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Dnevi, tedni in meseci hitro tečejo, še 
hitreje, kadar nam čas zapolnjujejo 

različne aktivnosti. Spremembe se v domu, 
kjer živi 195 stanovalcev in dela 90 delavcev, 
dogajajo vsakodnevno. Vsak izmed stanoval-
cev in delavcev prinaša v to našo veliko sk-
upnost svojo osebnost, svoje vrednote, svoje 
izkušnje in želje. Prilagajamo se drug drugemu 
in si prizadevamo za čim boljše sožitje med 
samimi stanovalci in med stanovalci in delavci 
ter njihovimi svojci. Številni prostovoljci, ki se 
družijo s stanovalci, dodajajo svoj prispevek 
k raznolikosti življenja pri nas. 

Stanovalci predstavljajo neusahljiv vir 
izkušenj, ki jih radi povedo mlajšim gener-

acijam in nam, zaposlenim. Njihove življenjske 
izkušnje in modrosti nam predstavljajo zak-
lad, ki ga želimo ohranjati in uporabiti tudi 
takrat, ko smo ali bomo sami v podobni 

UVOD

Druženje ob kavici

življenjski preizkušnji. Nekateri zaradi bolezni 
in različnih okvar ne morejo zapisati svojih 
misli, povedo pa svoje želje in obujajo spom-
ine v skupinah za samopomoč ali v medgen-
eracijskem druženju z mladimi prostovoljci.  
Človek je lahko ustvarjalen vse življenje, tako 
je glasilo, ki je pred vami, nastalo s soust-
varjanjem stanovalcev in delavcev doma.

V njem so strnili svoja znanja, spomine, 
občutja in  aktivnosti v pisan splet za-

nimivega branja.  Bralec lahko izbira med pro-
zo in poezijo, med nasveti za dolgo življenje, 
trenira svoje sive celice ob križanki  ali pa si 
ogleda utrinke iz življenja v slikah.

Vsem avtorjem se iskreno zahvaljujem za 
njihov prispevek in jim želim še veliko 

ustvarjalnih  idej v prihodnosti. 

Direktorica 
Vida LUKAČ
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VPLIV GIBANJA NA ZDRAVJE IN BOLJŠE POČUTJE

Cindijev slogan Z gibanjem do zdravja pome-
ni že trideset minutno telesno dejavnost vsak 
dan, ki koristno vpliva na vaše zdravje, vam 
prinaša več energije in pozitivno deluje na ce-
lotno telo. Če k temu dodamo še zdrav način 
prehranjevanja, boste ostali dejavni tudi v poz-
no življensko obdobje. Ljudje bi bili pogosto 
radi bolj telesno dejavni, vendar imajo za to 
da niso, kup razlogov kot so: sem preutrujen, 
nimam časa, prestar sem za telesno dejavnost, 
saj sem dovolj aktiven. Za to, da se začnemo 
ukvarjati z telesno dejavnostjo ni nikoli pre-
pozno. Kadarkoli se boste vključili v telesno 
aktivnost boste  začutili pozitivne učinke tele-
sno aktivnost. Kakšna naj bo telesna vadba, 
da se bodo učinki le-te pokazali v največji 
meri. Telesno aktivnost je potrebo izvajati vsaj 
petkrat na teden se, le tako si boste povečali 
svoje telesno in duševno zdravje. Gibanje 
vam bo dalo več energije, življenjske moči, 
močnejše bolj napete mišice, manjše tveganje 
za srčne bolezni in možgansko kap, manjše 
tveganje za nastanek osteoporoze, lepšo držo 
in postavo ter več samospoštovanja. Najbolj 
učinkovito in varno boste povečali svojo tele-
sno dejavnost tako, da na začetku ocenite sto-
pnjo telesne pripravljenosti. Odgovorite na 
naslednja vprašanja:

ali v enem tednu naredi kaj dovolj hitro, da 1. 
vam zaradi tega naraste srčni utrip ali se za-
dihate (npr. hoja)?

Koliko minut na dan?• 

Koliko dni v tednu?• 

ali kolesarite, plavate, delate težja domača 2. 
dela?

Koliko minut na dan?• 

Koliko dni na teden ?• 

ali se udeležite bolj zahtevne telesne de-3. 
javnosti (se potite oz. bolj zadihate)?

Koliko minut na dan?• 

Koliko dni v tednu ?• 

Ko ste odgovorili na ta vprašanje seštejte 
odgovore in če ste dobili odgovor da vaša 
telesna dejavnost traja:

Manj kot 30 minut – ste TELESNO NEDE-• 
JAVNI

Več kot 30 minut, vendar ste telesno de-• 
javni manj kot 5 dni – ste ZMERNO TELE-
SNO DEJAVNI

Večino dni v tednu vsaj 30 minut, poleg • 
tega pa izvajate še dejavnosti, ki zahteva-
jo večji napor – ste PRIMERNO TELESNO 
DEJAVNI

TELESNO NEDEJAVNI
Za tiste, ki ste telesno nedejavni je pomembno, 
da začnete z telesno aktivnostjo počasi in tudi 
počasi povečujete svojo telesno dejavnost. 
Najbolje je začeti z hojo,namesto dvigala up-
orabljati stopnice, do trgovine, pošte pojdite 
peš, začnite z plavanjem, kolesarjenjem. Ko 
boste postajali bolj aktivni, naj ta aktivnost 
traja dlje časa, vaš cilj na bo 30 minut na dan, 
če boste izvajali aktivnosti redno, bodo učinki 
aktivnosti kmalu vidni.

ZMERNO TELESNO DEJAVNI
Za tiste, ki ste že nekoliko telesno dejavni in 
bi radi povečali svojo aktivnost, postopno 
preidite na bolj zahtevne aktivnosti, pri kat-
erih dihate globje in hitreje in povečajte srčni 
utrip (npr. hitra hoja, kolesarjenje, plavanje 
in ples).
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PRIMERNO TELESNO DEJAVNI
Potrebno je da svojo telesno dejavnost počasi 
povečujete, tako čas kot jakost aktivnosti. 
Pomembno je da najdete aktivnosti, ki so 
vam všeč in se ujemajo z vašim življenskim 
slogom in jih boste izvajali več dni v tednu. 
Pred začetkom vsake zmerne ali težke telesne 
dejavnosti se ogrejte, nato delajte vaje za raz-
tezanje mišic. Merite svoje dosežke, dolžino 
prehojene poti (če imate kakršnekoli zdravst-
vene težava se posvetujte z svojim zdravnikom 
pred začetkom vaje). Med telesno dejavnostjo 
pijte dovolj tekočine, vsaj 6-8 kozarcev vode 
dnevno. Ko boste obvladali zmerno telesno 
dejavnost si boste zaželeli bolj naporne ak-
tivnosti, kar vam bo stopnjevalo vašo telesno 
pripravljenost in vaše počutje. Če želite zvedeti 
kakšna je vaša telesno pripravljenost se lahko 
udeležite preizkusa hoje na 2 kilometra, ki ga 
izvajajo v vašem zdravstvenem domu. 

S pomočjo telesne dejavnosti boste lahko na-
dzorovali svojo telesno težo. Najboljši način 
z katerim boste dosegli in obdržali zdravo 
telesno težo in postavo je kombinacija telesne 
dejavnosti in zdravega načina prehranjevanja. 
Žita in žitni izdelki, kruh, krompir naj bodo v 
vaši prehrani v večini. Izbirajte polnozrnate 
izdelke. Vsak dan pojejte vsaj 5 enot sadja in 
zelenjave (ena enota sadja je srednje veliko ja-
bolko, eno enota zelenjave je majhna skodelica 
solate). Odmerki naj bodo sestavljeni iz nekaj 
enot zelenjave in nekaj enot sadja). Uživajte 

pusto meso in ribe 2,3-krat na teden. Hrano, ki 
vsebuje maščobe in sladkor jejte manj pogosto 
in še to v majhnih količinah. Vaš cilj naj bo, 
da v svojo prehrano vpeljete spremembe, ki se 
vam zdijo preproste in praktične. 

Če redno telovadite 6 tednov boste že čutili 
ugodne učinke telesne dejavnosti. V tem času 
bo postala telesna dejavnost vsakdanji del 
vašega življenja. Če boste želeli telesno ak-
tivnost povečati naj bo to hoja, tek, kolesarjen-
je, plavanje, boste morali povečati razdaljo in 
jakost aktivnosti. Pri tem pa ne smete občutiti 
vrtoglavice, bolečin v prsih, slabosti ali skrajne 
zadihanosti. Svojo telesno dejavnost lahko še 
povečate z dodajanjem vaj z utežmi ali vaj za 
mišično moč. Uporabljajte tudi vaje za raz-
tezanje večjih mišičnih skupin, s tem zmanjšate 
možnost poškodbe. 

Pred vsako telesno dejavnost se dobro ogre-
jte, naredite vaje za raztezanje, preidite na 
glavno aktivnost in končajte aktivnost z raz-
tezanjem. Pri vadbi kombinirajte različne vaje, 
tako boste na različne načine vadili z različnimi 
mišičnimi skupinami. Opazujte svoje telo in se 
prepričajte, da vaše telo med vadbo »ne divja«, 
da je dihanje globoko in hitrejše, vendar ne 
prehitro, da vam je toplo in se potite, vendar 
od vas ne teče. Naj velja pravilo, da so vaje 
primerne za vas, če se med njimi lahko pogo-
varjate in spregovorite vsaj 5 besed, ne da bi 
vdihnili. Ves čas vadbe morate nadzorovati kaj 
se z vami dogaja. Telesno dejavnost lahko iz-
vajate sami ali se vključite v organizirane ak-
tivnosti v športnih društvih, klubih, društvih 
upokojencev, v športni dvorani ali šoli in vadite 
skupaj z drugimi ljudmi. Izberite dejavnost, ki 
vam najbolj ugaja in je za vas najprimernejša. 

Z izvajanjem telesne dejavnosti se boste 
počutili bolje, postali boste bolj samozavestni, 
predvsem pa se zabavajte in uživajte med tele-
sno aktivnostjo!

 Branka PIHLER
dipl. fizioterapevt, 

samostojna svetovalka
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Kot dan neopazno, a nevzdržno prehaja 
iz jutra v poldne in se prevesi v večer, 

tako tudi naše življenje prehaja iz otroštva 
in mladostništva v zrelost in starost. Meje 
med posameznimi obdobji niso ne jasne in 
ne trdne. Vsak človek doživlja svojo lastno 
zgodbo, ki jo oblikujejo številni dogodki in 
raznoliki odnosi, ki jih vzpostavlja z drugimi 
ljudmi. Vse to pušča v človeku različne sledi 
in ga drugače oblikuje, zato se razlike med 
ljudmi s starostjo samo še povečujejo.

Staranje je povezano z upadanjem mnogih 
telesnih sposobnosti. Poleg tega je vse več 

dokazov, da telesna aktivnost v starosti zavre 
upadanje teh funkcij in tako upočasni staranje 
ter hkrati podaljša obdobje življenjske spo-
sobnosti.

Telesne sposobnosti se z leti manjšajo glede 
na kronološko starost, bolezni, uporabo 

zdravil in telesno neaktiven način življenja. S 
starostjo se zmanjšujejo funkcije srčno-žilnega, 
dihalnega, in gibalnega sistema. Predvsem se 
zmanjšujejo mišična masa, minutni volumen 
srca in poraba kisika. Z redno vzdržljivostno 
vadbo lahko to upadanje upočasnimo.

S telesno aktivnostjo se prispeva k boljši ter-
moregulacijski funkciji, ki sicer upada s sta-

rostjo. S starostjo upada tudi mišična masa in 
moč. Največji učinek telesne vadbe se doseže 
pri tistih, ki so telesno manj pripravljeni. Tele-
sna aktivnost ima lahko ugodne učinke celo 
v pozni starosti, tako da poveča gibljivost, 
izboljša mišično moč in vzdržljivost in poveča 
maksimalno aerobno moč. Najpomembnejši 
učinki pa so boljša telesna pripravljenost, 
ki omogoča boljšo dnevno aktivnost in 
povečanje socialnih stikov.

V starosti pride tudi do degerativnih spre-
memb hialinega hrustanca in osteoartriti-

sa, izgube kosti in osteoporoze ter spontanih 

POZITIVNI UČINKI TELESNE VADBE V STAROSTI

zlomov (pri ženskah več kot pri moških). 
Sklepni hrustanec je v starosti pogosto obra-
bljen. Telesna aktivnost ima lahko takojšnji 
učinek, da se zmanjša vsebnost vode v 
hrustancu, ponavljajoče se obremenitve pa 
prispevajo k zadebelitvi in odpornosti proti 
stiskanju. Sodobna spoznanja o obremenitvah 
hrustanca kažejo, da je zmerno ponavljajoče 
se stiskanje hrustanca ugodno za njegovo 
prehrano, izboljša njegove mehanske lastnos-
ti, ki omogočajo povečanje trdnosti in boljše 
drsenje njegovih površin zaradi mazanja. Tudi 
pri bolnikih z revmatoidnim artritisom ima 
telesna vadba ugodne učinke, ker odprav-
lja mišično slabost in doseže, da bolnik lažje 
prenaša nelagodje.

Telesna vadba vpliva tudi na gostoto kosti. 
Njen vpliv je odvisen od količine trenin-

ga, prehrane in izločanja hormonov.

Zmerna rekreacijska vadba poveča gostoto 
kosti, ki prenašajo telesno težo in krepi 

lokalno strukturo kosti. Potrebni pogoj pa je 
normalno izločanje hormonov. Tako se lahko s 
telesno vadbo borimo tudi proti osteoporozi.

Padci pomembno prispevajo k obolevnosti 
in umrljivosti pri starejših od 65 let. S sta-

rostjo se slabša ravnotežje in zaznavanje. To 
lahko upočasnimo z redno telesno aktivnos-
tjo, ki vsebuje vaje za trening ravnotežja in 
koordinacije. Na ta način pridobimo boljše 
vzdrževanje ravnotežja in manj padcev. S tele-
sno aktivnostjo se izboljša koordinacija gibov, 
njihov obseg, mišična moč, vzdržljivost in 
odpornost na stres ter vzdrževanje primerne 
telesne teže in odpornost proti infekcijam. To 
je preventiva proti prezgodnji negibljivosti, 
omogoči se ustrezna gibljivost in neodvisno 
življenje starostnika. Življenjska neodvisnost 
je lahko ogrožena že zaradi nesposobnosti 
dvigniti telo pri vstajanju s stola ali z izgubo 
gibljivosti velikih sklepov v tolikšni meri, da 
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se brez pomoči oseba ne more sama obleči. 
Z ustrezno telesno vadbo je možno zadržati 
zadovoljivo funkcijo. Izboljša se kvaliteta 
življenja in socialni stiki.

Vzdržljivostna vadba poveča srčno-žilno, 
kostno-mišično in dihalno funkcijo, 

podaljša obdobje neodvisnosti in samooskrbe, 
izboljša imunsko funkcijo, zmanjša endokrilne 
motnje in tveganje za raka, izboljša doživljanje 
zdravja in najrazličnejše vidike psihičnih 
funkcij.

Številne raziskave, narejene v zadnjih 40-ih 
letih so pokazale, da je telesna neaktivnost 

samostojen, neodvisen dejavnik tveganja za 
srčno-žilne bolezni, po drugi strani pa, da 
redna telesna vadba podaljšuje življenjsko 
dobo in zmanjšuje ogroženost pred srčnim 
infarktom in možgansko kapjo, ki sodita med 
najbolj pomembne vzroke umrljivosti in obo-
levnosti starejših ljudi. Za zaščito pred srčno-

žilnimi boleznimi je potrebna ponavljajoča se 
aerobna aktivnost, ki povzroči v telesu številne 
funkcijske in morfološke prilagoditve v skelet-
nih mišicah in srcu ter prekrvavitvi. Obseg spre-
memb, ki jih povzroči vadba , je odvisen od 
intenzivnosti in trajanja vadbe ter od začetne 
telesne pripravljenosti posameznika.

Redna vadba zmanjšuje krvni tlak pri blagih 
in zmernih hipertonikih in predstavlja ene-

ga izmed ukrepov za zdravljenje hipertenzije.

Telesna vadba ima tudi številne psihološke 
vplive: povečuje samozaupanje, razpolo-

ženje, veselje, izboljšuje samopodobo in zma-
njšuje depresivnost.

Z  telesno vadbo v okviru individualnih 
sposobnosti skozi celostno življenjsko ob-

dobje bomo dosegli, da bo naša starost bolj 
kvalitetna in prijetna.

Aleksandra AMON MAHKOVIC
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Pod domom TISJE se nahaja vrt. Na prvi 
pogled ni ravno lepo obdelan in izgleda 

zapuščen. Videz ne vara, res je tako. Vrt je 
velik in bi za njegovo boljšo obdelavo rabili 
še kakšen stroj (plug).

Čez leto se namreč pridelki pobirajo,zatem 
pa tudi sejejo novi in s plugom bi takoj 

za pobiranjem pridelka, del vrta preorali in 
pridobili na času, ki ga porabimo za pletje 
plevela. Večja bi bila tudi količina pridelkov, 
ker bi bila zemlja dobro prerahljana.

Toda za tem plevelom se skrivajo tudi lepi 
pridelki: korenje, peteršilj, zelje, pesa, fižol, 

por, ohrovt, buče, paprika, blitva, šnitleh, od 
pomladi naprej se pridela poletna solata- lju-
bljanska ledenka, ter jesenske solate- endivija 
in več vrst radičev. Pozno v jeseni pa pobere-
mo še redkvico, repo, kolerabo, in motovilec.

Lansko leto je na vrt zelo rada priskočila 
na pomoč pri pletju in pobiranju fižola, 

stanovalka doma Tisje - Štefka, letos pa mi je 
kar lep čas spomladi pomagala Tončka. Prav 
vsak dan pride na vrt Hinko, pogledati in pre-
veriti, če je še kakšen voluhar na vrtu, da ga 
odžene s svojim divjim kostanjem.

Letos mu je to uspelo in voluharje je odg-
nal stran od našega vrta. V jeseni je bil v 

veliko pomoč pri spravilu prekelj  in ograje za 
kumarice. Pomagal je pri obtrgavanju korenja 
in pese. Na vrt pa mi je prinesel tudi vodo, če 
sem bila žejna. Omeniti moram tudi Janeza, 
ki je mojster skoraj za vse. Lansko leto mi je v 

NAŠ BIO VRT

vrtu dopolnil zalivalnike s svojo inovacijo, da 
sedaj mnogo lepše zalivajo. Pripravljen je po-
praviti ročaje, ki se polomijo pri delu na vrtu, 
ojačati in še marsikaj popraviti. Če bi hotela 
našteti, kaj vse postori okoli doma, bi lahko 
še dolgo pisala, zato bom rajši rekla, da je kot 
tavžentroža za vse. Skoraj vsak dan pride na 
vrt tudi Tone, ki večkrat potoži o svoji bolezni, 
malo se pogovoriva in skušam ga potolažiti 
kolikor se da. Kolikor pa mu dopušča zdravje, 
rad pomaga pri pometanju okoli doma. 

Zahvala gre tudi Joži, ki poskrbi, da je ku-
pljeno primerno in dobro seme, da se 

iz vrta pobere kar se da veliko kvalitetnih 
pridelkov. Hišnika Tone, ter Ciril pa sta- ko-
likor jima je čas dopuščal, pomagala pri fr-
ezanju njive in odvozu zelenjave v kuhinjo.

Pravijo, da je kuhinja srce doma in tako je 
tudi kuhinja v domu Tisje srce doma. V tej 

kuhinji delajo čudovite sodelavke s katerimi 
sem se dogovarjala kaj bi se sejalo, katerega 
pridelka rabijo več, kdaj in koliko zelenjave 
se jim pripelje iz vrta. Na njivi poberem vse- 
tudi tisto zelenjavo, ki  ni prav lepa. Vse to 
vestno obrežejo in z ljubeznijo porabijo za 
pripravo hrane. 

Lepo bi bilo, če bi vsi ljudje na Zemlji znali 
ceniti naravne pridelke. Ta njiva me spominja 

na našo Zemljo, na kateri bo potrebno še mar-
sikaj postoriti in popraviti. S pravim načinom 
dela in z ljubeznijo nam to lahko uspe. 

Vida BORIŠEK
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Ena izmed najpomembnejših 
bolezni, ki jo povezujemo s sta-
rostjo je demenca. 

Z leti se tveganje za obolevnost povečuje, 
zato med ljudmi prevladuje mišljenje, da je 
demenca normalna spremljevalka starosti, 
vendar to ne drži. Potrebno je razlikovati 
normalno starostno pozabljivost od de-
mence. Z napredovanjem demence se slabša 
zmožnost komunikacije obolelega z njegovim 
okoljem. Besede, poimenovanja zamrejo, a 
čustva ostajajo ohranjena. Osebe obolele za 
demenco težje spregovorijo o svojih čustvih, 
doživljanjih. Pomembna je vloga negovalcev, 
da vzpodbujajo čustveno življenje. Oblike vz-
podbujanja čustvenega življenja se uporaba 
dotika, dobrohotnost v vsakdanjih stikih, um-
irjenost govorne komunikacije, pozitivna mo-
tivacija in podpora aktivnostim, ki je stanova-
lec še zmore. Z lutko se približamo človeku. 
Z njo pridobimo stanovalčevo pozornost. 
Lutka je lahko pripomoček s katerim nago-
vorimo stanovalca, hkrati v njemu vzbudimo 
čustva. Pri svojem delu opažam, da ima lutka 
zelo velik učinek na ženske, medtem ko so 
moški bolj zadržani, kar je verjetno posledica 
različne vzgoje tako moškega kot ženske, kar 
izvira iz tradicionalnih spolnih vlog. Lutka, 
ki jo uporabljam pri svojem delu predstav-
lja majhno deklico. Včasih jih kot lutka na-
govorim, spet drugič gospe nagovorijo lutko. 
Pripovedovati ji pričnejo svoje težave, želijo 
jo pobožati, popestovati. Pri zelo izraženi de-
menci se opazi, da stanovalke mislijo, da pes-
tujejo majhnega otroka, nekatere ločijo igro 
od resničnosti in se igrajo, ker jim je to všeč, 
ker vzbuja igra v njih prijetne občutke. 

Med terapijo so dovoljene vse čustvene 
reakcije, preko lutke se vzpostavi komunikaci-
ja tudi s stanovalci, kjer je demenca že zelo 

UPORABA LUTKE V TERAPEVTSKE NAMENE

izražena. Včasih delam s stanovalcem individ-
ualno, spet drugič se s stanovalci posedemo 
v krogu, z nami je lutka, ki jo nato stanovalci 
pestujejo, ljubkujejo. Sama terapija je nato v 
veliki meri odvisna od spretnosti in iznajdlji-
vosti delovnega terapevta. V naše druženje se 
lahko vključi trening kognitivnih funkcij s tem, 
ko kot lutka sprašujem stanovalca o letnem 
času, povprašam o kraju kjer se nahaja, rem-
inscenca, ko se pogovarjamo o starih običajih, 
navadah, skupaj s stanovalci lahko zapojemo, 
poimenujemo dele telesa, saj ima naša lutka 
lepe oči, velik nos, nasmejana usta itd…Obo-
leli za demenco se potegne v svoj svet, ki ga 
lahko samo slutimo, ne moremo ga razumeti. 
Z lutko, z nežnim dotikom se nam ta svet lah-
ko približa. 

Leonida RAZPOTNIK
dipl. delovna terapevtka

Moje ime je Lizika
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Gospa Alojzija Hostnik nam je 
povedala, kako so opravljali 
razna domača dela na kmetiji. 
Tokrat smo se z njo pogovarjali 
o jesenskem prijetnem opravilu, 
to je trgatev.

TRGATEV

Ko zori grozdje, se začne priprava na trgatev. 
To je ponavadi že v poznem poletju- konec 
septembra, začetek oktobra. 

Kmetje smo pripravili posodo za nabi-
ranje grozdja. V kleti smo oprali sode in 
stroje za predelavo grozdja- prešo in stiska-
lnico. Posoda, ki smo jo uporabljali je bila 
težka in izdelana iz lesa. Imeli smo: brente,                                        
štuc (škaf), sode.

Danes pa večinoma uporabljamo plastično 
posodo in sode iz rosfreja. Trgatev se je po-
navadi začela že zjutraj. Z vozom vpreženim 
s konjem smo odpeljali v vinograd posodo in 
začela se je trgatev.

Trgači so med nabiranjem peli, si pravili vice, 
klepetali, se smejali… in tudi kaj spili, vino ali 
šnopček. Značilno za trgatev so tudi štruklji, 
orehovi ali skutni.

Ko smo grozdje obrali, smo ga odpeljali v 
klet. Polne zaboje so izpraznili. Grozdje smo 
najprej zmleli, potem pa sprešali. Izpod preše 
je pritekel mošt. In se dal v sod. Ko smo sod 
napolnili, smo pustili, da mošt zavre. Koliko 
časa je vrelo je bilo odvisno od temperature 
oziroma vremena. Mošt smo večkrat pretočili, 
da je šla gošča ven. 

Ko pa je praznik Svetega Martina, se je mošt 
spremenil v vino. To je 11. novembra.

PRAVILO ZA ZMERNO 
UŽIVANJE VINA:

Prvi kozarček je za užitek,
drugi za srečo,
tretji za pesem,

četrti za dober spanec.

UGANKA:

Mati stoji, (trta)
sin visi,  (grozdje)
vnuk pa teče. (vino)  

Pogovarjala se je: 

Vesna TURNIŠKI
Stanovalci na trgatvi - september 2008
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V notranjskih vaseh so bila mlada dekleta 
od nekdaj zelo delavna. V moji mladosti 

služb ni bilo, zato smo se odpravile nabirat 
brinje. Vzele smo rešeto in usnjene rokav-
ice ter se lotile otresanja bodičastih grmov. 
Drobne zelene jagode pomešane z iglicami 
smo v rešetu potresali toliko časa, da so se 
jagode usedle na dno,na vrhu pa so bile samo 
še iglice, ki smo jih potem odstranili. Jagode 
smo prodale za žganjekuho in zaslužile toliko, 
da smo lahko kupile vsaj kak predpasnik in 
platneno krilo.

Za brinjevec je bilo potrebno jagode na-
jprej razprostreti po podu in počakati 

toliko časa, da so postale modre. Poleg brin-
ovca so žganjekuhi pridobivali tudi brinjevo 
olje. Oboje je bilo priznano domače zdravilo 
za različne bolezni. Koristilo ni samo ljudem 
ampak tudi domačim živalim. 

Sedaj pa ni več tako. Vsa zdravila dobimo 
v lekarni. 

Alojzija LEKAN

BRINOV ZASLUŽEK
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Že čez dan je bilo po radiu objavljeno, 
da bodo zaradi obilnih padavin narasle 

reke in pritoki. Napoved je bila točna. Okrog 
dvaindvajsete ure so se oglasile sirene v znak 
preplaha pred naraslimi vodami. 

Z možem sva stopila na balkon. Ljubljanska 
cesta je bila že pod vodo. To pa je bil tudi 

znak, da je levi in desni breg ob reki Savi že 
poplavljen. V tistem času sem bila v službi na 
Odseku za narodno obrambo občine Litija. 
Imela sem ključe teh prostorov in seveda tudi 
vseh železnih omar v katerih smo hranili vso 
evidenco vojaških obveznikov in druge zaup-
ne dokumente. Kaj pa sedaj?

Ni mi preostalo drugega kot vzeti pot 
pod noge, da grem reševati. Pridem do 

mostu. Ljudska milica je most že zaprla za ves 
prehod. Prosila sem jih naj mi dovolijo čez, 
saj moram nujno rešiti arhiv. Končno so mi 
dovolili. Gruča ljudi je stala pred Cirarjevo 
trgovino. Stopila sem na most, ki je bil že 
precej betežen. Mostnice, kar jih od malega 
pomnim so bile razmaknjene druga od druge, 
tako da si videl vodo, ki je tekla pod mostom. 
Sedaj, to pot pa voda ni vedela kam. Na mos-
tu so se od valov, ki jih je metala voda, delali 
pravi hudourniki. Udarjala je preko zaščitne 
ograje. S seboj je nosila vse kar je našla na svoji 
srhljivi poti: drevje, ki ga je poruvala, hlode, 
rezani les, veje, kamenje in s tako silo udarjala 
ob stene, da se je stresal celi most. Nosilni ste-
bri – johe, vse je hreščalo in ječalo. Obložen 
je bil z deskami, da je bil prehod preko njega 
varen tudi za otroke. Po sredini mostu je ležala 
neke vrste lesena greda, ki je bila z objem-
kami, kovanimi iz železa privita v sam most. 
Le tega pa so tudi večkrat popravljali. Po pri-
povedovanju moje stare tete Jožefe Pirc roj. 
1865,je imel včasih posamezne mostnice, ki 
so ležale počez. Nato so mostnice prežagali, 
da sta nastali dve polovici, s tem pa ob po-

LITIJSKI LESENI MOST

pravilu mostu tega ni bilo potrebno zapirati. 
Na sredini mostu ob ograji je stalo veliko raz-
pelo. Marsikdo se je tu vstavil in se pokrižal 
ali celo izrekel prošnjo, da mu pomaga, da bi 
mu dacarji ne zarubili zadnje krave. Po zu-
nanji strani je bil masiven in dobro vezan iz 
močnih tesanih delov. Dobro grajen, sedaj pa 
že ves siv od starosti in betežen. Koliko vode 
je preteklo pod njim? Koliko prometa se je 
odvijalo po njemu: ljudje, živina, furmani, ki 
so na nakladalne rampe vozili les na težkih vo-
zovih tako imenovanih parizarjih ali tajselnih. 
To so bila vozila, ki so imela široko okovana 
kolesa, kar od deset do dvanajst centimetrov 
in debela dober centimeter. Tudi podvozje 
je bilo močno okovano. Pa prevoz rezanega 
lesa, premoga in drv, ter špecerije po trgovi-
nah. Kasneje pa se je furmanstvo zamenjalo 
s kamioni, traktorji, vse vrste priklopniki, av-
tomobili, kar je še povečalo obremenjenost 
mostu. Čas okupacije, takrat je okupator most 
tudi posul s peskom, da so tanki manj tresoče 
prevozili, pa bolj poškodovali.

Ni pa bilo to dobro za lesene mostnice, 
zopet so ga odstranili. Kolikokrat je bil 

ta most popravljen od leta 1852, ko je bil zg-
rajen? Vedno so mu dodajali ojačanje nove 
opore, prehod, da celo leseni pločniki so bili  
dograjeni. Da, vsakodnevno je bil most sto 
odstotno obremenjen. Bil je edini, ki je niže 
od Ljubljane bil sposoben take obremenitve. 
Na tem sivčku pa so se imeli včasih tudi lepo. 
Udeleževali so se tudi promenade. Marsikdo 
je našel na njem svoj priljubljeni par. Z mos-
tu so ribiči metali in namakali svoje trnke v 
takrat še bistri Savi. Kdor je bil bolj majhen je 
s seboj prinesel majhen stolček, stopil nanj, se 
naslonil na ograjo in metal toliko časa, da je 
ulovil saj veste »tako veliko ribo«

Že tako je vse škripalo, pokali in ječalo. Zda-
jci je močan val pljusknil ob most težak in 
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debel hlod. Cel se je stresel, hropel v vsej svoji 
moči. Premočena sem komaj prišla do sape. 
Dobri moj starec zdrži, zdaj sva v teh težkih 
trenutkih čisto sama. Pogledala sem nazaj 
proti Cirarju, nekateri so se prijeli za glavo. 

Nekdo mi je pokazal z roko, vseeno je v 
katero smer greš, povsod je enako daleč. 

Šla sem naprej, da nekaj rešim. Cesta do pros-
torov v Jerebovi je bila globoko pod vodo. 
Mahnem jo po Valvazorjevem trgu. Pridem 
do hiše v Jerebovi. Tam je stalo nekaj moških, 
ki so ocenjevali, ali voda, ki je do sedaj

presegla vse kritične točke še lahko narašča? 
Gospoda Vidergar in Kmeč me vprašata, 

kaj, da v tem času tu počnem, saj je tudi 
most že davno zaprt. Vem, da je zaprt. Do-
volili so mi, da grem reševati vojaško doku-
mentacijo. Stanovala sta v isti ulici. Gospod 
Kmeč, ki je bil poklicni elektrikar je v hiši 
odklopil tok. Gospod Vidergar pa me je dal 
na »štuparamo« in odnesel čez poplavljene 
stopnice, ter me postavil kam drugam kot 
v vodo, sicer sem bila itak do kože mokra. 
Prinesli so mi dve luči iz stanovanja gospoda 
Krhlikarja, ki je bil tudi hišnik. K sreči sta bila 
oba moja pomagača obuta v ribiške škornje. 
Kar uspešno sem zložila vso dokumentacijo 
in evidenco za dober meter višje. Samo pet-
najst minut bi zamudila in vse bi šlo po zlu. 

Voda se je kot podlasica hitro dvigala. Takrat 
je poplavila vse niže ležeče predele levega in 
desnega brega Litije, pa tudi kraje vzhodno 
od nje. Naredila je ogromno škode. Naslednji 
dan okrog enajste ure je bil most spret pre-
hoden, voda je hitro upadala. Starega očaka 
so nato rešili vse nanesle in zagozdene nav-
lake, pa seveda popravili. Takrat je ne samo 
litijanom, ampak tudi državi začelo kapljati 
na možgane, da bo potrebno postaviti nov 
most, kateri bo sposoben težjih transportov 
preko njega. Starega so seveda še obnavljali. 
Pri obnovi so sodelovali tudi vojaki jugoslo-
vanske vojske. Ta most je strateškega pomena. 
Povezuje Zasavje z Ljubljano, Trojanami in 
drugimi kraji.

Starega očanca ni več. Za seboj je pustil v 
Savi verigo nemih, nizko štrlečih spome-

nikov. Peljemo se po novem mostu, oko pa 
se nam nehote obrne k njim, še vedno so 
obdani z valovi, zdaj večjimi ob poplavah in 
manjšimi ob sušnih obdobjih. Upam, da bodo 
še  dolgo vzdržali. Stari most so zgradili leta 
1852, to se pravi tri leta zatem, ko je stek-
la skozi Litijo železnica. Ljubi so mi spomini 
nate, stari dobri, Litijski  velikan.

Tako se spominjam mostu 

Marinka MALI
stanovalka Doma Tisje
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Na Blokah je bilo skoraj vsako zimo zelo ve-
liko snega in temperature so bile kar nizke. 
Včasih je bilo tudi – 30 stopinj Celzija, leta 
1929 pa kar – 39 stopinj mraza. Vso zimo 
nas je spremljala tudi Blokam zvesta burja. 
Takrat sem bila še majhna punčka. Leta 1929, 
ko je bilo tako mraz, so bila okna kar kos-
mata od ledu, pa Žerjavova Micka iz vasi se 
je omožila.

Kurili smo krušno peč, na kateri smo se tiščali 
otroci, starejši pa so sedeli okrog peči. Pri nas 
mi manjkalo drv, zato so se pripeljali k nam 
gret iz vse vasi.

Smuči so imeli le ata in stric. Tako so lahko  
z njimi šli v Novo vas, če je bilo  potrebno, 
ob nedeljah pa so na smučeh odhajali k maši. 
Včasih pa smo si na skrivaj smuči sposodili, 
ali bolje rečeno, kar vzeli, tudi otroci. Smučali 
smo se na »Vrhunski rebri« in na »Smukalcah«. 
To sta bili za smučanje najprimernejši gmajni. 
Joj, kako je letelo! Ko pa je stric odkril, da 
smuči ni, nas je ves nasršen počakal doma. 
Kregani smo bili, da se je kar kadilo, tepli pa 
nas niso za take reči. Tako nam ni preostalo 
drugega, kot da smo se smučali z dilcami, ki 
so jih ata sami obtesali. Ko smo se peljali po 
hribu, je letelo kot strela, ko pa smo prišli do 
vznožja, pa so se nezakrivljene smuči zapičile 
v sneg, smo pa po zraku leteli mi. 

Kljub temu, da nismo imeli ne pravih smuči, 
ne smučarskih čevljev, smo bili neizmerno 
srečni in naše zime so bile tako lepe, da se jih 
še sedaj rada spominjam.

Anica IVANČIČ

SMUČANJE NA BLOKAH V MOJEM OTROŠTVU

fotka

fotka
+ podnapis



17
DOM TISJE

JESEN
Prav lepa in bogata jesen je prišla,
Prinesla je darov za vsakega.
Kmetje polja pospravljajo,
Sadjarji sadje obirajo,
Mi pa vse v kleti pospravljamo.

V gozdu polhi vreščijo,
Polharji jih pa v škrinjce lovijo,
Iz njihovih kož bodo kape naredili
In si z nimi pozimi glave pokrili.
Kdor polhovko ima,
Ta največ velja.

ZIMA
Vrane zakrakajo: »Kra, kra, kra, zima je prišla!«
Hladno in lepo belo obleko ima.
Nas pa vabi in nam kima:
»Le pridite v goro, boste videli, kako je tam lepo.«
Ko v goro pridemo, najprej sneženega moža napravimo,
Potem pa okrog njega po snegu zaplešemo. 
Nato na sani sedemo in se v dolino zapeljemo.
Pojemo in vriskamo, pri srcu nam je prav lepo.
Paziti pa moramo, da si nog ne polomimo.
Če se to zgodi, se zimska idila konča v bolnišnici.

POMLAD
Ko pomlad se prebudi,
Vse se veseli.
Travnik zeleni,
Vijolica pa lepo diši.
Ptički vsi veseli nam pojo
Svojo pesmico.
Zapela bo tudi kukavca
Svoj »kuku« zakukala.
Mi jo vsi poslušamo
In njen »kuku« štejemo.
Da bi dolgo še živeli,
Vsi si bomozaželeli.
Kukavica odletela bo,
Mi pa vsi veseli,
Še dolgo bomo peli.

Alojzija LEKAN
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Tomaž MITTONI

MATI

Mati – le kdaj lahko ti bom povrnil,

za trud tvoj, da si me rodila,

me nebogljenega dojila,

Le kdaj lahko se ti bom res zahvalil?

Ariadnino si nit mi vedno dala,

če mi zašel korak je vstran

in če pred soncem skril se dan

in če pot je moja kje obstala.

Ti vsak nasmeh si meni naklonila,

razdajala si mi ljubezen svojo,

želela lepšo pot si mojo

a v svoji mnoge si solze točila.

In vsakdan znova skrb za me imela,

bedela mnoge si noči,

odrekla mnogih se stvari,

vse le zato, da bolje bi živela.
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Nekoč je živel mlad pastirček, ki je pasel vole. 
Vola sta mu ušla v gozd in šel ju je iskati, ni 
pa opazil, da mu je v škorenj padlo praprot-
no seme. Pastirček je iskal izginuli živali in ju 
na gozdni jasi tudi zagledal, kako sta ležala 
in pomenkovala. Govorila sta s človeškim 
glasom. Stari vol je rekel mlademu:«Veš, ti si 
mlad, ti boš še dolgo, meni pa se leta iztekajo. 
V jeseni me bodo peljali v klavnico in zaklali. 
Ti pa boš videl, kaj se bo zgodilo spomladi, ko 
bodo orali. Mlad gospodar, fejst človek je, bo 
oral, ko se bo iz brazde pojavila strupena kača, 
ki ga bo pičila in revež bo moral umreti.«

Mlad vol je rekel: «Pa se tega ne bi dalo 
preprečiti. Res ga je škoda.«

»Seveda bi se dalo, a kaj ko tega ne ve nihče 
drug razen naju.«

O PASTIRČKU IN DVEH VOLIH

Pastirček se je čudil, kak to, da razume živalsko 
govorico in si zapomnil njun pogovor. V 
jeseni se je dogodilo tako, kot je stari vol na-
povedal. Odpeljali so ga v klavnico, spomladi 
pa so z mladim volom orali njivo, ko se je 
od nekod pojavila strupena kača. Hotela je 
pičiti mladega gospodarja. Pastirček je vedel, 
kaj kača namerava in jo je z matiko po glavi, 
da jo je ubil in tako rešil mladega moža. 

Mladi gospodar je pastirčka za njegovo do-
bro delo bogato nagradil. In vse to se ne bi 
zgodilo, če ne bi pastirček šel na kresni večer 
v gozd in mu je praprotno seme padlo v 
škorenj in za to ni vedel.    

Slovenska ljudska pravljica, 
prispevale članice skupine Vrtnica

fotka
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Pavla ZUPANČIČ

KRIZANTEMA

Krizanteme cvetje

kliče nemo,

ozira na gomilo,

ki v pozabo tone,

med grobovi in spomini,

postoj, kdo le tam počiva?

rožic, cvetja

nihče ne zaliva,

svečic nihče ne prižiga.

Krizanteme nihče ne sprašuje,

nemo vsakdo nas blagruje.

krizantema mijo jadikuje,

tudi sama sem cvetela,

zima, slana, 

me je vzela.

Le zakaj sem le cvetela?

Izlet
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Skupina Zarja se zbudi,
Ko se misel v igro spremeni.

Tuhtaš, mozgaš in se žreš,
Če seveda kaj ne veš.

Težke te so zdaj uganke,
V naših glavah so neznanke,

Misel hitro spremeniš
In odgovor ti dobiš.

Zato ne smeš preveč se žret,
Če odgovora ne veš
Soseda dobrega imaš

Zato odgovor on pozna.

Tu in tam pa dolgčas ni,
Saj naloga se dobi,

Oh kako lepo zveni,
Samo da ti dolgčas ni.

Nada ZUPANČIČ
voditeljica skupine Zarja

SKUPINA ZARJA

V domu Tisje deluje deset skupin za 
samopomoč. Med temi je tudi skupina »Zarja«. 
Sestajamo se vsak ponedeljek ob 13ih.

Na teh druženjih se pogovarjamo različne st-
vari, igramo igre kot so tombola in karte. Tu 
se včasih nasmejimo do solz. 

V tej urici in pol se sprostimo in tudi kakšno 
zapojemo.

Vesele se razidemo z željo, da se čimprej spet 
srečamo z našo voditeljico Nado.

Jožica KRAŠEVEC

NALOGA IN NADLOGA

Izdelovanje punčk iz cunj za Unicef

Nastop trebušnih plesalk 
na Dobrodelnem koncertu 2007
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Smo dekleta mlada in brhke,

skupina Lokvanj nam je ime.

Se družimo vsako sredo,

da prepodimo samoto in zmedo.

Si najprej skuhamo kafe,

da nam beseda lažje iz ust gre.

Smo vedno prodorne in zgovorne,

v društvu jezika dosegamo visoke norme.

Enkrat na mesec pa – to je dan,

praznujemo mi rojstni dan.

Se vedno kaka Micka ali Francka brhka znajde,

da se na mizi slastna torta znajde.

Čas druženja nam hitro mine,

potem pa cel teden obujamo spomine.

Komaj čakamo me dan,

da sreda pride spet na plan.

spesnila Mojca Šušteršič
za skupino LOKVANJ

SKUPINA LOKVANJ
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Smo trobentice vesele,

Ki rade bi trobile,

A smo se ročnemu delu posvetile,

Vse gospe ustvarjamo,

Prave umetnine pripravljamo!

Vsakih 14 dni se dobimo,

Teh četrtkov se veselimo,

Za praznike dom okrasimo,

Vsak prostor malo poživimo,

Da pa vedno le ni vse lepo,

Se s kritiko izdelkov ukvarjamo.

SKUPINA TROBENTICE
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Radi debatiramo,

veselo zapojemo,

še rajši pa balinčkamo

in kaj dobrega spečemo.

Dobro se razumemo,

ko se vsak teden srečamo,

se skupaj veselimo

in kavico dobimo.

Še na mnogo takšnih let,

bog nam daj na svet živet,

zdaj nazdravimo vam spet,

saj prelep je ta naš svet.  

Skupina NAGELJ

TO SMO MI NAGELJČKI
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Mi posebna smo skupina,

ki trenirat ravnotežje zna,

če še tako težka vaja se nam da,

me potrudimo se vedno,

da izvajamo jo redno.

Ko ponovitev je dovolj,

znamo vajo bolj in bolj,

Branka naša trudi se,

da osvojimo vaje vse.

Ker smo vedno bolj stabilne,

stopnice niso več problem,

naša žoga je okrogla

sedenje na njej gre nam brez izjem,

tako smo vedno bolj mobilne,

da z veseljem na ravnotežje grem!

SKUPINA ZA RAVNOTEŽJE

Obisk Festivala za 3. življenjsko obdobje 2008
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Kdo v skrivnostnem starem gradu, za mogočnimi zidovi vsak dan biva?

Kdo vsako jutro na svetlečih oknih pridno rožice zaliva?

Kdo za mogočnimi zidovi zbuja se v nov dan življenja?

Kdo poslopju vliva radost in čistega veselja?

Kdo v kapelici pobožno k Mariji moli zase, zate in za vse ljudi?

To smo Rožmarinke, ki danes skupaj z vami uživamo na pikniku brez vseh skrbi!

SKUPINA ROŽMARINKE
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ČLOVEK,  POSTOJ

Kam človek drviš,

Kam le tako hitiš?

Le malo postoj in poglej

Pa videl boš, da ne moreš naprej!

Na svetu je mnogo ljudi,

Ki po bogastvu hrepene.

To bogastvo pa skoraj vsak ima,

Če ga le odkriti zna.

Mnogi mislijo, da je sreča to,

Da imajo, kar si požele.

Toda v njih je preznina,

Ki je nikoli ne napolne.

Mnogi imajo zdrave oči,

Ampak so slepi za lepe stvari.

Ne vidijo sonca, kako je res lepo

Ne vidijo rožic, gora in ne ptic.

Mnogi imajo zdrave roke

Toda uporabiti znajo jih ne,

Ne vedo, da s svojo srečno roko,

Lahko osrečijo nesrečno glavo.

Kako bi bil srečen človek nadvse,

Če v srcu bi nosil ljubezen ne gorje.

Da bi to imel, bi moral opazovati

Vse naravne lepote in biti bratu brat.

Mnogi ne vedo,

Kako je resnično in pri srcu toplo,

Če znaš potolažiti nesrečno oko.

Človek postoj in poglej! In videl boš to.

Vida BORIŠEK

ČLOVEK,  POSTOJ

Pred leti, ko sem bila zaposlena v ZD Zagorje, 
sem pri svojem delu spoznala gospo, ki 
je bila nepomična že 20 let. Imela je hči in 
prečudovitega moža, ki ga je iz dna srca lju-
bila in spoštovala. Njena  velika želja je bila, 
da bi še enkrat lahko dvignila svoje roke in z 
ljubeznijo objela svojega moža. 

Takrat se je v meni premaknilo nekaj neopisne-
ga. Spoznala sem kako smo ljudje nehvaležni 
za zdrave ude, ki jih imamo in jih ne znamo 
ceniti. Iščemo drugo bogastvo, ki ga ni. Tako 
je nastala ta pesmica v razmislek vsem, ki tega 
ne opazijo.

Nastop baletke na koncertu novembra 2007
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Ob sredah praznik mi imamo,

Ko si Liziko podamo,

A vi ne veste kdo je to,

Čeprav nam je lepo.

Če izvedeli bi radi

Se z obiskom nam prikaži

In nam kratek čas napravi,

A nato

Vam bo lepo.

Nada ZUPANČIČ

enota Spominčice

SREDA
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Marinka MALI

SPOMIN

V skromni kmečki hiši
S črno kuhinjo,
Je meni zibel tekla
Z vso ljubeznijo.

Oken štirinajst v hiši
Iz kamna zidano,
Kmalu tristo let bo stara
Ponosna sem na njo.

Od spomladi do jeseni
Okna so krasili
Rožmarin in nagelj rdeči
Preljubi moj spomin.

V starih časih v hiši
Gostilna je bila,
Takrat še s slamo krita
Nikdar osamljena.

Furmani pred hišo
So konje vstavili,
Najedli se in napili
Spet naprej pognali so.

Za Božič smo v kotu
Postavili drevo
Nanj obesili okraske
Bilo je prelepo.

K javorjevi mizi
Belo pogrnjeni
Se je vsedla vsa  družina
Praznovali Božič smo.

Dobili smo darila:
Lecta in rožičev
Polni krožniki so b’li
Oči so nam žarele
Prižgali svečke smo.

(avgust 2008)

SOLZE

Kadar mi je hudo,
Kadar mi je težko,
Takrat se zjočem,
Solzam pustim odprto pot…

Solze rojene
Izvir so srčnih
In duševnih  bolečin.
Na dolgi poti
Zadnji postanek je
Jezerce solznika očesnih votlin
Čez veke razlivajo
Kaplje srebrne se:
Na gladko v mladosti,
In zgubano v starosti,
Na polje obraznih strmin.

Kot trenil bi
Se bolečina pojavi
Izžema srce ti in dušo
Objame ti celo telo
A solze še dolgo teko.

Le naj mi teko,
Da mi blažite
In preženite krik groze
Iz srčnih globin.

 (19.7.2008)
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Marinka MALI

UŽITEK
Komaj pol ure po kosilu,
France zleze gor na peč,
Hitro v kovter se zavije
Deko si da pa počez.

Udobno s hrbtom se pomucka,
Ker to njemu je všeč,
Kar žgečka ga dol po nogah
To je užitek in hec.

Purkajuda, baba kje si
Imaš kaj putra frišnega?
Žena brž v shrambo smukne
Hitro gor na peč ga da.

Dobre četrt ure mine,
France puter že poje.
Purkajuda baba, baba,
Če imaš ga, pr’nes ga še.

Ona odgovarjati ni smela,
Drugo štručko gor mu da,
Saj se ji je kar milo strilo,
Kaj naj zdaj v potico dam?

Porkajuda, baba, baba,
Če ti je kaj ostalo ga
Zdaj sem se pa glih razjedu,
A bi rad ga jedel še.

Ja France. No ja, e’ 
Saj ti rada jaz ga dam.
Iz shrambe zadnje štručke pol
Romalo v črevo je dol.

France kmalu dol s peči,
Hlače že u rok drži,
Baba brž mi pojd s poti,
Men se na štrbunk mudi.

Ne vprašajte zdaj me to,
Kolkrat trebá jt je blo?
Na štrbunku celo zimsko noč,
Tega vstavit ni blo moč.

Ves prezebel, gladkih črev,
Zjutraj spet na peč je šel.
Obljubil pa sam sebi je,
da se putra jest tolk res ne sme.

(12.9.2008)

DEČEK IN KLAVIR

Prišel je deček
Droben kot cvet in mlad,
Naprošen, da nam pride
Na klavir zaigrat
Za dan odprtih vrat.

Priklonil se globoko je
Rahel nasmeh v očeh.
Pobožal s prsti je klavir
Skladbo igrati je pričel.

Igral je in igral,
Se skladno gibal je,
S prsti drsel – drsel,
Hitel po klavirju in
Izvabljal je omamno glasbo.

Občutila sem, da je
kot neke vrste: mila,
čutna, nežna prošnja,
Da naj bi ljubljena še enkrat
Ga uslišala.

Zavrnjen! V njem vse se je zlomilo.
Glasba iz klavirja izzvana,
Kot grom v gorah in rjovenje
Vetra čez planjave
Zadala mu v srce je nove rane.

Bila sem tam, a res ne vem
Je resnično sam igral,
So prsti se dotikali klavirja?
Ali ga vodila je čarobna želja?
Ne vem ali že devet let je štel?

Ko deček z glasbo je končal,
Se priklonil je v pozdrav.
Ne vem če štel je let devet,
Bo v srcih naših ostal.

(2.10.2008)
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Marinka MALI

VEČNI ČAS

Nad dolino cvetočih kostanjev
In bistrih potokov
Se je zgrnila plaha noč.
Le dve zvezdi sta na nebu zažareli
In metali žarke daleč proč.

Daleč proč mi sin umira,
Zadnji vdihi in izdihi
Jemljejo mu poslednjo moč.
Ne odhajaj, je prezgodaj,
Ostani, pridi domov
Kot nekoč!...

Spominjam se ob rojstnem dnevu,
Želje moje so bile:
Ljubi sin, še na mnoga
Srečna leta,
Vrni – vračaj večkrat se.

Mama. Moja želja
Je drugačna.
Jaz želim si samo to,
Da jaz pred teboj odidem,
Tako bi mi ne bilo hudo.

Zvezde somnaprej žarele,
Gozd se v temo je odel,
Rože cvetne liste so zaprle.
V deželi tuji
Sinov korak je onemel.
Zdaj počivaš v največji
Katedrali, v katedrali zemljini,
V njej prostora je veliko
V njej je prostor
Za nas vse.

Večnost v grobu te obdaja
Nam ovil srce je hlad
Z žalostjo in bolečino
Čakamo te »onkraj čas«.
Nad zadnjim domom
Žena, sin in hči,
Ti vsak dan prižigajo luči.

(11.9. 2008)

GMAJNE ŽARIJO

Prišla je kot vsako jesen
Skozi gozd, vrt in park,
Razprla je dobre dlani
Potrosila ognjeno rdeki je prah.

To je vila jesenska
Zlato sijočih las,
Ki padajo preko ramen ji
Vse do prstov na nogah.

Stopa toplo in na lahko.
To lebdenje je njenih stopinj,
Ovila s tančico večbarvno
Okoli telesnih oblin.

Zamahnila je proti gozdu –
Postal je bakreno zlat.
V zahvalo ji je veter v lase prinesel
Pobarvanega listja oblak.

Od nastanka drevja na zemlji
Žena prihaja skozi park in gozd.
Vsako leto jih enako obarva,
Da sijejo vse do nas.
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Rada sem se pogovarjala s teto Angelco. 
Povezovala naju je ljubezen do knjig. 

Menili sva, da v našem kraju samo še me 
bereva. Kadar sem jo obiskala je sedela za 
pisalno mizo in reševala križanke, ali pa je 
odložila kakšno branje in se posvetila sogo-
vorniku. Njeni pranečaki so si kar podajali 
kljuko njenih vrat, saj je imela zanje vedno 
čas. Najrajši so se hodili igrati razne družabne 
igre, kot Človek ne jezi se ali karte. 

Neke jeseni, kmalu po osemdesetem rojst-
nem dnevu je začela bolehati. Zelo nera-

da je hodila k zdravniku, saj tega ni bila va-
jena in kot se je rada večkrat pohvalila vse do 
sedemdesetega leta sploh ni imela zdravstve-
nega kartona, ker zdravnika ni potrebovala. 
Nekajkrat so jo poslali na Golnik na dodatne 
preiskave, ki so ji potrdile že sluteno.. . Smrt 
se ji bliža, hitro in zagotovo.

Nekega večera, ko je bila že zelo bolna 
in si je hude bolečine lajšala  s pomočjo 

morfija  sem jo obiskala.

NE OBUPAJ

Zazrla se mi je v oči in pričela pripovedo-
vati tole zgodbo. Povedala mi je, da jo 

je nekje prebrala in začutila sem, da jo želi 
prenesti naprej:

»Neki moški se je namenil skozi puščavo. Prosil 
je Boga, pripravljen sem jo prehoditi, vendar 
bodi z mano.« Bog mu je obljubil, da bo ves 
čas z njim. Hodil je in hodil. Ves čas so bile ob 
njegovih stopinjah, božje stopinje. Bilo mu je 
lažje. Pot je postajala vedno težja, napornejša 
in pričel je obupovati. Zavest, da hodi Bog 
z njim mu je dajala moč. … ko mu je bilo 
najtežje je opazil, da so stopinje poleg njega 
izginile. Sklepal je: »Tudi Bog me je zapustil.«

… kljub vsemu je zmogel. Bogu je poočital: 
»Obljubil si mi, da boš ves čas z mano, ko mi 
je bilo najhuje sem v pesku opazil samo svoje 
stopinje.

Bog mu je odgovoril:«Takrat sem te nesel.«

… kadar mi je hudo se spomnim ….

Leonida RAZPOTNIK 

Dobrodelni koncert - november 2007
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NEBO

Nebo!
Jasno,
modro,

neskončno!

Nebo!
Oblačno,

sivo,
temačno!

Nebo!
Temno,

z gromom in bliskom
razparano.

Nebo!
Črno,

skrivnostno
in polno zvezd!

Nebo!
Tako majhni smo

pod teboj!

Marija SMOLEJ

Obisk sv. Miklavža
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Vedno smo se hitro zbrali,

ker vsem bi radi dokazali, 

da še vedno naše roke,

znajo ustvarjati dobrote.

Na začetku malo nas je peči znalo,

ker korajže je primanjkovalo,

ker pa voditeljice dobre smo imeli,

tudi pekovski dvomi so izpuhteli.

Od njih bi radi se še marsikaj naučili,

in še več izkušenj v kuhinji dobili,

čeprav smo nekaj znanja že imeli,

smo vsake sladke novitete bili veseli.

To druženje nam dobro dene,

saj nam pekovska ura,

vse tegobe prežene.

Skalce smo mi vsi,

ki se skupaj trudimo,

da čimbolj skuhamo in spečemo,

vse pojemo in zraven kaj zapojemo.

Za današnji dan smo se še posebej potrudili,

da bi v naši družbi se vsi vi res dobro počutili.

Zaupamo vam naše geslo,

da boste vedeli kako je resno.

Naj bo dan sončen al oblačen

Od  Skalc ne greš nikoli lačen.

SKALCE
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Moko premešajte s pecilnim praškom in 
presejte na desko.

V sredino napravite vdolbino, kamor dajte 
sol, rumenjak, pol beljaka kis in vodo. Z 

delom moke napravite gosto maso, dodajte 
koščke hladnega masla ali margarine in zames-
ite gladko testo. Če se lepi, ga pustite, da se 
ohladi.

Šunko in jajce razrežite v kockice in pomešajte 
z beljakom.

Testo razvaljajte na tanko, razdelite na dva 
dela, na eno polovico dajte v razdalji 5 

cm po eno malo žlico nadeva. Okrog šunke 
premažite z beljakom. Pokrijte z drugo polovi-

recept skupine skalca BLAZINICE S ŠUNKO

co testa, dobro stisnite robove in  izrežite z ok-
roglim modelom ( premer 5 cm) pogače tako, 
da pride nadev v sredino. Pogačo premažite z 
mešanico mleka in rumenjaka ter zložite na z 
maščobo premazan pekač.

Pecite v štedilniku pri srednji temperaturi 
približno 15-20 minut, v električnem 

štedilniku pa 10-15 minut pri temperaturi 180 
do 200° C. 
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MATERIAL:

ostanki volne• 

ORODJE:

pletilke• 

kvačka• 

IZVEDBA:

Iz ostankov volne napletemo kvadratni 1. 
kos, ga prepognemo in obkvačkamo.

Nakvačkamo daljšo verigo in z njo preple-2. 
temo mošnjiček. 

Volno prepletemo in privežemo na 3. 
mošnjiček.

 Mošnjiček nosimo čez ramo.4. 

Avtorici: 

Leonida RAZPOTNIK

Silva BOŠTJANČIČ

MOŠNJIČEK -  TORBICA

Razstava ob dnevu odprtih vrat 2008
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Pust in travniške rožice iz Doma Tisje

Generacije generacijam...
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RECEPT ZA DOLGO ŽIVLJENJE

Bodi dober, priden in pošten 

pa boš zadovoljno dolgo živel 

in ko boš star boš sam s sabo zadovoljen.

Nasvet podala 

Alojzija LEKAN, 95 let

Ukvarjanje z ročnimi deli in živeti zmerno, 

uživati malo alkohola in ne preveč maščob.

PRIMER ZDRAVEGA JEDILNIKA:

zajtrk zelje in žganci

kosilo  kruh in sadje

večerja mlečna kaša

Nasvete podala 

Ivanka MOČILNIKAR, 96 let

Delo in garanje, to so spomini na moje 
življenje, nisem pa prepričana, če ga je to 

podaljšalo. Starost imam pa lepo. 

PRIMER ZDRAVEGA JEDILNIKA:

zajtrk zelje in žganci

kosilo šara, krompir

večerja močnik zraven krompir v oblicah 

ali močnik zraven pa kisla repa.

Frančiška PIVEC, 93 let
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Obisk v vrtcu

Maturantska parada
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VODORAVNO:  
1.    snegu podobna snov, ki se naredi v mrazu in megli, 

zlasti na drevju, 
5.    praznik jezusovega rojstva, 
10. kronična nalezljiva bolezen, pri kateri se zlasti v koži 

obraza naredijo obsežne rane, 
12. italija, 
13. konec polotoka, 
14. serumska glutamat-oksalacetat-transaminaza, 
15. kratica za izvid: »brez posebnosti«, 
16. turistični cilj v oceaniji - …paknerenou, 
18. meter, 
19. moško ime 
20. moško ime, 
21. obseg, 
22. nebesno telo, ki kroži okoli zemlje in je vidno pred-

vsem ponoči, 
23. onstran, 
26.  slovensko podjetje, katerega poglavitna dejavnost je 

trženje ter veleprodaja in maloprodaja na medicin-
skem in laboratorijskem področju. 

28. čas, 
29. albansko žensko ime, 
30. Marija zupančič, 
32. pedro opeka, 
33. priimek največjega slovenskega pisatelja – ivan, 
35. velika valjasta, navadno trebušasta posoda z dnom 

na obeh koncih, 
36. adamič jože, 
37. oblika ženskega imena ana.

NAVPIČNO: 
1     lastnost, značilnost igrivega, 
2.    z vseh ali z več strani zaprt prazen prostor; vkopan 

v zemljo 
3.    jakob barle, 
4.    vzhod (ang.), 
5.    nagel, kratkotrajen dvig gospodarske aktivnosti, 
6.    konica, 
7.    žerdin terezija, 

8.    10. črka abecede, 
9.    luknjičast okrasni izdelek iz sukanca, izdelan s kle-

klanjem, 
11. valentina gros, 
15. dokument, ki daje imetniku pravico, da zanj dobi de-

nar ali blago, 
17. kraj, od koder bo prišel jezus sodit žive in mrtve (dve 

besedi), 
19. volna, dlaka na živali, zlasti na ovci, tudi ime za psa, 
21. kraj na primorskem, 
22. svetopisemska oseba (prva Mojzesova knjga), 
24. glivično obolenje sluznice, 
25. slovenski priimek 
27. zdravilna rastlina s pernatimi listi in z belimi ali 

rožnatimi cveti, 
31. zavod za rehabilitacijo invalidov, 
32. pavel okoliš, 
4. kamenšek ajmara

REŠITEV: 
rešitev dobite tako, da v spodnjo razpredelnico vpišete 
črke, ki jih najdete na posebej izbranih poljih, v katerih 
se nahaja številka v desnem kotu spodaj. te zaporedne 
številke ob upoštevanju njihovega vrstnega reda vam 
bo prinesla rešitev križanke:

1 2 3 4 5 2

1 2 6 7 8 6

4 14 1 4 1 8

3 4 9 10 7 10

11 2 12 8 13 2

Rešitev: 

NIKOLI NI PREPOZNO NEKOGA IMETI RAD

IVJE, BOŽIČ, GOBAVOST, I, RT, SGOT, BP, ILOT, M, ROK, 
VID, O, LUNA, ONOSTRAN, SANOLABOR, T, DRITA, 
MZ, PO, CANKAR, SOD, AJ, ANI



Kje so tiste stezice?
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fotoutr inki

Dobra volja odžene vse skrbi Praznovanje rojstnega dneva

Pevski zbor Tisa 
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DOM TISJE

fotoutr inki

Molitvena skupina v domski kapeli Priprava dobrot za piknik - julij 2008

Pevski zbor KUD Litus na obisku



Kje so tiste stezice?

44

fotoutr inki

Barvanje pirhovNaše kolesarke v Španiji


