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Aktualno

Prenovljena mostova na Suhi
Suha - V spomladanski številki Belce
smo pisali, da bo Krajevna skupnost Predoslje (KS) v roku dveh let obnovila pet mostov na območju KS Predoslje in Suha; za
prenovo vsakega je namenila po šest tisoč
evrov. ”Mostova na Suhi sta že v gradnji,
njuno postavitev načrtujemo konec avgusta
oziroma v prvi polovici septembra letos,” je
povedal Danilo Šenk, Predsednik KS Predoslje. S. K.

Bolj urejena cestišča
Predoslje, Suha - V zadnjih avgustovskih
oziroma prvih septembrskih dneh bo potekala preplastitev ceste Predoslje-Ilovka. Podjetje Gratel je dobilo vsa dovoljenja za postavitev komunalne infrastrukture na relaciji
Orehovlje-Suha, za tem se bo tudi to cestišče na novo asfaltiralo. S. K.

Sanacija potoka Belca
Predoslje - Agencija RS za okolje je Krajevno skupnost Predoslje obvestila, da bodo
sanacijo potoka Belca izvedli do konca oktobra 2008. S. K.

mali oglasi

04/201 42 47,
e-pošta: malioglasi@g-glas.si
www.gorenjskiglas.si

Belca je priloga Gorenjskega glasa o krajevni
skupnosti Predoslje. Prilogo pripravlja uredništvo Gorenjskega glasa, odgovorna urednica
Marija Volčjak, urednica Suzana P. Kovačič.
Telefon 04/201-42-00, faks 04/201-42-13,
e-pošta: info@g-glas.si. Oglasno trženje Janez
Čimžar, tel. 04/201-42-36, 041/704 857,
janez.cimzar@g-glas.si. Tehnični urednik Grega
Flajnik, tel. 04/201-42-56. Izdajatelj: Gorenjski glas, d. o. o., Bleiweisova cesta 4, Kranj,
priprava za tisk Gorenjski glas, tisk Tiskarna
Littera picta, d. o. o., distribucija Pošta Slovenije. Belca, številka 3 je priloga 68. številke
Gorenjskega glasa, ki je izšla 26. avgusta
2008. Naklada je 450 izvodov. Prejmejo jo vsa
gospodinjstva v krajevni skupnosti Predoslje.
Krajevna skupnost Predoslje, Predoslje 34, Kranj

Na naslovnici: Kokra, foto: Andraž Blaznik
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Zoisovi kulturni dnevi
V Predosljah bodo od 29. avgusta do 14. septembra potekali
Zoisovi kulturni dnevi.
Vsi dogodki ob Zoisovih kulturnih dnevih
bodo potekali na prostem, začeli se bodo v
petek, 29. avgusta, ob 20. uri s predstavo
Lumpacivagabund v izvedi Kulturno umetniškega društva Predoslje.
V soboto, 30. avgusta, od 12. ure dalje bo
Naaaaj dan ob krajevnem prazniku, kulturni
dogodek na ta dan bo lutkovna predstava ob
16. uri v izvedbi Lutkovnega gledališča Ljubljana, ob 17. uri bo sledila predstava Čarovnika Grega.
V soboto, 6. septembra, ob 20. uri bo komedija Gospod Lovec v izvedbi Kulturno umetniškega društva Zarja Trnovlje.
V soboto, 13. septembra, ob 20. uri bo koncert oziroma predstava Al’ hotla bi z mano
plesati? ob tridesetletnici delovanja KD Folklorna skupina ISKRAEMECO Kranj.
V nedeljo, 14. septembra, ob 19.30 bo zaključek Zoisovih dni s podelitvijo priznanj in
zaključna predstava Lumpacivagabund v
izvedbi KUD Predoslje.
In še dve zanimivosti: KD Folklorna skupina
Iskaraemeco Kranj je razvila narodno nošo iz

Člani Odbora za pripravo
Zoisovih dni
Na prvi seji Odbora za pripravo Zoisovih
dni v Predosljah so imenovali pet članov
Odbora za obdobje dveh let. Trije člani so
predstavniki ustanoviteljev Zoisovih dni
(KS Predoslje, KUD Predoslje in FS Iskraemeco), dva pa sta strokovna člana in obenem predstavnika Mestne občine Kranj in
Javnega sklada za kulturne dejavnosti
Kranj. In še imena: Sebastijan Sajovic
(KUD Predoslje), Tomaž Rehberger (FS
Iskraemeco), Danilo Šenk (KS Predoslje),
Petra Polak (MO Kranj) in Vladimir Brlek (JSKD Kranj). Za predsednika Odbora
so izbrali Sebastijana Sajovica. S. K.
časa Zoisa. V soboto, 30. avgusta, bo na krajevnem prazniku predstavljena Zoisova pojedina, od letos dalje bodo na družabnih prireditvah v Predosljah imeli tudi ”svoj” denar za
poslovanje, imenoval se bo ”cojs”. S. K.

Zoisovi kulturni dnevi dobili
tudi grafično podobo
Najboljšo grafično podobo, ki bo simbolizirala Zoisove kulturne dneve v Predosljah, je
naredila Nika Weingerl. Javni razpis je izšel
junija letos, pripravili so ga Kulturno-umetniško društvo Predoslje, Kulturno društvo FS
Iskraemeco Kranj in Krajevna skupnost Predoslje. Rezultati natečaja so bili znani prejšnji
teden, izbrana avtorica Nika Weingerl pa je
razložila svoj koncept: ”Grafična podoba je
sestavljena iz treh delov: črtni del, ki je trans-

parenten, predstavlja zgodovino, osnovni lik
(obris množice) je poudarjen, ker predstavlja
sedanjost, oba dela pa prepleta tretji element ”rože”, ki so obrisi Zoisove zvončice ter Zoisove vijolice. Barve so izbrane tako, da asociirajo na poletje, na zabavo, fonti pa so elegantni in malo bolj arhaični, tako da dajejo
vtis prefinjenosti, kulture. Za izdelavo logotipa sem izbrala pet izhodišč, osnovni in temeljni koncept pa je, da je kultura za ljudi. S. K.

Pogovor

Prva dama na obisku v Predosljah
Z župnikom Janezom Jenkom smo se pogovarjali o obisku ameriške prve dame v Predosljah,
o letošnjem oratoriju in o načrtih za novo župnišče.
Pred časom ste gostili ameriško prvo damo
Lauro Bush v cerkvi sv. Siksta v Predosljah.
Kako je prišlo do tega obiska?
”Očitno je bila njena želja, da pride obiskat
to cerkev; v Slovenijo je pripotovala en dan
pred svojim možem in si je vzela čas tudi za
obisk naše cerkve. Mene so samo vprašali, ali
lahko kdo obišče cerkev, in niti niso omenili,
da bo prišla Laura Bush. Z njo sem se pogovarjal prek prevajalca z ambasade oziroma varnostne službe, vse v okviru spremstva. Rečeno
je bilo, da je obisk zaseben in sem to zasebnost
tudi spoštoval.”
Kaj vse si je ogledala, ji je bila cerkev
všeč?
”Ogledala si je notranjost cerkve z oltarjem
sv. Ane, zunaj pa pokopališče. Ko smo se razšli, sem vsem zaželel prijetno bivanje tukaj in
se je veselo nasmejala. Rekla je, da je cerkev
zelo lepa, imela je kar nekaj vprašanj, zanimalo jo je, ali je papež med obiskom Slovenije
obiskal to cerkev, povedal sem ji, kdaj je bila
zgrajena, komu je posvečena, kdo so bili prvi
graditelji cerkve, kdaj je bila obnovljena.”
Je bilo kaj komplikacij glede varnosti?
”Ne, ne nič. Ni bilo nobenih težav. Ta obisk
je spadal med njene zasebne obiske, zato tudi
ni bilo nič oglaševanj, tako da ni bilo novinarjev.
Obisk je bil zelo preprost, tudi prva dama.”

Oratorij: način, kako se odkrijejo
vrednote
Začetek poletja je zaznamoval oratorij za
mlade. Kašen je namen oratorija?
”V osnovi ima oratorij namen mlade vzgajati v delavnosti in ustvarjalnosti. Marsikdo na
oratoriju odkrije svoje talente, na primer v voditeljstvu ali športu, razvijajo se komunikacijske sposobnosti, naučijo se poslušanja sogovornika, pa tudi sodelovanja. Vsak animator je
skrbel za šest do osem udeležencev.

stva, ki pove zgodbo o tem, kako je on spregledal, kako biti pokončen in kako biti posameznik, ki zna stati za pravimi vrednotami
brez ekstremizma in tudi brez pretiranega popuščanja.”
Koliko pa je bilo letos otrok? Tudi okoli
sto, tako kot lani?
”Letos jih je bilo nekaj čez 80. Mnogi so šli že
v tem času na morje, na dopust, na športne vikende. Projekt je bil še vedno zahteven, je bilo
pa zaradi manjšega števila otrok lažje delati. Seveda gre velika zahvala vsem animatorjem, ki
ste sodelovali pri izvedbi oratorija, pa tudi zahvala vsem, ki ste sponzorirali naš oratorij.”

Stara šola in župnišče v prenovo

Predoseljski župnik Janez Jenko
Gre za način vzgoje mladih skozi igro. Je način, kako se odkrijejo vrednote, kako bolje spoznaš in odkriješ samega sebe in smisel življenja. Zato je naslov letošnjega oratorija Odpri
oči. To gledamo s krščanskega vidika, ker ljudje po svetu hodimo z zaprtimi očmi in se mnogokrat ne zavedamo, kaj se dogaja okoli nas,
ker je za ‘’odprtje oči’’ potrebna tudi tista
vrednota, ki se ji pravi ponižnost.”
Pa se vam zdi, da oratorij dosega svoj namen vzgoje mladih?
”To je vprašanje, ali doseže svoj namen;
vprašanje je, kako kdo gleda na oratorij. Če
gleda na oratorij samo kot na varstvo, potem
ne dosega polnega namena, ampak to ni najpomembnejše. Vprašanje je, kako znamo dandanes sprejemati vrednote drug ob drugem, ne
kako bomo zapolnili čas. Zato pa ima vsak
oratorij konkretno zgodbo, letos je bila iz Svetega pisma ob dvatisočletnici Pavlovega roj-

Folklorna skupina Iskraemeco Kranj je sodelovala v kulturnem programu ob visokem obisku na Brdu.

Tudi za potrebe oratorija bi verjetno potrebovali primerne prostore. Stavbo, v kateri je bila včasih stara šola, naj bi prenovili.
Kdaj se bodo začela dela?
”Stavba je že izpraznjena. Stavbe pa ne bomo
obnavljali, ker bi bilo tudi po zagotovilih strokovnjakov to nesmiselno, ampak bo šlo za nadomestno gradnjo. S tem bomo dosegli večjo
kvaliteto z manj stroški. Sedanja stavba ima
poleg tega neustrezno prostorsko razporeditev
in je energetsko izredno potratna. V kratkem
pričakujemo izdajo gradbenega dovoljenja.
Gradnja bo postopna, glede na razpoložljiv denar, zato tudi ni določenega roka za dokončanje del. S pridnostjo krajanov in z božjo pomočjo se da veliko narediti.
Pa videz, kakšna bo stavba?
”To bo skupinski objekt, tudi z ozirom na
kraj, v katerem je postavljen, tako da ne bo
predimenzioniran. Na zunaj bo stavba zelo podobna sedanji. Pomembno je tudi, da bo stavba energetsko varčna in uporabna; tako da bo v
tej stavbi vse, kar župnišče potrebuje, vključno
z dvorano.”
Kaj bo pa s stavbo, v kateri je sedaj župnišče?
”Potrebujemo še eno učilnica in spodobno
pevsko sobo, vendar sta, kot bi rekel škof Uran,
še ‘’pesem prihodnosti’’. Obe stavbi, stara šola
in župnišče, sta stari; sedanje župnišče je bilo
zgrajeno okoli leta 1790, takoj po ustanovitvi
tukajšnje župnije, šola pa v letu 1860; zadnji
večji poseg (v ostrešju) pa je župnišče doživelo po drugi svetovni vojni.”
S kom pa sodelujete pri gradnji?
”Načrte je izdelal Blaž Basaj, nadzornik je
pa njegov profesor. Tudi v prejšnjih farah sem
iskal domače strokovnjake, če se je le dalo. Velikokrat se dogodi, da se domačini bolj potrudijo, saj navsezadnje živijo v tem okolju, so z
njim povezani, poznajo okolico in njegove potrebe, hkrati pa so uporabljene sposobnosti in
znanje, ki obstajajo v tem kraju. Za letošnje
župnijsko praznovanje, 7. avgusta, je bila prvikrat natisnjena podobica sv. Siksta, kakršen je
v župnijski cerkvi.”
Mateja Košnik
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Učenci pod novo streho
V šolskem letu 2008/09 bo prag Osnovne šole Predoslje prestopilo 42 prvošolcev. Vseh otrok zaradi
zasedenosti niso mogli sprejeti v vrtec. Med počitnicami tudi obnovitvena dela na šolskem poslopju.
V šolskem letu 2008/09 bo Osnovno šolo
(OŠ) Predoslje v 18 oddelkih obiskovalo 370
otrok, od tega bo 42 prvošolcev. ”Število
učenk in učencev se med letom lahko še poveča, saj je vse več priseljevanja v naš šolski okoliš,” je povedal Tomo Balderman, ravnatelj
OŠ Predoslje. V prizidku šole je tudi vrtec, v
treh oddelkih je 67 otrok. ”Letos se je zgodilo,
da smo morali zaradi zasedenosti vrtca 22 prošenj zavrniti in so morali starši prostor iskati v
drugih kranjskih vrtcih. Dobili smo nekaj pritožb na to, a žal prostora nimamo. Kriteriji, po
katerih sprejemamo otroke v vrtec in jih v primeru prezasedenosti lahko zavrnemo, pa so za
vso kranjsko občino enotni,” je povedal Balderman. Ko so pred tremi leti zaradi uvedbe
devetletke vrtec iz šolskega poslopja preselili v
nov prizidek k šoli, so predvideli tudi nekaj
več otrok, niso pa pričakovali tolikšnega povečanja števila prošenj. ”S tem problemom smo
se obrnili na vodstvo Krajevne skupnosti Predoslje, ki je s tem že seznanilo kranjsko občinsko upravo,” je povedal ravnatelj.

Tomo Balderman
Med poletnimi počitnicami so izvedli tudi
nekaj obnovitvenih del na šolskem poslopju.
”Pred dvema letoma smo že zamenjali tretjino
azbestne kritine, zdaj smo to storili še na preostalem delu poslopja. Denar za menjavo strehe so nam zagotovili iz občinskega proračuna.
Med večjimi naložbami nas čaka še zamenjava
lesenih oken, ki so že dotrajana. Potekajo tudi
manjša dela, ki jih krijemo z lastnimi sredstvi,

Šenk Anton, s.p., Predoslje 71, Kranj

Tomo Balderman je odgovoril tudi na
očitke nekaterih, zakaj je avtobus
učencev šel pozdravit ameriškega
predsednika Georga Busha med njegovim obiskom na Brdu. ”Z Brdom
dobro sodelujemo že petintrideset let;
s pevskimi, folklornimi nastopi ... Tudi
tokrat smo se odzvali na prošnjo njihovega protokola, da bi popestrili dogajanje ob obisku. Tja smo odpeljali
učence sedmega razreda, pred tem pa
s tem seznanili njihove starše in nihče
ni imel nič proti. Nihče tega ni dojel
na način, da bi otroke ”izkoristili” v
ta namen. Lahko povem, da so učenci
uživali na dogodku.”

Z VO N E Š E N K
P re d o s l j e 71, 4 0 0 0 K r a n j
te l . : 0 4 / 2 0 - 41 - 2 6 4 , G S M : 0 41 / 7 3 4 - 015
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kot so postopna menjava opreme od razreda do
razreda, prenova sanitarij ...,” je še povedal
Balderman. In če so nekatere šole v občini še
vedno brez telovadnih prostorov in si močno
prizadevajo, da bi jih dobili, pa ima OŠ Predoslje dobre razmere za izvajanje športne vzgoje,
za popoldanske interesne dejavnosti, v večernih urah pa tudi za šport in rekreacijo krajanov.
Suzana P. Kovačič

Nasvet

Do šole vodi cesta
”Ko opazimo otroke ob vozišču, bodimo nanje pozorni, pričakujmo najbolj neprimerno reakcijo.
Vozimo tako, da vozilo lahko hitro ustavimo.”

zares sposobni biti samostojni v prometu, kar
opredeljuje tudi zakonodaja. Dodaten kamen v
mozaiku njihove varnosti naj bo še skrbnost
voznikov.
Ker marsikateri od staršev ne poznate podrobno Zakona o varnosti cestnega prometa, vam
predstavljamo 91. člen, ki opredeljuje skrb za
najmlajše udeležence in govori sledeče: (5. odstavek) Otroci morajo imeti na poti v vrtec in
prvi razred osnovne šole ter domov spremstvo
polnoletne osebe. Spremljevalci so lahko tudi
otroci, starejši od 10 let in mladoletniki oziroma mladoletnice, če to dovolijo starši, posvojitelji oziroma posvojiteljice, skrbniki oziroma
skrbnice oziroma rejniki oziroma rejnice otroka. Otroci, ki obiskujejo prvi razred osnovne
šole, lahko prihajajo v območju umirjenega
prometa in v območju za pešce v šolo tudi brez
spremstva, če to dovolijo starši, posvojitelji,
skrbniki oziroma rejniki. (6. odstavek) Otroci
smejo samostojno sodelovati v cestnem pro-

metu šele, ko se starši, posvojitelji, skrbniki
oziroma rejniki prepričajo, da so otroci sposobni razumeti nevarnosti v prometu in da so
seznanjeni s prometnimi razmerami na prometnih površinah, kjer se srečujejo s cestnim
prometom.
Odgovornost staršev in drugih, ki so odgovorni za otroke, je opredeljena v 94. členu: (1.
odstavek) Če otrok ali mladoletnik prekrši
predpise o varnosti cestnega prometa, pa je
prekršek posledica opustitve dolžne skrbi ali
nadzorstva nad njim, se za prekršek opustitve
dolžne skrbi ali nadzorstva kaznujejo z globo
najmanj 80 evrov njegovi starši, posvojitelji,
skrbniki oziroma rejniki.
Starši, ki boste v svojih vozilih prevažali
otroke, morate poskrbeti za to, da bo med vožnjo v vozilu z vgrajenim zadrževalnim sistemom otrok, ki je mlajši od 12 let ali manjši od
150 cm, zavarovan z zadrževalnim sistemom,
ki je primeren otrokovi telesni višini in telesni
masi. V osebnem avtomobilu, v katerem zaradi konstrukcijskih lastnosti avtomobila otroka
ni mogoče zavarovati na tak način, sme sedeti
tak otrok le na zadnjem sedežu. Kazen, ki znaša 120 evrov, v primerjavi s posledicami, ki se
lahko pripetijo in so se že pripetile, ni vredna
omembe.
Vse kršitve, povezane s cestnim prometom,
bomo policisti v prihodnjih dneh, v povečanem
številu in intenzivno odkrivali. Tako bo na cestah večje število policistov, tudi z laserskim
merilnikom in s stacionarnim radarjem, locirani predvsem v okolici šol in vrtcev. Vse kršitve, tudi neustrezno prevažanje otrok, bomo dosledno kaznovali z globo, ki jo predpisuje Zakon o varnosti cestnega prometa.
Storimo vsi, kar je v naših močeh, da bomo
prihodnji članek lahko začeli s pozitivnimi
ugotovitvami, v katerih bodo nastopali veseli,
zdravi otroci in srečni starši. Policisti Policijske postaje Kranj si tega želimo!
Sejdo Halačević
Vodja policijskega okoliša

PREDOSLJE 180, KRANJ
Zadravec Jolanda s.p., Predoslje 180, Kranj

Dva meseca počitnic sta minila, poletje se
nezadržno približuje koncu. Bliža se jesen. Za
nas, policiste, je to zelo zahtevno obdobje, ki
mu posvečamo veliko pozornosti, začenja se
novo šolsko leto! Pravzaprav smo se, neopazno
za javnost, na to začeli pripravljati že ob zaključku preteklega šolskega leta. Mnogo je
bilo storjenega, mnogo bo še treba. Pregleduje
se infrastruktura, s šolniki preverjamo varne
poti, ugotavlja se usposobljenost voznikov prevoznih sredstev, s katerimi se bodo otroci prevažali, in še in še. Iz evidenc preteklih let iščemo kritične odseke, kjer so se dogajale prometne nesreče, in tudi določamo točke, kjer
bomo intenzivno ugotavljali kršitve. Tudi s
Svetom za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Kranj sodelujemo, tako na primer
izbiramo odgovorne osebe, ki bodo prve dni
stale ob prehodih čez cesto in še dodatno ob
policistih skrbele, da jih bodo otroci prve šolske dni varno prečkali.
Otroci hodijo po pločnikih, ob voziščih, prehajajo cesto ... Vajeni redkega poletnega prometa, bodo hodili brezskrbno, pri tem pa se kaj
lahko dogodi nepremišljen korak, trenutek nepozornosti ..., korak pred vozilo ali drugo prevozno sredstvo. Naj bodo vozniki pripravljeni
tudi na to! Posledice so lahko hude. Otrok je
tako krhek in kot pešec povsem ranljiv. Zdravljenje lahko poteka dolgo, za šolsko snov in
razred, ki ga mora opraviti, četudi bi okreval,
je lahko izgubljeno leto.
Ko opazimo otroke ob vozišču, bodimo nanje
pozorni, pričakujmo najbolj neprimerno reakcijo. Vozimo tako, da vozilo lahko hitro ustavimo. Na daleč se vidi, ali se otroci lovijo, nameravajo prečkati cesto ... Tudi mi, vozniki, se
bomo spet morali navaditi nanje!
Posebna, nova skupina udeležencev v prometu so prvošolčki. Tem posvečamo največ pozornosti. So najšibkejši členi vesti vsakega odgovornega udeleženca prometa. Prej ali slej
bodo sami stopili na pot v šolo in domov. Sicer
policisti predlagamo ustrezno organiziranost
staršev, tako da jih spremljajo do takrat, ko so

Delovni čas: pon., sre. in čet. popoldne
torek dopoldne
petek ves dan
sobota dopoldne

Naročila po telefonu: 04/20 41 125
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Pogovor

”Do sebe sem kritičen, dobro mora
biti vse, česar se lotim”
Najbrž ni vaščana, ki ne pozna Francija Kozelja, amaterskega igralca, ki se neverjetno vživi
v vsako vlogo, ki jo odigra.
Njegova igralska ”kariera” se je začela leta
1959, ko so s sosedi, tudi igralci, na njihovem
podu uprizarjali enodejanko Škržat. To ni bilo
kar tako, ”imeli smo režiserja Ivana Mubija,
masko, kulise, privlekli smo tudi klopi. Gledalcev je bilo toliko, da smo pobirali še vstopnino,” se z nasmehom spominja mladih dni. Da
je zares (vsaj) napol profesionalec, priča Prešernova mala plaketa, ki jo je prejel za življenjsko delo, ter nagrada kranjskih komedijantov
za izjemne igralske dosežke v igri Pokvarjeno.
Igral je nepretrgoma petdeset let, razen v dveh
predstavah, pred igrama na prostem. Fotografije igralskega opusa ima skrbno shranjene v
urejenem albumu, ki je verjetno najbolje narejena in opisana gledališka kronika tega obdobja. O tem, ali bo zares zapustil gledališče ali
ne, pa je spregovoril za Belco.
Ime Francija Kozelja je publiki znano po
odlični igri. Pa vi sami - ste do sebe kritični
ali prizanesljivi?
”Ja, sem kritičen, zmeraj. Dobro mora bit’,
no, vse česar se lotim. Tudi če mi uspe, še vedno mislim, da bi bilo lahko boljše.”
Po čem pa se spominjate iger? Po vaših
vlogah, soigralcih ali čem drugem?
”Iger se najbolj spominjam po vlogah, čeprav,
če je dobra ”drušna”, mi tudi veliko pomeni.”
Kaj vas najbolj drži v gledališču: igranje
samo ali vse priprave pred predstavo in druženje po njej?
”To bi lahko rekel, da vse. Predvsem je veselje do igranja. To, da maksimalno izpopolnim

Franci Kozelj
svojo vlogo. Ni bistveno, da sem na odru, da
samo stojim tam.”
Vlogo Tomaža Drete v Lumpacivagabundu ste enkrat že igrali ...
”Ja, pred 29 leti!”
... pod režisersko taktirko Lada Krmeca.
Je bilo tokrat težje ali lažje?
”Kaj pa vem. Igra nam je bila takrat zelo všeč,
zato smo se je lotili. To je že toliko časa ... Takrat je bila dobro sprejeta; rekli so, da boljše še

Slika (nitka&dreta): Boštjan Omerza in Franci Kozelj kot Simon Nitka in Tomaž Dreta v Lumpacivagabundu
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ni bilo, vsaj v moji generaciji ...S to zdaj, na
prostem, pa je velika razlika, tudi po kvaliteti.”
Kaj pa sama priprava na vlogo? Je bila
taka kot takrat?
”Na vsako vlogo se pripravljam enako, doma
niti ne, največ mi pomenijo vaje. Na vajah se
skoncentriram, ne komuniciram dosti, se bolj
poglabljam v vlogo. Doma sicer grem kdaj
malo na svoje in kaj preberem, igram pa ne!
Vse se zgodi na vajah, je lažje, ko še režiser
pove svoje ...”
Dejali ste, da bo burka Lumpacivagabund
vaša zadnja predstava. Je to res?
”Že pred Lumpacivagabundom sem se odločil, da ne bom več igral. Ampak moja velika
želja pa je bila igrati na prostem, vendar smo
do tega prišli šele pred dvema letoma (Razvalina življenja, op. a.). Takrat sem rekel, da če
bo na prostem, katerikoli igra, pa bom igral.
Ne bom rekel, da je zares ta zadnja. Če bo zunaj, ja, ampak notri pa zagotovo ne bom več
igral.”
Obstaja še kakšna igra, v kateri ste si želeli igrati, pa niste?
”Ja, zdaj, v tej sem si sploh želel! Zato sem
jo Jožetu (Iztok Jože Basaj, op. a.) predlagal in
je rekel: ”Prinesi jo.” Potem jo je prebral in rekel, da je zelo dober tekst ...”
... vi ste priskrbeli tekst?
”Ja, jest. Doma imam veliko tekstov, ki sem
jih igral. Meni so res karakterne vloge všeč,
recimo Krjavelj v Desetem bratu, Kantor v
Kralju na Betajnovi ... Pa tudi te, ki jih je Jože
režiral: Veliki briljantni valček pa Jakob Ruda.
Vsaka vloga ima nekaj svojega. Ti sodobni mi
pa ne gredo. Saj ne, da imam raje klasiko ...
Jože je tak režiser, da posodablja, ampak ne izniči klasike, jo izvleče. Te vloge, ki jih Jože izbere, so mi všeč. On jih posodobi, prečisti
tekst in potem je to čisti užitek.”
Potem take igre, ki v kateri bi še igrali, ni?
”Ne vem, ne ... Jože ponavadi dobro izbere
tekste. Ima nos za dober scenarij in igralce.”
Kaj pa generacije, ki prihajajo?
”(Vzklikne) Ravno to sem hotel reči! Tako
dobro se počutim! Na žalost sem zdaj pri ta
starih! Dolgo so bili drugi, zdaj sem pa že jaz
v te vode padel (smeh). Tako sem zadovoljen z
igralsko zasedbo pri teh dveh igrah na prostem; toliko mladih je, pa se nič ne grupirajo,
vsi smo eno! S takim užitkom delam, res s takim užitkom. Že to me vleče nazaj; rekel sem,
da ne bom več igral, ampak zunaj pa ne rečem,
da ne bi še kdaj česa vzel!”
Boste ostali del publike, če ne boste več igrali?
”Seveda, to pa! Z veseljem bom tudi podprl
vse, kar bom lahko. Pa zdaj, ko bo še 100-letnica (KUD-a Predoslje, op. a.), mi ni vseeno,

Pogovor, anketa

Igra je bila odlična

www.gorenjskiglas.si

da bi bilo vsega kar konec. Prej so bili odlični igralci, potem smo prišli mi in zdaj prihajajo novi odlični igralci ... Gre naprej, tako kot je
tradicija.”
Po pogovoru se med prelistavanjem albuma in obujanjem spominov še
spomni in reče: ”Pa napiši še, kako dober režiser je Jože. Neverjetno je,
kako se zavzame. Vsaka čast! Če on režira, je igra še enkrat boljša!”
Nika Weingerl

Letošnje poletje je v Predosljah odmevala predstava na prostem
Lumpacivagabund. Nekaj naključnih gledalcev smo vprašali, kakšna
se jim je zdela igra in kateri lik je nanje naredil največji vtis.
Katarina Rozman: ”Igra je bila odlična,
vsak igralec se je zelo izkazal. So krasni interpreti, ki so dobro naučeni in dobro nastopajo
ter obvladajo igro, tako da se gledalec res lahko sprosti ob ogledu. Zelo mi je všeč tudi ambient.”
Janez Kalan: ”Najbolj
mi je bil všeč lik berača,
ker je predstavil življenje beračev. Poleg njega
Katarina Rozman
sta name naredila tudi
vtis njegova kompanjona. Igra je bila zanimiva
in poučna.”
Ivo Kalan: ”Osebno
se mi je zdel najboljši Janez Kalan
lik Drete, ki je bil odlično doživeto zaigran. Zasluži vso pohvalo.”
Sara Kljajič-Flegar:
”Imen glavnih junakov
Ivo Kalan
si nisem toliko zapomnila, meni so bili vsi liki zelo všeč, na predstavi sem se veliko nasmejala. Verjetno bom še
prišla na predstavo skupaj z mamo, res je bilo
super.”
Borut Šenk Sara Kljajič-Flegar

V vodniku je opisanih
76 vzponov:
nezahtevnih, zahtevnih
in zelo zahtevnih.

Jelena Justin

Pozdravljene gore

Cena 20 evrov,

za naročnike 15 evrov + poštnina
Naročanje: po telefonu št.04/201-42-41
ali po el. pošti: narocnine@g-glas.si
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Novice

Kulturni dom bo zaživel
v novi podobi
Celoviti načrti za temeljito prenovo kulturnega doma v Predosljah, ki
bo obsegala tudi prizidek in ureditev okolice, naj bi bili narejeni do
konca letošnjega leta.
V prejšnjih številkah Belce smo pisali, da se
pripravlja in delno že realizira obnova kulturnega doma v Predosljah. Kompletni načrti
za temeljito prenovo doma, ki bo obsegala tudi
prizidek in ureditev okolice, naj bi bili narejeni
do konca letošnjega leta. ”Idejni projekt smo v
preteklosti že naredili, vendar ni bil nikoli
izveden. Tedaj smo predvideli tudi oskrbne dejavnosti, kot sta na primer pošta in banka, a na
koncu iz tega ni bilo nič, ker ni uspela ideja o
ustanovitvi lastne občine,” je povedala Mojca
Basaj Kos iz Arhitekturnega biroja Mega
team iz Britofa, v katerem zdaj pripravljajo
nove načrte za Kulturni dom v Predosljah.
”Trenutno pa delamo tudi na občinskih projektih gradnje telovadnic ob Podružničnih šolah v
Besnici, Goričah in Žabnici, pred kratkim smo
izdelali tudi idejno zasnovo za parkirno hišo na
Hujah v Kranju,” je povedala Mojca Basaj Kos
in dodala, da je danes velika prednost 3D
tehnika, ki omogoča prikaz prav vsakega detjla
bodočega objekta.
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Brunarica naj bo za športnike
”Brunarica ob kulturnem domu v Predosljah je v postopku legalizacije,” je povedal
Danilo Šenk, predsednik Krajevne skupnosti Predoslje. ”Želim in prizadeval si bom
za to, da bo brunarica postala središče
srečevanj športnikov, rekreativcev, sprehajalcev, zato so zelo dobrodošla tudi mnenja
krajanov v zvezi s tem objektom,” je še dejal Šenk. S. K.

Igrišče tudi na Suhi
Do krajevnega praznika naj bi otroci na
Suhi v bližini gasilskega doma dobili
otroško igrišče. Z zasebnim lastnikom
zemljišča je vodstvo Krajevne skupnosti
Predoslje podpisalo petletno pogodbo za
najem zemljišča za namen igrišča. Igrišče
bodo slovesno odprli v nedeljo, 31. avgusta
po sv. maši. Prenovljena pa so tudi igrala pri
kulturnem domu v Predosljah (na sliki). S. K.

Pisali smo tudi že o tem, da Svet Krajevne
skupnosti Predoslje pripravlja strategijo razvoja Predoselj do leta 2023. Med drugim naj bi s
preobrazbo dosegli prenovo razvrednotenih in
ponekod že skoraj uničenih starovaških ambientov. Zanimiv podatek je, kot je povedala
Kosova, da se tudi kmetijski objekti, na primer
hlevi, že načrtuje s pomočjo sodobnih
tehnologij.
Nika Weingerl

Oglas

Odgovoren odnos do
pitne vode
Odgovoren odnos do okolja se odraža
tudi v odgovornem odnosu do pitne
vode. Tako upravljavci kot uporabniki
pitne vode moramo skupaj skrbeti, da bo
iz naših pip pritekla neoporečna pitna
voda.
Na kvaliteto pitne vode pomembno
vpliva ravnanje z odpadki in ravnanje z odpadnimi vodami. Z nastalimi odpadki moramo ravnati skrbno in
odgovorno. Predvsem je pomembno,
kako ravnamo z odpadki, ki vsebujejo
nevarne snovi, na primer olja in čistilna
sredstva. Njihovo zlivanje v kanalizacijo
in vodotoke povzroča onesnaževanje pitne vode.
Liter motornega olja, ki ga zlijemo na
tla, lahko ponikne v podzemno vodo in
onesnaži milijon litrov zalog pitne vode.
V naseljih, ki niso opremljena z javno
kanalizacijo in se odpadne vode zbirajo
v greznicah, je izredno pomembno,
kako pogosto in na kakšen način
greznice praznimo. Poskrbeti moramo za redno praznjenje greznic (zakon
predpisuje redno praznjenje greznic naj-

manj enkrat na štiri leta) ter omogočiti,
da se greznične gošče oddajo na čistilno
napravo, kjer se ustrezno obdelajo. Za
praznjenje greznic se moramo dogovoriti z zakonsko pooblaščenim podjetjem
za praznjenje greznic. Komunala Kranj
je kot izvajalec javne službe odvajanja in
čiščenja komunalne odpadne in padavinske vode zakonsko pooblaščeno podjetje ne le za praznjenje, pač pa tudi za
prevzem in predelavo grezničnih gošč na
čistilni napravi. Za ohranjanje čistega in
zdravega okolja je pomembno, da se
greznična gošča skladno s predpisi o
ravnanju z odpadki ustrezno predela.
Greznične gošče so zelo koncentriran
odpadek, ki poleg dušikovih spojin lahko
vsebuje še druge strupene in okolju nevarne snovi. Če greznične gošče odlagamo na kmetijske površine, tvegamo, da
bodo te strupene snovi poniknile v podtalnico in se sprale v vodotoke in tako posredno ogrozile vire pitne vode.
Vsak posameznik mora s svojim
ravnanjem prispevati k ohranjanju kakovosti pitne vode.

Pomembno je tudi vzdrževanje hišnih priključkov, saj je le tako možno
zagotoviti, da bo voda, ki priteče iz pipe,
resnično kvalitetna in zdravstveno ustrezna. Komunala Kranj kot upravljavec javnega vodovodnega omrežja poskrbi, da
v posamezne objekte priteka zdravstveno ustrezna pitna voda, vendar se lahko
v hišnem omrežju (se pravi napeljava v
individualni hiši ali večstanovanjskem objektu), njena kakovost poslabša. S pravilnim ravnanjem to lahko preprečimo, zato
je redno vzdrževanje internega sistema
za preskrbo s pitno vodo izredno pomembno.
Zavedajmo se, da viri pitne
vode niso neomejeni, zato odgovorno ravnajmo s pitno vodo in
varujmo vodne vire.
- Redno preverjamo in vzdržujemo interno vodovodno instalacijo. Tako bomo
preprečili puščanje vode.
- Vrt in travo zalivajmo z deževnico.
- Pomivalni in pralni stroj vklopimo le takrat, ko sta polna posode oz. perila. Če
ne gre drugače, količini perila prilagodimo količino vode (pralni stroji omogočajo nastavitev polovične količine vode)
oziroma izberimo krajši program.
- Pri pranju avtomobila uporabljajmo
vodo iz vedra in gobo.
- Pri ročnem pomivanju posode natočimo
vodo v korito ali skledo, pod tekočo vodo
jo samo splakujemo.
- Ne pretiravajmo z uporabo čistil.
- Med umivanjem zob zaprimo vodo.
- Pri hitrem tuširanju porabimo veliko manj
vode, kot če se kopamo v kadi.

Vsaka privarčevana
kapljica vode nekaj
pomeni.

KOMUNALA KRANJ d.o.o., UL. MIRKA VADNOVA 1, KRANJ

Čisto je lepo.
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Društva

Gasilci ne počivajo: tekmujejo
in prijateljujejo
Člani Prostovoljnega gasilskega društva Predoslje imajo veliko zbirko medalj, vsako gasilsko tekmovanje pa
izkoristijo tudi za druženje. Povedano drugače: če bi odvzeli življenju prijateljstvo, bi bilo tako, kakor da bi
odvzeli svetu sonce.
Preglejmo nekaj zadnjih uspehov gasilcev
Prostovoljnega gasilskega društva (PGD) Predoslje. Konec maja so se gasilci udeležili 18.
tekmovanja za memorial ustanovnih članov na
Kokrici, kjer so člani B (na sliki) dosegli 1.
mesto, člani A pa 5. mesto.
Teden dni kasneje, 7. junija, je na Laborah
potekalo tekmovanje Gasilske zveze Mestne
občine (GZ MOK). Tam so dosegli nekaj zavidljivih rezultatov: pionirji 2. mesto, mladinci
1. mesto, člani A 3. mesto, člani B 1. mesto in
veterani 1. mesto. Svoj dan so dočakale tudi
članice; 21. junija se je namreč na 22. srečanju
gasilskih zvez Gorenjske v Mavčičah zbralo
kar 65 ekip. Med njimi so bile tudi članice
PGD Predoslje, ki so zasedle odlično 3. mesto.
GZ MOK je 5. julija organizirala nogometni
turnir na igrišču Čukovega bajerja na Kokrici.
Na turnirju člani PGD Predoslje sodelujejo že
od vsega začetka. Nogomet je namreč njihov
priljubljen šport, kar se odraža tudi na igrišču;
letos so namreč turnir osvojili že tretjič in si
tako priigrali prehodni pokal GZ MOK. Posebej ponosni pa so na svoja igralca: Primoža
Dolenca, ki se je okitil z naslovom najboljšega
strelca turnirja, in Anela Avdiča, ki je bil izbran
za najboljšega igralca turnirja. Na srečanju
veteranov GZ MOK 20. julija v Žabnici so veterani PGD Predoslje zasedli odlično 2. mesto.
Eva Gašperlin

Na sliki: člani B

Smo (rekre)a(k)tivni, pravijo kolesarji
Spodnjo sliko so nam poslali kolesarji iz Društva upokojencev Predoslje-Suha. Kot je k sliki pripisal Ivan Špehar, so zelo aktivni in v društvu tudi najbolj številna sekcija, saj jih je
več kot štirideset. V duhu vseslovenske prometne akcije Bodi viden, bodi (pre)viden so se s
pomočjo Društva upokojencev Predoslje-Suha, Krajevne skupnosti Predoslje in sponzorjev
opremili z oblačili, ki že na daleč opozarjajo na večjo skupino kolesarjev. S. K.

Ponovitev koncerta Al’ hotla
bi z mano plesati?
KD Folklorna skupina ISKRAEMECO
Kranj pripravlja ponovitev koncerta
oziroma predstave Al’ hotla bi z mano
plesati?, in sicer v soboto, 13. septembra,
ob 20. uri na župnijskem posestvu v Predosljah. Vstopnice si lahko rezervirate na
elektronski naslov: info@folklora.si.
N. W.

18. srečanje upokojencev
Gorenjske
Društvo upokojencev Predoslje vabi svoje člane na 18. srečanje upokojencev
Gorenjske, ki bo v četrtek 4. septembra,
na prostoru Konjeniškega kluba na
Breznici. Odhod avtobusa bo ob 8. uri z
običajnih mest v Britofu, Predosljah in na
Suhi. Cena prevoza je šest evrov, prijavite
pa se lahko prek telefonske številke:
031/494 422 do konca meseca avgusta.
N. W.
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Za čebele si je treba vzeti čas
Čebelar Jože Kovač iz Predoselj se čebelam posveča že več kot pet desetletij.
Za čebelarstvo, pravi Jože Kovač, se je
navdušil že kot otrok, resneje pa se je s tem
začel ukvarjati po prihodu iz vojske. ”Svoj
čas sem imel tudi prek dvesto panjev, ki sem
jih razvažal po vsej Jugoslaviji.” Zdaj mu
leta in zdravje ne dopuščajo več, da bi se
toliko posvečal čebelam, tako da je ta čas
obdržal le še 17 panjev. Kot pravi, bo letošnji pridelek medu zaradi slabega vremena
vsaj pol manjši kot minula leta.
”Ob dobri letini smo iztočili tudi dvajset
kilogramov medu na panj, letos pa nekateri
pravijo, da so ga iztočili tudi samo tri kilograme,” je pojasnil Jože Kovač in dodal, da ga
tako letos ne bo mogel zagotoviti niti vsem
svojim rednim strankam. Veliko ga namreč
razda med sorodnike, tudi doma pa ga pojejo
vsaj petdeset kilogramov na leto, je ocenil.
Kljub temu, zagotavlja, mu to ne bo vzelo
veselja do čebelarjenja. Vendar pa namerava
število panjev še zmanjšati, saj je obvladovanje 17 panjev pri njegovih osemdesetih letih kar naporno, priznava. ”Čebelam
se moraš posvečati ves čas. Če jih ne obvladaš, se kar porazgubijo.” Čebele, meni Kovač, začneš bolje spoznavati šele po približno
desetih letih ukvarjanja z njimi, poleg tega ti
mora biti v veselje, saj to delo zahteva veliko
potrpljenja in vztrajnosti. To najbolje ve njegova žena, ki pravi, da včasih preždi tudi več

Jože Kovač pred svojim čebelnjakom
ur pred panjem, ko išče recimo primerno
matico. Jože Kovač ob tem še dodaja, da je
bilo včasih lažje čebelariti, za bolezni, ki v
zadnjem času pestijo čebele, pa so po njegovem veliko krivi tudi sami čebelarji. ”Zdaj

se v čebelarstvo vse preveč vtika veterina,
vendar pa veterinarji ne poznajo vseh čebeljih
posebnosti. Meni varoja že leta ni pobrala
nobenega panja,” je končal Jože Kovač.
Mateja Rant
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Reportaža

Popotovanje po jugu Indije
Pokrajina Kerala: dežela kokosovih palm, čudovitih plaž, prijaznih ljudi, tropskega sadja, prijetnih
temperatur in pikantnih jedi.
V Indiji sem bil od oktobra lani do marca
letos. Večino časa sem se potepal po pokrajini
Kerala, kjer sem odkrival in spoznaval tamkajšnjo kulturo, astronomijo, duhovnost, arhitekturo in kulinariko. Prav ta košček Indije se mi
je zdel najbolj eksotičen in privlačen, predvsem zaradi tropske vegetacije, ki se kaže v
kokosovih palmah, nasadih bananovca, tam
rastejo papaje in orjaška mangova drevesa, v
hribih na višini od tisoč do 2500 metrov pa gojijo začimbe in čaj. Indijci na splošno popijejo
veliko čaja, ki je tudi njihova nacionalna pijača. Prav zanimivo je opazovati, kako ga
pripravljajo skoraj povsod in ves čas. To je
pravi črni čaj, ki mu dodajo tretjino mleka in
veliko sladkorja. In še nekaj o kulinariki: glavna sestavina njihove prehrane je riž. Zraven dodajo veliko prilog, ki so zaradi dodatka rdečega in zelenega čilija pikantne. Zraven riža in
pekočih omak je v majhnih skodelicah še sirotka oziroma jogurt. Vse njihove sladice so
pripravljene na osnovi mleka in sladkorja, vanje dodajo začimbe, kot so kardamon, cimet,

vanilja. Kot zanimivost naj dodam, da kosilo
stane manj kot pol evra.
Glavno mesto zvezne države Kerala, ki leži
na jugozahodni obali Indije, je Trivandrum
oziroma po novem Thiruvanantapuram. V
mestu živi približno devetsto tisoč ljudi, v
pokrajini pa jih je kar 33 milijonov. Podnebje
je tropsko z deževno dobo, ki se začne konec
maja in traja tri mesece. Jezik, ki ga govorijo
domačini, je malajalamščina, sicer pa je uradni jezik v Indiji angleščina.
Kerala ima veliko plaž. Poleg Goe, ki je znana
tudi po zabavah techno-trance, sta najbolj znani
plaži še Varkala in Kovalam. Te plaže privabljajo zahodne turiste v času, ko se v Sloveniji odevamo v topla zimska oblačila. Temperature so
prijetne, čez dan se v tropskem pasu gibljejo
med 28 in 33 stopinjami, voda pa ima blizu 30
stopinj. Tudi ponoči je prijetno toplo. Te plaže
so prepredene s trgovinicami, v katerih podjetni
domačini prodajajo tekstil, spominke, čevlje ...
V pravljično čudovitem okolju kanalov je
duhovni center Ašram, ki ga vodi ženska, ki

jo imenujejo ”objemajoča mati”. Sredi gozda
kokosovih palm stoji kompleks več blokov za
bivanje ter avditorij, kjer se odvijajo duhovni
programi in petje bhajanov (duhovnih pesmi),
v centru kompleksa stoji tempelj. Semkaj prihajajo ljudje spoznavat samega sebe. Ves čas
tečejo tečaji meditacije, joge, nekateri poučujejo različne tehnike zdravljenja. Skoraj vsakdo, ki tam prebiva, ima svoje naloge. Jaz sem
delil obroke, čistil sobe, raznašal časopis. V
centru vlada red, hrana je vegetarijanska.
Dnevno bivanje stane slabe tri evre. Posebno
doživetje je t. i. objem - daršan, ki ga amma
(duhovna učiteljica) podarja sledilcem, ki
pridejo tja. Do zdaj naj bi duhovna učiteljica
objela že več kot 22 milijonov ljudi, amma
skrbi tudi za humanitarno dejavnost.
Indija je na splošno dežela velikih kontrastov. Pokrajina Kerala je znana tudi po
ajurvedi. To je zbirka starodavnega znanja in
modrosti o zdravem življenju in prehrani ter
zdravljenju bolezni z naravnimi metodami.
Borut Šenk

Znana plaža Varkala

Tipičen obrok hrane: Indijci imajo radi pikantne jedi.

V duhovnem centru Ašram ”iščeš” pot do sebe. Ves čas tečejo tečaji meditacije,
joge, nekateri poučujejo različne tehnike zdravljenja.

Plantaža banan. V Indiji raste veliko različnih vrst banan, od pritlikavih, oranžno
obarvanih do takšnih, kot jih poznamo v Sloveniji.
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Razvedrilo

”Naaaj dan 2008” je tu!
Konec avgusta, v soboto, tridesetega, se bo v okviru Zoisovih
kulturnih dni zopet odvijal Naaaj dan, že drugi krajevni praznik, ki od
pestre ponudbe kar poka po šivih.

Sexi bejba išče tekača
Moje ime je Marija in nisem doma iz Predoselj. Nekaj bi vas vprašala namesto moje
prijateljice, ki ji je nerodno. Zanima me
kje bi lahko dobila kakšno informacijo o
fantih, ki vsak dan tečejo ob brdski ograji
mimo naših njiv. Naj povem, da je (moja
prijateljica namreč, ne jaz!) že dolgo samska ter zavidljivih oblin. Pri svojih 76-letih
se izjemno dobro drži; tehta le 88 kg, kar je
za višino 163 cm odlično! Za razliko od
dandanašnjih punčar je čisto naravna, vse
kar ni njenega, je le zobna proteza. Prepričana sem, da bi z lahkoto našla kakšnega
žrebca zase. Hvala, Anonimna

Draga Marija ... Anonimna!
Zelo smo veseli, da se vaša prijateljica
tako dobro drži(?). V naše uredništvo je prispelo že mnogo pisem s tovrstno vsebino,
tako da se je baje ustanovil tajni neformalni
klub s tekači obsedenih žensk - ne bi verjeli, kdo vse je zraven. Kakor nam je uspelo
izbrskati, se vaščanke dobivajo enkrat tedensko na terenu in trikrat tedensko, ko izpopolnjujejo svoje teoretično znanje. Teorija menda zajema naslednje veščine: kako se
elegantno skriti v koruzi in tudi nižjih nepripravnih pridelkih, visenje z drevesa z
eno roko (v drugi je fotoaparat), šprint na
kratke proge za moškim tvojih sanj, ”naj
te opazi” tehnika (vključuje traktor) ter izmišljevanje izgovorov za moža, ki doma nič
ne sumi. Prepričani smo, da bi se vaša
prijateljica (ne vi!) dobro ujela v skupini in
predlagamo, da vpraša kakšno vaščanko na
samem, da ji pove, kako se včlaniti!

Utrinek s prvega krajevnega praznika - gasilci v akciji
Skozi ves dan bodo na sporedu zabava,
druženje in kultura, zato bo dan preživet v prijetnem vaškem ambientu zagotovo ostal v
vašem lepem spominu. ”Sam koncept ostaja
enak kot lani, program pa bo še bogatejši in
kvalitetnejši,” je povedal eden od ustanoviteljev Danilo Šenk.
Najbolj neučakani boste lahko na Naaaj
dnevu začeli uživati že ob 12. uri, ko se bo
prire-ditev uradno začela. ”Čez dan bodo
obiskovalci lahko videli prikaz delovanja policije, gasilsko reševalne službe, predstavil se bo
Svet za preventivo v prometu, avtošola B&B
bo zainteresirane učila varne vožnje, skratka
nikakor ne bo prav nič dolgočasno,” obljublja
Šenk. Svoj program bo predstavljalo prek dvajset društev, ki vas bodo vabila na svoje stojnice. Da pa se bodo zabavali tudi najmlajši,
bodo poskrbeli čarovnik Grega in vse igrače v
pravljični deželi, ki bo postavljena v okolici
Kulturnega doma Predoslje.
Za tiste fantke, ki so že zrasli, se bo ob 14. uri
pričel izbor za Naaj fantka Gorenjske; fantje se
bodo pomerili v vleki traktorja in podobnih
težkih izzivih, ki jih ne zmore čisto vsakdo.
”Ker je Naaaj dan osrednji dogodek Zoisovih
kulturnih dni, bo veliko ponudbe tudi na kulturni oziroma zgodovinski ravni; pekla se bo
Zoisova pojedina, na ogled bo tudi razstava iz
časa rodbine Zois, obiskovalci bodo lahko
videli, kakšne obleke so takrat nosili, pa še kaj
bi se našlo,” o raznolikem programu pove Sebastijan Sajovic, odgovoren za kulturni del
prireditve. Ko bo padel mrak, pa se bo začel
zabavni del programa, ko se bodo ob pijači in
hrani, kupljenih s krajevno valuto ”cojs”,
poslušali Veseli svatje, DJ-a Sebo in pop
skupina Turbo angels. Ves ta pester program

Krogi v pšenici
Prihajam iz majhnega kraja, zato ne bom
povedal svojega celega imena. Nedavno
sem na svoji njivi pšenice opazil nenavaden pojav; velike kroge dokaj pravilne oblike, ki se ponavljajo vzdolž moje njive.
Resno sem zaskrbljen, če so si bitja iz vesolja mojo pšenico izbrala za pristajalno stezo! To noč se mi je zdelo, da me je sredi
spanja nekam odneslo in da sem videl bitja z velikimi očmi, ki so stala okrog mene.
Mislim, da so me ugrabili vesoljci. Zares
me je strah, ker nočem postati njihov poskusni zajček, kaj naj storim? Hvala, E. T.

Gospod E. T.!
Takšna moč se bo dala videti tudi v Predosljah.
bo povezoval Filip Kocjančič, vse dokler ne bo
nastopil vrhunec Naaaj dneva, veliki ognjemet,
kakršnega na Gorenjskem, tako obljubljajo,
nikakor še ni bilo.
Lani je Naaaj dan obiskalo več kot tri tisoč
ljudi, kar je za majhno vas izjemen dosežek,
letos pa jih KS Predoslje in Suha skupaj z
delujočimi društvi pričakujejo vsaj pet tisoč.
Da velikega dogodka ne bi pokvarilo morebitno grdo vreme, so se organizatorji odločili
postaviti dva velika šotora in poskrbeti za
dobro razpoloženje, ne glede na to, ali nas bo
v soboto, 30. avgusta, v dobro voljo spravljalo
sonce ali pa dež. Nika Weingerl

Ali hočete verjeti? V našem kraju smo že
nekajkrat zabeležili prisotnost Nezemljanov. Pojavljajo se na različne načine; v vaši
pšenici puščajo za sabo kroge, naselijo se v
ljudi, ponavadi ob nočnih urah za vikende,
da se zdijo kot pijani, ko se borijo z vesoljcem v sebi ... Ne boste verjeli, ampak tudi
nove luči, ki vodijo od Predoselj do Brda,
niso za pešce, ampak samo osvetljujejo njihovo bazo. Najbrž se spomnite velikega
oddajnika na mestu bivše vojašnice na Suhi
v času obiska predsednika Busha. Tisto ni
bil niti oddajnik niti obisk predsednika
Busha. Torej, menimo, da se sprijaznite z
vesoljcem v sebi in mirno živite naprej
tako kot preostala vas.
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Križanka, horoskop

KRIŽANKA Z GESLOM
1. Najboljši slovenski veslač Iztok
2. Plavalec z največ zlatimi medaljami v
Pekingu Michael
3. Celina, kjer leži Peking
4. Kranjska plavalka v Pekingu Anja
5. Odličen športnik
6. Odličen slovenski šprinter Osovnikar
7. Plavalka, ki je osvojila srebro v Pekingu
Isakovič
8. Bronasta v judu v Pekingu 2008 Lucija
9. Država, kjer so bile olimpijske igre 2008
Nagrade za tokratno križanko so tri majice
z logotipom Zoisovih dni. Rešene križanke
oddajte v nabiralnik KS Predoslje do ponedeljka, 13. oktobra 2008. O nagradah boste
obveščeni po telefonu oziroma po pošti.
Med reševalci, ki so pravilno rešili križanka
iz prejšnje številke, smo izžrebali tri nagrajence: Majdo Štern iz Predoselj, Tonija
Rehbergerja iz Preddvora in Francija
Rodeta s Kokrice.

KRIVE SO ZVEZDE
Napisali: Nina in Nana
Kozorog
22 . december-20. januar
Zaradi praznih žepov, ki vam jih je osušil
partner na dopustu, boste na robu depresije.
Zdravje: strašne glavobole si boste lajšali z
aspirini, drugega si ne boste mogli privoščiti!
Prosti čas: je samo še oddaljen spomin ...
Vodnar
21. januar-18. februar
Skrajno zavistni boste, saj ima sosed neprimerno večji pridelek kot vi, kljub neznanskemu trudu.
Zdravje: bo zadnja skrb, saj boste načrtovali
smrt sosedovega psa.
Prosti čas: intenzivno igranje vloge ”normalen sosed”.
Ribi
19. februar-20. marec
Kot da vaše življenje ni že dovolj težko, računajte na nepredvidljivo vreme!
Zdravje: nič hujšega, samo strela vas bo udarila.
Prosti čas: izvajanje indijanskega plesa, da bi
priklicali sonce.
Oven
21. marec-20. april
”Kar si sejal to boš žel.” Pripravite se na post.
Zdravje: odlično, znebili se boste vseh strupov iz telesa!
Prosti čas: študij setvenega koledarja, da bo
prihodnje leto kaj za pod zob.
Bik
21. april-21. maj
V duhu olimpijskih iger si poste prizadevali
za gradnjo stadiona v Predosljah.
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Zdravje: potrtost, Sušani bodo prosti. Na Suhi
je dovolj prostora in stadion lahko stoji tam.
Prosti čas: neskončni olimpijski krog gostilna-dom

Počutje: kronični glavoboli, bolečine v mišicah in
kakšen prehlad, drugače pa bo počutje odlično.
Prosti čas: zaposlite svoje zarjavele možgančke in rešite križanko v Belci.

Dvojčka
22. maj-21. junij
Zapustil vas bo partner, zaradi vaših grdih navad. Prenehajte že - sajvestekaj.
Zdravje: spokojno, samski stan je lahko blagoslov.
Prosti čas: zabava. Ko boste padli v Belco,
boste rekli: ”Še to spijem, pa grem.”

Tehtnica
23. september-23. oktober
Že dalj časa premišljujete o spremembi življenjskega stila. Ko bo zarja barve malin in se
bodo na nebu prižgale prve zvezde, razširite
roke in sprejmite kozmično energijo, ki vam
bo dala potrebno moč.
Počutje: na trenutke se vam bo zdelo, da se
vam meša, dokler ne boste ugotovili, da je
problem v okolici.
Prosti čas: posvetite ga duhovni rasti, preberite kakšno knjigo, glejte poučne oddaje, da
boste imeli vsaj enkrat snov za pogovor.

Rak
22. junij-22. julij
Vaš letni čas se zaključuje, poskrbite, da boste
ohranili tople spomine tudi za jesen, ker jih
boste v hladnih dneh, ki prihajajo, večkrat potrebovali.
Počutje: večinoma se boste počutili normalno, se pravi apatično.
Prosti čas: dopust je že mimo, kar pa ne pomeni, da prostega časa ne morete aktivno preživeti.
Lev
23. julij-23. avgust
V mesecu, ki prihaja, se boste nenehoma
spraševali, zakaj so stvari tako nejasne. Problem lahko rešite z obiskom pri optiku.
Počutje: ob mlaju ne pijte slane vode, sicer
lahko pričakujete, da vam bo slabo.
Prosti čas: sedaj je idealni čas, da si omislite
nov hobi.
Devica
24. avgust-22. september
Po ponesrečenem počitnikovanju ob morski
obali upate, da bo september prinesel lepše
dni. Čas je, da se nehate ozirati v nebo in
vzroke za nesrečo raje iščete pri sebi ... ali
svojih bližnjih.

Škorpijon
24. oktober-22. november
Trenutno imate kar nekaj problemov, ki se vam
zdijo nerešljivi, lahko zaradi njihove težavnosti
ali pa ste preprosto nesposobni. Vse to ni niti
važno, ker bodo vse problemi zbledeli v primerjavi s srečo, ki vas čaka na koncu mavrice.
Počutje: je odvisno od uspešnosti iskanja konca mavrice.
Prosti čas: čez drn in strn na lovu na srečo.
Strelec
23. november-21. december
Obžalovanje in želja, da bi bilo drugače, nič ne
pomaga, če se niste nikoli pripravljeni potruditi za to, kar želite. Zvezde so na vaši strani,
ugodna je tudi postavitev planetov, kar izkoristite in se potrudite za dosego tega, kar si zaslužite (držite pesti, da si sploh kaj zaslužite).
Počutje: se bo stopnjevalo z vsakim popitim
kozarčkom.
Prosti čas: ga bo te dni bolj malo, ker imate
toooooooliko dela.

Prireditve

2. krajevni praznik KS Predoslje & Suha

”Naaj dan” 2008
V soboto,
30. avgusta 2008,
v okolici Kulturnega
doma
Predoslje
Turbo angels
Veseli svatje
DJ Seba
Čarovnik Grega

KRAJEVNA SKUPNOST PREDOSLJE, PREDOSLJE 34, KRANJ

Ob polnoči
VELIKI OGNJEMET

Vabljeni!!
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