DETEL’CA – glasilo Turistično kulturnega društva ROVA

Predbožična delavnica
Naše domove v tem času krasijo adventni venčki in druge dekora
cije, ki nas opozarjajo na prihajajoče praznike. Ti izdelki imajo še prav
posebno vrednost, če smo jih izdelali sami. Tako smo nekaj dni pred
začetkom adventa pripravili delavnico, na kateri si je vsak obiskovalec
lahko izdelal adventni venček, za nekoliko mlajše obiskovalce pa smo
pripravili delavnico za izdelavo svečnikov in voščilnic. Ljudje imamo še
vedno najraje tiste klasične, zelene venčke, zato smo za naše ustvarjalce
pripravili veliko mahu, smrekovih vej in vejic cipres, storže, posušen šipek
in druge naravne materiale, iz katerih so nastali raznovrstni in povsem
unikatni izdelki. Tudi druga, nekoliko bolj moderna dekoracija iz leskovih
palic je bila predvsem mlajšim zelo všeč, tako da se jih je kar precej lotilo
izdelovanja le – tega. Najmlajši obiskovalci pa so bili uživali ob lepljenju
kozarčka za svečnik in izdelovanju voščilnic. Ponosno so držali škarje
v rokah, izrezovali papir in lepili. Ko smo med delom naše obiskovalce
vprašali za mnenje, smo dobili potrditev, da je Turistično kulturno druš
tvo Rova na pravi poti, da k sodelovanju vabi vse generacije, kar potrjuje
vsakoleten množičen obisk delavnic.

Naše obiskovalke so povedale naslednje:
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ga. Brigita: »Vsa pohvala velja organizatorjem delavnic za izvirne in
uporabne ideje. Želim, da se ta tradicija ohrani tudi v prihodnje. Rada
sodelujem na delavnicah«.
ga. Jana: »Na delavnici sem prvič. Tako jaz kot tudi moji vnuki Janez,
Jerca in Jošt, ki so pridno izdelovali venčke, smo navdušeni. Presenečeni
smo nad tem, koliko materiala ste pripravili. Zagotovo bomo na nasled
njo delavnico spet prišli«.

Utrinki z delavnice

ga. Majda: »Na delavnice pridem vedno, če mi le čas dopušča. Ven
ček zelo rada izdelam sama, če pa je to v družbi sovaščanov, pa je še
toliko bolj prijetno. Spotoma še malo poklepetamo in čas kar prehitro
mine«.
ga. Ivanka: »Vsa pohvala organizatorjem za nesebično delo. Ker se
zavedam, koliko dela je v to potrebno vložiti, sem tudi sama vedno pri
pravljena pomagati, kolikor je v moji moči. Vesela sem, da nas razveselju
jete vedno z novimi in novimi idejami in vem, da je tudi za organizatorje
nagrada za trud številčen obisk«.
ga. Vida: »Z vami sem danes tukaj prvič, pa bom sigurno še kdaj
prišla. Prav prijetno je tukaj, zahvaljujem se vam za ustvarjalnost in us
trežljivost, saj venček delam sama prvič in vaša pomoč je še kako do
brodošla«.
ga. Lidija in Luka: »Rada ustvarjam in sama delam stvari, vendar sem
zaradi obveznosti v preteklosti danes prvič z vami. Vesela sem, da sa
ma nekaj naredim, saj ima izdelek čisto drugačno vrednost. Tudi Luka
ima veselje do ročnega dela, čisto sam je izdelal venček in ga tudi lepo
okrasil«.
ga. Nuška: »Zelo ste pridni, da organizirate take delavnice, letos mi
je še posebno všeč, ker je veliko obiska. Vem, da je za organizatorja to
najlepše plačilo. Na delavnico vedno povabim še koga, ker vem, da ni
nikomur žal, ko enkrat pride. Tukaj dobimo nove ideje, se naučimo kaj
novega, saj nam vedno pomagate. Pa še ena stvar je zelo pomembna,
to je druženje«.
ga. Valerija: »Prišla sem prvič in še pridem. Imate dobre zamisli in
pokažete tudi nove ideje. Pohvalila bi še posebej gdč. Katarino, ki pridno
pomaga plesti venčke, saj mi je to delalo največ težav.«

In kaj so povedali naši mladi obiskovalci:

Veronika: »Na delavnici mi je všeč, spletla sem venček, pri tem mi je
pomagala mami, ker je zame še pretežko, ampak naslednje leto bom pa
mogoče delala že čisto sama«.
Pia: »Delavnice sem se zelo veselila, ker delamo vedno kaj zanimive
ga. Fino je, da otroci lahko delamo sami, čeprav sem čisto vesela, da mi
je Vida pomagala delati čestitke«.
Lana: »Všeč mi je, ker lahko delamo izdelke. Vidimo, kako delajo še
drugi otroci«.
Jošt: »Vsako leto z veseljem pridem, da kaj novega naredim in z iz
delkom razveselim mamico. Vesel sem, ker je vsako leto kaj novega, da
se ideje ne ponavljajo. Letos so bili na novo eni čisto posebni venčki iz
palic, enega sem naredil, ker mi je všeč, izdelal pa sem tudi lonček za
svečko«.
Jerca, Nace: »Pripeljala naju je mamica, skupaj smo delali čestitke,
eno bova za novo leto pisala babici. Jerca je s pomočjo mamice naredila
tudi venček. Najbolj sva bila vesela, ker sva lahko strigla«.
Mateja: »Vsako leto pridem iz Dolenj, sedaj se že sama pripeljem z
motorjem. Delala sem svečnike in novoletne voščilnice«.
Špela: »Na božičnih delavnicah sem prvič, dobila sem nove ideje,
tako da bom lahko še doma kaj lepega ustvarila. Tukaj sem izdelala vo
ščilnice in venček iz palic«.
Ko je gdč. Katarina rekla, da danes nima veliko dela, sem se pre
strašila. Mislila sem, da ljudje ne želijo plesti venčkov, kajti njena nalo
ga je navadno bila pomoč pri izdelavi venčkov. A je imela v mislih to,
da ljudje že vse znajo in jim ni treba pomagat. To pa je pohvala za Ka
tarino, da nas je v preteklih letih že toliko naučila, da znamo delati sa
mostojno. A ni se bati, da zaradi tega ne bodo več prišli na delavnico.
Kakšno je vzdušje na delavnicah, je najbolje doživeti tako, da pridete po
gledat. Vabljeni tudi prihodnje leto, saj se bomo potrudili, da vam bomo
pripravili kaj novega in zanimivega.
Alenka Pavlič
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Spoštovani krajani,

za leto 2010 lahko brez dvoma rečemo, da je bilo pestro.
Leto polno dogajanj in dogodkov, ki so si sledili s tako blisko
vito hitrostjo, da smo jim komajda še sledili in ko smo si ravno
oddahnili od enega in uspeli malo zadihati, je bil tukaj že dru
gi. Pa se ozrimo malo v zgodovino letošnjega leta. Še nedol
go tega smo doživeli lokalne – županske volitve. Vam rečem,
prav zabavno. Obcestni plakati, ki so bili še do nedavnega
povečini prazni, saj je menda takšno oglaševanje hudoooo
drago, so bili kar čez noč polni lepih, sfriziranih, napudranih
in nasmejanih obrazov, ki so nam vsi, brez izjeme, obljublja
li boljšo, svetlejšo, skratka lepšo prihodnost. Tokrat pa čisto
zares, brez heca. Da kar ne moremo verjeti, kako nam bo še
luštno v tej naši lepi mali državici na sončni strani Alp. In če
obenem pomislimo na vse politične peripetije letošnjega leta,
afere takšne in drugačne, ob katerih ne veš ali bi se smejal, ali
bi rabil morda zdravniško pomoč ali celo gasilce, da bi poga
sili silno jezo, je pravzaprav kar nekako prav, da smo imeli tako
raznolike županske kandidate; od komikov in zdravnikov, do
gasilcev in še kaj. Nedvomno bi nam vsak prišel kdaj prav. Če
pustimo politiko ob strani, je bilo tudi nekaj svetlih dogodkov,
predvsem v svetu športa – zimske olimpijske igre, svetovno
prvenstvo v nogometu, pa evropsko v košarki in za našo dr
žavo ena večjih pridobitev – športni park Stožice. Na žalost
pa tudi takšnih, ob katerih je zajokalo marsikatero oko in to
so bile nedvomno letošnje poplave, ki so prizadejale škodo
veliko področjem v Sloveniji … da o stečajih, odpuščanju in
goljufijah sploh ne govorimo.
Me pa ob vsem dogajanju veseli ena stvar. In sicer ta, da
znamo Slovenci, če je treba, še vedno stopiti skupaj in nare
diti nekaj za sočloveka. Zato bi za najbolj pozitivne dogodke
letošnjega leta vsekakor izpostavila vseslovensko spomladan
sko čistilno akcijo Očistimo Slovenijo v enem dnevu in vse ti
ste dobrodelne humanitarne akcije, kjer se zbirajo sredstva za
pomoč ljudem v stiski. S tem smo dokazali, da nam ni vseeno,
da še znamo prisluhniti nekomu, ki mu je težko. Dokazali smo,
da smo še vedno ljudje.

Za uredniški odbor
Petra Herga
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VABILO
na redni občni zbor društva,
ki bo v petek, 18. 02. 2011, ob 19. uri,
v prostorih PGD Rova.
Predlagam naslednji dnevni red:
1. Izvolitev delovnih teles.
2. Poročila o delu društva v preteklem letu.
3. Razprava na poročila in sprejem poročil.
4. Program dela za leto 2011.
5. Razno.

Vabim Vas, da se nam pridružite in skupaj z nami
preživite prijeten večer.
Predsednik TKD, Robert Pavlič
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TKD Rova v letu 2010
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Leto 2010 se izteka in prav je, da se ozremo nazaj in pregledamo,
kaj vse smo postorili v našem društvu. Zima je bila v mesecu januar
ju bogata s snegom in v sodelovanju z Zavodom za šport Domžale
smo na Kolovcu uredili smučarsko tekaško progo. Seveda pa brez
privolitve lastnikov zemljišč ne bi bilo nič, zato se jim za prijaznost
iskreno zahvaljujemo in se priporočamo tudi za v prihodnje. Orga
nizirali smo začetni tečaj smučarskega teka in veselje na smučeh je
trajalo več kot mesec dni.
Nato pa se je februarja zgodila sprememba. Po osmih letih uspe
šnega predsedovanja je na občnem zboru dobil razrešnico predse
dnik Turističnega kulturnega društva, Marjan Kovač.
Seveda se je sam tako odločil. Že nekaj mesecev prej nas obvestil
o tej svoji nameri, poskušali smo ga še nekako prepričati, a njegova
odločitev je bila trdna. Saj smo ga razumeli, smo pa bili zaskrbljeni,
kako bo v prihodnje, saj se je v osmih letih, kar je bil predsednik,
na Rovah res veliko dogajalo. Pohvalno za našega, sedaj že bivšega
predsednika, njegove ožje in širše sodelavce društva, ki šteje v tem
trenutku 145 članov, število pa se vsako leto povečuje.
Težka naloga je čakala novega predsednika, torej mene, ki so me
podprli vsi prisotni na občnem zboru, in ostale člane odborov (po
datki so na spletni strani www.rova-slovenija.si).
Kot novi predsednik društva sem imel še posebno veliko dela, ki
ga prej kot aktiven član nisem imel – predvsem organizacijske stvari.
Morda bi na kratko predstavil še ostale dejavnosti, ki smo jih izpeljali
v letošnjem letu – večina le-teh so stalnice našega društva.
Dolgoletna navada je, da se ob dnevu žena zberejo matere, žene
in dekleta na večerji ter se skupaj poveselijo in zaplešejo. Ob tej pri
ložnosti smo jim podarili cvetje.
Sodelovali smo na vseslovenski čistilni akciji in poskrbeli za lep
še in cvetoče okolje – spomladanska in jesenska zasaditev rastlin v
betonskih koritih na Rovah, na Kolovcu in Dolenjah. Tudi letos smo
organizirali ugodnejši nakup sadik v Arboretumu Volčji Potok.
Trudimo se, da bi se naši krajani čim več družili, pri tem mislimo
tudi na najmlajše. Izvedli smo, lahko rečem že tradicion alno, veliko
nočno delavnico z izdelavo butaric – žegnov. Ker pa je za najmlajše
to kar zahtevno delo, je vzporedno potekala izdelava manj zahtev
nih, a prav tako ličnih izdelkov pod vodstvom vzgojiteljic iz našega
kraja.
Zelo sem bil vesel, ko smo maja napolnili avtobus in se skupaj
odpeljali na izlet po Notranjski.
Tudi letos smo sodelovali pri organizaciji krajevnega praznika, na
to pa veselo odšli na počitnice.
Ko smo si po dveh mesecih nabrali novih moči, smo s polno pa
ro nadaljevali z delom društva. Tako kot vsako leto, smo tudi letos
imeli predstavnike na dnevih narodnih noš v Kamniku. Poseben do
godek je bila otvoritev novega otroškega igrišča in ob tej priložnosti
so naše gospodinje poskrbele za sladko pogostitev. Po tem, ko je že
kazalo, da teka na Žiški vrh ne bomo mogli izpeljati, ker nam je celo
jesen nagajalo vreme in nas prav močno zalivalo, smo le imeli srečo
in sredi oktobra izvedli tudi to. Letos smo na novo dodali tudi po
hod na Žiški in naprej na Zagoriški vrh, ki sta ga vodili naši izkušeni
pohodnici. Preživeli smo veselo rekreativno popoldne, dogodek pa
smo sklenili s kostanjevim piknikom. Ob tej priložnosti se zahvalju
jem vsem donatorjem in sponzorjem, ki so nam omogočili, da smo
tekače in pohodnike nagradili s praktičnimi darili.
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Izlet po Notranjski 2010

Kostanjev piknik

Ob dnevu spomina na mrtve smo obiskali in uredili grobove pa
dlim žrtvam.
V adventnem času naše domove krasijo adventni venčki, ki smo
jih izdelali sami na prednovoletni delavnici.
V času, ko nastaja tale časopis, pripravljamo potopisno predava
nje naše sokrajanke Tine, ki veliko časa preživi na potovanjih »okrog
kugle«.
Ob koncu leta Božiček zagotovo ne bo pozabil na najmlajše čla
ne in jih obiskal.
Ko takole ob koncu leta pregledujem opravljeno delo, sem prav
zaprav zadovoljen. Zelo dobro se zavedam, da mi brez pomoči dru
žine, članov vseh treh odborov in vseh vas, ostalih članov društva,
ne bi uspelo. Ob tej priložnosti vam izrekam iskrena hvala. Posebna
zahvala velja tudi mojemu predhodniku Marjanu Kovaču, saj mi je v
veliko pomoč. Uredniškemu odboru Detel`ca želim, da bi jim tudi v
prihodnje uspelo napolniti strani z zanimivimi članki in fotografijami
in v njihovem imenu prosim za prispevke, komentarje, nove ideje.
Vse to lahko pošljete na elektronski naslov glasilo.rova@gmail.com
ali na naslov TKD Rova, Žiška c. 10. Verjetno ste že obiskali našo
spletno stran in opazili, da so aktualni dogodki redno posodobljeni
in galerije fotografij urejene, za kar vestno skrbi Tadej. Hvala, res sem
vesel, da imam okrog sebe ljudi, na katere se lahko zanesem! Nena
zadnje pa bi naše društvo delovalo pod milim nebom, če nas PGD
Rova in KS Rova ne bi vzeli pod streho in nam odstopili prostorov,
za kar se jim prisrčno zahvaljujem.
Vem, da bi lahko postorili še marsikaj. Verjamem, da ste polni
idej, pridružite se nam na naših dogodkih in zaup ajte nam svoje pre
dloge. S skupnimi močmi nam bo uspelo še več!

Predsednik TKD Rova, Robert Pavlič
Tečaj teka na smučeh

5
Letos, 22. maja, je naše Turistično kulturno društvo Rova or
ganiziralo izlet. Po jutranji kavi v AZ baru smo se z avtobusom
odpeljali proti Notranjski, najprej v Rakov Škocjan. Tam se nam
je pridružil lokalni vodič. Naša prva točka je bila ogled Tkalce
jame in cerkvice Sv. Kancijana, ki je v zelo slabem stanju, bolj
podobna razvalini. Cerkev je bila zgrajena v l2. stoletju, vsaj
tako se omenja v zapiskih.
Sledil je ogled Velikega naravnega mostu, ki se nahaja na
464 m nadmorske višine. Obok tega mostu je visok 37 m na eni
in 32 m na drugi strani. V letu 2000 je bila tod velika poplava
in je most zalilo višje od oboka, kar je vidno na mestu, kjer so
jamarji pritrdili kovinsko ploščico. Sledila je vožnja po maka
damski cesti, ki je v času večjega deževja - jeseni in spomladi
večkrat poplavljena in neprevozna. Ustavili smo se v hotelu
Rakov Škocjan, ki je bil zgrajen leta 1964. Hotel je last tovarne
Brest Cerknica, v najemu pa ga imata vodič Igor in njegova že
na. Ima 13 dvoposteljnih sob in 32 dodatnih ležišč in je dobro
obiskan v vseh letnih časih. V njem se opravljajo tudi poročni
obredi.
V bližnjih Želšah je zelo akustična cerkev Sv. Volvanta. Zna
ne so tudi Želške jame, ki pa niso osvetljene. Ljubitelji si jih
lahko ogledajo s svetilkami na glavi v spremstvu jamarjem (po
predhodni najavi).
Po ogledu Malega naravnega mostu je sledil odhod na ma
lico v Dolenje jezero, od koder smo odšli v Muzej Cerkniškega
jezera KEBE, kjer smo si ogledali maketo s tonskimi posnetki
življenja ob jezeru in delovanje vodnega sistema oziroma na
stajanje in presihanje kraškega fenomena. Ogled dopolnjuje
multivizija, ki predstavlja Cerkniško jezero v vseh letnih časih v

sliki in etnološka zbirka, ki obsega vse pripomočke za stari na
čin ribolova, več vrst lesenih drsalk, čoln drevak ter pribor za
rezanje in spravilo ledu in še več drugih predmetov.
Po panoramskem ogledu nas je pot vodila proti Sodražici
preko Bloške planote, ki leži na nadmorski višini 750 metrov.
Bloška planina je znana po zelo mrzlih zimah. V letu 1986 je
bila zmerjena najnižja temperatura –33,6 °C. Občina Bloke je
zibelka smučanja, vendar brez smučišča. Obsega 45 vasi, kjer
sta dve fari in 14 cerkva.
Na poti proti Ribnici smo se peljali mimo Nove Štifte, znane
romarske cerkve z dvema zvonikoma.
V Ribnici, skozi katero teče reka Bistrica, smo si ogledali grad,
v katerem je muzej. Zgrajen je bil v 13. stoletju. V njem je tudi
dvorana za poročanje. Znano je, da v vsej zgodovini turških
vpadov ni bil nikoli požgan, porušen pa je bil med II. svetovno
vojno. Nasproti vhoda v grad je znan najstarejši Škrabčev trg.
V bližini je tudi park kulturnikov s kipi oseb, ki so zaznamovali
Ribnico. Škrabec, ki je bil tudi duhovnik, je pomemben za slo
venski jezik tako, kot Trubar za slovensko besedo.
Ribnico so Turki požgali 27 krat. V letu 1492, ko je Krištof
Kolumb odkril Ameriko, je avstrijski cesar Friderik mestu poda
ril patent – dokument za trgovanje s suho robo po svetu.
Po kratkem ogledu cerkve z dvema zvonikoma, za katera je
narisal načrt naš arhitekt Plečnik, kar je bilo njegovo zadnje de
lo, smo se odpravili na pozno kosilo, kjer so nam pripravili jedi
z žara, poskusili pa smo lahko tudi njihovo domače pivo. Polni
lepih vtisov smo se vrnili na Rova v večernih urah.
Ivanka Bolta
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PGD Rova v letu 2010
Za leto 2010 smo si rovski gasilci zastavili zajeten plan dela,
zato smo z veliko vneme in dobre volje pristopili k izvajanju
našega programa.
Pred občnim zborom, ki smo ga imeli 20. februarja, smo
končali z urejanjem sejne dvorane v gasilskem domu. Foto
grafije, ki smo jih razobesili po stenah sejne sobe so urejene
kronološko tako, da si prehojeno pot društva od ustanovitve
do danes v našem gasilskem domu lahko tudi ogledate. Branje
poročil na občnem zboru je letos potekalo s slikovno pod
poro, kar je pripomoglo k lažji predstavi delovanja društva v
preteklem letu tako po organizacijski kot po operativni in fi
nančni plati. V mesecih po občnem zboru so se začele pri
prave na razna tekmovanja, kvize, orientacijske teke in seveda
na gasilsko veselico. V mesecu aprilu smo organizirali tradicio
nalni gasilski kviz, sodelovali na vseslovenski očiščevalni akciji
- Očistimo Slovenijo ter se v mesecu juniju udeležili občinske
ga tekmovanja z devetim
 i tekmovalnimi enotami. Ekipi pionirk
in veterank sta se udeležili državnega gasilskega tekmovanja.
Konec tega meseca smo na igrišču za gostilno Pirc, v sklopu
krajevnega praznika, prikazali izvedbo vaj vseh tekmovalnih ka
6 tegorij. Pionirji so nam prikazali vajo z vedrovko, mladinci vajo
z ovirami nato so nam veterani in ekipa veterank prikazali vajo
raznoterosti in vajo s hidrantom ter na koncu še članska ekipa
vajo z motorno brizgalno. Tako veterani kot člani so na koncu
naredili preskus tesnosti cevi in pravilne izvedbe vaje z vodo,
da sta bili vaji še bolj zanimivi sta morali ekipi podreti tarče,
ki smo jih predhodno postavili. Po končani predstavitvi smo
imeli v gasilskem domu družabno srečanje krajanov, katerega
organizacijo sta prevzela Krajevna skupnost Rova in Turistično
kulturno društvo Rova. Gasilsko veselico smo letos organizirali
v nedeljo, 4. julija na dvorišču gostilne Pirc. Za dobro razpolo
ženje in glasbo sta skrbela ansambel Svetlin ter ansambel Saša
Avsenik (Sašo je vnuk legendarnega Slavka Avsenika), ki sta
svojo nalogo opravila odlično.
Čas dopustov se nam je kar prilegel, saj smo si nabrali novih
moči za izvajanje zastavljenih ciljev. V septembru smo izdelali
petnajst novih kompletov gasilskih miz in klopi, mladinke so za
čele s pripravami za izbirno tekmovanje v Kočevju, člani odbo
ra pa na oktober mesec požarne varnosti. Žal, poplave, ki so
zajele Slovenijo, niso prizanesle krajanom centra vasi Rova. 17.
in 18. septembra nam močno deževje in hiter dvig potoka Rov
ščice ni prizaneslo tako, da smo na pobudo krajanov centra
vasi naredili nasipe, prekop in tako po svojih močeh pomagali
pri preprečevanju škode na osebnem premoženju naših kraja
nov. Za pomoč se zahvaljujemo CZ Domžale in GZ Domžale, ki
sta nam s hitrim posredovanjem dostavila štiri palete peska v
vrečah s katerimi je bilo mogoče narediti učinkovite nasipe.
V mescu oktobru, mesecu požarne varnosti, ki je letos pote
kal pod geslom Ogenj ni igrača smo organizirali izlet v Maribor,
imeli delovno akcijo na kateri smo pregledali funkcionalnost
opreme, dokončali mize in klopi, pospravili dom in okolico do
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imeli v prostorih našega doma seminar o uporabi defibrilator
ja, v začetku novembra pa se je nekaj članov našega društva
udeležilo seminarja o gašenju požarov v naravi, ki je potekalo
v prostorih gasilskega doma v Radomljah. Pet operativnih gasil
cev je v začetku novembra začelo obiskovati tečaj za strojnika
ter konec novembra uspešno zaključili tako z izpiti kot s prak
tičnimi vajami.

Veterani so tudi gasilci

Prikaz vaje ob krajevnem prazniku.
ma, pregledali hidrante in zajetja ter imeli dan odprtih vrat.
V vrtcu Kekec in Mlinček smo sodelovali pri gasilsko-reševalni
vaji s poudarkom na evakuaciji. Udeležili smo se sektorske va
je v Radomljah, izvedli sektorsko vajo na Kolovcu, pri Bunčku
(hvala družini Vrenjak, ki nam je omogočila izvedbo vaje) in
se udeležili občinske gasilske vaje, ki je bila izvedena v podje
tju Helios na Količevem. Najmlajši člani društva so si lahko v
kulturnem domu v Radomljah ogledali lutkovno predstavo z
naslovom Pikec Ježek in gasilko Jež.
Člani društva smo se tekom leta izobraževali tako na vajah
kot na tekmovanjih in raznih usposabljanjih. Sredi oktobra smo

»Na pomoč« je gasilski pozdrav ob vsakokratnem srečanju
svojih članov. V bistvu pa v sebi skriva tako klic prizadetih v
nesreči kot pripravljenost pripadnikov gasilcev pomagati mno
gokrat tudi za ceno lastne varnosti. Požari, poplave, prometne
nesreče, potresi so najpogostejši dogodki, ki kličejo po masov
ni pomoči in vse splošnem tovarištvu, tako med poklicnimi kot
prostovoljnimi gasilci. Zgovoren primer so tudi letošnje popla
ve v Sloveniji in številčni požari. Da pa so njihove intervencije
lahko uspešne je potrebna primarna tehnična opremljenost in
usposobljenost osebja. Vseživljenjsko urjenje, vključno s tek
movanju in aktivnim sodelovanjem pri akcijah reševanja pa pri
članih krepi čut pripadnosti svoje gasilske organizacije pa tudi
željo po druženju.
Delo veterank in veteranov je zato logična posledica nave
zanosti na društvo in dosedanje aktivnosti v PGD Rova. Naše
veteranske ekipe so sodelovale na različnih srečanjih in tekmo
vanjih. Na srečanju veteranov regije Ljubljana 3, kjer so vete
ranke zasedle 3. mesto, veterani 5. mesto, mešana ekipa pa
je zmagala. Že lansko leto se je veterankam uspelo uvrstiti na
državno tekmovanje za pokal Matevža Haceta, ki je bilo letos v
Celju. Žal jim naskok na vidnejša mesta ni uspel, tako da so bile
na koncu na 27. mestu. Obe veteranski ekipi sta se uvrstili tudi
občinskega veteranskega tekmovanja v Študi, kjer so veteranke
zasedle 2. mesto, veterani pa 4.
Na povabila okoliških gasilskih društev smo sodelovali v pa
radah ob njihovih praznovanjih, se udeležili zahvalnega bogo

Veterani v akciji

Ob izteku leta 2010 bi se upravni odbor prostovoljnega ga
silskega društva Rova rad zahvalil vsem, ki ste kakorkoli poma
gali pri izvedbi našega programa, ki smo si ga zastavili na ob
čnem zboru. Še enkrat HVALA ter vas pozdravljamo z našim
pozdravom
NA POMOČ!
Andrej Pavlič, predsednik PGD Rova

Veteranke na državnem tekmovanju.
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služja ob godu Svetega Florjana v Trzinu in Svetega Mihaela v
Mengšu. S svojo udeležbo pa smo izkazali zahvalo tudi našim
umrlim stanovskim tovarišem na zadnji poti. Konec meseca no
vembra smo se skupaj z ostalimi člani udeležili žalne seje in
poslovilne slovesnosti ob smrti našega častnega člana tovariša
Vinka Mlakarja.
Zadovoljni smo, da se lahko v imenu našega gasilskega
društva predstavimo širši javnosti, če pa nam uspe še dobra
uvrstitev je razlog za zadovoljstvo še toliko večje in poplačan
je ves trud ter prizadevanje mentorjev.
NA POMOČ!!!
Edo Rems
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Mladinska komisija PGD Rova v letu 2010
Prispevek v lanski številki glasila Detel'ca sem zaključil
z željo ''da bi bilo tudi leto 2010 vsaj tako uspešno''. Pa se
lahko že takoj na začetku pohvalimo, da je bilo. Delo mla
dih v Prostovoljnem gasilskem društvu Rova je resnično na
zelo visoki ravni. Ne mine leta, ko se kakšna naša ekipa
ne bi veselila nastopa na državnem tekmovanju, ko ne bi
v naše vrste privabili nove in vedoželjne člane, ne mine le
to, ko ne bi pripravili kakšne novega dogodka ali obiskali
kakšnega novega tekmovanja. In resnično lepo je delati v
takšnem okolju.
Letošnje leto nas je že v zgodnjih januarskih dneh obdarilo
z veliko količino snega. In ko nas je nekaj članov društva po
stopalo okoli rovskega hriba, se nam je takoj porodila misel, če
bi organiziralo nočno sankanje. Ideja je padla na plodna tla in
že naslednje jutro smo pričeli s tlačenjem snega (štanfanjem)
in pripravo proge. Mlade in vse mlade po srcu smo obvestili
o dogodku, gasilsko društvo poprosili za uporabo gasilskega
vozila z vgrajeno razsvetljavo, skuhali čaj in se veselo podali
snežnim radostim naproti. Veliko obiskovalcev se je prepustilo
8 spustu po zasneženem hribu in srkanju toplega čaja ter večer
preživelo ob klepetu s sosedi in veselem rajanju otrok na snegu.
Tradicion alno smo se udeležili tudi smučarskega tekmovanja v
organizaciji Mladinske komisije regije Ljubljana 3. Tekmovanje
je potekalo na Soriški planini in 13 mladih se je veselo spuščalo
po tekmovalni progi. Ponovno so bili najboljši tekmovalci na
grajeni in med člani našega društva so se najbolje odrezali Jošt
Osolin, Andraž Antolin, Damjana Klopčič, Nadja Wicher in Jure
Urbanija ter se povzpeli na oder za zmagovalce.
Sledile so priprave na razne kvize. Udeležili smo se občin
skega gasilskega kviza na Viru, kjer so nas zastopale tri ekipe.
Mlajši pionirju so dosegli 3. mesto, starejši pionirji 6. mesto
in mladinci 1. mesto ter s tem nastop na regijskem kvizu, ki je
potekal 23. 10. v OŠ Gabrovka. Ekipa, ki jo sestavljajo Lara Po
ljanšek, Urban Pavlič in Matija Grčar je resnično ekipa pravih,
srčnih tekmovalcev. Njihov pristop do vseh vrst tekmovanj je
spoštovanja vreden in tudi tokrat so pokazali vse svoje vešči

ne in znanje ter se zasluženo uvrstili na državno tekmovanje v
gasilskem kvizu. Tekmovanje je potekalo v OŠ Zreče. Naši tek
movalci so se borili z vsem svojim znanjem in spretnostjo in na
koncu osvojili 5. Mesto med 32 nastopajočimi ekipami v kate
goriji. Seveda je to ponovno vrhunski rezultat, kateremu pa žal
manjka pika na i, da bi svoje znanje lahko kronali s pokalom.
Vsekakor pa je za ta uspeh mladim potrebno čestitati.
V skladu s tradicijo organizacije gasilskega kviza sektorja Ra
domlje, smo letos ta kviz organizirali na Rovah, kjer je pred
davnimi 25 leti tudi prvič potekal. Na kvizu so sodelovale eki
pe PGD Homec, Radomlje in Rova. Prav domačim fantom se
je ob dobrem vzdušju publike uspelo uvrstiti na prvo mesto,
s tem rezultatom pa so tudi tretjič osvojili prehodni pokal, ki
bo sedaj za vedno ostal v vitrinah našega društva. Sledilo je
regijsko tekmovanje Društvo mladi gasilec, kjer mladi v okviru
šolskega krožka tekmujejo in prikazujejo gasilske veščine pod
imenom osnovne šole. Tudi letošnje leto je s strani PGD Rova
nastopala ekipa mlajših pionirjev in se uvrstila na odlično 2.
mesto, ter s tem na državno tekmovanje. Državnega tekmova
nja v Sečovljah se zaradi kopice ostalih državnih tekmovanj in
resnično prevelike zasedenosti mentorjev letos nismo udeleži
li, verjamemo pa, da se bomo za vstopnico na to tekmovanje
prihodnje leto zagotovo borili.
V naslednjih mesecih je sledila serija tekmovanj v gasilski
orientaciji, kjer smo dosegli zgodovinski uspeh društva. Ob
činskega tekmovanja v orientaciji, ki je bilo v Loki pri Mengšu
smo se udeležili s šestimi ekipami in kar s štirimi osvojili prvo
mesto. Tako so se na regijsko tekmovanje v Krašce pri Morav
čah uvrstili mlajši pionirji, starejši pionirji, mladinke in mladinci.
Ponovno so prav vse ekipe navdušile in kar trem se je uspelo
uvrstiti državnega tekmovanja. Državno tekmovanje je poteka
lo v mesecu septembru v GZ Loška dolina. Naša mladina je
prikazala izredno veliko poguma, znanja, moči in tudi uspela.
V vsaki konkurenci je bilo okoli 30 ekip, naše ekipe pa so za
sedle naslednje rezultate, mlajši pionirji 8. mesto, mladinke 5.
mesto in mladinci 2. mesto. Zagotovo je to nov velik uspeh
našega društva.

Smučarsko tekmovanje

Nočno sankanje

Občinsko tekmovanje v gasilski orientaciji
Že lansko leto so se pionirke preko ostalih tekmovanj uvrsti
le na državno tekmovanje za pokal Matevža Haceta, ki je bilo
v začetku junija v Beltincih. Prikazale so lep in zrel nastop ter
zasedle 19. mesto v konkurenci 43 ekip. Tudi tem puncam in
mentorjema gre velika pohvala in vemo, da se na te mlade v
prihodnje še lahko obrnemo in nam bodo z veseljem priskočili
na pomoč.
Kot že mnogo let do sedaj smo se tudi letos s štirimi ekipami
udeležili mladinskega občinskega tekmovanja. Na tekmovanju
na katerem so se izbirale ekipe, ki bodo zastopale GZ Domžale
na izbirnem tekmovanju za gasilsko olimpijado prihodnje leto
v Kočevju, se je ekipi mladink z zmago uspelo uvrstiti na nadalj
nji nivo tekmovanja. Za takim uspehom so se ozirali tudi mla
dinci, na koncu pa zasedli 6. mesto, pionirji so bili 12, pionirke
pa 3. V začetku oktobra smo se nato z ekipo mladink odpravili
v Kočevje, kjer so imeli veliko željo po uvrstitvi blizu najboljšim,
vendar je bila trema in menjave v ekipi prevelik zalogaj za mla
da dekleta, tako da so na koncu zasedla 19. mesto. Kljub temu
upam, da jim ni zmanjkalo volje in poguma, da bi prihodnje
leto ponovno poskusili osvojiti kakšno dobro uvrstitev.
Mesec oktober je, kot je dobro znano, mesec požarne var
nosti. Ekipa mlajših pionirjev se je udeležila tekmovanja v or
ganizaciji PGD Študa. Pohvaliti je potrebno organizatorja, ki je
z veliko volje in zanosa lepo pripravil kviz za mlade gasilce in
prav za vsako tekmovalno ekipo priskrbel praktične nagrade,
za najboljše pa tudi medalje. Naša ekipa je ponovno presene
tila in zasedla 1. mesto.
Kar ne konča se raznih tekmovanj in kar ne konča se uspe
hov naših mladih članov. Vse seveda ni tako rožnato. Tudi le
tošnje leto se nam ni uspelo udeležiti tabora mladih gasilcev v
Libeličah in razlog je žal znan. Kljub velikem številu mentorjev,
ki trenutno delujejo v okviru mladinske komisije, ne najdemo
mentorja, ki bi si vzel svoj prosti čas in nekaj mladih peljal na
nepozabno doživetje. Upam, da se nam prihodnje leto res
uspe udeležiti tega tabora in popraviti slab vtis zadnjih nekaj
let. Ponovno pa če se ozremo za letom, vidimo ogromno odlič
nih rezultatov mladih gasilcev iz PGD Rova. Pripravljenosti bo
riti se za najvišja mesta pri nas zagotovo ne manjka. Lahko re
čem, da če le najdemo mentorja, ki prevzame ekipo, le ta tudi

Državno mladinsko tekmovanje, Beltinci 2010
pokaže vse svoje znanje, voljo in domov prinese lep rezultat.
V letošnjem letu, gre v prvi vrsti zagotovo pohvaliti mladince,
mladinke in mlajše pionirje, ki so se udeležili državnega tekmo
vanja v orientaciji in osvojili rezultate nad pričakovanji. Pohvala
ne sme izostati tudi pionirkam za borben nastop na državnem
tekmovanju, mladinke so na izbirnem tekmovanju za olimpija
do dale vsak atom moči, da bi jim uspel velik met, vendar se
žal ni izšlo, tako bi lahko nadaljeval prav pri vsaki ekipi pa se
pohvale še nebi končale. V preteklem letu smo osvojili zbirko 9
kar 16 pokalov, sodelovali na 14 tekmovanjih in povsod dose
gli lepe rezultate.
Na koncu se moram posebej zahvaliti najprej mladini, ki
vedno rada dela in tekmuje za naše društvo, zahvala starim
in novim mentorjem, kajti brez njihove pripravljenosti nebi bi
lo toliko lepih rezultatov, zahvala gasilskemu društvu Rova za
podporo pri pripravi ekip na tekmovanja ter seveda zahvala
staršem, da zaupate vaše otroke v naše varstvo. Ob koncu bi
se lepo zahvalil še donatorjem, ki vedno znova enotno opre
mijo naše tekmovalne ekipe in sicer Peugeot Rodex, Storitve
z gradbeno mehanizacijo in prevozi Janez Stele in Krajevna
skupnost Rova.
NA POMOČ!!!
Tadej Šinkovec, predsednik MK PGD Rova

Državno tekmovanje v gasilski orientaciji, Loška dolina 2010
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Gasilski izlet
po Mariboru
V soboto, 2.10.2010 smo ob sedmih zjutraj odšli izpred ga
silskega doma proti Mariboru. Pot nas je vodila po štajerski av
tocesti do počivališča Tepanje, kjer je bil postanek za jutranjo
kavo in rogljiček.
Prva postaja našega izleta je bila gasilska brigada Maribor,
kjer nam je tam zaposleni gasilec Drago v predavalnici, kjer
smo se posedli, povedal, da zametki poklicne gasilske dejav
nosti segajo v daljno leto 1475, ko je mestni svet sklenil prvič
plačevati nočnega čuvaja ter, da so morali takrat vsi za obram
bo mesta sposobni možje pomagati ob požarih. Mestni svet je
skrbel za vodnjake, gasilne posode, konje in podobno. Vse do
leta 1948 se je v mestu razvijala požarna zaščita na prostovo
ljni osnovi, ko so se ustanavljale prostovoljne gasilske obrambe
in kasneje prostovoljne gasilske čete in društva. Z razvojem in
dustrije se je večalo število požarov in posledično tudi požar
na škoda. To je narekovalo ustanovitev poklicne gasilske enote,
ki je sposobna posredovati v najkrajšem možnem času in to
štiriindvajset ur na dan. Gasilec Drago nam je nazorno opisal
10 dela, ki jih gasilska brigada opravlja ter zelo lepo motiviral otro
ke, da so sodelovali pri sami predstavitvi gasilske brigade. Z
ogledom gasilske tehnike, ki jo ima javni zavod za zaščito in
reševanje v Mariboru smo naš obisk zaključili s skupinskim fo
tografiranjem.
Pot nas je nato vodila čez dravski most do Akvarija-Terari
ja. Nahaja se na obrobju čudovitega Mestnega parka od leta
1953. Na začetku je akvarij razstavljal vodno floro in favno, ki
sta bili značilni za ožjo Slovenijo, vendar so obiskovalci želeli
in tudi razvoj akvaristike na naših tleh je zahteval, da je zavod
razširil svojo dejavnost. Zato je bivše vodstvo akvarija začelo
navezovati stike z akvariji in živalskimi vrtovi po svetu in kaj
kmalu je akvarij postal pravi podvodni svet v malem (danes v
devetintridesetih velikih akvarijih, ki posnemajo rečna, jezerska
in morska okolja iz vseh koncev sveta, plava okoli 120 različnih

pečenim kostanjem ter se premaknili do Židovskega trga, ki se
ponaša s Sinagogo in vodnim stolpom ob reki Dravi. Potepanje
po Mariboru smo zaključili na Lentu, ob ogledu hiše Stare trte
in najstarejše vinske trte na svetu.
Nato smo se namestili v avtobus in se odpeljali v majhno va
sico Limbuš. Tam sta nas v svoj lončarski atelje sprejela Lorna in
Črtomir ter nam pokazala izdelavo posod slovenskega izročila
z raznimi pojasnili celotnega postopka (od kepe gline do kon
čnega izdelka v prodajni galeriji). Vsak udeleženec je na koncu
dobil lončenega prašička – za srečo.

Lončarska obrt

Konjeniški klub PIK

vrst rib). V akvariju so nas najbolj pritegnile raznobarvne in ne
navadne tropske ribice, piranje. Terarij je nov oddelek v stav
bi in je ponos akvarij-terarija Maribor. Predstavlja več sto vrst
plazilcev insektov in dvoživk. Zelo spoštljivo smo zrli v najbolj
strupene kače na svetu, se čudili kačam velikankam in gledali
želve, krokodile ter opazovali legvane in komaj verjeli, da na
svetu živijo tako nenavadne živali.
Po tem zanimivem ogledu pa smo bili že zelo lačni in na vrsti
je bila malica. V vinski kleti Brigadir so nam postregli z okusno
obaro in ajdovimi žganci. Ko smo se okrepčali je sledil ogled
Maribora, ki je kot štajerska prestolnica drugo največje mesto v
državi. Z vodnikom, gospodom Hlebom smo se dobili na Trgu
svobode s katerega se proti severu vidi Trg generala Maistra in
naprej proti mestnemu griču Piramida nad Mariborom. Tik ob
trgu se nahaja mariborski grad, pod njim pa Vinagova klet, ena
najstarejših vinskih kleti v Evropi.
Vodnik nas je nato odpeljal proti Frančiškanski cerkvi in na
prej do Slomškovega trga kjer stoji kip blaženega Antona Mar
tina Slomška in Slomškova stolna cerkev z razglednim stolpom,
ki smo si jo tudi ogledali. Potepanje po Mariboru smo nadalje
vali z ogledom Glavnega trga, ki je tudi največji trg v Mariboru,
s Kužnim znamenjem in Rotovžem. Na trgu smo se oskrbeli s

Člani Konjeniškega kluba Pik, smo tudi v letošnjem letu po
skrbeli za pestro dogajanje z konjeniškimi ter družabnimi pri
reditvami.
Kot se za o8. februar spodobi, se je tudi letos odvila že 10.
po vrsti, konjenica »za Prešernov praznik na konjskih hrbtih«.
Niti hladno zimsko vreme ni pregnalo številnih konjenikov in
vpreg, ki so pripotovali iz vseh koncev Slovenije ter prijateljev,
znancev in ljubiteljev konj. Ker so bili med nami tudi kočijaži,
smo pot prilagodili tako, da smo lahko družno obšli našo pre
lepo okolico, tako konjeniki kot kočijaži. Pot nas je vodila od
kmetije odprtih vrat Pr’Soud preko Zaboršta – Prevoj – Prapreč
– Gradišča – Gradiškega jezera – Kosez, kjer smo imeli daljši
postanek pri Čurnu ter nazaj do Souda, kjer smo ob dobri hra
ni, pijači odplesali že 10. Pikovo konjenico.
Le nekaj kratkih trenutkov je minilo, ko smo Pikovci zopet
povabili člane in sovaščane, da se zberemo na zagoriškem hri
bu ob kresnem ognju. Razlog za to je bilo požiganje pusta,
kjer smo kot prejšnja leta nagradili najlepše in najbolj razigrane
maškarce
Letošnji občni zbor smo otvorili sredi meseca marca. To
krat smo zabeležili že nekaj čez 40 članov, ki jim konjeništvo
pomeni šport, hobi, rejo ali pa zgolj druženje s konjeniškimi
prijatelji.
Pomlad je prehitro vstopila v jesen, ko smo že drugo leto za
pored priredili Pikov konjeniški dan in družinski piknik. Ta dan
je bil namenjen tako ljubiteljem konj kot konjenikom, kočijažem
ter našim prijateljem. Konjeniki so se pomerili v dveh discipli
nah in sicer v spretnostni tekmi, z improviziranimi zaprekami,
na kateri je slavil mladi moravški konjenik Jernej Bratun ter Kr
tinski alki, katere prehodni pokal je letos ubranil Marko Lebar.
Zelo atraktivna je bila tudi spretnostna tekma v vožnji eno in
dvovpreg, kjer je pokal za prvo mesto prejel Domen Potočnik.
Vsi navzoči so se proti večeru lahko pogreli ob ognju ter obuja
nju spominov med starim kmečkim običajem, ličkanjem. Da pa
nam ta dan ni zmanjkalo energije, so poskrbeli tudi sponzorji,
mojstri peke na žaru in pridne gospodinje, ki so s spretnimi ro
kami pripravile odlično pecivo. Vsem najlepša hvala!

V gasilski brigadi Maribor

Na kmečkem turizmu Pri starem kovaču v Spodnjem Sle
menu nas je čakalo zaključno kosilo. Po kosilu so otroci lahko
zunaj, na igrišču igrali nogomet, odrasli pa smo imeli čas za po
govor. Ogledali smo si tudi nekatere domače živali in številčno
čredo jelenjadi, ki jo turistična kmetija vzreja.
Okoli osme ure smo zapustili Maribor. Seveda je bilo na
avtobusu kot vedno živahno, nekateri pa so na poti domov
tudi malce zadremali. Pred gasilski dom smo prispeli okoli pol
desete ure zvečer in zadovoljni a utrujeni odšli domov.
NA POMOČ!
Andrej Pavlič
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Kot se za vsak konjeniški klub spodobi, je tudi naš klub za
stopalo nekaj članov na obisku največjega konjeniškega sejma
v Veroni. Sejem se vsako leto dogaja v začetku novembra, na
njem pa je možno spremljati vse discipline konjeniškega špor
ta, reje konj, veterine, prehrane in oskrbe konj, idr. Ne manjka
pa niti hal nabitih s prodajnimi artikli konjeniške opreme in pa
prave kavbojske zabave.
Ker gre leto proti koncu, so naše misli in plani že usmerjeni
na 08. Februar drugo leto, ko bo že 11. tradicionalna Pikova
konjenica. Vsi lepo vabljeni.
Ob novem letu 2011 Vam KK Pik želi, zdravja, veselja in sre
če, naj vam lepe trenutke ustvarijo majhne stvari, topli ljudje ter
stisnjene dlani. Srečno!
Lep konjeniški pozdrav, KK Pik
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Krajevna skupnost Rova v letu 2010
Leto 2010 si bomo predvsem zapomnili po lokalnih volitvah
in spremembi sveta KS Rova. Poleg tega so se tekom leta odvi
jale tudi ostale redne dejavnosti in še naprej skrbno pridobiva
nje idej za uresničitev poslovilnega objekta na Rovah.
Pa pojdimo lepo po vrsti. Letošnje leto je bil na pobudo
sveta KS Rova organiziran zbor krajanov, kjer je bila glavna te
matika nestrinjanje z naseljem Rova-jug. Zbora se je udeležilo
lepo število krajanov, stališča Občine Domžale pa je zastopal
g. Zoran Vitorovič, načelnik oddelka za okolje in prostor pri
Občini Domžale. Tako krajani kot tudi svet KS Rova izraža stro
go nestrinjanje s tako velikim gradbenim posegom v naše oko
lje. Projekt se namreč predvideva na zaščitnem območju Češe
niških gmajn, ki so v območju Nature 2000. Sam poseg v tako
okolje bi pomenil še večjo razpršenost naselja Rova in preve
liko obremenitev obstoječe komunalne in ostale infrastrukture
(ceste, vodovod, kanalizacija, prometna varnost).
Krajevna skupnost Rova je že vrsto let pobudnik organizaci
je čistilnih akcij, letošnje leto pa je bila v okviru projekta Očisti
mo Slovenijo v enem dnevu, organizirana vse slovenska čistil
na akcija, h kateri smo pristopili tudi krajani KS Rova. K projektu
12 so pristopila tudi ostala krajevna društva, Turistično-kulturno
društvo Rova, Prostovoljno gasilsko društvo Rova, Konjeniški
klub Pik, Lovska družina Domžale in Strojni krožek, samo orga
nizacijo pa je prevzela KS Rova. Čistilne akcije se je udeležilo
preko 130 krajanov, med katerimi je bilo zelo veliko mladine,
pobrali pa smo preko 50 m3 raznovrstnih odpadkov. Ob kon
cu čistilne akcije pa smo si privoščili zasluženo malico.
Na predvečer državnega praznika, Dneva državnosti, je na
Rovah tudi krajevni praznik. Letošnje leto je bil zasnovan tako,
da so člani PGD Rova prikazali tekmovalne veščine, s katerimi
zastopajo tako društvo kot tudi kraj Rova preko vse Slovenije
na raznih tekmovanjih. Precejšnje število krajanov si je z zani
manjem ogledalo tekmovalne discipline, največ podpore pa
so prejeli mladi gasilci. Ob koncu je sledilo druženje ob manjši
zakuski in dobrotam naših gospodinj. Zahvalil bi se gasilskemu
društvu za prikazane vaje in gospodinjam za sladke dobrote.

Čistilna akcija

Otvoritev otroškega igrišča

Še nekaj malega besed pa bi namenil izboljšavam na po
dročju infrastrukture. Že vrsto let si je KS Rova prizadevala za
ureditev vodne oskrbe na Turistični kmetiji Čeh na Kolovcu, kar
nam je v letošnjem letu tudi uspelo. Realizirali smo tudi projekt
osvetlitve z javno razsvetljavo Ceste k Cerkvi, asfaltiranje Poti
na Blata, asfaltiranje ceste proti vodohranu v Žičah, asfaltira
nje ceste Brezovica in asfaltiranje dela Kolovške ceste. Končno
nam je uspelo urediti tudi prostor okoli podirajoče se stare
šole na Rovah. Objekt je bil resnično zelo nevaren in vabljiv
za nepovabljene goste. Varnost krajanov je seveda na prvem
mestu in objekt je bil že v tako slabem stanju, da se je rušil sam
vase. Tako smo skupaj z Občino Domžale pristopili k rušenju
objekta stare šole in postavitvi otroškega igrišča za najmlajše
krajane. Prostor je ograjen s panelnimi ograjami, tako da je za
varnost dobro poskrbljeno. Postavljena so igrala, ki dosegajo
najvišji standard varnosti igral, otrokom pa omogočajo brez
skrbno uživanje ob igri. Občina se je zavezala, da bo v bližnji
prihodnosti zasadila nekaj dreves, ki bodo nudile senco ob
vročih poletnih dneh. Na delu parcele bivše šole imamo tudi
zagotovilo župana Občine Domžale za izgradnjo poslovilnega
objekta, za katerega upamo, da bo v prihodnjih letih tudi re
snično postavljen.

Otroško igrišče

S tem se zaključuje mandatno obdobje v katerem menim,
da smo bili kar uspešni. Volitve so za nami in izvoljen je nov
svet KS Rova, nov predsednik sveta in upam, da bo tudi ta svet
dejaven za dobrobit kraja, da bo nastopil z novimi in svežimi
idejami ter, da bo korektno sodeloval z ostalimi društvi, ki de
lujejo v kraju.

Zahvalil bi se vsem, ki ste me v dolgoletnem obdobju mo
jega predsednikovanja svetu KS Rova podpirali, sodelovali pri
preteklih projektih, vsem ostalim, s katerimi pa nismo našli sku
pnega jezika, pa se opravičujem.
Milan Šinkovec
Predsednik sveta KS Rova
v mandatnem obdobju 2006 - 2010

Novi svet KS Rova

in tudi z novimi plani v okviru finančnih zmožnosti, saj je reali
zacija planov KS popolnoma odvisna od sredstev, ki jih prido
bi ali izprosi s stani Občine Domžale.
Sedež KS Rova seveda ostaja na znanem naslovu: Rova, Ži
ška cesta 10, 1235 Radomlje, kot vsa ostala društva pa tudi ob
javljamo svoje aktivnosti in prispevke na spletni strani www.
rova-slovenija.si. Novi svet, telefonske številke in uradne ure so
objavljene na omenjeni spletni strani.
Albin Vodlan
Predsednik sveta KS Rova
za mandatno obdobje 2010 - 2014

V mesecu oktobru so potekale volitve za župane občin, ob
činske svetnike, hkrati pa je bil izvoljen tudi novi svet Krajevne
skupnosti Rova, kjer se je volilo sedem članov. Glede na število
glasov smo bili izvoljeni: Albin Vodlan – Dolenje, Jernej Rode –
Rova, Emil Rems – Žiče, Ludvik Uhan – Kolovec, Marjan Sušnik –
Jasen, Nataša Oražem – Rova in Anica Globočnik – Zagorica.
Novi svet KS Rova se je prvič sestal na konstitutivni seji 8. No
vembra, ki jo je slikcal župan Občine Domžale g. Toni Dragar.
Z vodenjem seje je začel dosedanji predsednik sveta g. Milan
Šinkovec, ki je v nadaljevanju predal vodenje najstarejši članici
novega sveta Anici Globočnik. Ta je vodila izvolitev predsedni
ka sveta KS Rova za obdobje 2010 – 2014. Soglasno sem bil
z javnim glasovanjem za predsednika izbran Albin Vodlan, za
podpredsenika pa Ludvik Uhan. V nadaljevanju smo se potru
dili pridobiti tudi novo tajnico, ki je postala Tina Grčar.
Za tem je Milan Šinkovec, dosedanji predsednik sveta KS
Rova, ki ga je uspešno vodil več mandatnih obdobij predstavil
naloge sveta in plan oziroma potrebe KS Rova. To so večji del
infrastrukturne narave: popravilo že asfaltiranih cest, javna raz
svetljava na več lokacijah, asfaltiranje obstoječih makadamskih
cest, izgradnja poslovilnega objekta poleg otroškega igrišča na
lokaciji stare osnovne šole za katerega imamo zagotovilo žu
pana Občine Domžale ter boljša internetna povezava ostalih
krajev KS Rova. Novi svet bo tako nadaljeval z deli, ki so začeta

Novi svet KS Rova

DEFIBRILATOR – nova pridobitev našega kraja
Defibrilator je okrog 3 kg težka naprava – aparat pribl. dimenzije 24 x 29 cm, ki je name
njen izvajanju nujne defibrilacije oz. oživljanja oseb. Uporabijo ga lahko le za to usposoblje
ne osebe ob sumu na srčni zastoj, ko žrtev nima znakov cirkulacije, ki se kaže kot nezavest,
odsotnost dihanja in odsotnost pulza. Ne sme pa se uporabljati pri bolniku, ki je pri zavesti,
diha in ima zaznaven pulz ali druge znake cirkulacije.
V mesecu oktobru nas je bilo osem prisotnih na usposabljanju za uporabo defibrilatorja.
Spoznali smo temeljne postopke oživljanja, ki jih uporabimo pred uporabo defibrilatorja,
ker vemo, da le-tega večinoma nimamo takoj pri roki. Nato pa smo se poučili še o sami upo
rabi defibrilatorja. Usposabljanje je vodil g. Primož Režek, dipl. zdravstvenik in dolgoletni
usposobljeni reševalec iz podjetja Meditra iz Ljubljane. Nazorno nam je pokazal postopke
oživljanja in uporabo defibrilatorja, za kar se mu iskreno zahvaljujemo. Vsi prisotni smo se
po usposabljanju razšli z željo, da nam aparata nikoli ne bi bilo potrebno uporabiti, če pa bi bilo to vendarle nujno in bi s tem bilo rešeno človeško
življenje, bi bil zaradi tega nedvomno poplačan ves naš trud.
Defibrilator je s strani Občine Domžale v uporabo prejelo Prostovoljno gasilsko društvo Rova. Aparat naj bi bil nameščen na gasilskem domu ali
Petra Herga
nekje v notranjosti gasilskega doma, tako, da bi bil v primeru nujne potrebe lahko čim hitreje dostopen vsem.
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Povabili smo se na kavo

Aktivni ste tudi pri gasilcih.
Pri gasilcih sodelujem kot veteran, to jemljem kot neke vrste
druženja. Prav je, da krajani sodelujemo med seboj in prav le
po se imamo na teh druženjih, vajah in tekmovanjih.

Tokrat smo se povabili na kavo k gospodu Milanu Šin
kovcu, ki je dolgih štirinajst let 'skrbel' za našo krajevno
skupnost. Težko bi se mu dovolj zahvalili za njegovo potr
pežljivost, strpnost in čas, ki ga je vložil v razvoj KS Rova.
Ob toplem kaminu, domačem jabolčnem zavitku in v dru
žbi z njegovo ženo Nuško smo klepetali pozno v večer.

Od samega začetka ste aktiven član Turističnega kultur
nega društva Rova in njegov ustanovni član.
Kot predsednik krajevne skupnosti sem želel, da se društva
povezujejo med seboj, da delujejo kot eno. Vesel sem, da se
je društvo tako razvilo, da je postalo tako aktivno. Verjamem,
da se bodo dogodki in aktivnosti nadaljevale tudi v prihodnje.
Seveda društvo ne bi delovalo tako uspešno, če se ne bi vsako
leto pridružili novi člani.

Kakšne občutke imate po štirinajstletnem predsedova
nju krajevni skupnosti?
Po vseh teh letih so občutki mešani, dvojni. Po eni strani ču
tim olajšanje, ker ni več tovrstnih vsakodnevnih skrbi. Po drugi
strani pa mi je žal, saj bi mogoče lahko še marsikaj naredil in
doprinesel k našemu kraju. Saj bi lahko nadaljeval, toda nekje v
sebi sem začutil, da je dovolj. Naj nadaljujejo drugi, mlajši. Po
trebne so nove misli in nove ideje. Menjava je nujna, ne glede
na to, ali bo šlo na bolje ali pa tudi ne. Upamo na tisto prvo.
Kako bi ocenili svoje delo, ste zadovoljni? Kateri so ti
sti najpomembnejši cilji, ki ste jih uspeli realizirati?
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S svojim štirinajstletnim delom sem zadovoljen. Glavna
stvar, ki bi jo izpostavil, je vsekakor komunalna infrastruktura,
saj se je vas glede tega precej spremenila. Dela so se izvajala
pretežno v samem kraju Rova, ki so bila dvakrat popolnoma
razkopana. Zavedam se, da so bile ostale vasi nekoliko zapo
stavljene, vse pa imajo urejen vodovod in ceste. Sedaj so na
vrsti male čistilne naprave, internetni priključki. Moja želja je,
da do teh pridobitev čim prej pridejo vse vasi v naši krajevni
skupnosti.
Kje je bilo potrebno največ potrpljenja, pogovorov, us
klajevanj?
Kar nekaj korajže in ogromno energije je bilo vložene v igri
šče (prvič leta 1996), ki je bilo na lokaciji nekdanjega šolskega
igrišča na Žiški cesti. Ob ukinitvi šole na Rovah je šolsko igrišče
izgubilo pomen, lokacija pa je ostala v lasti občine. Po dolgih
letih samevanja je padla ideja, da se igrišče uredi, za kar smo
pridobili privolitev občine. S sredstvi KS Rova, s pomočjo ga
silcev in članov turističnega društva smo ga tudi uredili, nato
pa doživeli nasprotovanja s strani prebivalcev sosednjih hiš.
Tako smo ostali brez igrišča. Ko smo uvideli, da s to lokaci
jo ne bo nič, smo se usmerili na lokacijo stare šole, kar nam
je leta 2010 tudi uspelo. Ob tem moram povedati, da je bilo
vloženega res ogromno truda in prehojenih poti, da smo si
zagotovili, da parcela ostane za namene krajevne skupnosti.
Ko smo se pogajali za to zemljišče, smo s strani župana dobili
pisno obljubo, da se bo v roku dveh let uredil poslovilni ob
jekt.

Ste bili zadovoljni s sodelovanjem krajanov, ste imeli
njihovo podporo?
Predvsem moram poudariti, da je sodelovanje z vsemi tremi
društvi, gasilskim, turistično kulturnim in konjeniškim društvom
dobro, zato smo jih brez zadržkov tudi podpirali. Nikoli nisem
imel občutka, da ne morem dobro delati. Krajani, ki se zavze
majo za razvoj kraja, so vedno pripravljeni sodelovati.
Kakšen motiv ste imeli pred 14. leti, da ste sprejeli to
funkcijo?
Ženske so me nagovorile! Pa sem mislil, da bom le član, po
tem pa sem dobil največ glasov in tako se je začelo. Priznati
moram, da mi nikoli ni bilo žal časa, ki sem ga vložil za oprav
ljanje te funkcije. Imel sem srečo, da sem lahko zaradi narave
svojega dela urejal stvari na občini v času uradnih ur, kar bi za
marsikoga lahko prestavljalo velik problem.
Prihajate iz Moravške doline. Kje ste spoznali Urbani
jevo Nuško?
Rojen sem v Zg. Prekarju in izhajam iz družine z devetimi
otroki. Prva štiri leta sem obiskoval šolo v Ribčah, potem v
Moravčah. Šolanje sem nadaljeval v Ljubljani in se izšolal za
avtomehanika. Fantje smo nato odšli v vojsko in naključje je ho
telo, da sem bil z ženinim bratom skupaj na služenju vojaškega
roka v Beogradu. Ko sem bil nekoč doma na dopustu, sem se
oglasil pri Urbanijevih, kjer so mi pripravili paket za Miha. Ta
krat sem spoznal Nuško. Preskočila je iskrica in Miha nama je
kasneje še večkrat »pomagal«, saj smo šli skupaj ven na kakšno
večerjo ali veselico. Na Rovah sva si ustvarila dom, vzgojila tri
otroke, sedaj pa pogosto razvajava vnuka Miho in Nejca.

Vsi vemo, da ste ogromno ljudi naučili voziti avto. Le
malo ljudi ve, da ste bili na začetku 14 let poklicni šofer in
prevažali pošto.
Kot sem že povedal, sem se izšolal za avtomehanika, ven
dar me je od celega avtomobila premamil le volan. Tako sem
postal poklicni šofer in bil zaposlen na pošti, kjer sem s kamio
nom prevažal pošto in vse, kar je bilo pač potrebno dostaviti
na pošto. To bili časi, ko smo tudi denar prevažali kar s ka
mionom. Ogromne vreče, polne denarja. Ne predstavljam si,
kako daleč bi dandanes prišel s takim tovorom. Vedno sta me
spremljala dva varnostnika in na srečo se ni nikoli nič zgodilo.
Delo je bilo precej naporno tudi zato, ker je bilo vedno po
noči. Svojo poklicno pot sem nadaljeval kot inštruktor vožnje.
Vedno sem najraje učil voziti kamion.
Upokojeni ste nekaj let. Tudi vi prisegate na tisti upo
kojenski rek »nimam časa«?
Tudi sam se tega bal, a ni tako. Dan je dovolj dolg, da človek
postori vse, kar si je zadal. Kljub temu, da je vedno dovolj dela
pri hiši, si večkrat vzamem čas za obisk rojstnega kraja, kamor
se vedno z veseljem vračam. Kadar pa stvari ostanejo nedo
končane, jih pač postoriš naslednji dan.
Zadnje čase vas pogosto videvamo s pohodnimi pali
cami v rokah...
To je res. Človek mora nekaj narediti tudi zase, za svoje zdra
vje. Tega je bilo v času aktivnega službovanja premalo in je
prav, da malo nadoknadim. Na sprehodu se nama z ženo pri
druži še naš Floki, ki je v hišo prinesel čisto nove zadolžitve.
Je pravo veselje.

Kaj bi povedali za zaključek tega pogovora?
Novemu predsedniku krajevne skupnosti želim uspešno de
lo in uresničitev njegovih zamisli. Hkrati želim poudariti, da je
prav, da se sedaj ustaljeni običaji, kot so miklavževanje, ob
daritev starostnikov, praznovanje krajevnega praznika, čistilna
akcija in finančna podpora ostalim društvom, ohranijo. Na tem
mestu bi se še enkrat rad zahvalil vsem, ki so me ob najrazlič
nejših akcijah in prireditvah podpirali in mi pomagali. Res po
sebna zahvala pa še vsem gospodinjam, ki ob teh priložnostih
15
napečejo okusna peciva.
Alenka Pavlič in Zdenka Wicher
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6. Žiški tek
Potem, ko je že kazalo, da letošnjega teka na Žiški vrh ne bo
mo mogli izpeljati, saj nam je močno ponagajalo vreme, nam je
to v soboto, 16. oktobra 2010, vendarle uspelo. Saj res nismo
mogli tekačev, ki so vestno trenirali in se pripravljali na tekmo,
pustiti na cedilu. Dogodek je na prireditveni prostor ob novem
otroškem igrišču na Rovah privabil lepo število tekmovalcev
in navijačev. Nekoliko presenečeni smo bili nad udeležbo na
pohodu na Žiški vrh in naprej na nekoliko manj znani Zagoriški
vrh. Na pot se je podalo manjše število pohodnikov, kot smo
pričakovali, saj vemo, da je Žiški vrh priljubljena točka vsako
dnevnih izletov ne samo domačinov, ampak tudi rekreativcev
iz okoliških krajev.
Tokratni prvi organizirani pohod sta ga vodili izkušeni poho
dnici, ga. Marinka in ga. Veri. Njihov korak je bil hiter, tako da
so se ob manjšem postanku na obeh vrhovih uspeli vrniti še
pred startom tekačev. Le ti so si ves čas, ko so čakali na znak za
start, ogrevali noge, preverjali vezalke na supergah, srkali po
žirke vode, naravnali ure, ki jim merijo čas, srčni utrip, tempo.
Ja, vse to je pomembno za »dober«, predvsem pa varen tek.
In najvažnejše je seveda to, da vsi tekači brez poškodb in brez
16 prehudih naporov pritečejo v cilj. Nestrpnost je naraščala vse
do znaka, ki ga je dal starter za začetek teka. Oglasili smo se
navijači in glasno vzpodbujali tekače, dokler jih nismo izgubili
izpred oči. Kaj se je potem dogajalo v gozdu na poti do cilja,
so videli le sodelavci na kontrolnih točkah, ki so usmerjali teka
če, ki so tekli na treh razdaljah: 1200 m, 3100 m in 5500 m.
Po dobrih šestih minutah se je že vrnil prvi tekmovalec, ki
je pretekel krajšo razdaljo, Gregor Klopčič, kmalu so mu sledi
li še ostali, ki so tekli na 1200 metrov. Urban Pavlič osebnega
rekorda sicer ni osvojil, je pa najhitreje pretekel 3100 metrov,
med ženskami je bila nekaj minutk za njim Katja Kališnik. In še
novost, proga dolga 5500 metrov (dva kroga), s katero se je
najuspešneje spopadel Boštjan Burja. Na omenjeni razdalji so
tekli le moški, tako je pač odločila tekmovalna komisija – kot
da ženske ne zmorejo takega napora! Prvemu tekmovalcu so
sledili še vsi ostali, razen enega tekača, ki mu je bila tudi ta raz
dalja prekratka in jo je nemalo podaljšal in nas pustil že malo v
skrbeh, ko je prikorakal na ciljno črto – z druge strani. Seveda
smo mu navdušeno zaploskali – od veselja, da se je le pojavil
in seveda zato, ker je pretekel najdaljšo razdaljo. Se zgodi tudi
najboljšim!
Sicer pa, čestitke vsem tekmovalcem, saj ste zmagovalci
prav vsi. In še nekaj nas razveseljuje – da se teka na Žiški vrh
vsako leto udeležijo tekači iz drugih krajev, ne le Rov in bližnje
okolice.
Medtem pa so se najmlajši tekači (do 6 let) že pognali v dir
na 200 metrov dolgo progo. Nekateri malce prestrašeni, drugi
korajžno – so že imeli izkušnje iz preteklih let. Najhitrejša je bila
Nika Osolin.
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Romanje k Mariji Snežni na
Krederico

Tek smo zaključili tako, kot se za take dogodke spodobi, s
podelitvijo medalj. Pri tem se nam je pridružil športnik, ki točno
ve, kakšni so občutki, ko stojiš na stopničkah za zmagovalce,
nekdanji skakalec Rok Benkovič, ki je predsedniku turističnega
kulturnega društva pomagal nadeti medalje okoli vratu najprej
vsem najmlajšim tekačem in nato še prvim trem tekačem v vsa
ki tekmovalni kategoriji. Vsakemu je pripadala tudi nagrada, ki
so jih velikodušno prispevali naši sponzorji in se jim na tem
mestu najlepše zahvaljujem.
Poznojesenski čas je tudi čas kostanja, zato smo naše dru
ženje nadaljevali ob pečenem kostanju, prijetnem klepetu, naj
mlajši pa na novih igralih in zabijanju golov.
Sobotno popoldne se je kar prehitro prevesilo v večer, ko
smo pospravili rekvizite in si obljubili, da se naslednje leto do
bimo na startu 7. teka na Žiški vrh – kot tekači, pohodniki ali
zgolj navijači.
Alenka Pavlič

Vsako leto se pohodnice odpravimo tudi na Krederico in
to okoli 15. avgusta, ko tam gori prvo sredo po Velikem šmarnu
praznujemo »žegnjanje« na čast blagoslovitve kapele Triglav
ske Matere božje, Marije Snežne. Leta 1896 je župnik Jakob
Aljaž zgradil zraven hiše malo, lično kapelico, priporočeni Lur
ški Materi božji. Blagoslovili so jo 12. avgusta l897. Aljaževo
kapelo je po drugi svetovni vojni zajel vihar sovraštva do vere
in Cerkve in je bila leta 1952 barbarsko uničena. Verni planinci
so v svojih srcih nosili željo po obnovi kapele. Ko je leta 1983
prišel v Dovje za Aljaževega naslednika župnik Franc Urbanija,
sta bila ta želja in pripravljenost še glasnejši. 12. avgusta 1987
je pri vzponu na Triglav in pri maši v bližini nekdanje kapelice
javno izrekel željo po vnovični pozidavi kapele dr. Alojz Šuštar.
Po pridobitvi vseh dovoljenj se je začela s pomočjo dobrotni
kov in ljubiteljev planin zidava svetišča Triglavske Matere božje
Marije Snežne. Leta 1992 in sicer 19. avgusta pa jo je že blago
slovil nadškof dr. Alojzij Šuštar. Od tega datuma se tako vsako
leto roma k Mariji Snežni na Krederico.
Na Krederico vodi več markiranih planinskih poti. Me smo
se odpravile iz doline Voj proti planini Krstenica. Na tej planini
je tudi sirarna, kjer pridne pastirice pridelujejo sir. Tega nato s
konji dovažajo v Bohinj. Pot nadaljujemo za oznakami proti se
verozahodu, kjer v slabi uri pridemo do planine Jezerce, kjer
je zadnja voda na poti. Desna pot nas pelje čez Jezerski preval
k Vodnikovi koči. Tu imamo daljši postanek, kjer se tudi okrep
čamo. Nato pot nadaljujemo čez Konjsko sedlo in Kalvarijo do
Krederice. Ta dan je bilo za nami 7 ur hoje.
Že dan pred praznikom spomina na posvetitev kapele Ma
rije Snežne se zbere veliko vernikov. Pridejo duhovniki z vseh
koncev Slovenije s svojimi skupinami mladih. Zato je že zvečer
sveta maša. Na sam dan posvetitve pa se maša prične ob 11.
uri dopoldne. Ne glede na vreme se vedno zbere veliko ro
marjev in planincev, ki se udeležijo te svete maše. Po maši smo
se odpravile proti domu. Seveda ne po isti poti. Pot smo na
daljevale proti Tržaški koči na Doliču. Koča stoji na sedlu med
Šmarjetno glavo in Kanjavcem. Od koče je obširnejši razgled
na gore nad dolino Zadnjice in Trento. Pot smo nadaljevale
čez Hribarice do Zasavske koče na Prehodavcih. Tudi tu koča
stoji na razgledni vzpetini tik nad prevalom Prehodavci, pred
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katerega pelje pot iz Trente v Dolino Triglavskih jezer. Seveda
po nekaj ur hoje smo prišle do koče pri Triglavskih jezerih. Ko
ča stoji med Dvojnim triglavskim jezerom in umetnim jezerom
Močivec pod ostenjem Tičarice. Prva štiri jezera smo srečali že
na poti od Prehodavcev do koče Triglavskih jezer. Dvojno Je
zero se imenuje peto in šesto Triglavsko jezero. Črno jezero je
sedmo, zadnje med Triglavskimi jezeri. Leži v kotanji ob vzno
žju Stadorja za robom Komarče. Pot nadaljujemo proti Kom
ni. Najlepši okras te poti je izjemno rastlinstvo. Tu je ogromno
gorskega cvetja: črna murka, planinski srobot, kranjska lilija,
rumeni svišč, avrikelj, zlati klobuk itd. Dom na Komni stoji na
razglednem robu planote Komne. Od doma lahko občuduje
mo Bohinjsko jezero in Pršivec. Prelep je pogled na Spodnje
Bohinjske gore od Bogatina do Črne prsti ter na vrhove nad
Dolino Triglavskih jezer.
Sedaj pa samo še hoje za 2.30 in končale smo naše roma
nje pri Koči v Savici. Vreme nam je bilo naklonjeno in sedaj lah
ko samo obujamo spomine na našo prehojeno pot na romanje
k Materi Božji na Krederico in se veselimo že naslednjega leta,
seveda, če nam bo zdravje naklonjeno.
Pohodnici
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Božič na Slovenskem nekoč
Naši poganski predniki so ob sončnem obratu darovali bo
govom za srečo v novem letu. V krščanski dobi je vlogo do
mačega oltarja prevzela božična miza. V božičnem času so na
njej stale stvari, ki so ljudem omogočale življenje: kruh, voda,
poljski pridelki, orodje. To je bila zahvala za darove starega le
ta in prošnja za dobro letino v naslednjem letu. Priprava božič
ne mize se je nekoliko razlikovala od kraja do kraja, povsod pa
je bila nedotakljiva do konca božiča ali do svetih treh kraljev.
Gospodinja je dan pred božičem spekla božični kruh, potice
in druge božične dobrote.
Mizo je pogrnila z božičnim prtom, nanj je položila božični
kruh in ga pokrila z belim prtičkom, nato pa poleg postavila
različne predmete, ki jih je za božično mizo zapovedovalo kra
jevno izročilo. Na častnem mestu je stal kruh; da bi Bog dal, da
bi ga ne zmanjkalo. Poleg je bila potica ali gibanica za srečo in
blaginjo. Semena, čebula, česen in koruza naj bi prinesli boljši
pridelek in dobro letino, zrnje pa naj bi pomagalo, da bi koko
ši bolje nesle, jarem, da se živina ne bi bodla, otrobi so bili za
zdravje, zvonci, da bi se živina zdrava pasla, golida z mlekom,
da ga ne bi bilo premalo, srp za sekanje oblakov ob nevihti in
18 ključ, da ne bi treščilo v hišo. Na božični mizi niso smeli ma
njkati molitvenik, rožni venec, blagoslovljena voda in sveča, ki
je morala goreti do svetih treh kraljev. Na njej naj bi bila tudi
cvetoča češnjeva ali slivova vejica, ki jo je dekle utrgalo na dan
svete Barbare ali svete Lucije. Vejica se je do božiča razcvetela
v topli izbi, da je na mizi zadišala pomlad.
Pod mizo so bili v mnogih krajih jarem, sekira, brus, molznik
in plug, da bi bila zemlja plodnejša. Ponekod je bilo pod mizo
tudi seno in vanj zataknjen krajcar, ki ga je dobil berač, ki je pr
vi prišel v hišo. Verjeli so, da dobrota in darežljivost prinašata
srečo darovalcu in obdarjencu.
V božičnem času je slovensko domačijo krasil bogkov kot,
olepšan s smrečjem, bršljanom in belo omelo. Zelenje okoli
njega so okrasili s papirnatimi rožami, zvezdami in verigami,
pisanimi trakovi, pozlačenimi orehi, storžki, rdečimi jabolki, su
him sadjem in svetimi podobicami. Med božično okrasje so
sodile tudi krone in lestenci iz slame, okrasne buče in sveti
duh, lesen golobček, ki je visel izpod stropa in se spustil na mi
zo vsakič, ko je kdo odprl vrata. Sveti duh, bogkov kot in jaslice
so bili v božičnem času toplo središče božičnih dni. Jaslice so
imele prvotno častno mesto v trikotnem bogkovem kotu, ki je
bil skoraj vedno nad družinsko mizo. Nad jaslicami so s stropa
visele smrekove vejice in bršljan, okrašen z orehi in jabolki. V
bogkovem kotu je bilo malo prostora, zato so se jaslice sča
soma preselile na mizo in postajale vse večje in lepše. Doma
izdelane jaslice so bile ponos domačije.
Zimzeleno drevo brez okraskov in luči je od pradavnine
predstavljalo drevo življenja in je bilo sveto povsod v indoe
vropskem prostoru. Stara slovenska božična smrečica ni bila
okrašena in večinoma ni bila v hiši, ampak pred njo, na vrtu,
ob vodnjaku ali vaškem studencu. Okrašena božična smrečica,

kakršno poznamo danes, je mlada šega. V 18. stoletju se je
začela pojavljati v nemških mestih in se počasi širila na srednje
evropsko podeželje. V slovenski kmečki hiši okrašeno božično
drevo do začetka druge svetovne vojne ni bilo znano.
Za božično kosilo so bile na mizi postne jedi, ki so se razli
kovale po posameznih pokrajinah. Jedli so predvsem suho sa
dje, fižol, repo, krompir v oblicah in podobno. Na mizi tudi ni
smela manjkati kaša. Prosena kaša je prastara obredna jed. Pro
so z obiljem zrn je od nekdaj simbol blaginje in rodovitnosti.
Gospodar je še pred mrakom z družino blagoslovil hišo s
kropljenjem in kajenjem. V davnini so z ognjem in dimom pre
ganjali bes in zla bitja. Kadilo, dim blagoslovljenega lesa in bla
goslovljena voda naj bi obvarovala domačijo pred zlom in pri
klicala dobro. Gospodar je v stari ponvi zažgal blagoslovljen
les iz cvetnonedeljske butare in nanj položil žerjavico, kadilo
in smolo. Mati je kropila domačijo z blagoslovljeno vodo in
smrekovo vejico, otroci so nosili leščerbe ali svečke. Blagoslav
ljanje domačije je bil družinski obred, v katerem je imel vsak
član svojo vlogo.
Po blagoslovu je družina sedla k večerji, ki je morala biti na
sveti večer skromna, saj je bila tudi sveta družina tistega dne,
ko sta Marija in Jožef iskala kraj, kamor bi položila novoroje
no dete, lačna. Gospodinja je na sveti večer pripravila različne
obredne postne jedi, večinoma hladne – ohlajeno kuhano sa
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dje in stročnice. Družina stisnjena ob topli peči, je pozabila na
skrbi in se veselila najlepšega večera in noči v letu.
Po starem verovanju je bilo potrebno božično noč prebe
deti. Na ta večer je morala v hiši goreti vsaj ena sveča ali svetil
ka. Če je ta ugasnila, je bilo to slabo znamenje. Nočno bedenje
na sveti večer in v sveti noči je utemeljevalo prepričanje, da je
v sveti noči nebo odprto. Zato je bilo treba odpreti skrinjo, da
bi prišel vanje božji blagoslov. Med čakanjem na polnočnico
so pripovedovali zgodbe, molili, se igrali in prepevali božične
pesmi. Starši so obdarili otroke z orehi in lešniki, navada pa je
bila, da so vaščani obdarjali tudi vaške berače.
K polnočnici so se odpravili vsi, razen dedka, babice in naj
mlajših otrok. Pot do cerkve ob baklah je bila svečan dogodek.
Na okoliških hribih so marsikje goreli kresovi. Hiše so bile raz
svetljene in v vsaki je gorela sveča. Za polnočnico so orglarji
navadno pripravili eno novo pesem. Ob najslovesnejšem tre
nutku se je razlegla Sveta noč.
Od polnočnice je bilo treba pohiteti domov. Kdor je bil prvi
doma, naj bi bil vse leto zdrav in delo naj bi mu šlo zlahka od
rok. Zato so fantje hitro tekli domov, da bi bili zdravi in močni,
dekleta pa zato, da bi jim novo leto pripeljalo ženina.
Ko je družina prišla od polnočnice, so jih v topli hiši čakali
potica, božični kruh, gibanice in druge dobrote. Gospodar je
odhitel v hlev in živino razveselil s koščki božičnega kruha in
najboljšo mrvo ali celo deteljo.

Nebo je bilo v božični noči odprto, zato so se tedaj dogajali
čudeži. V sveti noči je bilo mogoče razumeti govorico živali,
postati neviden, priklicati vraga, najti zaklad, ugibati o priho
dnosti in še marsikaj. Božična noč je bila tako polna skrivno
sti, da jo lahko primerjamo le še s tisočerimi skrivnosti kresne
noči.
Božični dan je bil najsvetejši dan v letu in na ta dan so poči
vali ljudje in živali. Za božično kosilo je gospodinja položila na
mizo vse najboljše. Obilna praznična miza je bila zagotovilo,
da bo prihodnje leto dobra letina. Na božični dan se je druži
na držala doma. Nihče ni hodil na obiske, lahko je šel le v cer
kev in domov. Na sveti dan je bil v hiši praznični mir. Družina
se je zbrala ob jaslicah in prepevala božične pesmi.
Povzeto po knjigi Slovenske šege ob božiču in novem letu.
Petra Herga
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Džungla
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Domorodci

ISKANJE

Že od majhnih nog sem raziskovala svet na mnogo ravneh. V dru
žini se je vedno veliko bralo, raziskovalo in pogovarjalo. V življenju
me je ves čas spremljal nemir in želja po še večjem spoznanju. V
srednji šoli sem začela brati filozofijo, psihologijo ter ostale znano
sti in do dvajsetega leta prišla do točke, ko sem prebirala kar po 40
knjig naenkrat. Takrat sem prišla do zaključka, da sicer veliko vem
in ugotovila, da več kot vem, manj vem in nenazadnje, da ničesar
ne vem... Želela sem si odkriti in spoznati tisto, kar je nad vsem.
Nekaj ali nekoga, od koder vse izhaja in kamor se vse steka. Abso
lutno Resnico. In ker mi je moderni, civilizirani svet ni dal, sem se
pri enaindvajsetih letih v zelo kratkem času odločila, da grem živet
v džunglo.

POT
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Pot z letalom je bila dolga. Prileteli smo v La Paz, najvišje ležeče letali
šče na svetu (4000 m nadm. višine). Iz velikega mesta nas je pot vodila v
Cochabambo, od tam pa v tropsko Riberalto, ki leži na meji z Brazilijo.
Po nekaj dneh savne s skoraj 100% vlago in temperaturami med 35 in
40°C smo se z avtobusom odpravili proti džungelski vasi Rurrenabaque,
oddaljeni 11 ur po (za evropskega človeka) čudnih poteh-stepa levo,
stepa desno, močvirja polna krokodilov. Če bi se podali na sprehod, bi
verjetno našli tudi anakondo. Ob cesti palme, mango drevesa in kakšna
majhna lesena ali bambusova hiška, na njihovih dvoriščih pa polno ko
koši, prašičev, gosk in otrok. Nobene civilizacije, povsod sama zemlja in
neskončne zelene ravnine... Ves dan sem bila brez vode in hrane, vendar
mi je bilo to nenavadno potovanje kljub vsemu zelo všeč... ta čisto nov
svet! Na avtobusu mladi in stari bolivijci, ženske s kokošmi v naročju. Po
radiu poskočna, glasna glasba... Potovanje naj bi trajalo 11 ur, vendar se
je zavleklo pozno v noč. Okrog štirih zjutraj se je avtobus zaus tavil. Prišli
smo do manjše reke, kjer ni bilo mostu, tako da je moral za prečkanje to
vornjak ali avtobus zapeljati na splav, tega pa je od zadaj porival majhen
čolniček z dvema motorjema. Takoj za tem, ko smo se ustavili, smo prejeli
tipično stepsko dobrodošlico-na nas se je zgrnil roj komarjev. Komarjem:
dober tek, nam pa: lahko noč! Bzzzzzzz...
Naslednji dan smo ugotovili, da komarji sploh niso bili najslabša no
vica. Nekaj dni pred tem je namreč veliko deževalo. Stepska tla so po
večini brez peska in kamnov; sestavlja jih rdečkasta prst. Zaradi tega smo
se ure in ure prebijali po globokem blatu, avtobus se je nevarno zibal
sem ter tja, domačini pa so raje peš brodili po blatni brozgi. Do cilja smo
potrebovali 2 dni! V resnici je ta pot dolga 16 ur. Nekaj let kasneje sem jo
v suhem obdobju brez problemov prepotovala še enkrat.

RURRENABAQUE

Predstavljajte si, da se usedete v časovni stroj in se vrnete približno
sedemdeset let v preteklost. Tako je bilo v Rurrenabaque-ime izvira iz be
sede »suse e na baque«, jezika domorodcev »Tacana« in pomeni let rac.
Rurre leži ob reki Beni. Ta reka je mejnik med dvema velikima regijama–La
Paz in Beni. Vas leži prav ob vznožju južnoameriških Andov. Pogled proti
vzhodu razkriva neverjetno zeleno morje. Tako kot na morju, se tudi v
džungli ne vidi konca... pravi džungelski ocean!
Vas so krasile ozke makadamske ulice, ki so bile še pred nekaj leti po
pripovedovanju domačinov travnate stezice, kjer so se sprehajale doma
če živali in kjer so ljudje bosi tekali naokoli. Avtov ni bilo, morda kakšno
kolo, kasneje redek motor. Ob našem prihodu je tu živelo pribl. 12.000
prebivalcev. Vas je bila na začetku razvoja. Imeli so telefonsko povezavo,

trgovine. Na začetku vasi je bilo travnato letališče. Ob hudem deževju
so bili vsi leti odpovedani zaradi blata na »pristajalni stezi«. Mi smo se
namestili v poceni sobah. Ko sem po dolgem potovanju stopila pod tuš,
sem opazila, da me je v kopalnici spremljal tudi velik pajek-tarantela in
nekaj ostalih »domačih živalic«. To je bilo za džunglo povsem običajno.
Ljudje, ki so živeli znotraj džungle so mi kasneje pripovedovali, kako so
se sredi noči zbudili in poleg sebe našli spečo anakondo!
V Rurre smo ostali en teden. V tem času smo se pripravili na pot.
Nakupili smo hrano, orodje in druge potrebščine ter našli in najeli do
mačina, ki je imel velik čoln z gliserskim motorjem. Čoln smo napolnili do
vrha in se odpeljali vzdolž široke rjave reke Beni, ki se v Peruju zliva v reko
Madre de Dios, ta pa v Amazonko. Te džungelske reke so široke, polne
skrivnostnih in vznemirljivih zgodb.

DŽUNGLA

Odrinili smo zjutraj in se s precejšnjo hitrostjo ves dan spuščali po
toku navzdol. (Niti pomislila nisem, koliko časa bi potrebovali, da bi se
vrnili nazaj v prvo civilizirano vas-Rurrenabaque; kajti do Riberalte, kamor
ta reka teče, ni nobenega drugega večjega civiliziranega mesta, rečna pot
med njima po toku navzdol pa je kakšnih 17 dni!) Ta nov svet okrog mene
me je iz kilometra v kilometer bolj srkal vase. Levo in desno je bila džun
gla-živo bitje, ki ga mora človek spoznati, da bi ga lahko razumel. Bregovi
reke so bili na veliko mestih navpično odsekani, visoki po nekaj metrov,
tako da ni bilo obale ali plaže, ampak metrske »stene«, sestavljene iz zelo
rodovitne mešanice črne mivke in zemlje. Mi smo potovali v oktobru. To
je bil čas, ko ni bilo veliko dežja. Reka je bila precej nizka in normalno
plovna, vedno rjave barve. Videli smo tudi veliko peščenih nizkih plaž;
nekje je bila mivka skoraj bela. Velikokrat je zaradi nižine vode prežala
nevarnost, da bi nasedli–in to kar sredi reke! Zanimivo je bilo, da od
Rurre naprej ni bilo možno najti NITI ENEGA KAMNA! Celotno džunglo
sestavlja samo prst. Bujno rastje, ki nas je spremljalo na našem potovanju
vzdolž reke je bilo vseh vrst. Od bambusa in drugih trsnih vrst ter grmov
nega, nizkega rastja pa do starih, širokih, stoletnih mogočnežev, polnih
ovijalk. Ko smo bili že dovolj oddaljeni od civilizacije, smo na nekaterih

Na reki Beni

drevesih videli opice. Neverjeten živ dokumentarec, neposredno pred
našimi očmi!
Prvi dan smo ves dan preživeli na čolnu, vse nas je že bolelo od sede
nja, motor pa je še kar naprej rezal skozi valove, brzice in vrtince reke. Do
večera še nismo prispeli na cilj, zato smo se morali ustaviti ob reki in tam
prenočiti. Medtem ko se je večerilo, je scenarij okrog nas postajal vedno
bolj zanimiv-kamorkoli si pogledal, si videl džunglo. Tok reke je postajal
nerazločen, nismo več vedeli, kje je bilo levo, desno, kje spredaj in zadaj.
Sredi reke so včasih nagrmadena drevesa, kamor bi se lahko zaleteli in
raztreščili. Privezali smo se za drevo ob robu reke in se vsak po svoje ne
kako namestili za »spanje«. Čolna nismo zapuščali. Komarjev je mrgolelo,
zares zanimivo pa je postalo, ko smo prižgali ročne svetilke in okrog nas
zagledali rumene, oranžne in rdeče pare oči. To so bili krokodili-manjši,
ki se jim reče lagarto (zrastejo do 3 metre) in večji kajmani (zrastejo do 8
metrov). Med ostalimi očmi so bile tudi kače, pa kdove kaj še... Ne vem,
po kakšnem čudežu ni nič skočilo na nas ali nam prilezlo v čoln! Povsod
je namreč nekaj šumelo, skakalo, čivkalo in lomastilo. Življenje okrog nas
je kar dehtelo. Tisto noč nam je pod čoln velikokrat priplavala kakšna
žival in udarila ob dno, da se je cel čoln zamajal. Mene ni bilo nič strah,
uživala sem vsako sekundo.

DOMORODCI

Ob zori smo nadaljevali pot po reki navzdol, se peljali mimo majhne
džungelske vasice, ki se je nahajala na desnem rečnem bregu in po še
enem rečnem zavoju prispeli do našega zastavljenega cilja-družine do
morodcev, ki je živela na levem rečnem bregu. Ko smo »priropotali« s
čolnom, so vsi prihiteli na rečni breg in nas nasmejani radovedno gledali.
Otroci so se sramežljivo skrivali za maminimi krili in se jim ovijali okrog
nog. To je bila številčna družina. Dva brata, vsak s svojo ženo, otroki in
vnuki. Vsi so bili oblečeni in vsi so tekoče govorili špansko. Najstarejši
izmed bratov, vodja celotnega »klana«, je bil star 48 let, njegova žena pa
60! Kasneje smo izvedeli, da so prvotno živeli v vasici mimo katere smo
se prej peljali. Tam je živelo približno 50 družin, vendar je reka to podro
čje vsako leto močno poplavljala, zato se je najstarejši brat odločil, da
bo poiskal suho območje in se tja preselil s svojo družino. Na začetku so
na novi zemlji moški blizu reke zasadili sadna drevesa ter začeli z ročnim
čiščenjem džungle. To je pomenilo izsekavanje dreves s sekiro in mače
to (motorna žaga je tam razkošje, ki si ga džungelski ljudje običajno ne
morejo privoščiti). Temu je sledilo požiganje, nato sejanje. Takšni plantaži
se je reklo »chaco« (čako). Ko je zraslo in obrodilo vsaj nekaj užitnega
rastlinja so se tja tudi zares preselili.
Presenečena sem bila, kako toplo so nas sprejeli-popolne tujce; še nji
hovega jezika nismo znali! Vse, kar smo počeli mi, jim je bilo tuje in sme
šno-in obratno! Prvih nekaj tednov smo se samo smejali eden drugemu.
Jaz sem se hitro učila španskega jezika, saj sem se želela sporazumevati z
njimi. Poleg tega so govorili tudi svoj jezik–»tacana« (takana). To je bil tudi
njihov izvor in kultura-bili so ljudstvo »tacana«. Že od nekdaj so živeli ob
džungelskih rekah. Ko smo se z družino spoznali, smo se malo razgledali
naokrog. Parcela kjer so živeli je bila čista. Tam ni bilo nobenega divjega

rastja, samo drevesa, na katerih je raslo kaj užitnega–pomaranče, limone,
mandarine, papaje, banane. Imeli so celo drevo, kjer je rasel bombaž-va
ta! Sredi džungle! Po dvorišču so se sprehajale kokoši in gosi. Na poslo
pju sta stali dve hiši–ena večja, druga, nekaj metrov stran, manjša. Hiše
so bile iz bambusovih palic, povezanih skupaj s srobotom. Streho so
prekrivali listi palm. V večji hiši so vsi spali in »živeli«. Postelje so bile po
večini kar deske, postavljene skupaj na preprostem ogrodju. Prekrivala
jih je odeja ali pa preproste »žimnice« napolnjene s slamo ali koruznim
ličkanjem. Ker so bila tla iz zemlje, niso bila ravna, tako da so bile noge
postelj podložene z razno raznimi pripomočki, kjer je bilo to potrebno.
Pri vsaki postelji je bil neizogiben »mosquitero« (moskitero)-mrežnica, ka
mor si ubežal pred komarji. Manjša hiša je služila za kuhinjo. Na tleh je
bil železni »roštilj« (pripeljan iz Rurre), po stenah kuhinje pa razporejene
omarice, pulti in miza.

MI CASA TU CASA

Nas se je ta družinska skupnost zelo razveselila, saj smo pripeljali
poln čoln hrane, orodja in ostalih uporabnih stvari. Ti ljudje so bili že
nekaj generacij vajeni uporabljati stvari iz civilizacije, tako da smo jim mi
»padli kot darilo z neba«. Česar jim džungla ni nudila, so preko menjave
blaga pridobili od rečnih trgovcev po neugodnih cenah... Naš namen ni
bil, da bi prišli in jih s stvarmi »podkupili«. Po pravici povedano smo si
stvari kupili zase (nekaj bi dali tudi njim), ampak, ko smo videli, kako je
tam doli, smo hitro prišli do zaključka, da je »todo para todos«-vse za
vse. Tako so nas sprejeli brezpogojno.
Jaz sem imela v glavi sicer čisto druge ideje. Želela sem si živeti s
pravim plemenom, ki bi bilo odvisno samo od džungle. Ampak zvedela
sem, da takih plemen žal več ni. Obstaja le še eno, vendar so »čisto di
vji«–v pomenu, da se nočejo mešati z nikomer in so popolnoma odreza
ni od civilizacije. Ubijejo vsakogar, ki se jim približa. Imenujejo se »pata
grande« ali »big foot« pleme. Ljudje so po sledeh v zemlji ugotovili, da
imajo ogromna stopala, znano pa je tudi, da so bolivijci velikokrat hote
li priti v stik z njimi, vendar so se vedno odzvali napadalno, tako da je
redko kdaj posamezniku uspelo ubežati smrti. Zaradi tega jih zdaj vsi
pustijo pri miru.
Vsi moški člani naše družine so bili strastni lovci. Tisti dan, ko smo
prišli, so imeli dober dan. (Še dobro, da nismo prispeli na vse zgodaj,
kajti nobenega od »šefov« ne bi bilo doma.) Našli so nekaj vrst jajc, tako
da so bila v kuhinji na mizi trdo kuhana želvja, krokodilja, domača kurja in
turkizna jajca jerebice. Vse so nam ponudili. Meni se ni upiralo poskusiti
vsa ta čudesa narave... Kdo bi si mislil, da bom čez dva meseca za isto
mizo že jedla opičjo glavo v bananini juhi... Če govorimo o ljudeh, ki se
hitro prilagajajo na nova življenjska okolja, potem bi bila morda lahko
med njimi ...
O tem prvem, povsem džungelskem letu sredi bolivijske divjine bi se
dalo še ogromno napisati, vendar več o tem v knjigi, ki se piše.
V Boliviji sem ostala še nadaljnjih 9 let, torej vsega skupaj skoraj 10 let.
Nikoli mi ni bilo žal, da sem odšla iz Slovenije.

Tina Bukovec
Tipične džungelske hiške
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Življenje s konji
Že kot majhna sem si vedno želela jahati in se ukvarjati s
konji. Ko sem bila stara 6 let, sta mi starša omogočila jahanje v
konjeniškem klubu Ježa pri Ježu v Radomljah, ki je dokaj blizu
mojega doma.
Konji so me že na začetku čisto prevzeli in nikoli nisem po
mislila na to, da bi prenehala jahati. Jahala sem dvakrat teden
sko, kmalu pa sem tja prihajala že vsak dan. Jahala sem šolske
konje, ko pa sem si na njih pridobila dovolj izkušenj sem si
zaželela svojega konja. Po skoraj šestih letih jahanja je v naš
klub prišla kobila Harlequin, ko sem jo prvič zajahala sem se
zaljubila vanjo. Takoj sem vedela, da je to pravi konj zame. Ta
krat je bila stara 14 let in že zelo izkušena v preskakovanju ovir,
saj je imela vedno dobre jahače, ki so z njo zmagovali tudi na
višini 140cm. Presrečna sem bila, ko sem jo po dobrem mesecu
jahanja dobila za rojstni dan od staršev. S tem, ko sem postala
njena lastnica sem prevzela tudi veliko odgovornost zanjo. K
njej prihajam šestkrat na teden saj imajo konji en dan v tednu
prost. Vsak dan jo moram pred in po jahanju skrtačiti, ji očisti
ti kopita, razčesati rep in grivo, jo zasedlati in zauzdati, nato
pa jo prejaham. Ko so dnevi vroči jo po jahanju tudi okopam.
22 Nekaj časa sem rabila da sva se s kobilo ujeli in potem sem
z njo začela preskakovati ovire. Na srečo imam zelo dobrega
trenerja (Matevž Dremelj) in trenerko (Neža Šarc), ki se vedno
trudita z mano in mi pomagata pri mojem napredku. Treninge
imam dvakrat tedensko pred tekmovanji pa trikrat tedensko.
Tako sem leta 2009 naredila licenco za preskakovanje ovir in se
začela udeleževat tekem. Vedno sem imela odlične rezultate
čeprav kdaj nisem odjahala tako kot bi si želela. Po enem letu
tekmovanj sem se udeležila državnega prvensta v Lipici kjer
sva z mojo prijateljico Ajdo Zabret postali ekipni državni pr

Od leve proti desni: Ajda Zabret, Matevž Dremelj, Alica Uhan

Karja Herga

vakinji za otroke do štirinajstega leta. Naslednji dan pa sem v
posamični konkurenci osvojila še tretje mesto. Zelo sem vesela,
da hodim v ta klub, saj so vsi zelo prijazni, vedno pomagajo in
jih imam zelo rada. Delo z mojo kobilo mi je v največje veselje,
želim si, da bi se nekoč moj poklic vezal na konje.
Alica Uhan

Eva Rode: Šopek rož

Eva Rode: Vodomec

Neli Turk: Evakuacija vrtca

Oskar Čuk: Evakuacija vrtca

Karja Herga
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