DETEL’CA – glasilo Turistično kulturnega društva ROVA

Spoštovani krajani!
Ni še dolgo tega, odkar sem v prejšnjem glasilu napisala, da
je minil že cel mesec, odkar smo zakorakali v leto 2008, pa
je le-to že pri koncu. Kako neusmiljeno hitro čas beži. Ko se
leto zaključuje, nas večina najbrž kdaj razmišlja, kakšno je bilo
to leto, ki se izteka. Je bilo lepo, uspešno, kaj smo naredili,
smo dovolj pozornosti namenili svojim dragim, smo naredili
kaj dobrega tudi zase, za svoje zdravje, dobro počutje, za svoj
notranji mir? Po čem se bomo spominjali leta 2008, ali bi ga
pač najraje kar pozabili? Najbolje bo, da se ga spominjamo
samo po dobrih in lepih stvareh, v letu 2009 pa skušajmo popraviti čim več napak, ki smo jih v tem letu zagrešili.
Ko sem se pred nekaj dnevi sprehajala po cesti od Dolenj do
Rov, mi kar ni dalo miru, da ne bi stalno razmišljala o tem, kako
brezbrižni so nekateri do naše lepe narave. Ob cesti je bilo
vse polno praznih pločevink, cigaretnih škatlic, embalaže od
McDonaldsa, pa še kaj bi se našlo. Ob tem se vedno znova
sprašujem, ali so naša prevozna sredstva res tako ˝nobel˝, da
ne zdržijo teh smeti, ki smo jih celo ustvarili sami, pripeljati niti
2 do doma oz. do prvega smetnjaka, ampak se jih je potrebno
znebiti kar takoj, kar tam ob cesti v gozdičku? In ko ob čistilnih
akcijah gledamo, kaj vse privlečemo iz naših gozdov, le nekaj
metrov stran od ceste; od avtomobilskih gum, vse mogoče
plastike, celih vreč smeti in celo gospodinjskih aparatov –
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štedilnikov, hladilnikov in zamrzovalnih skrinj. Kaj res vse to
sodi v naravo, je res potrebno svinjati po gozdovih, ob vseh
možnostih odvoza smeti, ki jih imamo (odvoz komunalnih
odpadkov, kosovni odvoz, odvoz nevarnih snovi, možnosti
odvoza na deponijo…)? Kakšni so ljudje, ki vse to počnejo? Saj
je lepo, če imamo pospravljeno okrog svojih bivališč, ampak ali
je zato treba prav vso navlako, ki ne služi več svojemu namenu
odvleči v najbližji gozd in jo pustiti tam, pa naj se kdo drug
ukvarja s tem, važno je, da imamo doma lepo. Pa saj je vsako
spomlad čistilna akcija in bodo že tiste pridne mravljice, ki se
v plastičnih rokavičkah in oboroženi s črnimi vrečami plazijo
po grmovju, poskrbeli za vso to navlako. No, tisti, ki svinjajo
naokoli, se čistilnih akcij zagotovo ne udeležujejo (kdo za vraga
pa bi si danes še vzel čas za to neumnost!?), in obratno, tisti, ki
se teh akcij udeležujejo, imajo sigurno toliko morale in občutka,
da vedo, kam sodijo stvari, ki so odslužile svojemu namenu. A
je žal tako, da v tej igri še vedno krepko vodijo tisti, ki svinjajo,
saj je zanje vsaka beseda, vsa propaganda o čistem okolju in
recikliranju odpadkov, kot tudi vsako takole pisanje, čisti bob
ob steno. Kaj, če se bo narava enkrat obrnila proti nam? Kaj, če
se mogoče že obrača? Samo toliko – v razmislek.
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VABILO
Vabimo Vas, da se nam pridružite na rednem občnem
zboru društva,
ki bo v petek, 20. februarja 2009, ob 19. uri,
v prostorih PGD Rova.
Predlagam naslednji dnevni red:
1. Izvolitev delovnih teles.
2. Poročila o delu društva v letu 2008.
3. Razprava na poročila in sprejem poročil.
4. Program dela za naslednje leto.
5. Razno.
Vabimo Vas, da se nam pridružite in skupaj z nami
preživite lep večer.

Predsednik TKD Rova
Marjan Kovač
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TKD Rova v letu 2008
Leto je naokoli in čas je, da ugotovimo kako uspešno smo
delali v letu 2008. Cilje, ki smo si jih zastavili za leto 2008, smo
v večji meri tudi izpolnili. V začetku leta smo izdali novo šte
vilko glasila DETELCA. Zahvaljujem se vsem, ki ste sodelovali
pri nastajanju, oblikovanju in urejanju glasila. Hvala tudi vsem
za vašo moralno podporo, konkretne ideje za izboljšanje, za
konstruktivne kritike in za vse dobronamerne namige in misli.
V prihodnje pa se priporočamo za večje število vaših prispev
kov. V mesecu februarju smo imeli redni občni zbor društva na
katerem sta bila podana poročilo o delovanju društva za leto
2007 in plan dela za leto 2008.
Tudi v letošnjem letu smo nadaljevali z delavnicami za naj
mlajše, pri katerih smo naleteli na zelo pozitiven odziv. V me
secu marcu smo izvedli delavnico na temo Velike noči. Odziv
je bil izredno dober, zato hvala vsem, ki ste pomagale pri
pripravi delavnice in na sami delavnici. Z delavnicami bomo
nadaljevali tudi v naslednjem letu in jih bomo dopolnili z dru
gimi temami.
4
Skrbeli smo tudi za naše okolje, za spomenike iz NOB,
obnovili kažipote in kozolce. Sodelovali smo v čistilni akciji,
katere nosilec je KS. V mesecu aprilu pa smo ponovno organi
zirali nakup sadik v Arboretumu Volčji Potok.
V mesecu maju smo organizirali izlet v Benečijo. Čeprav
nam ni uspelo priti na Sv. Višarje je izlet uspel. Več o izletu pa
si lahko preberete v članku o njem.
V mesecu juniju smo organizirali vsakoletne igre med vasmi.
V lepem sončnem vreme so se ekipe pomerile v različnih igrah
in pokazale veliko mero spretnosti in zagrizenosti, kar je igram
dalo še dodatni čar. Sodelovali smo tudi pri organizaciji praz
nika KS.
V mesecu septembru smo bili še posebej aktivni. Stele Ja
nez se je udeležil Narodnih noš v Kamniku in Mihaelovega sej
ma v Mengšu. Organizirali smo 4. teka na Žiški vrh. Letos smo
bili prijetno presenečeni nad odzivnostjo tekmovalcev, kot tu
di gledalcev, saj so se, sedaj že tradicion alne prireditve ude
ležili v izjemno velikem številu. Kar nam je dalo še dodatnega
zagona za organizacijo v naslednjem letu. Prav tako nas veseli
tudi to, da nam je poleg same organizacije teka uspelo priva
biti čim več mladih.
Kot vsako leto smo tudi letos na vse svete poskrbeli za spo
menike NOB, jih uredili, prižgali svečke in prinesli cvetje. Ob
koncu leta pa bomo še obdarili naše najmlajše člane ter izdali
vsakoletni koledar.
Skozi vse leto smo sodelovali tudi s krajevno skupnostjo,
društvi znotraj le te ter društvi sosednjih krajevnih skupnosti.
Seveda pa so tudi stvari, ki nam jih v tem letu ni uspelo na
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IZLET V BENEŠKO SLOVENIJO

Velikonočna delavnica

Zelenci

Poslikave
rediti in jih bomo izpeljati v prihodnjem letu. Med te naloge
vsekakor spada tudi postavitev spletne strani društva. Sredi
leta smo odstranili kozolec na začetku Rov iz smeri Radomelj.
Dokončno lokacijo za postavitev kozolčka še ni. Prav tako nam
do sedaj še ni uspelo uresničiti naše tihe želje po postavitvi
makete pred Lukovo bolnico. Kljub temu, pa celotna ideja ne
miruje saj smo trenutno v fazi pogovorov in dogovorov s spo
meniškim varstvom Kranj ter občino.. Tako, da pričakujem, da
bomo maketo lahko postavili pred mesecem majem.
To, da znamo stopiti skupaj kot skupnost ter biti solidarni
drug z drugim, pomagati sočloveku pa smo še enkrat pokazali
v primeru požara v Zagorici, pri Kodermanovih.
Ob koncu bi se rad zahvalil vsem, ki ste kakor koli pomagali
pri delu društva za vašo pomoč in vas vabim da nam poma
gate tudi v prihodnjem letu ter z aktivnim sodelovanjem, ide
jami ter delom pripomorete k razvoju našega kraja. Rad bi se
zahvali tudi PGD Rova in KS Rova, ki nam skozi leto odstopata
svoje prostore, da lahko delujemo.
Predsednik TKD
Marjan Kovač

S Turističnim kulturnim društvom Rova smo se letos podali
na raziskovanje sosednje Italije.
V soboto, 24. maja, smo se odpeljali proti Gorenjski, natan
čneje proti Ratečam. V sončnem jutru smo po krajšem postan
ku za malico pot nadaljevali proti Trbižu in naprej v ozko alpsko
dolino Rezijo, kjer živi najbolj zahodna slovenska narodnostna
skupina - Rezijani, ki so ohranili svoje posebno slovensko nare
čje ter številne stare šege in navade. Mnogo prebivalcev Rezije
se je zaradi gospodarskih razmer izselilo in tako po podatkih
izpred nekaj let živi na področju 119 km2 obsegajoče Rezije
okrog 1200 ljudi. Prijazna mladenka nam je v kulturnem domu
na Ravanci – središču doline Rezije, z diap ozitivi, predvsem pa
z značilnim govorom, pesmijo in plesom predstavila življenje
Rezijanov.
Po isti poti smo se vračali proti Trbižu in po naših načrtova
njih naj bi se z žičnico povzpeli na Sv. Višarje, ki sodijo med

Kapelica v središču Rezije

najstarejše, najvišje ležeče in seveda med najbolj priljubljene in
tudi najbolj obiskane slovenske božje poti. Vendar pa smo ra
zočarani ugotovili, da žičnica na 1789 metrov visok višarski vrh
ne vozi. Tako smo se z avtobusom odpeljali naprej do centra
Trbiža, kjer so nekateri izkoristili čas za manjše nakupe, drugi
pa za klepet ob kavici.
Ob dogovorjeni uri smo se odpeljali iz Tržiča in po nekaj
kilometrih vožnje proti Sloveniji zavili s poti in se zapeljali do
nekoliko odmaknjenih Mangartskih oz. Belopeških jezer.
Dolino dveh ledeniških jezer, ki so jih Italijani leta 1971 raz
glasili za Narodni park Belopeških jezer, na jugu omejuje gora
Mangart, na vzhodu pa Ponce. Okoli smaragdno zelenih jezer
sicer vodijo številne sprehajalne poti, vendar smo zakorakali
le nekaj metrov po eni od poti ob zgornjem jezeru, naredili
skupinsko fotografijo in zapustili dolino ter se odpeljali skozi
Rateče v smeri Podkorena.
Ustavili smo se še pri Zelencih, ki so poznani kot talni izviri
Save Dolinke. Večina vode priteče podzemno iz Tamarja. Je
zerce z izrazito zeleno barvo (odtod tudi ime 'Zelenci') leži v 5
močvirju, ki je ostanek nekdanjega večjega jezera, ki je nastalo
po zadnji ledeni dobi. Posebnost današnjega jezerca je, da
pozimi ne zamrzne in je njegova temperatura skozi leto nekje
med 5 do 8 °C. Zelenci pričajo o dogajanjih v geološki prete
klosti, pomembni so kot življenjski prostor živali, ter kot rasti
šče redkih in ogroženih rastlin. Leta 1992 so bili razglašeni za
naravni rezervat.
Naravoslovno obarvano raziskovanje smo zaključili ob poz
nem kosilu in dobri kapljici v Žirovnici.
Zanimivo se je bilo sprehoditi po zamejski Sloveniji, kamor
nas pot ne popelje prav pogosto. Večina nas je bila tam prav
zaprav prvič, toda ko smo se vračali proti domu, smo si bili
edini, da je v naših krajih pod Alpami vendarle najlepše.
Alenka Pavlič

Učili smo se tudi plesati
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VAŠKE IGRE 2008
Zdaj že tradicionalne igre, so letos potekale 21. 6., to je bila
vroča in soparna sobota. V popoldanskih urah smo se zbrali
na travniku zraven bivše rovske šole.
Tokrat so sodelovale štiri ekipe, ki so zastopale vasi Rova,
Zagorica, Dolenje in Kolovec. Ekipe so bile mešane, v njih so
sodelovali moški, ženske in otroci. Tudi navijači so se zbrali v
lepem številu, vladalo je veselo in tekmovalno vzdušje. Vsaka
ekipa je imela maskoto, ki jo je unovčila kot jollya, v igri, v kateri
si je obetala najvišje število točk. S predložitvijo maskote se je
število točk podvojilo.
Prva igra v kateri smo se pomerili, je bila »zabijanje žebljev«.
Tekmovalci so poskušali s samo petim
 i zamahi kladiva zabiti
svoj žebelj čim globlje v lesen štor. Na oko zelo preprosta igra,
se je izkazala za dokaj zahtevno. Trema in vročina sta naredili
svoje, roke so se tresle in kladivo je večkrat švignilo mimo glave
žeblja. Poškodb tekmovalcev k sreči ni bilo. Natančni sodniki
so določili zmagovalca in razdeli prve točke. Sledila je igra sor
tiranje semen. Tokrat so se pomerili predvsem otrci in nežnejši
6 spol. V čim krajšem času je bilo potrebno ločiti med seboj po
mešana semena. Ob bučnem spodbujanju smo morali ohraniti
zbranost, saj je vsako napačno odloženo seme prineslo časov
ni pribitek. Kar dobro nam je šlo.
Igre v nadaljevanju so bile bolj zabavno obarvane. Pojesti
je bilo treba suho žemljo in da ne bi bilo prelahko si moral z
eno roko držati še plastenko vode. Menda nekateri tekmovalci
niso ves dan nič jedli – vse za dober rezultat (ha ha). Nasled
nja igra je bila spretnostna vožnja s samokolnico, ki seveda ni
bila prazna. V njej se je vozil sotekmovalec, tako da so morali
»spretni šoferji« paziti na svoj občutljiv tovor.

DETEL’CA – glasilo Turistično kulturnega društva ROVA

Vaške igre – priprave na novo igro

4. Tek na Žiški vrh

V odmorih med dvema igrama je vsaka ekipa metala pod
kve, to je nekakšna rdeča nit, igra, ki je že vsem znana, favorita
pa tukaj ni, saj je vsako leto zmagovalec kdo drug.
Zadnja igra je bila zbijanje pločevinke z vodnim curkom iz
gasilske brentače. Zelo zabavno – voda, tek po razmočenem
terenu, padci (seveda skoraj neboleči) in na koncu štoperica,
ki je določila zmagovalca.
Tudi letos je obveljalo staro pravilo – važno je sodelovati in
ne zmagati.
Točke smo vendarle sešteli in razglasili vrstni red. Največ tek
movalne vneme in malce sreče je imela tokrat ekipa iz Kolovca,
sledila je ekipa Rov, Zagorice in Dolenj. Podelili smo prehodni
pokal, ki ga je domov odnesla prvo uvrščena ekipa. Vsi udele
ženci smo prejeli diplome, žreb pa je med prve tri dodelil še
»kulinarične« nagrade. In kot se na koncu spodobi – veselje ob
jedači in pijači. Se zopet vidimo prihodnje leto.
Irena Uhan

Člani Turističnega kulturnega društva Rova smo v soboto,
27. septembra organizirali 4. tek na Žiški vrh. Če smo za lan
skoletni tek rekli, da je sodelovalo le nekaj tekmovalcev, je bila
udeležba na letošnjem teku izjemno dobra. Teka se je udeleži
lo 44 tekačev in tekačic. Od tega je bilo 25 šoloobvezne mladi
ne, kar nas je še posebej razveselilo. Najmlajša tekačica je bila
stara 18 mesecev. K teku smo povabili tudi tekače iz sosednjih
krajev, ki pa se niso odzvali v velikem številu. Tudi tokrat se je
pokazalo, da se krajani radi družijo saj so ob progi glasno na
vijali prav za vse udeležence teka.
Tekmovalce smo razdelili v več kategorij in prvi trije v vsaki
kategoriji so dobili medalje in vsi sodelujoči praktične nagrade.
Najhitrejši čas na progi je postavil Gašper Vrhovnik (13,47), ki
je v tesnem dvoboju premagal svojega očeta Iztoka Vrhovnika
za 1 sekundo. Tako je najboljši čas proge še vedno 13,37, ki ga
je lansko leto pritekel Lado Kveder. Najhitrejši na krajši progi,
namenjeni šolski mladini, je bil Sašo Kveder (6,20). Smo pa le
tos organizirali tudi prvi tek za naše najmlajše (od 1 leta do 6
let). Tudi naši najmlajši tekači so imeli startne številke, s svojo
zagnanostjo pa so si prav vsi prislužili medaljo. Proga za naše
najmlajše tekaške navdušence je bila dolga 150 m.
Rad bi se zahvalil vsem, ki ste prispevali praktične nagrad
(Rodex, Veit Team, Porsche Slovenija, Honda Ambrož, Toyota
Adria, Sam Domžale in Helios Domžale), pri tem bi rad pohva
lil Roberta Pavliča za njegov prispevek pri iskanju sponzorjev.
V upanju, da se nam prihodnje leto pridružite tudi vsi tisti,
ki vas letos iz kakršnega koli razloga ni bilo, vas lepo pozdrav
ljam.
Marjan Kovač

Udeleženci teka 2008

Vaške igre – Igra kdo bo prej pojedel žemljo

Vaške igre – Vožnja s samokolnico

Najmlajši tekači

Napetost pred startom
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Srečanje turističnih društev
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V soboto, 27. septembra, smo se nekateri predstavniki TKD
Rova pridružili srečanju turističnih društev iz naše okolice (TD
Radomlje in TD Volčji Potok). Srečanje je bilo zasnovano tako,
da se člani društev podajo na pot proti kmetiji pri Čehu, vsak
iz svojega kraja. Rovljani smo se ob 10. uri dopoldne zbra
li na parkirišču pred AZ barom. Pot nas je najprej vodila po
asfaltirani cesti. Približno na sredini Kolovške ceste smo zavili
v gozd. Nekaj manj kot eno uro smo se vzpenjali po gozdni
poti in ob tem občudovali kolesarske skakalnice. Zraven smo
se spraševali: »Le kako jim uspe, da obdržijo celo glavo?«. Ko
smo končno prišli na cilj, smo bili deležni slastne nagrade – go
laža. Z užitkom smo ga pojedli in se zraven tudi pogreli. Nazaj
v dolino smo vsi utrujeni peljali z avtomobilom.
Lea Pavlič

Pogostitev pri Čehu
Skupinska slika udeležencev pohoda
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DELOVANJE PGD ROVA V LETU 2008
V mesecu februarju 2008 je stari upravni odbor Prostovo
ljnega gasilskega društva Rova uspešno zaključil svoj petletni
mandat. Tako je bil na Občnem zboru PGD Rova dne 16. 2.
izvoljen nov UO PGD Rova, katerega predsednik je Andrej Pa
vlič, poveljnik pa Miha Uršič. Ostali člani upravnega odbora in
raznih komisij so: podpredsednik društva Vladimir Petrovac,
tajnik Iztok Urbanija, blagajnik Alojz Kočevar, predsednik nad
zornega odbora Matjaž Uršič (v nadzornem odboru sta še:
Matija Potočnik in Tomo Rode), predsednik disciplinske komi
sije Rado Vollmajer (v tej komisiji so tudi Boris Osolin, Simon
Kosmatin, Metod Zobavnik in Miro Vrenjak), predstavnik PGD
Rova v predsedstvu GZ Domžale Andrej Kosmač, gospodar
Branko Urbanija, funkcijo praporščaka pa opravlja Alojz Rode.

Člana UO PGD Rova sta tudi novoizvoljeni predsednik Gasil
ske zveze Domžale Rajko Novak in dosedanji tajnik društva
Klemen Osolin. V novoizvoljenem UO so tudi predsednik ko
misije za delo z mladino Tadej Šinkovec, predsednik komisije
za delo s članicami Miha Urbanija in predsednik komisije za
delo z veterani Anton Kodrič. Poleg poveljnika Miha Uršiča so
v poveljstvu PGD-ja še Gorazd Urbanija kot podpoveljnik, Ja
nez Gaberšek, ki je prav tako podpoveljnik in Marko Hribar kot
član poveljstva.
Program dela PGD Rova, ki je bil sprejet na občnem zboru
zajema pregled hidrantov, zajetij in gasilskih trojk, udeležbo
na gasilskih tekmovanjih, izobraževanje gasilcev in mladine, na
bavo opreme, vzdrževanje gasilskega doma in gasilskih vozil.

Program dela zajema tudi organizacijo gasilskega izleta, aktiv
nosti v mesecu oktobru, mesecu požarne varnosti ter izvedbo
delovne akcije v gasilskem domu in njegovi okolici ter organi
zacijo gasilske veselice.
Vsi člani UO so z vso odgovornostjo pristopili k delu v druš
tvu. Mladina je začela s pripravami na gasilski kviz, tekmovalni
ekipi veterank in članov A so pričeli s pripravami za državno
gasilsko tekmovanje, ki je bilo 18. in 19. 5. 2008 v Ravnah na
Koroškem. Obe ekipi sta dobro zastopali naše društvo, saj so
bile veteranke odlične osme, člani A pa dobri dvanajsti. V le
tošnjem letu se je občinskega gasilskega tekmovanja udeležilo
deset tekmovalnih enot iz našega društva. Na gasilskem tekmo
vanju v Dobu smo imeli štiri članske enote, na tekmovanju ve
teranov in veterank v Študi dve ekipi ter štiri tekmovalne enote
na tekmovanju mladine na Studencu. Vse tekmovalne enote so
se odlično izkazale, izpostavil bi ekipi veterank in članov A, ki
sta v svojih kategorijah zasedli prvo mesto.
Prva nedelja v mesecu juliju je rezervirana za izvedbo gasil
ske veselice. Tudi v letošnjem letu smo z vso resnostjo pristopi
li k organizaciji te prireditve. Na dvorišču gostilne Pirc, pod sta
rimi kostanji, nas je ob prijetnih zvokih Avsenikovih in ostalih
melodij zabaval ansambel Zupan. Ko je bila veselica v polnem
razcvetu se je vreme začelo spreminjati in ob deveti uri zve
čer začelo močno deževati, tako da smo prireditev predčasno
zaključiti. Kljub slabemu vremenu smo z izkupičkom veselice
lahko zadovoljni.
V letošnjem letu smo zamenjali dotrajana okna na gasilskem
domu, sodelovali pri očiščevalni akciji, ki jo organizira KS Rova,
imeli požarno stražo pri kurjenju kresa ob krajevnem prazniku
ter imeli vrsto aktivnosti ob mesecu požarne varnosti, ki je le

tos potekala pod geslom Varujmo naravo pred požari.
Ob izteku leta 2008 lahko ugotovimo, da smo gasilci na Ro
vah delali dobro, seveda se pa zavedamo, da je naše poslan
stvo pomagati bližnjemu v nesreči. Prav to smo storili v prvih
dneh novembra, natančneje 2.11. ko je zagorel hlev Mošenko
ve domačije v Zagorici. V hitri in dobro organizirani interven
ciji, ob pomoči gasilcev iz bližnjih PGD-jev (preko 100 gasil
cev) in gasilcev centra požarne varnosti Količevo, ki so akcijo
vodili, nam je uspelo pogasiti požar v zglednem času. Ob tej
priložnosti, bi se rad zahvalil vsem, ki so kakorkoli pomagali pri
gašenju požara, pri odpravljanju posledic le tega ter finančno
pomagali pri popravilu strehe na hlevu domačije Koderman.
Andrej Pavlič
Predsednik PGD Rova

Mladinska komisija PGD Rova

DELO MLADINSKE KOMISIJE

torji kviza člani PGD Homec. Kviz so zelo dobro pripravili ter
ga popestrili s smešnimi in nekoliko negasilskimi igrami. Mešana
ekipa mladincev se je dobro borila in zasedla 2. mesto. Sledi

Leto se počasi zaključuje in veseli december je že tu. To je
tudi mesec, ko se ozremo nazaj in pogledamo kako smo delo
vali, kje smo naredili kakšne napake in kaj lahko še izboljšamo
ali dopolnimo. V vsakem društvu je ob koncu leta poročilo o
delu in tudi v mladinski komisiji bomo tako poročilo podali. Z
veseljem pa lahko začnem pisati poročilo, saj je bilo leto res
pestro, dejavno, aktivno in uspešno.
Naša dejavnost se je pričela že v začetku leta, ko smo se
udeležili smučarskega tekmovanja. Seveda so aktivnosti, ki jih
mladina opravlja predvsem usmerjene v zabavo in učenje, de
loma pa tudi v usposabljanje. Tudi letos je smučarsko tekmova
nje potekalo na smučišču Senožeta pri Bohinju.
Sledil je gasilski kviz, ki ga že vrsto let izmenično organizira
mo društva Rova, Radomlje in Homec. Tokrat so bili organiza

Kviz sektorja Radomlje, Homec 2008, 2.mesto
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Kaj počno gasilci
»VET
 E R A N I «

Veterani pred nastopom
Ekipi PGD Rova z mentorji, orientacija Dekani 2008
lo je krajše obdobje, ko nismo tekmovali, vendar dejavnosti ni
primanjkovalo. Mladina se je udeležila čistilne akcije v organi
zaciji KS Rova, pohoda in kurjenja kresa ob državnem in krajev
nem prazniku pravtako v organizaciji krajevne skupnosti, pri
pravi gasilske veselice in še mnogih dejavnosti, ki so potekale
v okolici naših krajev. Ob koncu avgusta se je šest naših mladih
10 udeležilo tabora Libeliče. Tabor je bil organiziran že desetič,
organizator pa je Mladinska komisija GZ Domžale. Tega tabora
se je rovsko društvo sedaj udeležilo že tretjič in vsakič domov
prineslo lepe spomine in prijateljstva. In ker je vsega lepega
enkrat konec, se je tudi enotedenski tabor zaključil in morali
smo se odpraviti proti domu. Doma pa so nas seveda ponov
no čakale obveznosti. Pričeli smo se pripravljati na občinsko
mladinsko tekomovanje, ki je letos potekalo na Studencu. Po
zelo dolgem času je rovsko društvo imelo na tekmovanju prav
vse štiri mladinske ekipe. Zasluga za to gre velikemu številu
otrok, ki so bili pripravljeni tekmovati ter mentorski zasedbi, ki
je prevzela svoje odgovornosti in resno pričela z vajami. Pa se
vrnimo nazaj k tekmovanju. Orgnizacija je bila zelo dobra, na
še nastopanje pa zelo zadovoljivo. Pionirji so dosegli 2. mesto,
mladinci 3., mladinke so bile 4. ter pion irke 5. Približeval pa se
nam je že mesec oktober, ki je v znamenju gasilstva in mesec
požarne varnosti. V sklopu dejavnosti smo se mladi udeležili
tudi orientacijskega teka. PGD Dekani so prvič organizirali tako
tekmovanje in nanj povabili tudi naše društvo. Moram priznati,
da se je tovrstnega tekmovanja, ki se tudi na državnem nivoju
izvaja že nekaj let, PGD Rova udeležilo prvič. Morda smo prav
zaradi tega prinesli domov še lepše občutke in spomine. Obe
nastopajoči ekipi sta se odrezali odlično. Starejša ekipa je pre
senetila celotno konkurenco in zanesljivo osvojila prvo mesto,
mlajša ekipa pa je bila 5. Ob tem gre seveda pohvalati obe
nastopajoči ekipi, saj je bila konkurenca kar močna in mnogi
izmed sodelujočih so nastopali tudi že na državnem tekmo
vanju.

Starejši pionirji z mentorjem, orientacija Dekani 2008, 1. mesto

Udeleženci tabora Libeliče 2008
Če zaključimo in potegnemo črto čez tekoče leto, bi lahko
rekli, da smo bili v društvu zelo aktivni, prinašali različne uspe
he, seveda pa so se pojavili tudi neuspehi, vendar to je morda
le šola za naslednje leto. Kaj moramo popraviti najbolje vemo
mentorji, kakšne aktivnosti bi pa še lahko izvajali, bo pa predla
gala mladina. V naš program vsako leto vključimo kakšno novo
aktivnost, najbolj pomembno ob tem pa je, da se mladina za
bava ter z veseljem hodi in se druži v gasilski organizaciji.
NA POMOČ!
Predsednik MK PGD Rova
Tadej Šinkovec

Skupinska slika veterank in veteranov
Pripravljenost prostovoljno pomagati ljudem v najtežjih tre
nutkih, pomeni biti gasilec z dušo in telesom. Volja sodelovati
pravega gasilca ne mine niti v zrelejših letih, ko človeku začno
popuščati hitrost in telesne moči. Starejši člani, poimenovani
veterani, so v tem življenjskem obdobju, poleg tega, da zago
tavljajo medgeneracijsko vpetost v gasilske vrste, lahko s svo
jimi izkušnjami dobri organizatorji in promotorji svojih društev
(PGD) na raznih, kvizih in tekmovanjih.
Pri prostovoljnem gasilskem društvu Rova, sta formirani
enoti veterank in veteranov. Obe ekipi se aktivno udeležuje
ta občinskih in regijskih tekmovanj, pri čemer so še posebno
uspešne veteranke, ki se jim je uspelo uvrstiti že na državno
tekmovanje. Posamezni člani-veterani pa so pogosto soude
leženci pri slovesu za pokojnimi gasilci, obletnicah in občnih
zborih sosednjih gasilskih društev, mašnih daritvah v čast sv.
Florjanu- zavetniku gasilcev, novoletnih obiskih ipd.
Pri občinski gasilski zvezi pa zastopa veterane kot delegat
g. Anton Kodrič.
V letošnjem letu smo se pod mentorstvom g. Viktorja Hri
barja in Miha Urbanija pripravljali in udeležili:
◊ Konec avgusta srečanje veteranov na Rodici, kjer nas tudi
močno deževje ni oviralo, da bi veteranke dosegle drugo
mesto, veterani pa peto mesto, med štiriinštiridesetimi eki
pami.

Veteranke na začetku tekmovanja v raznoterosti.

◊ V začetku septembra pa smo na tekmovanju v Študi (dvo
delni napad in raztnotersost) , v občinskem obsegu dose
gli prvo mesto veteranke in četrto mesto veterani. Za pokal
Štude pa veteranke drugo in veterani osmo mesto.
◊ Že 18. maja pa so se veteranke udeležile, prej omenjenega
državnega tekmovanja v Ravnah na Koroškem, na katerega
so se uvrstile na regijskem tekmovanju 26. avgusta 2007, v
Šmartnem pri Litiji. Dosegle so osmo mesto in srebrno znač 11
ko.
◊ Udeležili smo se tudi tradicion alnega občinskega srečanja
veteranov ter se preizkusili na kvizu znanja v Žejah pri Do
bu v začetku meseca novembra in osvojili odlično drugo
mesto.
Veterane pa ne družijo samo vaje in trema na tekmovanjih,
ampak se znamo, po končanih nastopih tudi poveseliti. Toliko
bolj, če smo dosegli dobre rezultate, h katerim veliko prispeva
s svojimi nasveti tudi g. Andrej Pavlič, predsednik PGD Rova.
Vabimo Vas, da se nam pridružite in ustanovili bomo še me
šano ekipo veteranov.
Na pomoč!
Edvard Rems

Veteranke z zasluženim pokalom, skupaj z mentorjema.
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GASILSKI IZLET V POSOČJE
Prvo soboto meseca oktobra smo se odpravili na gasilski iz
let v Posočje. Zbudili smo se v deževno jutro, nič kaj prijetnem
za izlet. Kljub temu smo imeli ob pol sedmih zjutraj odhod
izpred gasilskega doma na Rovah. Pot nas je vodila preko Ljub
ljane proti Logatcu naprej do Idrije. Vmes smo imeli obvezen
postanek za jutranjo kavico in rogljiček.
V Idriji smo si v slikovitem renesančnem gradu Gewerkenegg ogledali vzorno urejeno razstavo čipke. *Najstarejša
pisna omemba idrijske čipk sega v leto 1696. Sprva so se kle
kljale čipke, ki so bile iz grobega lanenega sukanca in slabše
kvalitete, namenjene predvsem domačemu trgu: cerkveni go
spodi in premožnejšemu kmečkemu stanu. Leta 1860 sta Šte
fan in Karolina Lapajne odprla prvo trgovino s čipkami v Idriji.
V tem času je prišlo do bistvene spremembe: do tedaj razšir
jene stavljene čipke so zamenjali s sklepljenimi čipkami, splo
šno uveljavljen način klekljanja je postal t. i. široki ris oz. ris, za
izdelavo katerega se je uporabljala sedem parov klekljev. Firma
Franc Lapajne, ustanovljena leta 1875, je z izdelki uspela na
12 zahtevnem trgu držav zahodne in severne Evrope. S priključi
tvijo zahodnega in jugozahodnega dela naše dežele italijanski
državi leta 1920, vključno z Idrijo, so se spremenile zahteve
trga. Idrija je lahko konkurirala le z večjo količino čipk, kar pa je
narekovalo njihovo enostavnejšo izdelavo s petim
 i pari klekljev
oziroma uporabo t.i. ozkega risa. Po drugi svetovni vojni so
stalno klekljale večinoma starejše ženske, ki so imele skromno
pokojnino. S trgovino s čipkami se je v Idriji ukvarjala Čipkarska
zadruga in pozneje podjetje Čipka. Konec 20. stoletja pa so se
začele ustanavljati prodajalne, galerije in ateljeji*.
Pot nas je nato vodila proti Mostu na Soči, kjer smo šli s
prijazno vodičko ga. Tejo Voler ˝Čez most po modrost˝. Tako
se imenuje kulturnozgodovinska pot, ki jo je pred leti uredilo
turistično društvo. Ogledali smo si cerkev sv. Lucije, ki je bila
med prvo svetovno vojno močno poškodovana in so jo obno
vili po načrtih slikarja Toneta Kralja. Na Mostu na Soči se je
rodil tudi Ivan Pregelj, ki je med drugim napisal roman Tolminci
in novelo Matkova Tina. Seveda je največja zanimivost kraja
umetno jezero, ki je nastalo ob zajezitvi Soče za potrebe hi
droelektrarne Doblar.
Ura se je bližala kosilu in naši želodčki so postali lačni, za
to smo se v Baru pri Tolminskih koritih okrepili z zelo dobrim
bogračem. Žal si Tolminskih korit nismo mogli ogledati zaradi
slabega vremena v dneh pred izletom. Vsekakor nam je bilo le
to tega dne naklonjeno, saj smo imeli od Mosta na Soči naprej
vreme res čudovito.
Izlet smo nadaljevali z vožnjo proti Kobaridu. Tam smo si z
zanimanjem ogledali Kobariški muzej. *Kobariški muzej je od
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prl svoja vrata 20. oktobra 1990. Obiskovalcem oriše dogajanje
med prvo svetovno vojno na soški fronti ter še posebej izčr
pno predstavi 12. soško bitko, ki je znana pod imenom »bitka
pri Kobaridu«. V njej so združene sile avstro-ogrske in nemške
vojske konec oktobra 1917 z uspešnim prebojem italijanske
obrambe in premikom fronte na reko Piavo končale 29-meseč
no pozicijsko bojevanje ob Soči, ki je v tem času zahtevalo
300.000 življenj vojakov obeh vojskujočih se strani.V muzeju je
na kratko predstavljena tudi zgodovina Kobariške od prazgo
dovine do danes*. Vreme je še naprej ostajalo lepo, sončno in
tudi vzdušje med udeleženci izleta je bilo temu primerno, zato
smo se sprehodili do Italijanske kostnice, ki leži petnajst minut
hoda nad Kobaridom. *Kostnico so gradili skoraj tri leta, do

Otroci na dvorišči Idrijskega gradu
grajena je bila septembra 1938. Načrte za kostnico sta pripra
vila kipar Giannino Castiglioni in arhitekt Giovani Grappi. Zgra
jena je v obliki osmerokotnika s tremi koncentričnimi krogi, ki se
zožujejo proti vrhu. Prav na vrhu stoji cerkev svetega Antona,

posvečena leta 1696. V kostnico so bili preneseni posmrtni
ostanki 7014 znanih in neznanih padlih italijanskih vojakov v
I. svetovni vojni z okoliških vojaških pokopališč. Njihova ime
na so vklesana v plošče zelenkastega serpejntina. Ob glavnem
stopnišču so niše s posmrtnimi ostanki 1748 neznanih vojakov.
Kostnica ima izredno historično, dokumentarno in umetniško
vrednost*.
Izlet smo zaključili v gostišču Gačnik (Cerkno), kjer ni ma
njkalo kulinaričnih specialitet, med katerimi bi pohvalil česnovo
juho in domače žlinkrofe. Seveda pa je k dobri jedači prijala
tudi domača kapljica, kar je pripomoglo tudi k temu, da smo
se kasneje zavrteli ob zvokih žive glasbe. Na koncu nas je vse
skupaj prav lepo presenetil lastnik gostišča, saj nas je pogostil
z domačim jabolčnim »štrudlom«.
Seveda ura v dobrem razpoloženju kaj hitro mine. Veseli
smo se odpravili na avtobus in se ob primerni uri vrnil na Rova,
kjer smo naše skupno vandranje po Posočju zaključili z idejo,
da si prihodnje leto ogledamo Goriška Brda.
NA POMOČ!
Andrej Pavlič
* vir- internet

KRAJEVNA SKUPNOST ROVA V LETU 2008

Kostnica nad Kobaridom

Razstava idrijska čipka na Idrijskem gradu

Leto je naokoli in zopet vam predstavljamo dosežke oprav
ljenega dela in plane, ki jih predvidevamo v prihodnjih letih.
Najbolj viden rezultat našega dela so seveda na novo pre
asfaltirane ceste, ki so bile poškodovane ob zadnji izgradnji
plinovoda, vodovoda in telekomunikacijskega omrežja. Velika
pridobitev tudi za naš kraj je odsek ceste Radomlje – Rova na
območju, ki je bilo najbolj nevarno. S tem smo pridobili boljše
pogoje prevoza in večjo varnost pešcev za katere je poskrblje
no s pločnikom. Upamo, da bo v naslednjem letu opravljena
celotna rekonstrukcija omenjene ceste skupaj s pločnikom in
javno razsvetljavo. V fazi zaključka je tudi izgradnja asfaltne
ceste Žiče – Zagorica, ki je še posebej pomembna za prevoz
šolarjev. Trudimo in dogovarjamo se tudi za obnovitev ceste
skozi vas Žiče.
Veliko truda se vlaga glede pridobitve večnamenskega prostora in otroškega igrišča. V ta namen smo izdelali idejni projekt.
Predviden večnamenski prostor bi bil na območju sedaj pro
padajoče šole. V tem projektu je zasnovan poslovilni prostor
(mrliške vežice), manjša večnamenska dvorana, prostori za
delovanje krajevne skupnosti ter ostalih društev. Nadalje je v
projektu predvideno otroško igrišče in večnamenska ploščad
s parkirnimi prostori. Projekt medgeneracijskega objekta je bil
predstavljen županu občine Domžale g. Toniju Dragarju. Nad
projektom ni bil kritičen, temveč bi lahko celo dejali da podpi

Asfaltiranje cest.
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KONJENIŠKI KLUB PIK

Projekt medgeneracijskega objekta
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Še vroč asfalt med Žičami in Zagorico

Pohod na praznik krajevne skupnosti

ra našo zasnovo. Sedaj potekajo aktivnosti okoli pridobivanja
gradbene dokumentacije.
Kot že vrsto let do sedaj smo tudi letos v zgodnji spomladi
organizirali čistilno akcijo v sodelovanju z gasilskim društvom,
s turističnim društvom in konjeniškim klubom. Akcija je bila
uspešna, želimo pa da bi se v prihodnje akcije udeležilo več
ekološko osveščenih krajanov, tako da bo okolica naših krajev
vsako leto lepša.
Na Rovah že 8. leto zapored obeležimo praznovanje držav
nega praznika Dneva državnosti in krajevnega praznika. Orga
niziramo pohod po okoliških krajih, katerega se udeležili veliko
število krajanov, zaključimo pa ga s pogostitvijo ob kurjenju
kresa.
Ob koncu leta se spomnimo naših najmlajših in starejših
krajanov. Najprej za otroke povabimo Svetega Miklavža, ki jih
razveseli s poučnim programom in skromnim darilom. Pred bo
žičem pa obiščemo starostnike, katerim privoščimo toplo be
sedo, namenimo delček časa in jih skromno obdarimo.
Ob zaključku prispevka vam voščim Vesele božične prazni
ke, srečno in zdravo novo leto, obenem pa si v letu, ki prihaja
želim konstruktivnega sodelovanja in dobrih odnosov.
predsednik Sveta KS Rova
Milan Šinkovec

Konjenica – skupinska slika
Konjeniški klub Pik, ki letos šteje 40 članov, se s svojo dejav
nostjo ukvarja že osmo leto. Leto se je začelo s tradicionalno
konjenico ob slovenskem kulturnem prazniku, 8. februarju. Le
tošnje konjenice se je udeležilo rekordno število obiskovalcev.
Vabilu se je odzvalo 86 konjenikov in tri vprege, skupaj torej
več kot 120 konjenikov, ki so prišli iz različnih društev z vseh
koncev Slovenije. Po odpeti Prešernovi Zdravljici so konjeniki
izpred turistične kmetije Pr´ Soud krenili na pot.
Pot jih je vodila mimo Zagorice v Zaboršt, Prevoje, Prapreče
in Trnjavo. Preko nadvoza nad avtocesto so konjeniki prišli do
Gradiškega jezera ter si privoščilo krajši počitek v čudovitem
okolju ob jezeru.
Pot so nadaljevali proti kmetiji Štefana Kvedra v Sp. Kose
zah, kjer jih je že čakalo kosilo. Po daljšem počitku so po krajši
poti odšli nazaj proti kmetiji Pr´Soud, Tam jih je čakala topla
večerja ter okrepčilo za konje. Ob tej priložnosti se bi radi po
novno zahvalili vsem, ki so pomagali pri organizaciji te konjeni
ce: turistična kmetija Pr` Soud, ranču Štefana Kvedra, Domnu
in Dušanu za pivo, Mateji in njenim pomočnicam, ki so poskr
bele za sladkarije in odojka iz Farme Ihan. prav tako se zahva
ljujemo domačiji Bider, ki je podarila odojka in ga tudi spekla,
Klemnu in Sonji, ki sta poskrbela, da ni zmanjkalo limonce in
Dragici za sok, pa seveda Janezu R. za trojanske krofe. Zahva
lili bi se tudi Primorcu, Frenku in Janezu R., ki so poskrbeli za
priložnostna darila. Zahvala velja pa tudi vsem drugim članom,

Konjenica – zaslužen počitek

ki so skrbeli, da je tega dne potekalo vse tako kot mora, da so
bili obiskovalci zadovoljni in da naslednje leto zopet obiščejo
naše lepe kraje.
Kljub slabemu vremenu smo uspeli organizirati pustovanje
in kres na Zagoriškem hribu. Kot že vse leta doslej so nam tu
di to leto priskočili na pomoč gasilci PGD Rova, ki so pazili na
ogenj. V nadaljevanju smo imeli občni zbor. V mesecu sep
tembru se je začela rekreac ija za vse člane kluba, ki poteka
vsako sredo od 20.00 do 21.30 v mali telovadnici OŠ Preserje
pri Radomljah.
V začetku meseca novembra smo se odpravili na enodnev
ni izlet v Verono in obiskali 110. Mednarodni sejem Fierera Ca
valli. Sejem se nahaja na 300.000 m2 razstavnih površin in ga
vsako leto obišče več kot 150.000 ljubiteljev konj. To je sejem
za vse rejce in ljubitelje konj in tu vsak obiskovalec najde nekaj
po svojem okusu. Na tem sejmu so razstavljeni najlepši konji
iz Evrope, potekajo različne razstave in prireditve v številnih
paviljonih, razstavljalci ponujajo tako rekoč vse, kar rejec ali pa
samo ljubitelj konj potrebuje za svoje potrebe.
Zbrali smo se zjutraj ob 4.15 pred Osnovno šolo Preserje pri
Radomljah, od koder nas je avtobus odpeljal proti Ljubljani. V
15
Ljubljani smo pobrali še nekaj naših članov in vodiča. Pot nas
je vodila mimo Benetk in Padove in po petih urah vožnje smo
prispeli v Verono. Od 10.00 do 17.30 smo imeli čas za ogled
sejma. Želje po ogledu starega dela mesta ni imel nihče. Ob
18.00 uri smo se odpravili proti domu. Na avtobusu sta nas
zabavala imitatorja Janez Janša in Franc Cukjati. Okoli enajste
ure zvečer smo srečno prispeli nazaj v Radomlje.
Ob koncu velja še posebna zahvala vsem aktivnim članom
kluba, ostalim društvom iz KS Rova in seveda tudi KS Rova za
finančno pomoč.
Pisala Marta Grilj

Konjenica – eden najmlajših udeležencev
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PRISRČNO SLOVO OD MEŽNARJEVE DRUŽINE
V naši KS in predvsem v naši župniji je v letošnjem letu pri
šlo do spremembe. V mesecu avgustu se je v svoj novi dom
na Trnjavo preselil naš dolgoletni mežnar Franc Pezdirc s svojo
družino. Ker je bil to čas dopustov, mnogi niso bili navzoči pri
poslovilni maši 10. avgusta 2008. Dogodek je bil zanimiv za
vse krajane, kljub temu, da vsi nimajo stikov z župnijo ter da je
v KS Rova kar precej na novo priseljenih družin.
Franci Pezdirc se je s svojo mlado ženo Marjano priselil v
župnijo Rova pred 22. leti. Kot mlad mož je takoj prevzel od
govorno delo mežnarja. Z Marjano nista bila dolgo sama. Že v
istem letu sta dobila naraščaj – sina Jureta. Za njim so prihajali
še drugi otroci: Rok, Eva, Neža, Jakob in v letošnjem letu še
mali Martin. Kljub številni družini je bila Marjana pri skrbi za
župnijo Francijeva desna roka, kot je sam dejal ob slovesu, saj
je ona nosila glavno delo pri čiščenju in krašenju cerkve, pranju
cerkvenega perila in drugih delih.
Franci je bil nepogrešljiv člen pri pripravi na praznovanje
pomembnih cerkvenih praznikov, kot sta božič, velika noč ter
16 drugih svečanostih v župniji. Poleg vsega naštetega pa je bila
nepogrešljiva tudi njegova strokovna pomoč pri obnovi stre
he, zvonika ter drugih cerkvenih objektov.
Dejavni so bili tudi drugi člani družine, starejša sinova kot
ministranta, dekleti pa v pevskem zboru.
Pri poslovilni maši smo se zahvalili tudi v imenu KS, Franciju
za strokovno pomoč in nasvete, Marjani pa za prevzem tajni
ških del po smrti Ani Pezdirc, do nastopa nove tajnice.
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Simon v svojem kajaku

Ob sklepu bogoslužja smo Franciju in Marjani v znak zahva
le izročili skromno darilo, ki bo vso njuno družino spominjalo
na leta preživeta v župniji Rova in zaželeli vse lepo v novem
domu na Trnjavi.
Da je bilo slovo od Pezdirčevih res prisrčno, so poskrbele
pridne gospodinje krajevne skupnosti Rova s pogostitvijo in
krajani KS Rova s svojimi prispevki.
Da pa mežnarija na Rovah ni dolgo samevala je poskrbel
Alojz Levstik z družino. Tudi njim želimo, da bi se v novem
okolju dobro počutili, za kar se bomo po svojih močeh trudili
tudi krajani.
Ivanka Bolta
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SPLAVITEV »PRVONAREJENCA«
Prva splavitev – veslač Jure

Kajak na bregu
Malce nenavadno vabilo, ki se je začelo z »Vabim te na
splavitev mojega prvonarejenca…« sem dobila v soboto, 18.
oktobra. Ko sem brala naprej, mi je postajalo bolj jasno. Naš
sovaščan, navdušen modelar, Simon Potočnik, se je lotil never
jetnega projekta. V sicer »dolgih« dveh letih mu je uspelo izde
lati čisto pravi kajak, iz 6 milimetrov debelih smrekov ih deščic.
Seveda mi radovednost ni dala miru, da se ne bi zapeljala do
Gradiškega jezera, kjer naj bi se ta dogodek zgodil. Manjkalo
le še nekaj minut do ure, ko je bila napovedala prva vožnja.
Simona še ni bilo, po jezeru smo pogledovali najbolj radove
dni sovaščani in njegovi prijatelji. Le ribič je sedel na bregu in
lovil ribe. Točno ob 16.00 uri se je pripeljal (z avtomobilom
seveda). Na strehi se je bleščal njegov lepotec, daljši od avto

mobila. Odpel ga je in odnesel na breg jezera. Obkolili smo ga,
se čudili in spraševali po tehničnih podatkih. Plovilo za enega
veslača je dolgo dobrih pet metrov, široko nekaj čez pol me
tra in tehta dvajset kilogramov. Prav skromno je Simon dodal
še, da je kot rokodelec dobil certifikat pri Obrtno podjetniški
zbornici Slovenije za izdelek umetnostne obrti.
Simon se je kar malo obotavljal, mi pa bi le radi čim prej
videli, če ta stvar zares plove po vodi in seveda drži vodo. Ja,
verjetno tudi sam ni bil čisto prepričan, saj je hotel najprej »na
močiti« evropskega prvaka v kajaku na divjih vodah Jureta Me
gliča. Tako se je prvi v kajak usedel Jure (Simon se je doma na
travi) in zaveslal proti sredini jezera. Zaploskali smo in zraven
še zapeli, saj je Jure ravno tisti dan praznoval rojstni dan. Vese
lo je veslal sem ter tja, se še malo namočil, obrnil pod vodo ter
nasmejan priveslal nazaj k bregu. Seveda smo hoteli videti tu
di Simona, kako vesla v svojem »prvonarejencu«, kot ga je ime
noval, on pa na to ni pomislil. Nagovorili smo ga in tako dobro,
kot je izdelal kajak, je tudi veslal. Počasi so se opogumili tudi
gledalci in nekaj se jih je preizkusilo v veslanju. Njihovi obrazi
so izdajali, da so navdušeni. Kot se za pravi krst spodobi, smo
zaključili s kozarčkom šampanjca in slastnim pecivom, še malo
poklepetali in Simonu zaželeli še kakšen modelarski podvig.
Alenka Pavlič
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POTEPANJE PO ROMUNIJI (13. – 19. oktober 2008)
ROMUNIJA – DOMOVINA GROFA DRAKULE IN PRIJAZNIH LJUDI
Romunija – država, ki je povprečen turist ne izbere za svoj
turistični cilj. Saj je tam ena sama revščina in še okradejo te
povrhu, kajne?
Ko pa te pot po spletu naklučij zanese v ta del Evrope, vsi
predsodki izginejo in zaželiš si, da bi lahko vsaj nekaj njihove
preprostosti in gostoljubnosti ponesel skozi mejo v Sloveni
jo. Obisk te države je bil kot sprehod nazaj v čas, ko smo po
cestah prehitevali konjske vprege, potrpežljivo čakali v vrstah,
ponosno častili svojo zgodovino in si znali vzeti čas za prija
telje.
V deželo Transilvanijo, domovino grofa Drakule, smo se
odpeljali z avtomobilom in tako doživeli to državo še bolj od
blizu. Peljali smo se skozi prostrana nižavja, s trajektom pre
šli Donavo, na poti srečevali konjske vprege kot v starih časih,
se vozili mimo idiličnih vasic in na koncu prvega dne pristali
v Bukarešti. V glavnem mestu Romunije nas je predvsem pre
vzela Ceausescuva palača, druga največja stavba na svetu.
18 Romunom stavba predstavlja simbol žrtev in groze, a vendar
dandanes kot turistična atrakcija tudi vir zaslužka in kruh 2000
zaposlenim, ki dnevno skrbijo za njeno vzdrževanje. Romunija
velja za eno najrevnejših držav med članicami Evropske unije.
A kljub temu nismo srečali domačina, ki bi se pretirano prito

Pogost prizor

Učenci nosijo uniforme
ževal. Z majhno plačo se nekako znajdejo. Pridih socializma je
prisoten še marsikje. Ko smo v banki ponižno s potnimi listi v
rokah čakali, da nam evre spremenijo v 'leve', smo se komaj sli

šno upali pogovarjati. Postopek je bil dolg in dvakrat neuspe
šen. Kot politi kužki smo hitro zapustili 'mogočno' banko, sreč
ni, da smo prišli nazaj do svojega denarja. Z ljudmi v uniformah
se pač ni za hecat! To so bile pravzaprav tudi edine osebe, ki
nam v Romuniji niso poklonile nasmeška. Še ubogemu ciganu,
ki nas je na cesti poskušal naplahtati, se je vse skupaj zdelo
nekam smešno. Nasveti dobrosrčnežev, naj vozimo z zaklenje
nimi vrati in zaprtimi okni res niso bili odveč.
Bukarešta je sicer vredna ogleda, vendar prepolna avtomo
bilov in ljudi, zato smo bili veseli, ko smo se odpeljali nazaj na
deželo. Avtocest v Romuniji skoraj ni, lokalne ceste pa pove
čini tudi niso primerne za hitro vožnjo. Prilagodili smo se do
mačinom, katerim se začuda nikamor ni mudilo. Čeprav živijo
v zelo preprostih razmerah, se zdijo nadvse dobre volje in si
imajo ogromno povedati. Pred hišami sedijo na stolih in klop
cah, po cestah pa se podi mladina. Vedno znova nas zaustavi
kakšna kravca v iskanju boljše paše na drugi strani ceste. Ne
uspe nam preveriti, če naš jekleni konjiček še potegne čez pet
deset na uro. Ko pred neko veliko luknjo v asfaltu pritisnemo

na zavoro, se je zgodil BUM. Le od kod se je vzela tale zastava
za nami in zakaj se njen voznik skoraj joka in obnaša, kot da bi
ga mi zadeli. Ko izstopimo, nam je vse jasno. Naš avto je stak
nil le prasko, njegov pa je razpadel v več kosov. Ker angleščine
ni zastopil, smo ga tolažili kar v slovenščini. Nič ni pomagalo,
zato smo odpeljali naprej. Ubogi moški. Mi pa v makini na to
plem. Komu mar tista praska!
Končno na cilju - v mestecu Medias. Prvi vtis mesta je bil,
kot bi pristali v Kamniku ali Škofji loki. Izvedeli smo, da je bilo
res zgrajeno v istem času. Ta del Romunije je bil nekdaj močno
pod nemškim vplivom, na kar spominjajo napisi na stavbah,
notranja arhitektura in ohranjeni običaji. Naslednje tri dni smo
preživeli predvsem na tamkajšnji osnovni in srednji šoli. Pre
senetilo nas je, da učenci ne nosijo copat kakor pri nas, nosijo
pa šolske uniforme. Red in disciplina tukaj še nekaj pomenita.
Urejenost zvezkov, lepa pisava in obnašanje so predmet oce
ne. Računalniško sta bili šoli bolje opremljeni kot marsikatera
slovenska, kljub napredku pa se zdi, da jim je uspelo ohraniti
nekaj dobrih starih navad, po katerih se nam le toži. Gostitelji
so nam postregli tradicionalno domačo hrano in nas poučili v
romunskih plesih. V zaključnem enodnevnem izletu po deželi
19
Transilvaniji smo si ogledali še zasnežno karpatsko visokogorje
in privlačni srednjeveški mesti Birtan in Šigisuara, kjer je grof
Drakula preživel štiri leta svojega življenja. Prav nič nas ni bilo
strah, ko smo stali pred njegovo hišo in domov smo prišli živi
in zdravi ter polni prijetnih vtisov. Obisk Romunije je bil zares
nekaj posebnega, v spominu pa nam bo ostala predvsem pri
jaznost in gostoljubnost ljudi, ki so nam svojo državo predsta
vili s srčnostjo in ponosom.
Zdenka in Peter Wicher

Pogostitev domačinov

Druga največja zgradba na svetu
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Potepanje po Zahodni Sahari
Sonce, pesek, mir, kampiranje, zvezdnato nebo, Sahara...
Odločitev o letošnjem dopustu je bila izbrana v hipu.
V naši popotniški skupini nas je pet. Andrej in Špela, ki zelo
dobro poznata to področje, Iztok s svojo Toyoto ter midva z
Bojanom. Naš namen je iti proti jugu Zahodne Sahare po pisti
relija Pariz-Dakar in se nato vračati ob obali Atlantskega ocena
nazaj v Maroko.
Na začetku nekaj besed o zgodovini Zahodne Sahare. Za
hodna Sahara je 266 000 km2 velika država ob severozahodni
obali Afrike, ki meji na Maroko, Alžirijo in Mavretanijo. Njen sta
tus je nerešen že 30 let. Od 60. let prejšnjega stoletja, ko je bila
še španska kolonija, je Zahodna Sahara na Seznamu nesamo
upravnih ozemelj Združenih narodov. Leta 1975 so se Špan
ci umaknili iz države, pod pritiskom gibanja za neodvisnost
Zahodne Sahare, Fronte Polisario. Umik Španije sta izkoristili
sosednji državi Maroko in Mavretanija in okupirali Zahodno Sa
haro. To je bil povod za 16 let trajajočo vojno. Mavretanija se je
leta 1979 umaknila, Maroko pa še danes vztraja pri svojih oze
20 meljskih zahtevah. Leta 1991 je bilo pod okriljem Združenih na
rodov podpisano premirje med Marokom in Fronto Palisario.
Danes Maroko okupira večji del ozemlja Zahodne Sahare in
ga obravnava kot del svojega nacionalnega ozemlja. Ozek pas
na vzhodni strani peščenega zidu (na sliki roza črta), dolgega
2000 km, ki so ga Maročani zgradili v času vojne ob meji z Al
žirijo in Mavretanijo, pa je pod upravo Fronte Palisario. Misija
Združenih narodov skrbi, da se premirje ne poruši, njena na
loga pa je tudi izvesti referendum o neodvisnosti, na katerega
Saharci sedaj čakajo že 17 let.
Na ozemlju, ki je trinajstkrat večje od Slovenije, po podatkih
iz leta 2004 živi 267 000 ljudi (brez maroške vojske), na ozem
lju pod upravo Fronte Palisario pa 30 tisoč ljudi. V begunskih
taboriščih v Alžiriji naj bi živelo 170 tisoč Saharcev, ki so v času
vojne zbežali v sosednjo državo.
Pokrajino Zahodne Sahare predstavlja nerodovitna pušča
va, kjer sicer ni ne kmetijstva in ne industrije, vendar pa ni brez
naravnih bogastev in turističnega potenciala. Tam se nahaja
eno največjih nahajališč fosfata, Atlantski ocean ob obali Zaho
dne Sahare pa je eno najbogatejših območij z ribami na svetu.
Če se bodo govorice, da je tam nafta, izkazale za resnične, pa
se Zahodni Sahari sploh obeta še pestra prihodnost.
Pot začnemo v Marrakechu, kjer nas čaka Iztok z avtom. Na
slednji dan že začnemo z našo potjo proti jugu. Pot nas vodi
skozi hribovito pokrajino Anti-Atlasa, s slikovitimi berberskimi
vasicami ob cesti. Na poljih delajo ženske in osli. Prvo noč na
prostem preživimo zraven mesta Tafraout, med balvani, katere
je leta 1984 belgijski umetnik s pomočjo lokalnih gasilcev in 18
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Sončni zahod v Zahodni Sahari

ton barve obarval v modro, rdečo, oranžno in roza. Z Bojanom
razvijava strategijo za najhitrejše postavljanje šotora, čez par
dni je to že rutina.
Naslednji dan v Agadirju, modernem turističnem mestu, na
kupimo hrano, vodo in ostale potrebne stvari za preživetje v
puščavi in nadaljujemo proti Semari, ki je že v Zahodni Sahari
in naše zadnje mesto pred dnevi v puščavi. Pred vsakim kra
jem in ob večjem križišču je kontrolna točka, kjer policisti/žan
darji preverjajo potne liste. Policisti so prijazni, nasmeh je nji
hova obvezna oprema. Poleg vprašanja »kako ste«, jih vedno
tudi zanima poklic in kam potujemo. Če imaš srečo, ti ponudijo
še sendvič, ki ga ravnokar malicajo. Policisti govorijo franco
sko, angleščina je v tem delu sveta neuporabna. Na vprašanje
»kam«, odgovarjamo, da v Layounne, glavno mesto Zahodne
Sahare, ki leži ob Atlantiku. Vožnja po pisti Paris Dakar sicer ni
prepovedana, vendar bi vzbudili preveč njihove pozornosti,
saj bi bili po mnenju Maročanov preblizu peščenega zidu in
Fronte Polisario. Da policisti ne preverjajo le potnih listov, smo
kmalu ugotovili. Ob vhodu v krožišče je bil stop znak, naša
kolesa pa se niso popolnoma ustavila, ampak smo se počasi
vključili v krožišče. Na drugi strani krožišča nas ustavi policist,
ki po kontroli dokumentov zahteva, da plačamo 400 dirhamov,
kar je priližno 40 evrov. Sledi razgibano Iztokovo pojasnjeva
nje, ki razen nekaj besed ne zna francosko in tako predvsem
z neverbalnim jezikom dopoveduje policistu, kako majhen je
naš prekršek. Ta je pri volji za pogajanja in povabi Iztoka, da
skupaj opazujeta druge avtomobile, kako upoštevajo znak. Pri
tem se oba odkrito zabavata. Na našo srečo se dva avtomobila
od petih ne ustavita. Verjetno domačina, ki že poznata njihove
pasti. In ko Iztok vzame blok in želi še narisati, kako pa vozimo
pri nas doma, policist med smehom zamahne z roko in nam
zaželi srečno vožnjo.
Takoj imamo že pester začetek potovanja, v avtu se pokvari
jo okna. Ne gredo ne gor, ne dol. In ko se je to zgodilo, je bilo
eno okno ravno dol. To pomeni, da cel dan vozimo z odprtim
oknom. Kar je neprijetno, predvsem če naletiš na peščeni vi
har. Nekaj kilometrov pred Semaro vidimo le par metrov pred
seboj, pesek imamo v trenutku povsod. Hitro šeš (ruta) na gla
vo, tako da se vidijo ven le oči. V Semari najprej iskanje elek

Zahodna Sahara
tričarja, za to poskrbita Iztok in Andrej, ostali pa na zajtrk. Na
omleto s kumino ter kavo in čaj. Kava je bolj mleko s kavo kot
kaj drugega. Verjetno Nescafe, ki je ena od treh nepogrešljivih
uvoženih stvari v Afriki. Coca Coca, Nescafe in majoneza. Mo
goče lahko dodamo še mleko v prahu. Lokali so polni, samih
moških seveda, saj nimajo zaposlitve in nekaj pač morajo po
četi. Vsi gledajo televizijo, ki je v skoraj vsakem lokalu. K sreči
je oddaja o živalih in ne kakšna arabska limonada, katero smo
imeli priložnost spremljati prejšnji dan.
Zgodaj popoldan pa zares. Začenjamo pot po pisti ParizDakar. Dva dni in pol ne srečamo nikogar, vidimo le kamele,
še nomadov nobenih. GPS je sedaj skoraj enakovreden član
odprave. Puščava se spreminja, nekaj časa je rdečkast pesek,
potem bel, vmes kamni. Tu in tam sipine, sem ter tja kakšen
vodnjak. Včasih je puščava hribovita, drugič sama ravnina na
vse štiri strani neba. Od dreves vidimo le akacije, ki imajo tudi
po nekaj centimetrov dolge bodike. Pred tremi meseci je de
ževalo, zato je puščava precej zelena. To pomeni, da je precej
šopov trave, ponekod pa so cele površine na gosto posejane
z majhnimi bilkami trave, tako da od daleč zgleda kot travnik.
Sonce je močno, vendar vseskozi malo pihlja, tako da ni pre
vroče. Šeš je odlična zaščita pred vetrom, peskom in soncem.
In seveda priročno sredstvo za prikrivanje neumitih las in nika
kršne frizure. Videli smo tudi gozdove in reke. Fatamorgana.
Sončni vzhodi in zahodi so prekrasni, že prav kičasti. Če se
le da, kampiramo pod kakim drevesom, vendar je potrebno

Sipine v Sahari

paziti, da šotor ne postaviš ravno na akacijeve trne. Spanje v
puščavi je super, spim kot dojenček. In ko se zjutraj zbudim,
samo dvignem glavo in vidim prelepe barve sončnega vzho
da.
Po dveh dneh in pol miru od nekje pridrvi vojaški džip in
nas ustavi. Sledi povabilo do bližnjega vojaškega kampa, kjer
je par šotorov in nekaj vojakov. Čudno se nam zdi, da so na
tem področju, saj bi morala maroška vojska biti 100 km bolj
vzhodno, ob peščenem zidu. Pojasnijo, da je to na novo vzpo
stavljena kontrolna točka. Imamo res srečo, šele tri tedne so tu,
pa smo jih že našli. Začnejo pregledovati potne liste, zastavijo
nam kup vprašanj. Pojasnjujemo, da smo turisti in nimamo ni
kakršnih namenov prekupčevanja, ki je sicer tu edini zaslužek
Saharcev. Medtem ko kontaktirajo s štabom in preverjajo naše
podatke, nam ponudijo maroški viski, to je zeleni čaj z meto in
z obilico sladkorja. Oficir je prijazen mladenič, ki je bil eno leto
v okviru misije Združenih narodov v Mostarju in se spomni kar
nekaj bosanskih besed. Pravi, da mu je všeč bosanska glasba.
Podarimo mu CD z glasbo Gorana Bregovića. Sicer ga tam v
puščavi nima kje poslušati, ampak recimo da bo kmalu šel kam
drugam. Maročanom je služba v Zahodni Sahari kazen, nihče
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si ne želi biti tu v puščavi, med Saharci, ki jih, logično, grdo gle
dajo. Po tem, ko ugotovijo, da je z nami in našimi dokumenti
vse v redu in da lahko nadaljujemo pot, nas oficir povabi na
kosilo. Ko vidimo, da so nam vojaki vzeli skoraj dve uri časa, in
to ravno sredi dneva, ko bi nam že prijalo kaj pojesti, se odlo
čimo, da je kar prav, da se odkupijo s kosilom. Gremo v njegov
šotor, v katerem je postelja, mizica in po tleh preproge. Sezu
jemo čevlje, usedemo se na tla in za začetek pijemo čaj. Nato
pa kosilo, perutnina z zelenjavo, zraven obvezno kruh. Jemo
vsi iz iste posode, z desno roko in s kruhom zajemamo jedi iz
sklede. Prijazno se poslovimo in gremo novim dogodivščinam
naproti. Ugotovimo, da imamo ravno dovolj časa, da si ogleda
mo nekaj tisoč let stare gravure dve uri vožnje naprej in si tam
blizu poiščemo prenočišče. Po 10 kilometrih vožnje novo pre
senečenje. Spet vojaška patrulja, ki noče slišati, da so nas uro
nazaj že preverjali njihovi kolegi. Oni so druga brigada. Po eni
uri ugotovijo, da se bliža noč in da je najbolje, da jim sledimo
v 60 kilometrov oddaljeno vojaško bazo, kjer bomo prespali.
Seveda so nam vzeli potne liste, tako da druge izbire, kot jim
slediti, nimamo. Vmes se vsi skupaj ustavimo pri gravurah, kjer
nam dajo 10 minut časa za ogledovanje in fotografiranje. V
bazo pridemo, ko je že trdna noč. Žandarji nam berejo levi
te, da se gibamo po nevarnem minskem območju. Pretiravajo,
saj Andrej to področje zelo dobro pozna in ve, da tu ni min.
Poleg tega jih zagotovo ni na pisti, kjer je potekal reli. Predvide
vamo, da imajo najbrž probleme s prekupčevalci. Pravijo, da
smo njihovi gosti in ne zaporniki, ampak potne liste nam bodo
vrnili naslednje jutro. Viski, ki ga hranim za moj rojstni dan, še

DETEL’CA – glasilo Turistično kulturnega društva ROVA

Najbolj sigurno prevozno sredstvo
naprej skrivam v nahrbtniku, ga bomo popili en dan kasneje.
Do takrat smo pa gostje polkovnika, ki nam v svoji rezidenci
ponudi večerjo, postelje in močno zaželjen tuš. Polkovnik je
prijazen gospod, ki mu je tam malo dolgčas, zato smo mu pri
jetna sprememba. V treh mesecih smo druga skupina turistov,
ki se vozi po tem področju. Tudi prejšnjo skupino, Francoze, so
vojaki »povabili« v bazo. Sumimo, da vojaki iščejo turiste, zato
da polkovniku popestrijo večere. Zjutraj po zajtrku nam vrnejo
22 potne liste in nas pospremijo do piste.
V naslednjih dneh nadaljujemo z občudovanjem puščavskih
barv. Vidimo grobišča iz predislamskih časov in veliko čred ka
mel. Zahodna Sahara je še zelo neraziskana, zato je tam polno
fosilov in puščic iz časov, ko je bila Sahara še savana. Nekajkrat
se je zgodilo, da je naša Toyota preveč zakopala in smo morali
zavihati rokave, odkopati pesek in ji pomagati naprej. Dnevno
smo v puščavi prevozili okoli 100 kilometrov.
Saharci so zelo gostoljubni. Če se približaš njihovi hajmi
(šotoru), te bodo skoraj zagotovo povabili notri. Na začetku
ponudijo čaj ter kamelje ali kozje mleko, ki ju sladkajo. Obi
čajno ponudijo tudi za jesti. Obiskali smo hajmo, v kateri so
bile same ženske in imajo okoli sto koz. Tudi drugače so koze
in hajme v lasti žensk, kamele pa v lasti moških. Ponudile so
nam v pesku pečen kruh, amlou (namaz s strtimi arašidi ali
mandlji, medom in arganovim oljem) in kozje maslo. Po jedi
smo se malo ulegli in zadremali, kar je v teh krajih običajno,
saj je to znak, da so gostje zadovoljni in se dobro počutijo pri
gostiteljih. Kljub povabilu, da lahko pri njih prespimo, smo po
nekaj urah odšli naprej. V zameno za njihovo gostoljubje smo
jim pustili nekaj zelenjave in sadja, česar v puščavi zagotovo
nimajo. Drugače pa smo bili prvi (tuji) gostje po treh letih. Ni
ravno pretirane gneče.
Saharci govorijo hasanijo, dialekt arabščine, starejši zaradi
španske okupacije še vedno znajo špansko. Zaradi maroške
okupacije pa v glavnem govorijo tudi francosko.
Po osmih dneh vožnje po notranjosti države pridemo do
jugozahoda Sahare, do Atlantika. Puščava sega vse do morja.

Napolnimo naše zaloge vode in bencina. Bencin je tu poceni,
dobre 4 dirhame (približno 0,4 evre) za liter. Maroko želi s tem
spodbuditi priseljevanje v Zahodno Saharo, Maročani dobijo
ogromno spodbud za naselitev na ta del zemlje. Okupacija se
nadaljuje.... Poleg priseljevanja Maročanov, želijo pospešiti tu
di vrnitev Saharcev na njihove domove. Zato ob obali gradijo
naselja za Saharce, ki ostajajo prazna, kljub temu, da Saharci
ob vrnitvi iz taborišča oziroma iz področja pod upravo Fronte
Palisario, dobijo hišo zastonj.
Obala je precej strma, plaže so mivkaste. Temperatura mor
ja je ravno pravšnja za osvežitev, 20 stopinj. Od obale se ne
smeš preveč oddaljiti, saj so valovi veliki in morski tokovi moč
ni. Največje turistično mesto v Zahodni Sahari je Dakhla, ki je
raj za deskanje in kajtanje. Lepe bele sipine. V bližini Dakhle si
ogledamo Imlili. Sredi depresije je več majhnih slanih jezerc z
ribami.
Pot nadaljujemo proti Iraifiji. Tu je velika nevarnost min, zato
se vozimo in gibamo izključno le po pistah, niti za en meter
ne gremo z nje. Iraifija je majhna oazica sredi puščave, kjer je
termalni vrelec. Pred leti je francoska družba naredila 1875 m
globoko vrtino, zgradila dva bazenčka in nastavila Hassana za
upravnika. Voda v manjšem bazenčku, kjer lahko zelo udobno
ležiš, ima 45°C, v večjem, kjer lahko tudi zaplavaš, če ti vroča
voda še dopušča kaj energije, pa 49°C. Voda ima sicer vonj po
žveplu, ampak te čez nekaj časa ne moti več. Namakanje v vo
di pred spanjem pozdravi vsako nespečnost. To je tudi edini
kraj v Zahodni Sahari, kjer so komarji. Čisto majhni, katerih piki
pa začuda niso tako srbeli kot piki njihovih bratrancev pri nas.
Dva dni v Iraifiji je bilo dovolj, da obilico vode in to še tople
za povrh, izkoristimo za pranje naših že precej prašnih oblačil
in seveda pranje nas samih. Hassan pa je tako prijazen, da se
ponudi, da bo zaklal in pripravil kozlička. Pelje nas do bliž
njih nomadov, od katerih za 700 dirhamov (70 evrov) kupimo
kozlička. Kdor nima občutljivega želodca, gleda zakol in pri
tem ponovi učne ure anatomije pri biologiji. Hassan pripravi
za kosilo kozlička v juhi, zvečer pa ga speče na ognju. Dobro in
zdravo, meso brez umetnih dodatkov.
Na poti nazaj v Maroko postanek v glavnem mestu Laayoune, ki ni nič posebnega. Bolj zanimive so bližnje pojoče si
pine. S hojo po njih, izvabiš iz njih basovske glasove. Tik pred
koncem potovanja se ustavimo še v prijetnem berberskem me
stu Tiznit, znanem po srebrnini.
Potovanje je bilo res nekaj posebnega, po treh tednih še ve
dno nisem pogrešala mobitela, televizije, časopisov in drugih
stvari, ki nam kradejo čas in omejujejo svobodo. Kdor išče mir,
spanje pod zvezdnatim nebom, neokrnjeno naravo, prijazne
ljudi, gledanje zvezdnih utrinkov, potem je Sahara pravi naslov
tudi za vas.
Mateja Bizilj
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Za hladne zimske dni

Kava, čaj in aromatični napitki
Tako kava kot čaj sta v zmernih količinah zdravju prijazna.
Oba namreč, poleg drugih zdravilnih sestavin, vsebujeta tudi
antioksidante, ki imajo mnogo pozitivnih učinkov na zdravje in
tudi na splošno dobro počutje. Antioksidanti so hranila, ki
zmanjšujejo tveganje za razvoj raka, pomagajo zavirati razvoj
drugih obolenj, varujejo oči in kožo, sodelujejo pri nastajanju
hormonov, preprečujejo odmiranje celic, izboljšujejo delova
nje pljuč in lahko upočasnijo proces staranja. Med antioksidan
te spadajo betakaroten, selen, vitamini A, E in C, kar nekaj jih
vsebujeta tudi kava in čaj.
Kava in kofein, čaj in tein. Dolgo je prevladovalo mnenje,
da kava vsebuje kofein, čaj pa tein. Izkazalo se je, da je tein v
čaju enak kofeinu v kavi. Tein je torej kofein, ki ga pridobivajo iz
listov čajevca. Kofein v čaju je topljiv v vodi, zato ga naše telo
lažje prebavi, kofein v kavi pa v vodi ni topljiv, zato v našem
telesu ostane dlje in zagotavlja dolgotrajnejši učinek. Največ
kofeina vsebuje kava, nato črni čaj, zeleni čaj, najmanj pa beli
čaj. Nasprotno je z antioksidanti. Največ jih ima beli čaj, nato
zeleni in črni, najmanj pa kava.
Kofein ima pozitivne učinke. Njegovi pozitivni učinki so
razširjanje dihalnih poti, pospešitev srčnega utripa, pospešen
pretok krvi, zmanjšanje občutka napora, zmanjšanje izgube
krvi pri ranah, je tudi šibek diuretik. Negativni učinki kofeina
pa so nespečnost in prebavne motnje, pri večjih odmerkih pa
tudi slabost, draženje sluznice, glavobol in nervoza, lahko pa
tudi razbijanje srca, vznemirjenost in budnost. Kofein v krvni
obtok vstopi skozi želodec in tanko črevo, učinkovati pa začne
15 minut po zaužitju. V telesu ostane nekaj ur. Če s pitjem ka
ve ne pretiravamo, jo pijemo v zmernih odmerkih, ima na telo
zdravilen učinek.
Kavovec iz katerega pridelujejo kavo, izvira iz etiopske po
krajine Kafa. Obstajajo zapisi o gojenju kave v Jemnu že v 6.
stoletju, v 13. stoletju pa je bilo pridelovanje, praženje in mle
tje kave za pridobivanje močno dišečega napitka razširjeno že
po vsem arabskem svetu. Vest o tej pijači so v Evropo prine
sli trgovci in v 17. stoletju opažamo širjenje pitja kave po vsej
Evropi. Kavarne so odprli na Dunaju, v Parizu in Londonu in
kmalu so postale priljubljena zbirališča politikov, umetnikov in
intelektualcev. V 18. stoletju se je proizvodnja kave močno raz
vila na Javi in po vseh Karibih. Navada pitja kave se je razširila
in eden od učinkov slavne ˝bostonske čajanke˝ leta1776 je bil,
da so Američani sprejeli kavo za svojo narodno pijačo. Danes
pijejo kavo širom po svetu, vsak narod pa ima svoj način pri
prave in postrežbe.

Kavni mlinček

Pridelovanje. Danes gojijo kavo v več kot 50 državah, če
prav pridobivanje sploh ni enostavno. Ker je občutljiva na
zmrzal, jo lahko uspešno gojijo v tropskih predelih. Plantaže
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potrebujejo skrbno nego, večinoma pa tudi ročno nabiranje.
Dozoreli jagodičasti sadeži takoj po žetvi se imenujejo ˝češ
nje˝. Kavni plodovi zorijo šest do osem mesecev in se med
zorenjem močno rdeče obarvajo, od tod tudi to ime. Znotraj
plodu sta dve zrni, ki ju je potrebno izluščiti iz mesnatega dela
in olupka ter posušiti. Tako dobimo zelena zrna – surovo kavo,
to je potrebno še spražiti in nato zmleti.
Vrste kave. Okus in vonj, značilnosti in kakovost kave se
izredno razlikujejo – ne le med posameznimi deželami, ampak
tudi med različnimi predeli iste dežele. Nekaj najobičajnejših
vrst kave na tržišču; Brazilia santos (Brazilija je največja sve
tovna proizvajalka kave), Columbia, Costa Rica, Guatemala,
Indonezija, Blue mountain (kava iz Jamajke, ena najdražjih
kav), Kona kai (kava iz Havajev), Kenya, Mexica maragogipe
(mehiška vrsta kave), Moka (kava iz arabskih dežel), Mysore
(indijska kava), Nicaragua, Tanzania kilimanjaro (afriška ka
va)…
Praženje in kuhanje. Od pravilne izbire zrn in zmlevka je
odvisno ali je skodelica kave dobra in priložnosti primerna. Pr
va stopnja do končne arome je praženje, saj se aroma sprošča
pod vplivom toplote. Bistvenega pomena je izbira dolžine tra
janja – s prekratkim kuhanjem dobimo slaboten, kiselkast vonj
in okus kave, s predolgim kuhanjem pa je aroma uničena in
ostane samo grenkoba. Za močnejšo kavo uporabimo večjo
količino kave na skodelico. Pomembno je tudi, da je kava sve
ža, najbolje je , da kupujemo manjše količine kave v zrnju in jo
sproti meljemo. Glede na način priprave, mora biti kava tudi
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primerno zmleta. Grobo in srednje mletje je za kuhanje kave v
vrčkih, perkolatorjih, cafetier ah in prevračalkah, drobno mletje
je za kuhanje kave s filtriranjem, mletje za ekspres kavo – to je
izredno drobno mletje in kava v prahu je za kuhanje kave v
džezvi. Od stopnje praženja kavnih zrn je odvisna prefinjenost
in okus, moč je odvisna od uporabljene količine kave. Pozna
mo svetlo praženje (nežna aroma), srednje močno praženje
(bolj poudarjena aroma in vonj), temno praženje (močen vonj
in okus) ter Evropsko praženje (zelo temno praženje za močno
aromo in močno kavo).
Kava po svetu. Kava je vsesplošno priljubljena mednaro
dna pijača, a pijejo jo ljudje z različnim okusom, kulturo in tra
dicijo. Posledica tega je, da je vsaka dežela razvila svoj lasten
način priprave, postrežbe in pitja kave. V večini evropskih dr
žav začnejo dan z mlečno kavo, kasneje, običajno po obroku,
pa nadaljujejo s skodelico močne, črne kave. Američani radi
pijejo črno kavo ves dan, tudi med obrokom ali po njem. Na
Bližnjem vzhodu pijejo kar precej močno kavo, postrežejo pa
jo po doslednih pravilih.
Torej, če se počutite utrujeno, ste brez moči in energije, si
mirne vesti privoščite skodelico kave, ki je dandanes najbolj
24 splošno razširjena psihoaktivna snov. Je poživilo, za katerega
ljudsko zdravilstvo že dolgo ve, da žvečenje kavnih zrn po
maga pri glavobolu, malariji in splošni oslabelosti. Če s pitjem
kave ne pretiravate, jo pijete v zmernih odmerkih, takrat ima na
telo zdravilen učinek.
Naslednjič pa kaj več še o čaju in aromatičnih napitkih. Do
takrat pa veliko užitkov ob pitju dobre kave, po možnosti v
čim boljši družbi, kar ima še dodaten zdravilni učinek. Pa lep
pozdrav.
Petra Herga
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Predbožične delavnice
Letošnji adventni čas se je začel prav zimsko, saj je sneg
na sveže pobelil pokrajino. Vzdušje je v naših domovih zato
še bolj praznično. Da so domovi lepo okrašeni z adventnimi
venčki, smo poskrbeli tudi člani turistično kulturnega društva
na predbožični delavnici. Seveda lahko kupimo že izdelane
venčke, a tisti, ki jih naredimo sami, so mnogo lepši.
Kar nekaj idej za izdelavo in krasitev nam je tudi letos podala naša izkušena krajanka Katarina Grčar, ki nam je pri spletanju
venčkov iz cipresinih in smrekovih vejic vseskozi pomagala. Pri
krašenju venčkov smo uporabili vso svojo domišljijo in na zelenje dodali razne okraske, storže, šipkove plodove,… Nastali
so čudoviti izdelki in veseli smo bili vedrih obrazov ustvarjalcev zares izvirnih venčkov.
Z našimi najmlajšimi obiskovalci smo se lotili nekoliko lažjega
dela, saj je vezanje venčkov zanje le prezahtevno. Tudi oni so
poskrbeli, da bo njihov dom krasil kakšen okrasek. Iz filca so
namreč izrezali zvezdice različnih barv, ki so jih nato poljubno
lepili skupaj in jih okrasili z bleščečimi barvami. Predbožični
26 čas je tudi čas, ko si sorodniki, prijatelji in znanci pošiljamo
voščilnice z iskrenimi željami. Ročno izdelane voščilnice, še
posebej, če jih izdelamo sami, so bolj osebne in prejemnik čuti
v njih mnogo več kot samo besede. Tako smo si lahko na delavnici izdelali novoletne voščilnice z motivi iz papirja.
Kot sem zapisala že v uvodu, se je adventni čas začel s
snegom in sobotno jutro – čas delavnice, je bilo verjetno namenjeno odmetavanju snega, zato nas je obiskalo nekoliko
manj krajanov kot običajno. Sneg pa je sigurno razveselil naše
najmlajše, ki smo jih še najbolj pogrešali.
Alenka Pavlič

Adventni venček
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V stiski spoznaš
pravega prijatelja

Vsak začetek je težek

Pod budnim očesom mentorice

Kako kruta in neusmiljena je lahko moč ognjenih zub
ljev, smo 2. novembra 2008 , spoznali v družini Koder
man iz Zagorice pri Rovah. V večernih urah je ogenj zajel
naše gospodarsko poslopje. Le hitri odzivnosti vaščanov,
gasilcev CPV Domžale, PGD Rova in ostalih prostovoljnih
gasilskih društev gre zasluga, da gospodarsko poslopje
ni zgorelo v celoti. Radi bi se vam iskreno zahvalili za
vašo pomoč.
Prav tako bi se radi zahvalili vsem sosedom, krajanom,
sorodnikom, Jazbec Leonu z ekipo, Strojni krožek Dom
žale, Govedorejskemu društvu Domžale, Veterinarski za
vod Domžale, podjetju DOREMA d.o.o. ter delavcem
podjetja DOREMA, Esal Anhovo d.o.o., Wienerberger
Opekarna Ormož d.d., SAM Domžale d.o.o., donator
jem lesa in krme.
Krajanom KS Rova pa se zahvaljujemo za denarne pri
spevke s katerimi ste nam omogočili, da je nastala škoda
v veliki meri sanirana. Članom upravnih odborov KS Rova,
PGD Rova, TKD Rova pa še posebej hvala za organizacijo
pobiranja prostovoljnih prispevkov in ostale pomoči.

Radi bi se zahvalili vsem, ki so nam kakorkoli priskočili na pomoč
ter s tem pokazali solidarnost, pripravljenost pomagati sočloveku, 27
sokrajanu, sosedu, prijatelju v stiski.
Kodermanovi iz Zagorice pri Rovah

