potem, ko je med bolj ali manj aktivne
udeležence prišel stanovalec Marko s harmoniko. Takrat so dekleta z velikim dobrovoljnim žarom zaplesale z našimi stanovalci
in jih potem radostne pospremile h kosilu.
V sončnem sredinem dopoldnevu so dekleta najprej s svojim kratkim glasbenim nastopom razveselila naše julijske rojstnodnevne
slavljence, ki so tisti dan slovesno prazno-

MED NAMI

vali v Burnikovi dvorani. Zatem pa so pridne
najstnice in gospa Beti, z veseljem poprijele
za invalidske vozičke ter peljale nekatere
naše ljube gospe Ane, ki so tisti dan »godovale« k sv. maši v mesto, natančneje v
kapucinsko cerkev sv. Ane.

Počitniški pozdrav

Tam jih je vse skupaj čakalo še eno veliko
presenečenje: ponovitev »nove maše« br.
kapucina Luke Modica, ki sicer izhaja iz župnije sv. Mihaela na Blokah. Nato so se res
duhovno bogate in čustveno pomirjene vrnile v Dom ter se za konec zadovoljne in srečne poslovile od nas. Ljubezen ima več kot
sto tisoč različnih jezikov, zato res ne pozna
ovir. Drage naše zlate punce in vaši prijazni
spremljevalki, Bog povrni za vaše več kot
odlično, zgovorno, jedrnato pričevanje Ljubezni med nami.

Vreme je bilo lepo in je ponujalo prekrasen razgled na bližnje vrhove Ojstrice,
Lučkega Dedca in Koroškega vrha. Pri
vzponu na 1808 m visok vrh sva porabila
kar nekaj kalorij, zato sva se ustavila pri
Kocbekovem domu in si privoščila okusen
domač pasulj, za zdravje pa kot se za hribovca spodobi tudi ˝ta kratkega˝.



Popotnik postoj – kar si ti, smo bili mi…
KORITNIK Mira (1921)
BIZJAK Ivan (1937)
BERNARD Rajmund (1939)
GOROPEVŠEK Alojz (1931)
METLJAK Karel (1925)
JERAM Pavel (1922)

ZALOKAR Helena (1914)
NASTRAN Leopoldina (1926)
TAJČMAN Leopoldina (1925)
DAGARIN Antonija (1925)
MORE Antonija (1932)
LAVTAR Minka (1921)

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




Popolna blaženost raste samo v mirnem srcu. (Hindujski pregovor)
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Kar nekaj časa sva uživala na soncu in
občudovala naravo, na poti navzdol pa
sva se zapletla v pogovor z lovcema. Ob

njuni zanimivi zgodbi o lovu na gamse je
čas minil, kot bi mignil.
V dolino sva sestopila preko pašnika, kjer
je govedo počivalo v popoldanski senci
in se ni zmenilo za mimoidoče popotnike.
Prijetno utrujena sva se odpeljala proti
domu z mislijo, da se še vrneva.
Izlet v planine je balzam za dušo in telo!
Toplo vam ga priporočam!
Andreja Sušnik

Alenka Oblakovič

BILI SO MED NAMI



Po duši sem ljubiteljica hribov, zato sem
se v času dopusta z možem povzpela na
Korošico v Kamniško-Savinjskih Alpah.

Vse besede povežite med seboj in jih smiselno uporabite v stavku, vrstni red
besed ni pomemben.
STENA + SLIKA + MAMA
OKNO + SESTRA
MORJE + AVTO
KLOBUK + TRGOVINA
SONCE + SLADOLED
Sestavi besedo, da se bo končala s končnico AK
D______________
M______________
R______________
O______________
V______________
T______________
S______________

Človek je trši od kamna, pa krhkejši od jajca. (Hrvaški pregovor)
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ČISTO VSAKDANJE STVARI

Terapevtska skupina za osebe po možganski kapi

Naše občine in grbi
Večina naših stanovalcev prihaja iz štirih
občin, mesta Škofje Loke ter obeh dolin:
Selške kjer je občina Železniki in Poljanske, kjer sta občini Gorenja vas- Poljane
in Žiri. Niso pa to samo stanovalci Centra ampak se tudi s storitvami pomoči na
domu vključujemo v domače okolje teh
štirih občin.
Po površini največja in tudi za delo na terenu najbolj razgibana je občina Gorenja
vas- Poljane, za njo prav gotovo sledijo
Železniki, najbolj oddaljena od Centra pa
je občina Žiri.
Vendar pa stanovalci v domu niso samo iz
teh občin, prihajajo tudi iz drugih in sicer:
Kranj, Kidričevo, Gorje, Vipava, Šenčur,
Medvode, Mengeš, Koper, Ljubljana, Žužemberk, Bled, Grosuplje… Kot zanimivost vam tokrat nekaj malega predstavljamo skozi simboliko oz. njihove grbe.

V Domu imamo veliko stanovalcev, ki so
utrpeli možgansko kap. Za njih smo ustanovili terapevtsko skupino, ki se srečuje
enkrat na teden. Vključenih je do 15 stanovalcev, ki so že nekaj let ali celo desetletij po možganski kapi.
Na začetku skupno izvedemo osnovne vaje,
se ogrejemo nato pa se razdelimo na manjše
skupine. Skupino vodita fizioterapevtki skupaj s pomočjo delovnih terapevtk. Preden
smo začeli z skupino smo stanovalce testirali, tako da lahko spremljamo njihov napredek.
Cilj je ohranjati ali celo izboljšati gibljivost,
moč, vzdržljivost samih mišic, izboljšati koordinacijo ter k tem vključiti tudi kognicijo.

Pri vadbi uporabljamo različne pripomočke od različno velikih žog, stožcev, obročev, palic, delovni terapevtki pripravita
pripomočke za kognitivni trening z različnimi didaktičnimi pripomočki. Naredimo
postaje, tako da vsi stanovalci izvedejo
pripravljene vaje po svojih zmožnostih.
Stanovalci radi prihajajo na vadbo, sodelujejo, spodbujajo drug drugega, včasih se
pokaže celo tekmovalnost. Veliko se smejemo, zabavamo, skratka ob vadbi vedno
tudi uživamo.
Magi Knežević

Bolje je slabo živeti v svoji domovini, kot pa v zadovoljstvu v tujini. (Indijski pregovor)
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Škofja Loka: zanimivost
škofjeloškega grba je
zamorec. Po legendi se je eden
od freisinških zemljiških gospodov,
Abraham, peljal v
Poljansko dolino,
medtem pa ga je napadel medved. Zamorec, ki je bil njegov podložnik, pa se
medveda ni zbal in ga je ubil s puščico.
V zahvalo mu je škof obljubil, da »ga bo
naredil slavnega, da ga bodo pomnili še
mnogi rodovi«. Zamorec s krono je pos-

tal simbol freisinške škofije, posledično pa
tudi mesta Škofja Loka.
Železniki: grb občine Železniki je upodobljen na ščitu poznogotske oblike.
Diagonalno je razdeljen na štiri polja,
kar prikazuje geografsko značilnost
občine. Osnovni motiv na ščitu je plavž, grb
pa ima ob straneh vkomponirana dva ročno
kovana žeblja. V desnem belem polju ščita
je znak čipkarstva, »klekelj«, v levem belem
polju pa je upodobljena smrekova vejica, ki
simbolizira gozdarsko panogo občine. Zgornje polje je modre barve, spodnje pa zelene.
Žiri: grb občine Žiri
je upodobljen na
ščitu poznogotskega stila, sanitske
oblike. Ščit ima dve
polji, ki ju po sredini horizontalno deli
srebrna valovnica s
petimi vali. V zgornjem zelenem polju so trije bukovi (fagus sylvatica) žiri, razporejeni v
trikotnik. Dva sta narisana vzporedno z zgornjim robom, tretji pa je med njima nekoliko
nižje. V spodnjem polju je na modri podlagi
narisan zlati lintvern z razprostrto perutjo in
enkrat zaobrnjenim puščičastim repom. Zlati
trak, s katerim je obrobljen ščit, lahko služi le
kot grbovni okras.

Vsak srečen človek je lep. (Irski pregovor)
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Gorenja vas- Poljane: grb občine
Gorenja vas - Poljane je upodobljen na
spodaj polkrožnem
španskem ščitu.
Grb ima obliko ščita in je sestavljen
iz treh barv: bele,

zelene in modre. Pero in čopič predstavljata osrednji motiv. Osnova je kvadrat s
stranico a, s tem, da je pravokotnik dimenzij a:3a/4, polkrožni del pa ima polmer a/2.
Zgornje polje je pravokoten enakokraki trikotnik. Figure v grbu so na osi, oddaljeni
a/4 od navpičnih robov. Osnovna delitev
ščita izhaja iz črke Y.

Najstarejša gostilna v Spodnji Savinjski dolini

utrujene konje in s sposojenimi vozili naprej. Pri povratku pa so vpregli spet svoje konje in odšli proti domu. Tudi danes si izposojamo, vendar ne konje, ampak avtomobile.
V tej gostilni je tudi prespal Napoleon, ko
je je bil s svojo vojsko na pohodu. Njegovi
vojaki so prespali ob cesti blizu gostilne. V
spomin na ta dogodek so domačini posadili lipo, ki jo je nekdo pripeljal iz Francije
in je lipa posebne vrste- lipa povešava.
Njene veje ne rastejo, kot rastejo veje pri
vseh drevesih, ampak se veje povešajo
navzdol do tal. Ko obiramo lipovo cvetje
za čaj, lahko sedimo na travi. Mislim, da
take lipe v Sloveniji ni nikjer, čeprav je Slovenija dežela lipovih dreves.
In v tistih davnih časih je Napoleon na današnjem ozemlju Slovenije, Istre in Dalmacije vse do Boke Kotorske formiral »Ilirske
province« z glavnim mestom Ljubljana.
Tako je francoska oblast tudi pri nas novačila mlade fante za vojaško službo. Naši
fantje so se temu upirali in se skrivali po
bližnjih gozdovih, ljudje pa so jih imenovali
skrivači ali kar »rokovnjači«, ki so tudi napadali predstavnike oblasti. Zgodilo se je,
da so ti rokovnjači napadli skupino vojakov
in oficirjev, ki so potovali proti Ljubljani, na
UČAK-u nad Trojanami, kjer je bilo ubitih
5 oficirjev. Ob 200. obletnici dogodka je
19. junija 2009 francoski konzulat na tem
mestu postavil obelisk, na njem pa je v več
jezikih napisano posvetilo umrlim.

Kot zanimivost vam pošiljam sliko najstarej-

Bila je poznana daleč naokrog, tudi preko

še gostilne v Savinjski dolini (danes občina

meje, saj je imela konje, ki so jih posojali

Prebold), ki je stala ob glavni cesti Maribor

furmanom, ki so vozili razno blago iz Trsta

To je v nekaj stavkih davna zgodovina naših krajev.

– Ljubljana. To je bila Kolenčeva gostilna.

v Gradec. V tej gostilni so zamenjali svoje

Marija Ana Petek

V vsaki zmagi je poraz, v vsakem porazu zmaga. Vztrajni zmagujejo.
(Italijanski pregovor)

18

ČISTO VSAKDANJE STVARI

Furmanstvo je prevažanje blaga in
ljudi z vozovi in kočijami. Od konca
15. stoletja je bilo furmanstvo pomembna dejavnosti kmečkega prebivalstva. Najbolj je cvetelo v 18. stoletju, prej je prevladovalo tovorništvo.
Furmanstvo se je razvijalo na manjše
in večje razdalje. Na večje razdalje se
je furmanstvo odvijalo predvsem po
velikih, furmanskih cestah od severa
proti Jadranskem morju. Furmanske
gostilne ob cestah so prevoznikom
dajale zatočišče, hrano in počitek
vprežnim živalim, številne so imele
velike hleve, v katerih je bilo prostora
vsaj za 20 konj.
Na strmih klancih so uporabljali priprego za težke tovorne vozove, na katerih je bilo naloženo od 3,4 do 5,6
ton blaga. Posojanje konj ali volov za
priprego je bilo za prebivalstvo dodaten vir dohodka. Vožnja je bila zelo
odvisna od vremena in razmer na
cesti, tovorni voz je npr. potreboval
za pot od Trojan do Trsta več kakor
50 ur vožnje.
Z izgradnjo železniških prog v 19.
stol. se je bolj razvilo furmanstvo na
krajše razdalje, zlasti za prevoz blaga
in oseb do železniških postaj.

Malo se naučimo iz zmage, mnogo iz poraza. (Japonski pregovor)
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Murski vikend

Poletje je čas številnih družinskih izletov in
zadnji vikend v avgustu, ko nas je sonce še
močno grelo, smo se na povabilo družinskih prijateljev odpravili na posebno doživetje v Prekmurje.
Kraji, kjer se voziš med številnimi vasmi,
se vzpenjaš in spustiš po gričkih in večinoma se mi je zdelo, da sploh ne vem kje
sem, saj je ena vas enaka drugi. Po jutranji vožnji, srečanju s prijatelji na njihovem
domu ter okrepčilu je na dvorišču zatrobilo.
Po nas je prišel taksi kombi, ki je zbrano
družbo odpeljal na začetek prvega doživetja- čolnarjenja po Muri.
Sprejel nas je vodnik Marko, ki nas je s svojimi pomočniki iz Društva čolnarjev Dokležovje primerno opremil z vesli in rešilnimi
jopiči, čoln pa nas je že čakal na obrežju.
Preden smo se podali na reko Muro smo
se posladkali še z odličnimi krapči, neke
vrste pito, kjer je glavna sestavina skuta.
Vodnik je označil naš dan kot murski well-

nes, saj široka reka Mura z nekaj manjšimi
brzicami ponuja nekaj povsem drugačnega kot rafting na Soči. A v istem stavku je
povedal, da je reka še vedno reka in kljub
temu da deluje lena in mirna temu še zdaleč ni tako. Ob mirnem čolnarjenju nam je
pokazal na vrtince in druge nevarnosti, ki
bi te prav zlahka potegnili vase. Čolnarjenje je sicer primerno za vse generacije in
ne zahteva posebnega napora. Sezona
čolnarjenja se začne spomladi, vrhunec
doseže v zgodnjem poletju, vse do prvih
novembrskih dni, po želji pa je spust mogoč tudi pozimi. Na spustu smo se večkrat
ustavili, saj so poskrbeli tudi za malico z
različnimi prekmurskimi dobrotami, nakupili moko v Babičevem mlinu, se sprehodili
po t.i. otoku ljubezni (tja je nekdaj zahajala
grofica, ki je preživljala poletne dni ob svojem kopališču in kot pravijo zgodbe domačinov, običajno v moški družbi).
Múra (madžarsko Mura,nemško Mur, prekmursko Müjra, Möra) je reka, ki izvira v
Radstadtskih turah v Avstriji teče nekaj
časa proti vzhodu in severovzhodu, nato
pa zavije proti jugu skozi Gradec mimo
Šentilja do avstrijsko-slovensko meje. Njena skupna dolžina je 465 kilometrov (98
km v Sloveniji, 295 v Avstriji). Po meji teče
do Radgone, nato skozi Slovenijo, potem
po slovensko-hrvaški meji do hrvaško-madžarske meje in po njej, na Hrvaškem pa
se pri Legradu kot levi pritok izlije v Dravo,
ta pa kasneje v Donavo. Pokrajino na levem bregu Mure v severovzhodni Sloveniji
imenujemo Prekmurje, ki skupaj s Prlekijo
na desnem bregu tvori Pomurje. Čez Muro
je zgrajen tudi najdaljši slovenski most na

Dobro je prav začeti, še bolje prav končati. (Nemški pregovor)
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avtocesti Vučja vas – Beltinci pri Bakovcih
(mi smo pod njim napravili krajši postanek),
dolg je 833 metrov.

tivnimi mizami, 3D predstavitvami in drugimi vizualnimi učinki preseneti in navdušuje tudi odrasle.

Naša družina je sedela na zadnjem delu
čolna, ob vodniku, ki nam je skozi celotno
popoldan pripovedoval o reki Muri v preteklosti, o edinstvenem življenjskem okolju
živali in rastlin v Evropskem prostoru, o
bobrih, ki se vračajo in živijo ob reki, (dobro
so se videla drevesa, ki jih podirajo in pripravljajo za gradnjo), o etnološkem izročilu
in plavajočih mlinih (nekoč jih je bilo kar
94), o mlinarjih in brodarjih, ki te popeljejo
čez Muro,o mistiki in pravljičnih zgodbah in
še o marsičem. Vodnik je bil res zakladnica
o svojem kraju in življenju ob reki. Ob koncu čolnarjenja, ki je bil naš prvi, je seveda
sledil še krst, ki je primeren za to področjez vesli smo ga dobili po zadnji plati. Dan se
je počasi prevesil v noč a dogodivščin še
ni bilo konec, naslednji dan nas je čakalo
novo presenečenje.
Po ležernem jutru, otroci so imeli priložnost
uživati in skočiti še v domači bazen, nas
je pot peljala proti Goričkem v Doživljajski
park Vulkanija. Se sprašujete zakaj takšno
ime? Ker je pri Gradu na Goričkem pred 3
milijoni let bruhal vulkan in v tem doživljajskem parku so ga ponovno obudili. Park je
priložnost za spoznavanje vulkanov, geoloških značilnosti našega planeta in še posebej Goričkega.

Po uvodni predstavitvi vodiča nas je krtek
Oli odpeljal v posebno dvorano, kjer smo
se ob pomoči izvirne 3D stereoskopske
tehnike, popeljali skozi zgodovino vesolja, vse od Velikega poka, do izoblikovanja
Osončja in Zemlje. Spoznavali smo kaj se
je v daljni in bližnji preteklosti dogajalo na
ozemlju, ki je danes na Goričkem, kako je
bruhal vulkan v okolici Gradu, kakšni trobčarji so lomastili tam naokoli, kaj je prinesla ledena doba in kakšna je raznovrstnost
Goričkega danes. Pot nas je nato vodila
naprej do dvigala, ki nas je popeljal v globino Zemljine skorje, na površje pa smo se,
ponovno ob pomoči številnih interaktivnih
učinkov, vrnili z Oljevim podzemnim vlakcem. Ko je bil obisk končan, so imeli otroci
samo en komentar, da je bila pot prekratka.
Za vse tiste, ki jih narava in geologija zanimata še bolj podrobno, je v tipični prekmurski hiši poleg parka predstavitev geoloških značilnostih Goričkega. Pobliže

Na doživljajsko pot skozi zemljo in lavine rove nas je popeljal krtek Oli, maskota
doživljajskega parka. Kljub temu, da je
park še posebej zanimiv za otroke, prav
zagotovo s svojimi informacijami, interakZakrpano prijateljstvo le redkokdaj postane celo. (Nizozemski pregovor)
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lahko spoznaš mineral olivin ter nekatere
druge minerale in fosile Goričkega, značilne kamnine, mineralno vodo in za kaj vse
so naravni materiali z Goričkega uporabni
(kremenov pesek, glina). Ljubitelji narave
si lahko ogledajo še posebno zanimiv filmček o naravi Goričkega.

RAZVEDRILO

Obisk parka je bila izvrstna pika na i in ko
boste kdaj v prihodnosti pohajali po teh krajih, ga ne spreglejte. Naš dvodnevni izlet je
šel tako počasi h koncu, potrebno je bilo
napolniti želodčke, potem pa nazaj proti
domu. Vikend je bil odličen in nepozaben.

Rodi se pod gorami.
Beži po dolini.
Ne umre.
Ampak v morje izteče.
(aker)

Čaka, čaka, čaka, čaka.
V vodi vrvico namaka.
Jo ven povleče kdaj pa kdaj
in zopet vrže jo nazaj.
(čibir)

Nataša Kalan

Križanka
Privlačno druženje z veselimi godci
V mislih se znova vračam na začetek junija. Tedaj smo se spet razvedrili, z vsem
srcem 6.6. popoldne prisluhnili vedrim, radostnim zvokom tamburic. Notranja sreča
te je vsega čisto zajela. Občudovali smo
zbrušeno, izpiljeno, izvrstno muziciranje
tamburašev iz Reteč. Vodja godčevske
skupine je Janez Krmelj. Tradicija igre
prehaja vrsto let iz roda v rod.
Ta dan, ko so nas gostje obiskali smo
stanovalci zvedeli nekaj o samih Retečah. Tu so doma pridni, pošteni ljudje,
med njimi se spletajo srčna, pristna prijateljstva, v okolju vladajo iskreni, topli
medčloveški odnosi. Do kraja se pride z
vlakom ali se tja pelješ s kolesom in tako
dalje. Kraj je znan po priljubljenih starih
domačih obrteh.
Pa še enkrat k kulturnemu dogodku poletnega popoldneva. Skladbe koncerta so
dopolnili prečudoviti verzi domačina pesnika Francija. Nekatere enkratne pesmi
je zložil ob svoji 80-letnici.

Zelo me je ganila barvita izvedba pesmi
Zagorski zvonovi. Sijajna je bila priljubljena pesem Anko Ančice – Dalmacija. Nekaj del sem slišala prvič v izvedbi skupine.
Tudi operne ustvarjalnosti so se umetniki
dotaknili – Verdijeva opera Nabucco – odlomek iz opere – zbor sužnjev.
Dalje hrepenim po takih koncertih, kajti
glasba ti je resnično lahko duševna hrana.
To je »kot kruh, kot požirek vode«. Tako
so se nekateri včasih izrazili.

1.
2.
3.

5.
6.
7.
8.

Nataša Mihevc
9.
10.
11.

Tamburica kot detajl na eni izmed Gasparijevih razglednic. Maksim Gaspari je bil uveljavljen umetnik in skozi razglednice je bilo dobro razvidno njegovo glavno
ustvarjalno geslo »Iz naroda za narod«.

Vojna prinese enemu bogastvo in jih sto pahne v bedo. (Portugalski pregovor)
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Pregreti vodni hlapi (1)
60 minut (2)
Državni simbol (3)
Rek (4)
Kralj živali (5)
Naša celina (6)
Brezbarvna tekočina
4.
brez okusa (7)
Temni del dneva (8)
Ločilo na koncu stavka (9)
Čas brez pouka (10)
Trava druge košnje (11)

Vojna prinese enemu bogastvo in jih sto pahne v bedo. (Poljski pregovor)
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ZAPOJMO PO NAŠE

IZ STARE ZAKLADNICE

Razglednice
Furmani so furali

Furmani so furali
sodček zrelga vinca,
sredi klančka pridejo,
ustavla se je žvinca.
Pripregli so konjiče tri,
Le voz ga, voz ga, (ime) ti!
Hi hi hi, le voz ga (ime), ti!

Junak med bojem ne misli na smrt, marveč na zmago. (Ruski pregovor)
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Razglednice, ki so mogoče v današnji
dobi številnih novih tehnologij kar malo
zapostavljene, v sebi vseeno nosijo drugačen čar in imajo svojo težo. Danes je
tudi motivika razglednic povsem drugačna, spekter motivov in namembnosti je
praktično neomejen. Če pogledamo stare
razglednice (v katere nekako lahko uvrstimo vse tiste, ki so bile izdane ali odposlane do konca 2. svetovne vojne) so
le te takrat s seboj nosile vrsto informacij
in imajo za vpogled v preteklost zelo velik
zgodovinski in kulturni pomen. Marsikomu
so npr. slike posameznih krajev predstavljale edini pogled in tudi edini stik z nekim
oddaljenim, neznanim širnim svetom.
Razglednica je slikovni kartonček, na eni
strani je prostor za krajša sporočila po
pošti. Zbirateljstvo razglednic se imenuje
deltiologija ali kartofilija. V poštnem prometu poleg razglednice poznamo tudi druge kartice, kot so voščilnice ter dopisnice
(ki že vključuje poštnino, zato ne potrebuje znamke).
Materiali, ki so jih uporabljali za izdelavo
razglednic so zelo različni. Najpogosteje
je bil uporabljen trislojni papir, ki je bil včasih kombiniran z lesom, kovino (aluminijem), tekstilom, plastiko, pluto steklom ali
usnjem. Zlata doba razglednic je trajala
tja od leta 1898 pa do konca 1. svetovne
vojne in takrat je bila med izdelovalci kar
velika tekmovalnost, kdo bo izdelal bolj
domiselno, zanimivo razglednico.

Razglednice so bile tudi zvočne, reliefne, transparentne (ki pri obračanju proti
svetlobi prikažejo še dodatno sporočilo
ali spremenijo podobo), obstajale so tudi
takšne »na poteg« (iz katerih si npr. potegnil še dodatne, manjše sličice kraja) in
večdelne. Nekatere so bile tudi nestandardnih dimenzij in oblik.
V prvih pionirskih letih, so razglednice izdajali v tehniki knjigotiska (omogočal je

Denar ne naredi toliko iskrenih prijateljev kolikor pravih sovražnikov. (Slovaški pregovor)
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naklado od petsto do tisoč primerkov), kasneje
v tehniki kamnotiska, ki
je dopuščal do dva tisoč
odtisov. Po letu 1898 se
je z izpopolnjevanjem tiskarske tehnike- fototipije
in knjigotiska- omogočilo
tiskanje visokih naklad,
kar je povzročilo širjenje in
porast uporabe tovrstnih
poštnih sporočil. S tem je
nastopila t.i. zlata doba
razglednic je trajala vse do
konca 1. svetovne vojne.
Z uvedbo novodobnih tehnologij, ofsetnega tiskanja (v 20. letih prejšnjega
stoletja), se sama kakovost izdelave slabša, tudi
zanimanje za to sporočanje zamira. V zadnjih desetletjih smo priča novim
medijem in hitrejšim komunikacijskim sistemom
(mobilna telefonija, internet). Klasično poštno posredovanje informacij je
v zatonu, a vendarle- kdo
ni vesel pozdravov iz morja in čestitke ob rojstnem
dnevu… torej upamo, da
se to sporočanje ohrani še
naprej, saj ima še vedno
svoj čar in si ob odpiranju poštnega nabiralnika
razglednice vedno vesel.

POGLED V PRETEKLOST

Poštni promet
Morje
Kadar sem poleti slučajno doma,
se s svojci rada podam na bližnjo plažo,
če mi je sončenja dovolj, sem takoj v vodi;
morje okoli mene veličastno zašumi,
ne moti me niti, če nekoliko kdaj valovi.
Plavam, uživam, zleknem se na hrbet,
brcam z rokami, z nogami, vse me poživi,
s prijatelji poklepečem, krepim si duh, telo,
zavedam se, da mi v srcu je toplo.
In kako dobro je pri morju slišat glasne škržate,
naše ljube morske brate,
včasih slišiš grlice, ptičke, občasno galebe,
marsikatera žival te z glasovi zabava,
recimo kakšna velika žaba.
Oddih na obali mi ogromno pomeni,
plavanje mi zelo koristi,
naj me poletje še dolgo ne zapusti,
nasmeh se mi v plamenečem ognju z lic zaiskri.

Nataša Mihevc

Tudi Center je imel nekoč svojo lastno razglednico.

Bolje je malo ognja, ki nas greje, kot velik plamen, ki nas žge. (Škotski pregovor)
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Poštni promet je star toliko, kolikor je stara človeška kultura. Le razvijal se je skozi
posamezna obdobja različno, vzporedno
z razvojem pismenosti, izobrazbe, kulture,
tehnike in gospodarstva.
Naloge poštnega prometa so se skozi
zgodovino spreminjale. V dobi suženjstva
je bil namenjen predvsem potrebam države in vojske, kasneje potrebam posameznim subjektov, do današnje vsesplošne
dostopnosti, se je družbena vloga poštnega prometa vedno bolj povečevala. Danes
dobro organiziran poštni promet prispeva
k povezovanju vsega človeštva. S prenosom sporočil, blaga, denarja in drugimi
opravili povezuje ves svet.
Storitve pošte so namenjene vsem uporabnikom. Prenos poštnih pošiljk se
opravlja redno in organizirano po vnaprej določenem redu, vnaprej so določeni
časi odprave in prispetja pošiljk. S sprejemom pošiljke se pošta zaveže, da bo s
pošiljko ravnala odgovorno in jo prenesla
in vročila naslovniku v takem stanju, kot
jo je pošiljatelj oddal in ob enem skrbi za
njeno tajnost.
Beseda »pošta« je nastala iz besede
»posita«, ki v prevedenem pomenu pomeni postaviti. Ob nadaljnji rabi besede
je verjetno prišlo do opuščanja črke »i«
in je tako nastala osnova »post«, ki se
še danes uporablja v nekaterih jezikih (v
nemščini: die post, v francoščini: la post,
rusko: pošta…)

Zametki…
Zametki pošte v zdajšnjem pomenu besede – organizirano posredovanje sporočil
na večje razdalje, segajo v antiko.
Prve poštne zveze na svetu so bile na
Vzhodu, ko so nastale prve večje države
v dolinah velikih rek med 3–4 tisoč let pred
našim štetjem. V severovzhodnem delu
Afrike je nastala v dolini reke Nil 3200 let
pr.n.š. država Egipt, v kateri so vladali faraoni. Faraoni in njihovi pomočniki vezirji,
so razpošiljali pisne vesti na vse strani, tudi
v oddaljene kraje. Vesti so prenašali sli tekači, kasneje pa jezdeci. Na vsakih šest
ur hoda ali jahanja so bile postaje, kjer sta
bila vedno dva sla. Na teh postajah so se
sli zamenjali tako, da je spočiti sel nadaljeval pot do naslednje postaje, prvi pa se
je s prevzetimi pismi vrnil nazaj. Perzijci
so prvo redno poštno službo uvedli v perzijskem cesarstvi pred približno 2500 leti.
Sle jezdece so Perzijci imenovali angari.
Stari Grki so za važne novice imeli posebne hitre tekače, kadar jih ni bilo mogoče
uporabiti, so sporočila prenašali s hriba
na hrib s pomočjo ščitev, od katerih so se
odbijali sončni žarki. Perzijci so se »pogovarjali« s svojim ladjevjem s svetlobnimi

Dejanja pričajo o človekovi pameti, besede o njegovem znanju. (Arabski pregovor)
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znaki. V Indiji so prenašali sporočila več
kot 160 km daleč s heliografskimi zrcali,
pri čemer je pomagalo močno sonce. Ta
zrcala so uporabljali še na frontah prve
svetovne vojne. Rimljani so imeli najbolj
razširjeno in najpopularnejšo poštno ustanovo v starem veku. Prenos pošiljk so opravljali »veredari«, sli jezdeci, poleg teh so
imeli posamezni bogati trgovci tudi svoje
sužnje kot sle za prenos osebne in poslovne pošte. »Tabelari«, tretja vrsta slov
so bili privatni, ki jih je lahko vsakdo najel.
Leta 15 pr.n.š. so bile ob cestah postavljene poštne postaje imenovane positiones
ali stationes. Ko so propadle velike civilizacije starega veka, je minil tudi njihov
razvejani sistem komuniciranja, ponovno se je poštni sistem začel vzpostavljati
od 9. do 12 stoletja, ko je poštno službo
vzdrževala država, cerkev ali kakšna visoka šola. Navadni ljudje so moral še vedno
pošiljati sporočila po slugah ali ljudeh. Sistem prenosa sporočil se je izboljšal šele
v 15. stoletju, ko so se začela uporabljati
trgovska združenja.

Pred uvedbo poštne znamke se je poštnina plačevala v gotovini, kar je povzročalo precej težav, saj ni bilo točne evidence
kdaj in v kakšnem znesku je bila poštnina
plačana, poleg tega je bilo lahko prikriti plačilo poštnine v gotovini. Prihajalo je
do različnih poskusov za uvedbo poštne
znamke, ki so bili sprva zavrnjeni. Prvi poizkus je bil leta 1653.

Leto 1492 smatramo za rojstno leto ljubljanske glavne pošte.

Prvotni namen poštne znamke je bil plačilo poštnine za poštne pošiljke, kmalu za
tem pa se je pojavilo zbiranje znamk kot
priljubljen konjiček posameznikov. Danes
ga poznamo pod pojmom filatelija.
K uvedbi poštne znamke je veliko pripomogel naš rojak, knjigovodja, Lovrenc Košir, rojen leta 1804 v Spodnji Luši pri Škofji
Loki. 1836 leta je predlagal avstrijski vladi,
naj uvede nov način plačevanja poštnine
s poštno znamko, vendar predlog ni sprejet. Ker niso sprejeli njegovega predloga,
je ob neki priložnosti v Ljubljani razložil
angležu Galwayu, ta pa svojemu kolegu,
znanemu poštnemu reformatorju Rowlandu Hilu. So pa še danes v mednarodnem
poštnem biroju v Bernu ohranjeni dokazi z
dokumentacijo in barvnimi osnutki znamk
različnih vrednosti, ki jo je predložil Košir.

Znamke pri nas razvrščamo v tri skupine:
•

Redne poštne znamke, za plačilo poštnine ob sprejemu pošiljke

•

Priložnostne znamke, prikazujejo nek
pomemben dogodek

•

Doplačilne znamke, ki se obvezno lepijo na pisemske pošiljke, katerih prihodek je namenjen za določene humanitarne, športne in druge namene.
Povzetek pripravila
Martina Istenič

Na razstavi starih razglednic, ki jo je že pred časom
Društvo Lonka pripravilo pri nas v Centru, je bila na
ogled tudi razglednica- Dom slepih (v gradu).

Česar v vojni ne odnese sovražnik, odnese prijatelj. (Češki pregovor)
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Prva poštna znamka je bila izdelana v Veliki Britaniji, 1. maja 1840. Po poštni reformi jo je uveljavil direktor britanske kraljeve
službe, sir Rowland Hill, kot sredstvo za
označevanje plačila poštnine. Znamka je
bila črne barve, z likom britanske kraljice
Viktorije, z vrednostjo enega penija. Poimenovali so jo Penny Black. V obdobju
do leta 1865 leta so bile poštne znamke
uvedene na vseh petih kontinentih.

tovali tudi potniki, če so najeli poštnega
konja in jezdili. Poštne postaje so, poleg
izmenjave konj in vozil ter predaje in izdaje pisem, bile tudi gostilne, ki so morale potnikom ponuditi prenočišče in hrano.
V 18. stoletju, v dobi razsvetljenstva, je
bila uvedena vozna pošta. Z uvedbo vozne pošte so se pojavili (poleg poštarjev
slov in pismonoš) še »postiljoni«. Te so
imeli uniformo in poštni rog, s katerim so
dali znak ob prihodu in odhodu poštne
kočije. Pošta je sprejemala poleg navadnih pisem že tudi priporočene pošiljke,
vrednostna pisma in pakete. Od 19. stoletja dalje je, zaradi vse večje pismenosti, šel razvoj poštne službe naprej.

Poštne storitve pri nas
1573 je bila ustanovljena prva peška poštna zveza za splošni promet Ljubljana
– Gradec, ki je obratovala vsake 4 dni.
Deset let kasneje je bila zamenjana z jezdno pošto in podaljšana do Gorice in Benetk. V 16. in 17. stoletju so bile poštne
zveze še zelo redke, revne in preproste,
novost je bila, da so s pošto lahko po-

POGLED V PRETEKLOST

Zmeraj imamo zadosti časa, da snamemo klobuk, ko zagledamo človeka.
(Danski pregovor)
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NAGRADNA IGRA

Vprašanje 65. številke je bilo

Kdo je človekov najboljši prijatelj?
Pravilni odgovor na vprašanje je pes,

Po poškodbi ali bolezni, ki bistveno spremeni človekovo
zdravstveno stanje, se večkrat znajdemo pred
vprašanjem s čim si lahko olajšamo,
pomagamo pri gibanju ali kaj nam je lahko
v pomoč pri delu z bolnikom.

MEDICINSKI PRIPOMOČKI

izžrebana stanovalka kateri čestitamo pa je

ZINKA ŠTIBELJ

Novo vprašanje, ki vam ga zastavljamo je:

Koliko stopnic je od pritličja
do vrha Centra?
Stanovalci svoje odgovore, z imenom in priimkom,
lahko oddate v recepciji Centra in sicer najkasneje do

25. novembra 2017
Izžrebane stanovalce posameznih številk časopisa v letu 2017
čaka ob koncu leta skupna nagrada oz. presenečenje!

je tema, ki vam jo ponujamo v razmislek za
67. številko časopisa
Štirje letni časi
v rubrikah
KRONIKA, SKUPINE ZA SAMOPOMOČ, PREDSTAVI SE,
MED NAMI, PRITOŽBE, POHVALE, POBUDE,
ČISTO VSAKDANJE STVARI,
ZDRAVILO ZA DUŠO IN SRCE, UTRINEK DNEVA,
RAZVEDRILO, ZAPOJMO PO NAŠE,
IZ STARE ZAKLADNICE, POMEMBNI DOGODKI
in POGLED V PRETEKLOST
Prispevke lahko oddate osebno,
po pošti ali na e-naslov:
natasa.kalan@css-sl.si
najkasneje do

20. novembra 2017
PREPUSTITE SE BARVAM JESENI!

Velik človek ima veliko srce. (Etiopski pregovor)
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Št. 66 - September 2017

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: Anja Forštner, StudioHTZ
Tisk: StudioHTZ
Septemebr 2017 - 400 izvodov
www.css-sl.si

