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Dva velika dogodka in eden za povrh

Sedemnajst županov, vrtec in poslanci
Najobsežnejši slovenski projekt doslej so s podpisi potrdili v občini Komenda. – Vrtec, ki so ga
zgradili rekordno hitro, so tudi slovesno odprli. – Občino so že drugič obiskali poslanci SDS; tokrat
še bolj številčno.

Skupinski posnetek po podpisu – Poleg MOL v projektu sodelujejo
primestne občine, lastnice javnega holdinga Ljubljana in sicer Medvode, Brezovica, Dobrova-Polhov Gradec, Škofljica, Dol pri Ljubljani in
Horjul ter občine pristopnice Ig, Velike Lašče, Domžale, Kamnik, Komenda, Mengeš, Trzin, Lukovica, Moravče in Vodice.

Gostitelj Tomaž Drolec, župan Komende, in nosilec projekta Zoran
Jankovič, župan Mestne občine Ljubljana, sta po uvodnem nagovoru
začela podpisovanje pogodbe s 17 župani.

Saj ste najbrž že slišali za pregovor o treh stvareh za dober izid. No, v
občini Komenda smo jih med izidoma novembrske in današnje Aplence
doživeli. Tri, velike, dogodke, ki so na kratek in dolgi rok prav gotovo
pomembni in dobri za Komendo.

Sedemnajst županov pri Čubru
Začnimo pri zadnjem, ki se je zgodil v torek, 15. decembra. Po vseh
nekaj desetletnih medijskih izkušnjah sem ga poimenoval kar za zgodovinskega, nadvse pomembnega v slovenski samostojnosti na ravni lokalnega usklajevanja in sporazumevanja. Na Križu, v gostilni pri Čubru,
se je namreč zbralo 17 županov slovenskih občin in podpisalo Pogodbo
o pristopu reševanja ravnanja z odpadki, v katerega bo poslej vključenih
414.000 prebivalcev širše obljubljanske regije. Projekt je vreden kar
144 milijonov evrov, pomemben pa je zaradi sofinancirane nadgradnje
Regijskega centra za ravnanje z odpadki RCERO Ljubljana in je uvrščen
v Operativni program razvoja okoljske in prometne infrastrukture za
obdobje od 2007 do 2013. Sprejela ga vlada in je v 65,88-odsotno sofinanciran iz kohezijskega sklada.
Vsi župani vseh 17 občin so bili zadovoljni za podpis in potrditev te

Naj bodo z nami celo leto na skupni
poti zdravje, mir, veselje in
ustvarjalno sodelovanje.
Vsem občankam in občanom želimo
vesel božič in srečno leto 2010.
Iskrene čestitke ob dnevu
samostojnosti
Župan občine Komenda
Tomaž Drolec
z občinsko upravo in Občinskim svetom
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Srečanje županov pri podpisu pri Čubru na Križu je bilo tudi sicer priložnost za pogovore, izmenjavo mnenj o načrtih, ciljih in lokalnih priložnostih v recesiji.
odločitve; posebno tisti južno od občine Komenda, ki so že nekaj časa
drago plačevali odvažanje odpadkov na različne lokacije po Sloveniji.
Verjamem, da je bil najbolj zadovoljen ljubljanski župan Zoran Jankovič, ki se je »otresel nevarnosti« (saj bi mu na primer pred leti prav
VSEM OBČANKAM IN OBČANOM ŽELIM LEPE
IN DOŽIVETE BOŽIČNE PRAZNIKE.
V PRIHAJAJOČEM NOVEM LETU NAJ VAS
SPREMLJAJO ZDRAVJE, MIR, VESELJE, SREČA
TER DOBRO MEDSEBOJNO SODELOVANJE IN
RAZUMEVANJE.
OB DNEVU SAMOSTOJNOSTI IN ENOTNOSTI ISKRENO ČESTITAM!
MIHA NOVAK
NAČELNIK UPRAVNE ENOTE KAMNIK
S SODELAVCI
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Komenda lahko odvzela ta pomemben kos pogače), in bo v prihodnjih
tridesetih letih Ljubljana največ tržila oziroma iztržila iz tega dogovora
in podpisa. Najmanj pa, verjamem, da je bi zadovoljen res naš župan
Tomaž Drolec, ki ga je podpisovanje nehote spominjalo na neuspešen
popolnoma enak, vendar po številu občin nekaj manjši projekt v suhadolski jami pred leti. Občina, pardon občani, bi od njega kar lepo živeli
s potrebnimi, če hočete nujnimi in urejenimi družbenimi dobrinami v
občini Komenda. In prav zaradi tega je bilo podpisovanje županov
17občin pri Čubru zgodovinsko pomemben dogodek, ki mu ni primerjave, saj se je o reševanju lokalnega problema dogovorila petina Slovenije (po številu prebivalcev). Skratka, velik prostor in to o tem, o čemer
se pred leti ni bilo moč dogovoriti doma v primerjalno majhni občini
Komenda.
A je bil dogodek, kot je na četrtkovi zadnji letošnji seji občinskega
sveta rekel župan, vendarle dober tudi za občino Komenda. Po negotovosti, zaradi takratnega NE pred leti, je sedaj občina v prihodnjih nekaj
desetih letih rešena skrbi, kam z odpadki. Po kakšni ceni pa se seveda
sedaj ne gre več spraševati.

Glasilo občine Komenda 11/2009
stvo v lepem vrtcu prav najmlajši prebivalci – otroci.
Ravnateljica Mira Rek je poudarila, da so v tem šolskem letu potrebe
po predšolskem varstvu močno poskočile. Zato se je občina odločila za
postavitev montažnega vrtca, ki lahko v 4 oddelke sprejme 56 otrok
prvega starostnega obdobja. In tako bo v tem šolskem letu vpisanih v 16
oddelkov 282 otrok.
Podžupan Mirko Kepic pa je poudaril, da je sedaj v občini še nekaj
prostih mest, vendar rešitev ni dokončna, saj je kar nekaj oddelkov v
prostorih osnovne šole, ki jih bo že jutri potrebovala spet šola. »Zato že

Pozdrav in zahvala najmlajših za vrtec

Bil je to tudi precej izjemen medijski dogodek s številnimi novinarji.

Vrtec
Drugi dogodek je bil krona rekordne rešitve varstva v občini, za katerega še letos poleti ni bilo najbolj gotovo, kako bo rešeno, da bodo domači otroci lahko v domačem vrtcu. Uspel je, in to rekordno hitro, v
nekaj kratkih tednih projekt mobilnega vrtca s štirimi oddelki. Otroci
oziroma starši z njimi so bili pravzaprav hitrejši z vselitvijo, kot pa so se
uspeli dogovoriti za slovesno odprtje. Pa so ga potem 8. decembra poudarjeno pozorno in slovesno odprli. Izvajalcem, načelniku Upravne
enote, domačemu in nekaj sosednjim županom, domačim nosilcem
projekta s podžupanom, ravnateljico, vodjem projekta in člani uprave
ter staršem so se s programom najlepše zahvalili za poslej urejeno var-

Vrtec so ob županu odprli še ravnateljica, podžupan in vodja projekta v
upravi.

nekaj časa načrtujemo izgradnjo vzhodnega prizidka pri osnovni šoli
Moste, kjer bi pridobili nekaj skupnih prostorov in štiri oddelke za dejavnost šole in tudi vrtca. So se pa tovrstne rešitve skupnega reševanja
izkazale za zelo uspešne, saj pomenijo enostaven prehod iz varstva v
šolo. Za projekt prizidka bodo še letos najbrž vse potrebne podlage za
vlogo za pridobitev gradbenega dovoljenja. Prizidek bo tako imel prihodnje leto prednost pred vsemi gradnjami. Sicer pa je v programu tudi
začetek gradnje medgeneracijskega centra, kjer bodo štirje oddelki za
varstvo otrok omogočali reševanje potreb v šoli in varstvu ter preprečevali dvoizmenski pouk. V programu pa seveda še naprej ostaja centralni vrtec.

Poslanci SDS v Komendi
Po obisku med prejšnjim vladnim mandatom pa so 30. novembra bili
na obisku v Komendi poslanci SDS iz tega dela Gorenjske. Med prvim
obiskom so jih v občini seznanili s projektom Medgeneracijskega centra, ki so ga potem tudi podprli v svojih organih. Tokrat pa so jim predstavili projekt bodočega Športnega centra Komende. Zanimiva, vsebinsko in razvojno vabljiva jutrišnja prostorska zasnova je tudi tokrat med
poslanci vzbudila pozornost in strinjanje z opredelitvami.
Andrej Žalar

Športni center v Komendi je vzbudil med poslanci SDS zanimanje.
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Župan Tomaž Drolec

Je luč na koncu
predora
Saj ni res - pa je: 39 strank v postopku za dovoljenje – Tudi prihodnje leto ne bo večjih razvojnih vlaganj, imamo pa poslovno cono.
– Na srečo nismo v zgodbi z evropskimi sredstvi.
Izteka se leto, ki ga je v celoti najbolj zaznamovala gospodarska kriza. Kako je nas zadela v občini?
»Vsekakor nas je in to na različnih področjih.
Najbolj jo občutimo pri prodaji zemljišč v poslovni coni, na našem velikem razvojnem viru.
Zaradi (ne)prodaje zemljišč je bil najbolj prizadet letošnji občinski proračun, ki je skoraj polovico manjši od načrtovanega. Zato so bili upočasnjeni in začasno tudi ustavljeni projekti v
šolstvu, še posebej pa v komunalni infrastrukturi s precejšnjim delom kanalizacije. V predalih
so ostali tudi načrti za obnovo Doma, za katerega imamo že nekaj časa gradbeno dovoljenje.
Vseeno pa moram ob teh ugotovljenih težavah zaradi krize povedati, da smo prav zato
izredno velik trud usmerili v pripravo bodočih
projektov in sicer za kanalizacijo, medgeneracijski center, za prizidek pri šoli v Mostah in za
projektiranje ter tudi dokončanje projekta
montažnega vrtca pri šoli v Komendi.
Pričeli smo s projektiranjem izgradnje športnega centra. Celo leto je potekalo in še poteka
tudi pridobivanje smernic za občinski prostorski načrt. Potrditev pričakujemo v naslednjem
letu 2010.«
Poznamo vas po tem, da ste vedno »pozitivni optimist«, kot pravimo, in to tudi večkrat poudarite. Pričakujete, da bo prihodnje
leto šlo bolje?
»Najprej moramo zgraditi komunalno infrastrukturo na stavbnih zemljiščih v poslovni
coni. Pogodbeni rok je določen in sicer sta
tehnični pregled in prevzem opredeljena za
konec septembra 2010. Po dokončanju infrastrukture pa pričakujemo boljšo prodajo preostalih gradbenih parcel, s tem pa postopno nov
in oživljen začetek vseh načrtovanih gradenj v
naši občini.
Torej, v letu 2010 večjih vlaganj, kot smo jim
bili priča v preteklosti, ni moč pričakovati. Pripravili pa se bomo, da bomo v letu 2011 in naprej nadaljevali z začetimi programi, kar v prvi
vrsti pomeni dokončanje kanalizacije vključno
s celotno infrastrukturo, ki sodi zraven.«
Poudarjate kanalizacijo. Mimogrede, govori se o različnih možnostih za nadaljevanje. Je že kaj več znanega?
»Za fekalno kanalizacijo pripravljamo kompleten izračun za dokončanje skupaj z vsemi
stroški, ki sodijo običajno v tako gradnjo. V prvih mesecih leta 2010 se bomo tudi odločili, ko
bomo imeli jasno sliko o prihodkih in izdatkih v
naslednjih letih, ali za podelitev koncesije za
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izgradnjo kanalizacije, ali pa za posojilo. Slednje je neprimerno boljše za občane, vendar
bomo skrbno pretehtali eno in drugo možnost.«
Kaj pa ostali projekti? Očitno bo v prihodnje njihovo uresničevanje pretežno povezano »z motorjem«, ki ima ime Poslovna cona?
»Res je, ob tem pa bi rad najprej izpostavil
dogodek, ki je bil pred dnevi v naši občini, na
Križu. Z obiskom županov iz 17 občin, številnih medijev in po vsebinskem sporazumu je bil
to nedvomno eden od največjih dogodkov naše
občine, Gorenjske, pa tudi Slovenije. Podpisana je bila namreč Pogodba o pristopu občin
širše ljubljanske regije k sofinanciranju nadgradnje Regijskega centra za ravnanje z odpadki – RCERO Ljubljana.
Priznam pa, da sem pogodbo podpisal z
grenkim priokusom. Saj vemo, da smo imeli
tudi mi v občini Komenda vse pogoje, da bi za
malo manjšo zasedbo občin lahko postavili
MBO v naši gramozni jami. To bi bil močan
razvojni motor za prihodnje programe naše
občine. Žal je temu »motorju« izrazila negostoljubnost tako imenovana civilna iniciativa,
čeprav bo sedaj veliko večja MBO stala mnogo
bliže mondenega naselja Murgle v Ljubljani,
kot bi bila oddaljenost od Suhadol in Most.

V Mostah pri Kralju so pred dobrim tednom
opravili med vikendom pomemben gradbeni
poseg na državni cesti za izgradnjo kanalizacije in ureditev križišča.
Ostaja nam torej Poslovna cona za nadaljnji
razvoj. Vendar so nasprotniki cone tudi tukaj
poskušali in delno uspeli, da so od celotnih
stavbnih površin v coni izločili 70.000 kvadratnih metrov. Tam sedaj leži okrog 10 milijonov
evrov vrednih razvojnih zemljišč. Vendar pa bo
cona v načrtovani ureditvi v drugem delu vseeno
glavni vir v prihodnje za realizacijo omenjanih
načrtovanih programov oziroma projektov. Rad
pa bi slišal tiste, ki so nasprotovali (tudi v občinskem svetu) tovrstnim možnostim in razvojnim
pogojem, kako po njihovo načrtovati in kje do-

biti denar za prihodnji razvoj v občini.«
Kaj pa nepovratna sredstva?
»Večkrat se je že izkazalo, da so nepovratna
sredstva lahko tudi daleč najdražja sredstva.
Če bi se zanašali na ta denar, vsaj, kar zadeva
kanalizacijo, pred letom 2015 ne mogli računati nanjo. Za mnogo drugih projektov pa je
bilo že mnogokrat ugotovljeno, da postopek za
pridobitev sredstev gradnjo tako podraži, da
marsikdo danes ugotavlja, da bi bilo bolje, če
teh nepovratnih sredstev ne bi pridobil.
Priča smo danes 460 milijonom evrov, ki so
jih pridobile občine leta 2007 in 2008. Država
je svoj del 100-odstotno izpolnila in razdelila
občinam 160 milijonov evrov, iz evropske unije
pa od 300 milijonov, ki so vezani na državni
vložek, v občine za zdaj ni prišel še niti 1 (en)
euro; čeprav so vsi objekti že zgrajeni. Sliši pa
se, da država ni pravilno izpeljala vseh razpisov.
Zato nihče ne ve, kako se bo zgodba končala v
posameznih občinah, ki so že 2008 in 2009 računale na ta denar. Lahko smo samo srečni, da
nismo tudi mi v tej zgodbi, saj župani danes
rešujejo občine s kratkoročnimi posojili, čeprav
za denar iz Evrope nihče ne upa zagotoviti, da
ga bodo te občine sploh kdaj dobile!
Seveda po drugi strani v občini redno spremljamo vse razpise za šport, vendar vedno
mora občina za vpisnino nepovratnih sredstev
dokazati, da je sposobna brez njih investicijo
dokončati, kajti nepovratna sredstva se šele
naknadno vračajo občini, če se!«
No, pa bi ob teh nespodbudnostih lahko
ob koncu leta vendarle našla tudi lučko na
koncu predora, kot pravimo?
»Seveda. V petek, 11. decembra, je bilo izdano gradbeno dovoljenje za center Komende, na
katerem načrtujemo trgovino Mercator. Da je to
vsaj dve do tri leta prepozno, se vsi strinjamo,
ampak vidimo, da je bilo v postopek izdaje dovoljenja vključenih kar 39 posameznikov in
pravnih oseb. Tako smo danes lahko samo hvaležni, da je sploh prišlo do sporazuma in konec
koncev do izdaje gradbenega dovoljenja. Upam,
da tudi po osemdnevnem roku ne bomo reševali
kakšne pritožbe, ampak da bomo v prvi januarski Aplenci lahko že objavili prihodnji časovni
razpored izgradnje težko pričakovane trgovine.
Ta spodbudna novica pa naj bo tudi podpora moji iskreni želji za uspešno, zdravo, mirno
in pozitivno ustvarjalno leto 2010. Vsem občankam in občanom želim: SREČNO.«
Andrej Žalar

Aplenca
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Mlekomati kmetije Jamšek iz Komende

V soboto, 28. novembra, so bili v Kamniku
predani v uporabo trije mlekomati kmetije
Jamšek iz Most pri Komendi in sicer na Steletovi ulici, ob Mercator centru, na Bakovniku v
bližini Pošte in na Medvedovi ulici v bližini
gostišča Cesar. Cena litra vrhunsko kakovostnega mleka iz integrirane (sonaravne) pridelave ki mora ustrezati strogim predpisom, je
pod stalnim nadzorom inšpekcijskih služb, 1
EUR. Največ je vredno to, da bo to živilo
dnevno sveže, pridelano in porabljeno v okolju,
iz katerega izhaja tudi večina njegovih potrošnikov. Tako pridelano in ponujeno mleko se
odlikuje tudi po bistveno manjših obremenitvah z emisijami izpušnih plinov, ki nastanejo

pri njegovem transportu, ter po
manjši obremenitvi za okolje
zaradi možnosti povratne embalaže (steklenice ozaveščeni
potrošnik prinese s seboj!). Kot
je rekel eden izmed udeležencev, je odločitev za mleko ali
pa za kaj drugega stvar prioritet. Če se odločimo za zdravo
živilo, se bomo odločili za
mleko.
Na otvoritvi se je kljub deževnemu vremenu zbralo lepo
število ljudi. Prireditev je povezoval Joško Romšak iz Kamnika, v imenu Kmetijsko gozdarske zbornice
je navzoče pozdravil Peter Berlec, spregovorila
sta tudi zakonca Martin in Nada Jamšek, ki sta
pojasnila njuno odločitev za mlekomate v Kamniku. Potem, ko sta se s prodajo odličnega
mleka v tujini dokončno prepričala, da je to
kakovostni in iskan proizvod, ki, pomešan z
mlekom slabše kakovosti pristane ponovno na
našem trgu, sta spoznala, da bi bilo prav, da bi
ga na atraktiven način raje ponudila našemu
potrošniku neposredno. Domač potrošnik bo
tako dobil kakovostno živilo, transporti ne bodo po nepotrebnem obremenjevali okolja, velik
pa bo tudi prihranek pri energiji za njegovo
dodelavo in predelavo. Pot do potrošnika bo

Prvi tečaj za turistične vodnike
po Srcu Slovenije
V preteklem mesecu je v Kamniku potekalo večjo kakovost bivanja.
prvo usposabljanje za pridobitev licence za
Upamo, da bodo novi licenčni turistični voturistične vodnike za celotno območje Srca dniki uživali v svojem delu in obiskovalcem
Slovenije, na katerem so tečajniki spoznavali območja predstavili čudovite skrite kotičke
tudi območje Komende. Tečaj je izvedla Agen- našega Srca.
Ana Savšek
cija za razvoj turizma in podjetništva v občini
Kamnik, udeležilo pa se ga je okrog 30
posameznikov. V sklopu predavanj so
bile obravnavane teme s področja zgodovine, geografije, etnologije, umetnostne zgodovine območja Srca Slovenije
ter retorika in tehnike vodenja.
Po celotnem območju Srca Slovenije
je bila izvedena tudi študijska tura, za
pridobitev licence, pa so udeleženci
morali opraviti celodnevni izpit, na
katerem je bil poudarek na praktičnem
vodenju po terenu.
Tečaj za turistične vodnike po območju Srca Slovenije je podprl tudi Center
za razvoj Litija, ki je lastnik in upra- Novi vodniki
vljalec blagovne znamke Srce Slovenije, ki v obliki srca sega od vzhodnih obronkov
Ljubljane do prvih posavskih ravnic. Blagovna
znamka postaja na tem območju sinonim za
srčnost ljudi in podpira tudi skupni turistični
razvoj, pa tudi druge projekte, ki vplivajo na

tako bistveno krajša. Tako je mogoče narediti
največ za okolje, za pridelovalca in tudi za
potrošnika. Njuna kmetija je že več let vključena v integrirano (sonaravno) pridelavo.
Njuna odločitev je temeljila tudi na tem, da se
njuna živina poleti pase na kamniških planinah
in je prav, da so njeni proizvodi ponujeni najprej ljudem, ki živijo tod. Pot do dovoljenj je
bila trnova, vendar sta uspela, tudi s pomočjo
Občine Kamnik, ki je imela posluh. Mlekomate je kmetija Jamšek financirala sama, kar je
velik zalogaj, saj stane postavitev enega 30
000 EUR. Slavnostna otvoritev - prerez traku
je pripadla kamniškemu županu Tonetu Smolnikarju, ki sta mu pri tem pomagala Jamškova
sinova Andraž in Sebastjan. Kamniškemu vrtcu je družina Jamšek podarila bon za 300 l
svežega mleka. Na koncu je sledila zdravica z
mlekom v kozarcih za šampanjec in priznati je
treba, da je bilo to za večino nazdravljajočih
prvo tovrstno doživetje in da je bilo mleko zares odlično. Vsi prisotni so si lahko brezplačno
natočili vsak po eno steklenico mleka. Bogato
pogostitev z domačimi dobrotami so pomagale
pripraviti prijateljice: Irena Pibernik (pecivo),
Ivi Maze (različne vrste kruha), Marjana Lah
(medica), Irena Podgoršek (domači mošt). Seveda se moramo ob koncu tudi vprašati, kdaj
bo mlekomat v Komendi. Jamškovi zatrjujejo,
da kmalu.

Brezplačno
spravilo drv
v 2. fazi Poslovne cone
Spoštovani občani!
Začenjamo z gradnjo infrastrukture v 2. fazi
poslovne cone Komenda. Sečnja intenzivno
poteka, prejšnji lastniki zemljišč na tem območju pa imajo do 20. decembra letos čas, da pospravijo uporabno lesno maso. Iz izkušenj pri
gradnji 1. faze cone predvidevamo, da bo tudi
po tem roku na tleh najbrž ostalo precej uporabnega materiala, ki za prejšnje lastnike ni
zanimiv in ga ne bodo pospravili. Zato Vas
obveščamo, da si po 20. decembru letos v 2.
fazi cone lahko sami priskrbite drva. Prosimo
Vas le, da pri tem upoštevate navodila in oznake izvajalca infrastrukture (dostop na gradbišče ni dovoljen!), prav tako ni dovoljena
sečnja dreves. Pospravijo se lahko le veje,
podrast in preostalo grmovje.
Drva so za Vas torej brezplačna. Pospravljate pa jih lahko le na območju 2. faze poslovne
cone, izključno le na lastno odgovornost in po
načelu »kdor prej pride, prej melje«.
Morebitne dodatne informacije dobite na tel.
72 47 408.
Komenda, 1. decembra 2009
Marjan Potočnik, Občina Komenda
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In vendar se vrti
Vrti se zemlja v svojem večnem krogu rojevanja in minevanja, poganja čas, ki meri ure,
dneve in leta. Neusmiljeno teče ta čas. Vsako
leto prinaša v življenje spremembe in kopico
dogodkov, o katerih je vredno pisati, o katerih
se mora pisati, da ne utonejo v pozabo. Zapisana beseda ostaja. Ostaja kot dokument o našem
bivanju in dogodkih, ki krojijo tudi prihodnost,
ki naj bi veljala za naslednico vsega dobrega v
preteklosti in kot učiteljica, da se slabo zapiše
tako v druži kot v posamezniku kot slab spomin, predvsem pa opomin, da se napake ne
smejo ponavljati.
Prav zaradi povedanega nastaja vsak mesec
nova številka naše, predvsem pa vaše Apnence,
ki je namenjena vsakomur, ki živi z našo občino, ki so mu dogodki pred domačim pragom
del vsakodnevnika in ki z zanimanjem spremlja
dogajanja v naši občini. Je glasilo, ki naj bi v
nas zapustilo sledi predvsem o pozitivnem dogajanju in kazalo na morebitne odklone od
norm družbenega in družabnega življenja. Prav
zaradi obilice vsakomesečnih dogodkov želi-

Že v začetku leta se je začela gradnja prizidka
dvorani, ki so ga potem odprli 18. septembra.
mo s tem prispevkom morda nekatere bolj pomembne teme oživiti v našem spominu in iztrgati pozabi najbolj pomembne dogodke.
Ker je tematika glasila tako mnogostranska,
se mi ne zdi pomembno pogrevati vsake rubrike za vsak mesec posebej, čutim pa potrebo, da
se najpomembnejše rubrike vseeno omenijo.
Tako daje županova beseda v vsaki številki
odgovore na vprašanja razvoja občine, na načrte in uresničevanje zastavljenih ciljev, komentarje in odgovore na postavljena vprašanja
občanov. Odkar imamo lokalno TV takšno, kot
pač je, je ta rubrika še posebej pomembna, saj
je edini način obveščanja o dogajanju v občini.
Posebej, kar se tiče gospodarskih in upravnih
vprašanj. Tudi vsaka politična stranka ima v
glasilu omogočeno brezplačno objavo svojih
stališč. Nekatere to ugodnost izkoristijo v celoti, nekatere pa se s svojimi stališči pojavijo v
javnosti samo občasno. Skavtska organizacija, šolarji in Mravljišče prispevajo k vsebini
glasila svoj posebni pomen, saj se zavedajo, da
s svojim neposrednim in iskrenim izražanjem
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o vsebini svojega dela in mladostnih doživetij praznovanja enega največjih krščanskih prapomagajo, da jih starejši boljše razumejo in znikov – Velike noči. Je pa tudi čas, ko začnejo
jim dajejo potrebno mesto in podporo v svoji vsi zainteresirani uresničevati svoje delovne
sredini. Iskrenost izražanja je njihova vrednota, programe. Je vedenjska problematika mladih
pa človek včasih nehote pomisli tudi na obče- res tempirana bomba? Je – če bo družba brez
človeške vrednote, ki jih mladi največkrat pozitivnega vpliva na mlade ostajala brezbrisprejemajo za svoje. Žlahtnost, včasih samo žna. Še vedno ustvarjalni skladatelj Viktor
treh napisanih vrstic šolarčka, je tista toplina, Mihelčič, ki je slišal prepevati zbor naših upoki manjka včasih nam, odraslim. Dejavnosti kojencev, jim je posvetil dve novi prireditvi
okrog medgeneracijskega centra,
največkrat izpod peresa Viktorije
Drolec, zapisi o delovanju Ustanove
Petra Pavla Glavarja, ki ima v naši
občini odločujočo vlogo na področju
štipendiranja mladih in študijske
podpore potrebnih, o delu Društva
upokojencev, Gasilcev, športnih
društev in klubov, Konjeniškega
kluba in ostalih občasnih prostočasnih dejavnostih, pa tudi o športnih
uspehih športnikov, so pomemben
del prispevkov o kvaliteti tovrstnih
dejavnosti. Morda sodi v ta sklop tudi
stalna rubrika o Varnosti, Za občinski praznik sta župan Tomaž Drolec in častni
ki ima morda le nekoliko občan Janez Kimovec odprla most čez Pšato v Komenvpliva na samozaščitno di.
ravnanje občanov in opozarja na ekscesne pojave pri nas. Pe- belokranjskih pesmi. Kdaj jih bomo slišali v
stro vsebino dopolnjujejo strokovni novi priredbi? Društvo stari traktor pripravlja
članki dr. Angelce Žirovnik in dipl. že drugo mednarodno srečanje traktorjev-stapsih. Ane Zarnik, ki so dobrodošla rodobnikov v Komendi, Društvo upokojencev
pomoč pri oblikovanju osebnosti in je na občnem zboru ugotovilo, da je bilo pretekvalitete življenja. Včasih skupaj klo leto eno najuspešnejših doslej. Tudi KK
kuhamo, pravno svetujemo in naše Komenda beleži izjemen uspeh – ob 248 startih
občane spremljamo po komaj znanih je dosegel kar 32 prvih mest, da ne omenjamo
poteh po vsem svetu.
vsakoletnih prireditev sejmov kmetijske mehaJanuarska številka je prinesla re- nizacije.
k športni alnost v občinske probleme, gradnja
Aprila so nam mladi nedvoumno sporočili,
trgovine je zgodba z dolgo brado, da so nam zemljo samo posodili. Sporočilo, ki
druga faza PC bo postala realnost. To bi ga morali spoštovati in upoštevati. Evropski
so ugotovitve župana v uvodniku. Uspešen no- poslanec, ki je letos obiskal sejem kmetijske
voletni koncert UPPG je potrdil trdoživost in mehanizacije in Poslovno cono, je poudaril, da
povezanost s krajem, dobri ljudje pa so bili de- je sedaj priložnost, da zgrabimo bika za roge.
ležni javne pohvale. O Domu za starejše je raz- Dobra in koristna ugotovitev in priporočilo –
mišljal Jože Pavlič, ki ugotavlja, da bi bilo res samo da nam bik ob grozeči recesiji ne pobepotrebno premakniti ideje v dejanja. Sicer pa je gne. Klemen Pibernik in Jože Pavlič sta sprebila ta številka posvečena predvsem
dejavnostim društvenega življenja, ki
ga v Komendi resnično ne manjka.
Občinski proračun, kanalizacija, recesija – to so glavni poudarki gospodarske plati vsebine Aplence, ki je izšla
v februarju. Pozornosti je vreden zapis o kulturi v Komendi, omemba nove
monografije prof. Franceta Pibernika
pesniku in prevajalcu Jožetu Udoviču
in pa spominski zapis o pokojnem pisatelju Ivu Zormanu. Društvo upokojencev se je spet v sodelovanju s sosednjimi društvi imelo »fletno. Dober Na občinskem gasilskem tekmovanju 13. in 14. junija v
zgled sodelovanja.
Mekinjah je Komenda osvojila 10 pokalov in tudi pokal
Marec je praznični mesec pomla- občine Komenda, ki ga je prevzel poveljnik društva Slavko
di, čas brstenja in prvega cvetja, čas Poglajen.
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uspehih šahistov pa se je obširno razpisal Franc
Poglajen. Aplenca, ki je izšla v juliju, je razrešila nekatere dileme okoli montažnega vrtca,
župan je podal zapis o izgradnji kanalizacije,
predstavljena pa je bila tudi Julijana Mlakar,
poslanka občin Kamnik in Komenda v Državnem zboru. Objavljen je bil tudi zapis o klekljarskem društvu »Čebelica« iz Most, ki je
doživelo visok obisk predstavnic Evropskega
združenja klekljaric. Prispevek Vinka Ovijača
je predstavil ogroženost čebel, tako na našem
kot na širšem področju države. Na Ledinah
nad Jezerskim je bil že 7. tradicionalni veleslalom za memorial Milana Šinkovca. Prav je, da
se spomin na neutrudnega planinskega delavca
ohrani. Visok življenjski jubilej je praznoval
najstarejši občan Nande Vode, 5. julija pa so
bile v Komendi zopet kasaške dirke.
Dvojna številka Aplence – avgust – september – je bila polna novic o pestrem dogajanju,
pa čeprav je bil vmes čas počitnic. Vse je bilo
povedano o novem prizidku k športni dvorani in
zaključnih pripravljalnih delih za postavitev
mobilnih enot otroškega vrtca. Župan je ugotovil, da je bilo poletje izredno živahno in delovno,
nanizal pa je tudi uspehe in probleme, ki občino
še čakajo. Kot se za čas recesije spodobi, je bil
opravljen rebalans proračuna, dobili pa smo tudi
gradbeno dovoljenje za dela na infrastrukturi 2.
faze Poslovne cone. Da vsakoletni
Oratorij med mladimi zavzema vidno
mesto pri vzgojnih dejavnostih, je bilo
zapisano v zapisu s pomenljivim naslovom »Računam nate«. Janezu
Lončarju je zbiranje predmetov kulturne in snovne dediščine, lahko bi
rekli, ne samo konjiček. Je strast,
predvsem pa velika ljubezen do vsega,
kar je še skritega iz časov preteklosti.
Tako je po dolgih letih ob 10-letnici
Turističnega društva bil odprt LončarZadnjo poletno nedeljo je Jasin GL Tomaža Laha na do- jev muzej starih predmetov in dano
mačem hipodromu, ko so bili v gosteh tudi osvojil 60. zasluženo priznanje zbiratelju, ki
svojo bogato zbirko predstavlja delno
zmago prijatelji KK Komenda iz Viersna
v notranjih prostorih, del pa kot muzej
na. Občinskim svetnikom je bila predstavljena na prostem. Jasin je dodirkal svojo 60. zmago, 2
arhitekturna zasnova Medgeneracijskega sre- KA pa je na Triglav prinesla svoj simbol – modišča, zdaj pa so se z njo seznanili tudi občani. ped. Pričelo se je šolsko leto – za varen začetek
Župan je nakazal rešitev za varstvo 50 otrok v je, kot po navadi, poskrbel SPV s pomočjo gavrtcu, ki bo po vsej verjetnosti (vsaj začasno) silcev, prostovoljcev in policistov. Vse več Slozgrajen v kontejnerski obliki in bo predstavljal vencev se udeležuje avtokros dirk za EP – uspetudi osnovo za poznejšo dolgoročno rešitev hi niso zanemarljivi. Laura Unuk je na
otroškega varstva. Krajevni urad je od 11. juni- evropskem šahovskem prvenstvu v kategoriji
ja zaprt. Ni upravičil pričakovanega obsega deklic do 10 let dosegla odlično 5. mesto. Da je
dela. Kamenkost se je z učenci Osnovne šole z našo lokalno TV nekaj povsem narobe, je zaudeležil MINFOS v Tržiču in tako dokazal, da pisano v tej številki. Pa je tako še tudi v času, ko
je pod mentorskim vodstvom Eda Grmška, da ta zapis nastaja.
Oktober je bil mesec posebnega uspeha za
so še kako živi in prizadevni pri prikazovanju
in preučevanju kamnin in fosilov. Drugo med- Mešani pevski zbor Društva upokojencev. Na
narodno srečanje stare kmetijske mehanizacije državnem tekmovanju pevskih zborov DU v
so pripravili člani Društva stari traktor iz Most, Cankarjevem domu je dosegel vsega priznanja
Gasilci so na občinskem tekmovanju v Kamni- vredno prvo mesto in tako pokazal visoko
ku osvojili kar 10 pokalov, mladinci Košarkar- kvaliteto, ki jo je dosegel predvsem zaradi
skega kluba v Komendi pa so se »prebili« v strokovnega pevskega in pedagoškega dela
prvo slovensko ligo. Zavidanja vreden uspeh. zborovodje Ignaca Gorjanca. O »skrbi«, da je
Avtokros na Planini pa je zopet opozoril na občina v nezavidljivem finančnem položaju, je
nesporno kvaliteto naših dirkačev. O delu in župan zapisal, da gre za medijsko zmoten prigovorila o spravi med generacijami, predvsem
velja ugotovitev, da je sprava med živimi mogoča, lahko tudi neboleča, če je le volja in
pravilno ubrana misel. Obujene spomine na
stare običaje v domači hiši, na vesela predpraznična pričakovanja zagreni podatek, da je bilo
v čistilni akciji v občini pobranih dobrih 14 ton
odpadkov, da pa je občina lepa, ker ima Milana, je veseli del tega dela zgodbe.
V maju je bilo praznovanje občinskega praznika še posebej slovesno, saj občina praznuje
10. obletnico svojega obstoja. Zato tudi ta številka kar na sedmih straneh prinaša zapise o
praznovanjih in nagrajencih, ki so prejeli občinska priznanja, o desetih letih uspehov in o
težavah, ki so nujne spremljevalke vsakega
uspeha. »Gora je moja muza« je dala naslov
svoji pesniški zbirki rojakinja Mojca Luštrek –
zbirko je ocenil Jože Pavlič. Moščani so praznovali 80 let svojega dela, Turistično društvo
pa je pripravilo ob prazniku gostovanje priznane pevske skupine Sirene. Bili sta tudi dve veliki športni prireditvi – kasaška dirka, kot vedno
vredna zanimanja, in odlično organizirana kolesarska prireditev za 3. veliko nagrado Komende. Kar dva praznika pa sta obeležila 30 let
vrtca v občini in seveda temu primerno pripravila veliko zabave za najmlajše.
Junijska številka je bila v marsičem poseb-
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kaz in ovrgel te trditve. Vsakoletnemu sejmu
kmetijske mehanizacije v organizaciji KK Komenda zmanjkuje prostora, saj je prerasel v
najbolj prepoznaven sejem te vrste v državi.
Nekajkrat je naša poslanka v DZ mag. Julijana
Bizjak Mlakar že imela svoj kotiček v našem
glasilu, tako tudi v tej številki. Pohvalno – saj
do sedaj naši poslanci niso čutili potrebe po
medijskem oglašanju v lokalnem tisku. Ustanovljeno je Društvo knofljica – društvo za
zdravo dušo in telo. Ljudska pesnica Marija
Koželj, ki raste na domači zemlji, je predstavila
svojo prvo zbirko pesmi. Bila je dobro sprejeta.
Vprašanje, ki je večkrat na »tapeti« takih ali
drugačnih pogovorov med ljudmi – kdaj se bo
začela zidava Medgeneracijskega centra, se
sprašuje Jože Pavlič. Če ima Muenchen svoj
Oktoberfest, zakaj bi ga ne imeli tudi pri nas?
Letos je bil že drugič. Brez večjih pretresov je
minil mesec požarne varnosti, Društvo stari
traktor pa je zopet predstavljalo našo državo na
Grossglocknerju in na Svetovnem prvenstvu v
oranju. No, ja – kar nekaj »traktoristov« se je s
tekmovanja na Grossglocknerju vrnilo domov
po 277 km dolgi poti. Omeniti je treba tudi
mednarodni simpozij o Petru Pavlu Glavarju,
ki je bil v Novem mestu in kjer je predavala
tudi dr. Marta Ciraj. Grgič prvi, Osredkar tretji
- kratek naslov pove vse o naših motokrosistih.
Ne smemo pozabiti tudi nepozabne prireditve
»Z glavo na zabavo«, ki je bila 2. oktobra. Organizacija: SPV in glavna pobudnica in organizatorica Andrejka Črtanec ob sodelovanju istoimenske skupine in seveda tudi Policije.

Na seji občinskega sveta 18. junija je bila
arhitekturna predstavitev Medgeneracijskega
središča Komenda.
In zopet bodo cvetele lipe. Zacvetelo jih bo
22 ob poti onkraj novega mostu čez Pšato. Zasadili so jih člani Čebelarskega in Turističnega
društva – pa tudi kak sponzor je bil zraven.
Da je bila rečica Pšata nekdaj raj ob vodi je
nostalgično in lepo zapisal Klemen Pibernik.
Kaj pa danes? 17.11. je pogorelo veliko skladišče podjetja Niko Transport. Gasilo je 131 gasilcev s 27 vozili. Niti najstarejši prebivalci
Most ne pomnijo tako velikega požara.
O decembrski številki ne bom pisal. Saj je
pred vami. Taka kot vedno – zanimiva in polna
utrinkov iz dni, ki peljejo leto do njegovega
konca, in v začetek zopet nečesa novega, lepega ali zloveščega, kdo ve. Je pa tako: če si bomo
znali uravnavati življenje v okviru danosti in
možnosti, bo tudi prihodnje leto takšno, kot ga
vsem občanom iz srca želijo člani Uredniškega
odbora in Uredništva – srečno, zdravo, osebno
uresničeno in zadovoljno.
Tone Ogorevc
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Koraki in vrline za uspešno staranje
Letos je izšla knjiga Visoka umetnost staranja,
nemškega benediktinskega patra Anselma
Gruna. Posvetil jo je generaciji ljudi, ki dosega
vedno višjo starost; generaciji, ki postaja iz
leta v leto številčnejša. Knjiga se osredotoča na
posameznika, na njegov osebni odnos do staranja, odnos do obdobja, na katerega se je potrebno pripraviti na osebni in skupnostni ravni.
Na skupnostni ravni mora imeti družba pravičen odnos do starejših: niso nekoristni in
neproduktivni, temveč jih potrebujemo, da
nam razlagajo življenje; so blagoslov za skupnost, kadar družba ne ve, kako in kaj.
Veliko pa mora za uspešno staranje narediti
vsak sam in avtor navaja tri prepotrebne korake
za uspešno staranje:
Prvi je sprejemanje, da se stara, da sprejema
svojo samoto in da po njem nič več ne povprašujejo, da sprejema omejitve, ki jih prinašajo
leta in bolezni. »Izpustimo preteklost, zato da
polno živimo sedanji trenutek,« pravi Grun.
Drugi korak je opuščanje, s katerim se moramo
sprijazniti skozi vse svoje življenje. Ne moremo
se oklepati mladosti, če hočemo rasti in se prenavljati. Moramo se znati posloviti od svoje prejšnje
moči, oblasti, veljave, vpliva, položaja. Naloga

mladosti je postati, naloga zrelosti pa »odstati«,
odnehati, opustiti. Najtežja vseh nalog je opuščanje lastnega ega, hotenja, da moramo uveljavljati
svojo voljo, da moramo vsem ugajati, biti v središču dogajanja. »V starosti ni več važna naša storilnost, važno je, da smo, da bivamo. Vsi modreci in
vse religije so si edine: ego mora umreti, da se
lahko zasveti v meni nekaj večjega.«
Tretji korak do uspešnega staranja pa je darovanje; bodisi v obliki izkušenj, bodisi s
konkretno pomočjo. Starim se ni treba potrjevati s storilnostjo, kajti s tem kažejo, da ne
sprejemajo svoje starosti. Pa vendar lahko starejši opravijo veliko družbeno koristnih dejavnosti: gradijo mostove med generacijami, so
blagoslov za vnuke.
V svoji knjigi avtor izpostavlja tudi pet vrlin, ki
so prepotrebne za kvalitetno življenje predvsem v
starosti, pa tudi sicer. Kot prvo navaja spokojnost.
Po definiciji nemškega mistika, mojstra Ekharta,
spokojnost pomeni, da pustimo stvari take, kot
so, ljudi take, kot so, in jih ne skušamo spreminjati. Druga vrlina je hvaležnost. Po Ciceru je
mati vseh odlik. Hvaležni ljudje so prijetni in ne
trpijo zaradi osamljenosti, nehvaležnih se pa raje
izogibamo, ker jih ne moremo zadovoljiti. Ljudje,

ki se dobro starajo so blagi, ne obsojajo in so razumevajoči do vseh okoli sebe. Pogoj, da jo dosežemo, je blagost do sebe: tudi sebe ne obsojajmo. Nazadnje stare ljudi odlikuje notranja
svoboda. Zelo svobodno izražajo svoje misli, saj
se ne bojijo za svoj položaj, kariero, ni jih strah
kritike. Velika pomoč, da se dobro staramo, je
duhovnost z obredi, ki ustvarjajo domačnost. Z
obredi se povezujemo z življenjsko silo svojih
prednikov, razlaga avtor, ponavljamo enake
obrede, s kakršnimi so oni pred nami prebrodili
krize, vojne itd. Z njimi ustvarjamo zaupanje, da
bo tudi naše življenje uspešno.
Upam, da sem vas z nekaj poudarki iz te
dobre knjige nagovorila, da boste mogoče kdaj
segli po njej.
Predvsem pa sem vam želela skozi besede
pisatelja izreči dobre želje ob bližajočih božičnih praznikih in novem letu 2010. Poleg
sreče in zdravja Vam v imenu Medgeneracijskega društva za kakovostno starost in
Zavoda Medgeneracijsko središče Komenda
in seveda v svojem imenu, želim mnogo
spokojnosti, hvaležnosti, blagosti, notranje
svobode in duhovnosti.
Viktorija Drolec

PREHOD NA NOV NAČIN ZBIRANJA ODPADKOV
NA OBMOČJU OBČINE KOMENDA
Spoštovani občani občine Komenda!
Z veseljem ugotavljamo, da se vas vedno več zaveda, kako pomembno je, da z odpadki ravnamo pravilno in odgovorno. Vsako leto na zbiralnicah ločenih frakcij (»ekoloških otokih«) odložite vedno več odpadkov, tudi količine kosovnih in nevarnih odpadkov ter drugih ločenih
frakcij odpadkov, ki jih sprejemamo v zbirnem centru Suhadole, iz leta
v leto naraščajo. Ker želimo količine ločenih frakcij odpadkov, ki so
primerni za predelavo ter ponovno uporabo, še povečati ter posledično
zmanjšati količine odpadkov, ki so namenjeni odlaganju na odlagališču,
bomo obstoječi sistem ločenega zbiranja odpadkov nadgradili.
V začetku leta 2010 bomo tako na celotnem območju občine Komenda prešli na nov sistem ravnanja z odpadki. Glavne novosti bodo:
ločeno zbiranje odpadne embalaže po sistemu »od vrat do vrat«,
ločeno zbiranje biološko razgradljivih odpadkov na območju blokovskih naselij,
zbiranje in odvoz kosovnih odpadkov iz gospodinjstev na poziv
uporabnikov,
spremenjene frekvence odvozov odpadkov.
Ločeno zbiranje odpadne embalaže po sistemu »od vrat do vrat«
Ločeno zbiranje odpadne embalaže po sistemu »od vrat do vrat« pomeni, da boste gospodinjstva poleg dosedanjega oddajanja odpadne
embalaže na zbiralnicah ločenih frakcij odpadkov (»ekoloških otokih«)
oddajala odpadno embalažo tudi na svojem odjemnem mestu (ob črni
posodi za ostanek komunalnih odpadkov). V ta namen bodo vsa gospodinjstva prejela rumene vreče za ločeno zbiranje odpadne embalaže
oz. posode z rumenim pokrovom. V rumene vreče oz. posode se bo
odlagalo vso odpadno embalažo (plastično, kovinsko, kartonsko, iz
sestavljenih materialov), razen steklene. Za odlaganje steklene embalaže in navadnega časopisnega papirja bodo še vedno na voljo
»ekološki otoki«.
Ločeno zbiranje biološko razgradljivih odpadkov na območju blokovskih naselij
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Izločanje biološko razgradljivih odpadkov iz preostanka odpadkov je
možno na dva načina:
ločeno zbiranje v rjavih posodah in njihov odvoz v kompostarno ali
kompostiranje v lastnem vrtu.
Gospodinjstva individualnih gradenj imajo možnost kompostiranja
bioloških odpadkov v lastnem vrtu (kar je v skladu z okoljsko zakonodajo tudi prioritetno ravnanje z biološkimi odpadki), medtem ko bomo
vse gradnje blokovskega tipa vključili v sistem zbiranja in odvoza bioloških odpadkov in jih v ta namen opremili z rjavimi zabojniki.
Zbiranje in odvoz kosovnih odpadkov iz gospodinjstev na poziv
uporabnikov
Vsako gospodinjstvo bo prejelo dve (2) dopisnici na leto, s katerima
boste lahko naročili brezplačen odvoz kosovnih odpadkov. Naročila
terminsko ne bodo omejena, si pa bomo zaradi organizacije odvozov
pridržali pravico do 3-tedenskega odzivnega časa. Na podlagi prejete
izpolnjene dopisnice se bomo o natančnem terminu prevzema kosovnih
odpadkov telefonsko dogovorili z vsako stranko posebej.
Spremenjene frekvence odvozov odpadkov
Skladno z uvedbo novega sistema bomo prešli tudi na nove frekvence
odvozov odpadkov, ki bodo naslednje:
črno posodo za ostanek komunalnih odpadkov bomo praznili 1-krat
na 14 dni,
rumene vreče oz. posode z rumenim pokrovom za odpadno embalažo
bomo prevzemali 1-krat na 14 dni,
rjave posode za biološko razgradljive odpadke bomo praznili tedensko.
S predvidenimi novostmi vam želimo čimbolj približati ločeno zbiranje odpadkov in vam ga ponuditi na praktičen in enostaven način. V
želji, da bi še naprej tako uspešno sodelovali pri varovanju okolja, vam
želimo vesele praznike ter srečno in uspešno leto 2010.
Publicus, d.o.o., Ljubljana

Aplenca

POLITIKA – OBJAVA

Prostovoljnost in
dobrodelnost

Prostovoljstvo ali dobrodelnost, kaj ni to isto se morda kdo sprašuje?
Odgovor je ne, ni isto! Sta pa oba pomembna segmenta družbe. Prostovoljstvo, kot neprecenljiva duhovna vrednota hotenj, znanj in zmožnosti,
ki jo nudimo tistim, ki jo potrebujejo, želijo ali hočejo, se je začelo
oblikovati v Sloveniji pred nekaj več, kot sto leti. Pomembno vlogo
poleg gasilstva so imeli pacifisti, saj so se raje odločali za človekoljubne in humanitarne organizacije, kot bi sprejeli orožje in šli v vojsko. V
šestdesetih letih prejšnjega stoletja se je prostovoljstvo okrepilo, kot
odgovor na prepočasno, neučinkovito, zbirokratizirano družbo.
Pravi obraz organiziranosti in vrednosti pa je prostovoljstvo pokazalo
pri odpravljanju strukturnih, razvojnih razlik družbe. Pomoč beguncem,
pri reševanju posledic Balkanskih vojn, odpravljanju ekonomskih posledic tranzicijske družbe in pri odpravljanju posledic globalnih migracij.
Čas je pokazal, da se prostovoljstvo v osnovi razlikuje od družbeno veljavnih norm, saj so med prostovoljci obče veljavne: družbena pravičnost,
enakost, družbena korist, sodelovanje pred tekmovanjem, pacifizem.
Taka društva so poleg organiziranosti dolžna nuditi prostovoljcem tudi
nova znanja. Med tem procesom so nujne selekcije, obdelave in refleksije znanj. In nenazadnje tudi supervizije organizatorjev do prostovoljcev.
Dobrodelnost pa je posledica meščanskega, boržuaznega razreda , kot
odpustek za grehe.
Je posledica delitev na vredne in nevredne ljudi! Je izkazovanje presežka družbene moči.
Tudi v funkciji njenega nadzora!
Vesna Živadinov Štebe, LDS občinski odbor Komenda,
Lds.komenda@siol.net, www.komenda.lds.si

Kulturni dom Komenda

Koncert skupine Katalena
Sobota, 23. januarja 2010 ob 19.30
Spoštovani!
Že tradicionalno v Komendi Ustanova Petra Pavla Glavarja v sodelovanju s Kulturnim društvom vsako leto januarja priredi in povabi na
novoletni koncert. To je naša priložnost za zahvalo dobrotnikom iz
preteklega leta.
Tokrat bo koncert v soboto, 23. januarja 2010, ob 19.30 v Kulturnem domu v Komendi, Zajčeva 23. Nastopila bo skupina Katalena.
Novinarka in etnomuzikologinja Katarina Juvančič je skupino označila uza »vsekakor najbolj navdihujoč glas slovenske folk glasbe 21.
stoletja«.
Letošnji koncert bo še posebej slavnosten, ker v Ustanovi Petra Pavla
Glavarja praznujemo deseto obletnico ustanovitve.
Vabimo Vas, da se nam na koncertu pridružite in skupaj z našimi dobrotniki, štipendisti in občankami in občani občine Komenda, praznujete našo obletnico.

Dobrodelna Ustanova Petra Pavla Glavarja je bila ustanovljena decembra 1999. Dejavnost ustanove je pospeševanje izobraževanja in razvoja talentov mladih, pomoč ostarelim ter drugim pomoči potrebnim,
pri čemer je delež pospeševanja izobraževanja in razvoja talentov mladih pretežni del njene dejavnosti. Od leta 2000 dalje je ustanova štipendirala skupno 20 štipendistov. Drugi del dejavnosti, ki je pomoč osebam
v stiski, iz leta v leto narašča, saj naraščajo tudi potrebe.
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December
čas miru in
veselega pričakovanja

Leto se bliža svojemu kraju, vprašamo se, kaj lahko izpostavimo kot
pomembno za skupnost. Na hitro gledano, nič, bi komentirali pesimisti.
Pa vendar ni tako. Gledano realno ali z očmi optimistov, ki z močno
voljo želijo sejati dobro za skupnost na vseh področjih našega družbenega in političnega življenja, trud od posameznikov, društev, organizacij
in lokalne samouprave- občine, mora obroditi sadove v prihodnosti. Za
ta čas pa smo lahko zelo ponosni na » vrtec«. Zares. Enotni kot le malokdaj, smo podprli predlog za rešitev varstva najmlajših. Problem se je
rešil v dokaj kratkem času. Za ta projekt ne skoparimo z besedami pohvale tistim, ki so si prizadevali, saj jo resnično zaslužijo. Doslej smo
kar navajeni, da je od besed do dejanj dolga, dolga, tudi večletna čakalna doba. Izjeme potrjujejo pravilo. V tem obdobju je še nekaj izjem, ki
so skrite očem, so namreč v zemlji. A nekatere v nebo vpijoče kličejo.
Zdavnaj, glede na izrečene obljube, bi moral zaživeti center Komende,
predvsem trgovina in kanalizacija za katero se vseskozi zavzemamo. Pa
kot kaže, nismo dosledni, da bi nastavili ogledalo tem besedam. Z reševanjem nalog in izpolnjevanjem obljub se bomo spoprijeli ponovno po
novem letu. V tem lepem adventnem obdobju polnem pričakovanja, pa
pozabimo na razne razprtije, zamere, se umirimo in zaželimo sebi in
vsem okoli nas obilo miru in lepote duha, ki ga prinaša vera in upanje v
ta čas.
Vsem občankam in občanom OO N.Si vošči in želi vse dobro za
Božič, v novem letu obilo zdravja in veselja pri delu, ob domovinskem
prazniku, dnevu samostojnosti pa zavedanja bogastva, da Slovenci živimo v samostojni Sloveniji.
Za Novo Slovenijo, Danica Zmrzlikar

LNO

Skupaj
bomo
močnejši
Konec leta se skoraj vsak zazre nazaj v preteklost in dela inventure. Ne,
ne bomo pisali o našem preteklem delu. Želimo si le, da ste ga spoznali
in imeli priložnost biti del tega.
Ozrimo se raje naprej. Prihodnost je tista, ki jo želimo oblikovati in jo
približati občanom. Zavedamo se, da je to v današnji družbi zelo težak
projekt, vendar se ga ne ustrašimo in se zato le še bolj pogumno upamo
stopiti korak iz vrste da nas opazijo.
Za nami je težko leto. Leto, ki je prineslo ogromno sprememb, ki jih
nismo bili vajeni. Finančna kriza je zamajala svetovno gospodarsko,
katere vpliv smo čutili tudi v Sloveniji. Veliko projektov je bilo načrtovano, vendar zaradi krize niso bili izpeljani tudi v naši Občini.
Bliža se leto volitev. Leto, v katerem bo marsikdo obljubil več, kot
lahko dejansko naredi. Veliko stvari bo potrebno narediti za dobro občanov. Že več let pereči problemi se vsako leto nekako odmikajo in potiskajo naš kraj vse bolj nazaj v napredku. Člani liste LNO smo vedno
podpirali napredek v kraju in ga bomo tudi v bodoče. Projekti, ki bodo
prinesli zadovoljstvo občanov in tako izboljšali njihov življenjski standard bodo vedno dobili podporo tudi z naše strani. Verjamemo v naše
zastavljene cilje in se zato tudi aktivno vključujemo v delo vseh organov.
Vsem občanom želimo, da se jim izpolni kar največ želja. Če bomo lahko del tega tudi mi z našimi dejanji, bomo zelo veseli. Ozrimo
se v prihodnost in skupaj poiščimo najboljše poti.
Vesele praznike in veliko uresničenih želja v letu 2010!
Lista Neodvisnih Občanov, Jurij Kern
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Trideset let MPZ Komenda
Ni prav veliko amaterskih zborov, ki lahko
praznujejo 30-letnico neprekinjenega delovanja, in to kar z nekaj pevci, ki v zboru prepevajo od ustanovitve dalje. Tak je bil jubilejni
koncert Moškega pevskega zbora Komenda, ki
je v petek, 27. novembra,v skoraj polni dvorani
Kulturnega doma pripravil prijeten, predvsem
pa pester izbor iz svojega obširnega repertoarja. V goste pa so povabili pevske prijatelje,
člane okteta Deseti brat iz Črnuč.
Spored je duhovito povezoval Darko Mausar.
Jubilante je nagovoril tudi župan, čestitke in
pozdrave pa so prinesli tudi zastopniki PZ iz
Tunjic, MePZ domačega Društva upokojencev,
Planinskega društva Komenda in MPZ iz Cerkelj. Predstavnica Javnega sklada za kulturne
dejavnosti prof. Marjeta Humar je podelila Gallusova priznanja za dolgoletno pevsko udejstvovanje. Zlati priznanji sta dobila Sebastijan Strnad
in Andrej Čebulj, srebrnega priznanja pa sta bila
deležna Anton Zlobko in Tomaž Korbar. Vsi
člani zbora pa so dobili še posebna priznanja
matičnega Kulturnega društva Komenda.

Od leta 2002 zbor vodi Alojz Kolar.
Zbor je pod pevskim vodstvom Lojzeta Kolarja, ki vodi zbor že 7 let, začel svoj spored
nekoliko nostalgično. Štirje člani, ki v zboru
pojejo že vse od njegovega začetka, so v kvartetu zapeli pesem Hišica moja domača, nato pa
je zbor ubral v prvem delu izbor sakralnih pesmi, od Gallusa do Venturinija. Prejšnji diri-

gent, ki je vodil zbor 5 let, prof. Tomaž Kremžar, pa je z živahno pesmijo Igraj kolce
zaokrožil prvi del slovesnega večera.
Pevski prijatelji, člani okteta Deseti brat iz
Črnuč, pa so ubrali povsem drug spored. S suverenim nastopom so pripravili osem narodnih
in umetnih pesmi slovenskih skladateljev, kot
dodatek pa je sledil splet koroških narodnih
pesmi v priredbi Pavla Kernjaka.
Drugi del domačega nastopa je bil sprehod
po delih slovenskih skladateljev, dodana je bila
še črnska duhovna pesem. Jubileju ni mogoče
nazdraviti brez kozarčka rujnega, ki so si ga
pevci z zborovodjem privoščili po živahni
zdravici. Skupaj z gostujočim oktetom pa so
zaključili prireditev z vselej navdušujočo pesmijo Žabe. Nepozaben večer!
Težko je spraviti na papir pestro zgodovino
30-ih let. Posebno še, če o njej govorijo tako rekoč tvorci in idejni pobudniki za ustanovitev
zbora, kot je Peter Pibernik, Baldomir Kremžar,
zborovodja, ki je zbor vodil od ustanovitve
osemnajst let in pol, in tudi njegov sedanji predsednik in »deklica za vse«, Janez Ravnikar.
Pred ustanovitvijo so ljubitelji petja peli v
raznih zborih v drugih krajih(tudi v Cerkljah) in
so jim vaje tudi do dvakrat tedensko jemale veliko energije in časa. Zato se je Petru Piberniku
porodila misel, da bi bilo dobro, če bi imeli v
komendski fari lastni moški pevski zbor. Ideja
je bila všeč večjemu številu pevcev, ki se dogovorili, da se zberejo pod okriljem Prosvetnega
društva Komenda. Imeli so srečno roko, da so
našli človeka, ki je hotel in znal voditi njihove
glasove, Baldomirja Kremžarja, ki se spominja
tudi težkih začetkov pri delu z zborom: Težko je
bilo privabiti k novemu zboru pevce, ki so peli
v drugih zborih, treba se je bilo potruditi za
vsakega pevca posebej. Prihajali so in odhajali,
42 se jih je zvrstilo pri petju, nekateri vztrajajo
še danes. Vendar je zapisal: Ni bilo zaman. Zbor
je ostal, vložil v delo veliko znanja in prostega

Baldomir Kremžar (desno) je bil prvi zborovodja, ki je zbor vodil 18 let, za njim pa pet let
njegov sin Tomaž Kremžar (levo).
časa, pa je vendar ogrel dlani in srca in oživljal
duha skupnosti, ki zadnje čase zamira v našem
narodu. Spominja se zgod in nezgod pri gostovanjih v tujini, ki jih je pripravil s pomočjo
znancev in prijateljev. Tako so zapeli v Italiji,
Nemčiji in v Avstriji in ponesli zven domače
pesmi čez mejo. Peter Pibernik se spominja težav, ki so jih imeli v začetku s snovanjem repertoarja. Ideološke težave je širokopotezno rešil
tedanji župnik in dekan Nikolaj Pavlič, ki jim je
dejal:Vaje boste imeli v veroučni učilnici, kjer
boste lahko peli »Hej brigade«, istočasno pa se
boste tudi pripravljali za petje cerkvenih pesmi«.
Širok človeški pogled in zbor, ki je že štel 25
pevcev, ga je z veseljem sprejel. Tako je zbor
ohranil in negoval tradicijo cerkvenega in posvetnega petja in imel nešteto nastopov doma in
drugod po domovini Že v prvih petnajstih letih
je zbor pel 108 skladb raznih avtorjev in priredb
narodnih pesmi, obvladal pa je tudi približno 60
cerkvenih pesmi, tudi pogrebnih.
Pet let je nato vodil zbor Tomaž Kremžar, ki
je nadaljeval pevsko tradicijo in programski
izbor svojega očeta, od leta 2002, do sedanjega
koncerta pa zbor vodi Alojz Kolar.
Ob jubileju iskrene čestitke z željo, da bi
njihovo petje še naprej zvenelo!
Tone Ogorevc

Diakonska posvečenja v Komendi
Ljubljanski pomožni škof dr. Anton Jamnik je
v nedeljo, 25. oktobra, popoldne med mašo v
župnijski cerkvi sv. Petra v Komendi podelil
red diakonata – zadnjega pred samim mašniškim posvečenjem – trem bogoslovcem ljubljanske nadškofije: Eriku Šviglju iz župnije
Unec, br. Andreju Pollaku (OFM) iz župnije
Ljubljana-Bežigrad in Martinu Zlobku iz župnije Komenda.
Pred tem je blagoslovil temeljito obnovljeno
»kaplanijo« v Komendi in klančino za invalide,
s katero jim je omogočen lažji dostop k mašam
in drugim slovesnostim v župnijski cerkvi.
Komendski župljani so se na slovesnost diakonskih posvečenj že dlje pripravljali z molitvami pri mašah, prav posebej pa s petka, 23.
oktobra, na soboto, 24. oktobra, z neprekinjeno
celonočno molitvijo. Gospodinje so za veliko
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slovesnost napekle obilo peciva in pripravile
druge dobrote, s katerimi so po njej postregle
številnim udeležencem iz domače župnije in
drugih dveh, od koder izvirata nova diakona
Švigelj in Pollak, ter ostalim udeležencem pomenljivega cerkvenega dogodka za Komendo.
Prav posebej iz veselja, ker je postal diakon
tudi naš župljan Martin Zlobko s Križa pri
Komendi.
Obširneje so se vsi trije novi diakoni predstavili v novembrski številki komendskega
župnijskega lista Petrovo pismo, vsak udeleženec slovesnosti pa je dobil tudi podobico z
njihovimi najosnovnejšimi podatki in upodobitvijo diakonskega posvečenja sv. Lovrenca,
kot ga je upodobil slikar Beato Angelico. Naš
župljan Martin Zlobko je pri svoji predstavitvi
zapisal, da prihaja iz družine s tremi otroki, da

je po končani osnovni šoli obiskoval Šolski
center Rudolfa Maistra v Kamniku, vmes pa je
igral tudi citre. Jeseni 2003 je najprej začel
študirati matematiko in fiziko na fakulteti v
Ljubljani, a je po enem letu ugotovil, da ga
Bog kliče v duhovniški poklic. Vpisal se je na
Teološko fakulteto v Ljubljani in odšel v Bogoslovno semenišče, kjer se je pridružil tudi
bogoslovskemu pevskemu zboru. V četrtem
letniku je bil na praksi v župniji LjubljanaKoseze, letos pa je v župniji Selca.
Preden je odšel v Bogoslovno semenišče, je
bil v naši župniji član mladinske in študentske
veroučne skupine, voditelj birmanskih skupin
in animator na oratoriju, bralec beril, zelo rad
pa je tudi pel v mladinskem cerkvenem pevskem zboru Pesm'ca.
Jože Pavlič

Aplenca
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Kaj hrani Lončarjev muzej?
Lončarjev muzej na Podborštu, lastnik in
upravitelj je Janez Lončar iz iste vasi, je na
zemljišču nekdanje Snikarjeve domačije, obsega pa: po ustnem izročilu več kot 150 let
staro velbano hišo s krušno pečjo rajnih Cirila
in Marije Štebe, ki sta jo Janezu Lončarju zapustila z vrtom vred, ker sta z ženo Julijano do
smrti skrbela zanju, gospodarsko poslopje,
pečnico in prestavljeni Jurčkov pod.
Hišo je Janez Lončar že takoj ocenil kot
najprimernejšo za ključni del svoje muzejske
zbirke starih predmetov, povezanih s kmečkim
življenjem in delom, pa tudi tistih, značilnih za
komendski okoliš. Med te v prvi vrsti spadajo
stari lončeni izdelki, večinoma nekdanjih lončarjev s Podboršta, Mlake in Gmajnice, v prostoru, kjer je imel Ciril Štebe svojo lončarsko
delavnico. Eden najdragocenejših, posebne
spominske vrednosti, je vreteno, na katerega je
Ciril Štebe izdeloval lončene posode.

Staro pomivalno korito in pripomočki za peko
kruha
Tem je Janez Lončar, kot potrditev, da lončarstvo v Komendi še ni izumrlo, pridružil
polizdelke sedanjih lončarjev: Milana Štebeta
s Podboršta, Franceta Kremžarja z Gmajnice
in Alojza Ravnikarja z Mlake.
V tako imenovani »tehnični sobi« je lastnik
muzeja razstavil stare šivalne stroje, radie,
gramofone s starimi gramofonskimi ploščami,
likalnike, ure, merila.
V malem predprostoru so na ogled stari pripomočki za peko kruha, pomivalno korito in
kuhinjska posoda.
Vežo krasijo poslikana skrinja iz leta 1853,
stare slike, zibelka in otroški voziček.
Največji prostor v stavbi je upravitelj muzeja namenil razstavam in drugim kulturnim dogodkom ljudi, ki bi to želeli – recimo izbranim
kulturnim večerom. Trenutno pa je v delu sobe
na ogled zbirka starih motorjev Janezovega

sina Janija, ki mu je zelo veliko pomagal pri
postavitvi muzeja in obnavljanju razstavljenih
predmetov, pri samem zahtevnem projektu pa
ga je podpirala vsa družina.
Poleg hiše, kjer je bila prej drvarnica, je še
poseben prostor, v katerem je razstavljeno
ročno orodje od mizarskega in kovaškega do
tehtnic, uteži in drugega. Hišo z napisom Lončarjev muzej je Janez Lončar zunaj in znotraj
na lastne stroške temeljito obnovil.
Srce stavbe z naslovom Pečnica, pri kateri je
Janez Lončar obnovil predvsem streho, je
okrogla ali poljska peč za žganje lončenih izdelkov, po ustnem izročilu stara več kot 150
let, nazadnje jo je uporabljal Ciril Štebe. Peč je
bila že tako dotrajana, da bi se podrla, če je ne
bi Janez Lončar v celoti razstavil in na novo
sestavil na prvotnem mestu. V spomin na nekdanjega lastnika je v tem prostoru razstavil
Cirilove lončene izdelke, obiskovalci pa lahko
vidijo tudi kovaški meh s kuriščem in druge za
ta prostor primerne predmete.
V deloma obnovljenem Jurčkovem podu so
zgoraj leseni in kovinski plugi, brane, kultivatorji in raznovrstno ročno orodje, ki ga je kmet
uporabljal pri svojem delu in ravnanju z delovno živino, spodaj, na podu, pa stara mlatilnica,
ročna slamoreznica, zapravljivček, omara z
mizarskim orodjem, rete. Ob podu so sani od
otroških do tistih za vleko lesa, lojtrnik, grabilnik za seno, sadilec za krompir in klopca za
počitek po koncu dela ob zahajajočem soncu.
Jurčkov pod, poimenovan po sosedu Jurčku,
je Janez Lončar rešil pred uničenjem, saj je
sosed na istem mestu, kot je prej stal, postavil
novo brunarico. Ob prenosu in postavitvi v izvirni obliki je Janez pazil tudi na to, da mu pri
tem ni bilo treba podreti domačega starega sadnega drevja, je to »vkomponiral« v stavbo
častitljive starosti.
V deloma prenovljenem gospodarskem poslopju je trenutno na ogled fotografska razstava ob
desetletnici ustanovitve Turističnega društva
Komenda, sicer pa lahko, malce preurejen,
sprejme večje skupine obiskovalcev. V prihodnje
bo vrhnji del lastnik namenil za razstavo predmetov, ki jih še ima, trenutno pa jih nima kam
dati. Zunanji del stavbe krasijo bruna z nekdanjega podrtega Drešarjevega poda na Klancu.
Obiskovalci Lončarjevega muzeja si lahko
ogledajo tudi stare traktorje. Med njimi je tudi
»oldtimer«, star več kot 30 let, ki je leta 2005
na osmem slovenskem srečanju ljubiteljev
stare kmetijske tehnike v Jabljah dobil naslov
»šampion leta«.
Vse omenjene stavbe so razmeščene po lepem rahlo valovitem vrtu s starim sadnim
drevjem. Parkirišče je tik ob glavni muzejski
stavbi ob asfaltirani cesti skozi vas Podboršt.
Razstavljene predmete je Janez Lončar začel
zbirati pred desetimi leti, da bi jih rešil propada.
To počne še danes, pri tem pa mu že sledijo
otroci. Nekaj predmetov je dobil od lastnikov
zastonj, večino jih je moral plačati. Precej ga je

Zelo star šivalni stroj znamke Singer
stala tudi njihova obnova, a Janez se dobro zaveda, da je bilo vredno tudi za to žrtvovati, ker
jih je tako ohranil za prihodnje komendske rodove. Ko jih že ima, zakaj jih ne bi dal na ogled?
Tako je prišlo do ustanovitve in 19. septembra
tudi odprtja po njem poimenovanega muzeja.
Doslej so si razstavljene predmete že ogledali učenci OŠ Komenda-Moste, ugledni gostje, precej komendskih občanov in večja skupina iz Prekmurja. Kdor želi muzej obiskati,
naj se prej po telefonu oziroma pisno dogovori
z lastnikom Janezom Lončarjem. Ta tudi prosi,
da mu vsi tisti komendski občani, ki hranijo
kakšne stare predmete in stroje, a nimajo kam
z njimi oziroma jih nameravajo odvreči, to javijo. Nekateri so to že naredili v zavesti, da
tovrstne predmete njihovi otroci ne bodo znali
prav ceniti, jih bodo vrgli stran, v Lončarjevem
muzeju pa bodo trajno na ogled sedanjemu in
prihodnjim komendskim in slovenskim rodovom. To pa je tisto, kar je hotel s svojim muzejem doseči sedanji lastnik.
Za obisk Lončarjevega muzeja pokličite na
telefonsko številko 051-227-912 ali pišite na
naslov: Janez Lončar, Podboršt 20A, 1218
Komenda in počakajte na odgovor.
Jože Pavlič

Janez Lončar v sobi s starimi lončenimi izdelki
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Odnosi v krizi: Midva se prepirava
Konflikt. Nesporazum, nesoglasje. Konflikt v
partnerskem odnosu je pravi fenomen, saj preko
njega sporočamo, da ne želimo biti neljubljeni,
pa čeprav to povemo preko težkih, nesramnih
in za partnerja bolečih besed ali dejanj.
Največkrat se ženske pritožujejo nad moškimi, ker ne pospravljajo svojih nogavic, ki ležijo okrog koša za umazano perilo, dlakami od
britja, ki ostanejo v umivalniku, nestorjenimi
stvarmi, kot je nepokošena trava, nepopravljena kljuka, pokvarjen sesalec. Moški pa se nad
ženskami »znašajo« zaradi denarja, katerega
so preveč zapravile, povedo kakšno pikro na
račun njune spolnosti, katere si on želi več, ona
pa mu je ne more zagotoviti, če med njima ni
čustvene povezanosti; stika. Pritožuje se nad
neredom v hiši in tem, da ona skrbi samo za
otroke, da je samo mama in ne več žena.
In kakšno je ozadje prepirov? Je res v pokošeni travi in nogavicah, ki ležijo okoli koša in
ne v njem? Ne. Gre za »boj moči« med partnerjema: kdo ima prav, zakaj ima prav, kolikokrat ima prav in se ne zmoti pri svojem pravu.
Vsak utemeljuje svoje razloge in argumente.
Vendar pri boju moči ni pomembno, kdo zmaga
in kdo izgubi, ampak občutki, ki se ob tem
porajajo: »Ali me imaš rad kljub temu, da sva
se sprla? Ali me ima rada, čeprav nisem popra-

vil pokvarjene kljuke? Ali ti majhni, vsakodnevni prepiri vodijo v večje spore, morda celo
v ločitev? » Kadar konflikt traja, občutimo celo
paleto občutkov: od jeze in besa, ki nato preideta v žalost, razočaranje ali pa v strah pred
razpadom zveze, strah pred zavrženostjo.
Pomembno je, kako se znamo pogovoriti. Ali
kričimo eden na drugega, se psujemo z bolečimi
besedami ali celo molčimo, morda zapustimo
prostor in se gremo nekam ohladit (ženske v
drugo sobo, moški v gostilno) in ali tako konflikt rešimo? Ne, bolečina ostaja. Prizadele so
nas besede, molk, kričanje. Tudi če zapustimo
prostor in se vrnemo po uri, dveh, da bi konflikt
rešili, ga ne bomo, saj se vrnemo zaradi občutka
krivde, ki nas je prežel in ne z rešitvijo. Ženske
si v takšnih trenutkih ponavadi rečejo: »Saj ima
mož prav, res sem zapravila preveč denarja, res
sem samo mama, premalo žena. Jaz sem kriva,
da se prepirava.« Moški pa ponavadi na konflikt
želijo v teh dveh urah pozabiti in ko se vrnejo,
se vedejo, kot da se prej ni nič zgodilo. Ali pa
pridejo s šopkom rož; predmetom sprave, podarjenem zaradi občutka krivde. In najbolj žalosten scenarij: pridejo opiti.
Pri terapevtskem delu s pari velikokrat ugotavljam, da le-ti sploh nimajo osvojene t. i.
»abecede pogovora« in jih je potrebno naučiti,

kako se pogovarjati in kako poslušati. Da si ne
vstopajo v besedo, da poslušajo do konca, kaj
ima drugi za povedati, da niso žaljivi eden do
drugega, da drug drugega z besedami, dejanji
ali gestami ne sramotijo, ponižujejo, ampak ga
spoštujejo in poskušajo biti sočutni z njim. Da
govorijo iz sebe; o svojih občutkih, doživljanjih in videnjih partnerja, okolice in sveta. Ker
je to težka pot, predvsem zato, ker ljudje že vse
življenje komunicirajo na takšen način (npr. da
se izogibajo, kričijo na druge, jih ponižujejo),
je potrebno veliko časa, energije in pripravljenosti s strani para, da se ti vzorci počasi, počasi začnejo spreminjati. Spreminjati pa se začnejo na podlagi pozitivnih izkušenj, ki jih ti
novi načini pogovorov prinesejo.
Naj na koncu poudarim, da najpomembnejša
stvar pri konfliktih ni zmaga v boju moči, ampak občutek, ki ostane, ko se konflikt konča:
žalost, strah in na drugi strani ljubljenost,
sprejetost, pripadnost. Če so občutki negativni,
je potrebno razmisliti, kako se bova naslednjič
lotila problema, da ne končava v solzah in
strahu. Tako konflikt vedno znova daje paru
priložnost za novo učenje in lepše občutke v
partnerskem odnosu.
Ana Zarnik Horvat, univ. dipl. psih. in spec.
zakonske in družinske terapije

Elektrosmog v našem domu
Prihajajoči praznični dnevi naj bi nas napolnili z veseljem, pričakovanjem, notranjim mirom, povezanostjo, vendar pa nas velikokrat silijo
ravno v nasprotno. Hitimo, obremenjujemo sebe in naše domove z nepotrebno navlako, ki nam jo narekuje današnji čas.
Pomislimo na to, da nadzemni električni kabli ter vsi radijski, radarski, televizijski oddajniki, mikrovalovna mreža, mobilna telefonija, internetna mreža oddajajo elektromagnetne valove v okolje. Ta mešanica
valovanj je tako močna, da v nas prekine pomirjujoče naravno valovanje
zemlje in vesolja. Umetno proizvedeni elektromagnetni valovi in polja
prihajajo z našim telesom v resonanco, ki je nenaravna in jo telo težko
predela.
Rezultati številnih študij so pokazali, da ljudje v hišah, ki stojijo v
neposredni bližini električnih napeljav, obolevajo v zaskrbljujoče visokem številu. Električna napeljava v zidovih hiš proizvaja elektromagnetna polja znotraj našega doma. Tudi vsak aparat, ki je priključen na električno omrežje, proizvaja elektromagnetno polje. To obstoja tudi, ko so
vse luči ugasnjene in vsi aparati izključeni. Ko elektromagnetno sevanje
poruši energijski sistem telesa, se njegova odpornost zmanjša. Najprej se
to pozna v čustvenem stanju, ljudje postanejo živčni in razdražljivi, čutijo zbadanje in bolečine pri srcu, šele za tem se pojavijo prve zdravstvene
težave, ki niso nujno že bolezni in tako se stvari stopnjujejo.
Pri bioresonančni diagnostiki lahko s testiranjem akupunkturne
točke LP-4A, ki je na notranjem delu stopala noge, na meridijanu trebušne
slinavke, ugotovimo obremenjenost telesa z elektrosmogom in le-to s terapijo tudi zmanjšamo. Vendar pa je pomembno, da zmanjšamo tudi
učinke elektrosmoga, kot izvora. Z raziskavami biopolja se ukvarjajo
usposobljeni radiestezisti, ki škodljive učinke elektromagnetnih sevanj
lahko nevtralizirajo z generatorji biopolja, ki jih postavimo v hišo, ali pa
nosimo pri sebi.
Torej preživimo praznike bolj umirjeno in poiščimo mir in ljubezen v
svojem srcu. Želim vam najlepše praznike in bodite srečni v tem kar ste.
Bernarda Valenčič, mag. farm.,dipl.
svetovalka naravnega zdravja,
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Društva upokojencev
CERKLJE – KOMENDA – VODICE
vabijo na

BOŽIČNO NOVOLETNI
KONCERT S PROSLAVO
DNEVA SAMOSTOJNOSTI
SKUPAJ SE IMAMO FLETNO
V soboto, 26. decembra, ob 19. uri v dvorani Doma v Komendi

Nastopajo
DU Cerklje:

Krvavški planšarji – narodno zabavni ansambel
Dramska skupina – skeč OBISK
Folklorna skupina Strmol
DU Vodice:
Ropotavčki - zabavna glasbena skupina
Korenine - nova skupina Toneta Škarje
Splet starih ljubezenskih pesmi.
DU Komenda: Folklorna skupina
Samo v letu 2009 je imela preko 35 javnih nastopov (tudi v Avstriji in
Italiji). Prikazali bodo Lončarstvo na Komendskem in Splet plesov
ob spremljavi folklornega ansambla
Mešani pevski zbor
V Cankarjevem domu je 1. oktobra letos prejel zlato plaketo kot najboljši
pevski zbor med upokojenci v Sloveniji. Na prireditvi se bo predstavil
z novim programom.
Otroška folklorna skupina AVRIKELJ iz Komende
Združeni ansambli društev Cerklje, Komenda in Vodice
Dvorane v Cerkljah, Vodicah in Utiku so vedno polne, zato pričakujemo, da jo boste obiskovalci napolnili tudi v Komendi.
Režiser VALTER HORVAT

VSTOPNINE NI - PROSTOVOLJNI PRISPEVKI
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Rešujmo pomembna drevesa!
Za svojega bližnjega imamo po navadi človeka. Lahko je to tudi žival, ki nam je še posebej
ljuba. Recimo pes čuvaj. Otrokom je to lahko
muca, ribica v akvariju, paličnjak … Skratka,
živo bitje, s katerim smo še posebej povezani,
imamo do njega svojski odnos, se zavedamo
njegove bližine.
Maloštevilni udeleženci predavanj s skupnim
naslovom Gozd in varovanje okolja v okviru
Šole za vrednote in življenje pri UPPG Komenda smo že pri prvih dveh predavanjih spoznali,
da je naš bližnji tudi drevo. Predavatelja Miha
Zabret, rojak iz Most pri Komendi, in mag.
Mateja Šmid Hribar z Rakitne sta nam prva dva
petkova večera v novembru zelo jasno povedala, kakšen pomen ima gozd na območju občine
Komenda (Zabret) in drevo kot naravna in kulturna dediščina (Hribarjeva). Med drevesi v
gozdu nam je Miha Zabret še posebej približal
črno jelšo, »pionirja za najtežje razmere«, drevo
leta 2003, ki se je, nebodigatreba, razrasla ravno
tam, kjer si to komendsko občinsko vodstvo
najmanj želi, ko hoče širiti v dalj in šir svojo
poslovno cono pri Žejah; najti pa jo je mogoče
tudi drugje v gozdovih na jugozahodnem območju naše občine onstran Suhadol in Žej. To,
kar je o njej povedal predavatelj, je bila prava
visoka pesem tej lepotici, ki si zasluži, da se ji,
ko gremo mimo nje, priklonimo in zahvalimo
za vse, kar daje živim bitjem, izdelki iz nje pa
tudi lepšajo marsikateri komendski dom. Preučeval jo je in o njej veliko pisal prof. dr. Niko
Torelli, eden največjih strokovnjakov pri nas.
Mag. Mateja Šmid Hribar pa nam je spregovorila predvsem o drevesih, ki na območju naše
občine spadajo v zavarovano naravno dediščino, pa tudi o onih, ki tja še niso uvrščena, prav
pa bi bilo, da bi bila, kajti tako je več možnosti,
da se bodo ohranila. Pohvalila je skrb našega
občinskega vodstva in občanov, da so v svoji
sredi na tako majhnem prostoru ohranili več
dragocenih in pomembnih dreves. Omenila jih
je poimensko: lipe (Turška, Glavarjeva in Osamosvojitvena) v bližini župnijske cerkve v
Komendi, Graščinski jesen, lipo v križišču pod
»Štiftengo«, Kramarjev divji kostanj, Mejačev
hrast, Barakarjev oreh, lipo ob cesti Moste-Žeje-Vodice. Od teh dreves spadajo po odloku o
naravni dediščini v naši občini, objavljenem v
Uradnih objavah Glasila občine Komenda št.
04/2004, str. 3-4, k posebej varovani naravni
dediščini republiškega pomena Turška lipa,
Glavarjeva lipa in Mejačev hrast v Komendi, k
naravnim vrednotam na območju naše občine
pa: Graščinski jesen, lipa na Gori pri Komendi,
lipa pri Žejah, Kramarjev divji kostanj, lipa v
komendskem križišču, poleg njih pa tudi Tunjščica (dolina in vodotok), Knežji potok, Vrtaški
potok, Pšata (vodotok s pritoki v povirnem delu), Suhadole – jelševje ob potoku Stržen in
močvirni travnik na zahodni strani Pšate med
Komendo in Podborštom. »Fizična in pravna
oseba mora v postopku izdaje dovoljenja za
poseg v prostor na zavarovanem območju, na-

ravni vrednoti in na območju vpliva na naravno
vrednoto pridobiti naravovarstveno soglasje v
skladu s predpisi v področja ohranjanje narave,« piše v omenjenem odloku.
Trenutno najslabše kaže Turški lipi, čeprav
se lepo obrašča, vendar to niso tiste veje, ki bi
bile znamenje njene življenjske moči, prej izčrpanosti. Poleg nje se piše slabo tudi Mejačevemu hrastu, »okovanem« v asfalt. Boljše »se
godi« Kramarjevemu divjemu kostanju, čeprav
bi tudi ta potreboval več »življenjskega prostora«; ni pa več Štrcinove lipe (to je lastnik skušal
rešiti) lipe na Gori (so jo posekali), Prosenove
bukve in še marsikaterega drevesa, ki bi še
danes lahko stalo. Trda prede tudi nekaterim
drugim mogočnim drevesom. Zato so udeleženci predavanja mag. Hribarjeve predlagali,
da se naredi vse, kar je mogoče, za njihovo reševanje, pa tudi ohranjanje v spominu ljudi. To
bo najlaže doseči, če bo vsako od teh dreves
dobilo svoj »dosje«, v katerem bosta popisani
ne le debelina in višina, marveč tudi s čim vse
je povezano (znano osebnostjo, domačijo, dogodki, praznovanji, spomini ljudi, zgodbami
…). Najlepša priložnost za tovrstno sprotno
zapisovanje se ponuja pri tako imenovani
Osamosvojitveni lipi, ki jo je leta 1992 v spomin na ameriško priznanje slovenske neodvisnosti zasadil duhovno prebujeni sosed Luka
Šmid. Tudi z namenom, da bo imela Glavarjeva lipa družico, če bo opredla Turška lipa. S
pravim odnosom do
slovenskega narodnega
drevesa, pod katerim so
se v zgodovini Komende dogajali pomembni
dogodki (igre in drugo).
Žal pa, pod drugimi
drevesi, tudi zelo žalostni in tragični (poboji
po drugi svetovni vojni). Zato ta drevesa
oziroma del gozda spada med »memorialno
dediščino«, ga je kot
tako tudi treba ohranjati. Iz spoštovanja do
ljudi, ki počivajo pod
njimi ali so jih likvidirali na njih. Na primer
hrast v bližini partizanske bolnišnice pri Komendski Dobravi, kjer
je dotrpel mučeniško
smrt za Komendo legendarni
partizanski
zdravnik dr. Tine Zajc
iz Mengša. Po pričevanju poznavalcev od tedaj dalje še ni nič zrastel. Očitno tudi drevesa
»čutijo«, kako ljudje
ravnajo z njimi, kakšen
odnos imajo do njih, so

jih »zlorabili« za zla dejanja.
Ne gre za to, kot je izjavil nekdo iz komendskega političnega vrha, da je »človek ja več
vreden, kot črna jelša«; pač pa za to, da sta
povezana drug z drugim, soodvisna. Človeka
si ni mogoče zamisliti brez njegovega naravnega okolja (nekateri so že šli tudi tako daleč), v
katerega spadajo tudi drevesa, balkoni, polni
rož (akcijo za najlepši balkon smo že imeli v
Komendi), bistri potoček, živa meja, vrt …
Vse to in drugo lepša in bogati njegov življenjski prostor. Bodo pa ga tudi omenjena in druga
mogočna drevesa, ki so jih zasadili naši predniki, na nas pa je, da jih zavarujemo in odloke
tudi udejanjamo tako, da drevesa vključimo v
življenje, jih ohranjamo in izročamo potomcem. Brez dreves bo naša občina še bolj osiromašena, kot je že, ko se je toliko nepremišljeno
posekalo, odstranilo zaradi melioracij, zidave
novih hiš, stanovanjskih naselij. Rešujmo, dokler je še čas, najprej pa vestno popišimo drevesa, ki spadajo v zavarovano in še ne zavarovano naravno dediščino v naši občini, vse, kar
je znano okrog njih, čim prej pa jih tudi (še
nezavarovana) zavarujmo z ustreznim občinskim odlokom, so bili enotni udeleženci predavanja 13. novembra v komendskih občinskih
prostorih. V zavesti in prepričanju, da je tudi
drevo naš bližnji, do katerega moramo imeti
pravi odnos, spoštovanje in odgovornost.
Jože Pavlič
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Suhadole – najbolj športna vas
Praznovanje 10. obletnice ustanovitve Športnega društva Suhadole

Predsednik ŠD Suhadole Peter Pibernik pozdravlja udeležence jubilejnega praznovanja –
Foto: A. Ž.
Suhadole so, zemljepisno gledano, zadnja vas
v občini Komenda, a prva v športnem pogledu.
To je bilo hitro jasno vsakomur, kdor se je 26.
novembra zvečer v telovadnici osnovne šole v
Mostah udeležil praznovanja 10. obletnice
ustanovitve Športnega društva (ŠD) Suhadole.
Bilo jih je toliko, večinoma Suhadolcev, da so
napolnili prostorno dvorano. Z njimi so se suhadolskih športnih, organizacijskih in prireditvenih uspehov veselili komendski župan Tomaž Drolec, podžupan Mirko Kepic, predsednik
Turističnega društva Komenda Vid Koritnik,
tvorec komendskega košarkaškega »čudeža«
občinski svetnik Roman Grošelj, prav tako zagret športni delavec, zlasti še na področju nogometa, nekdanji vaščan mag. Stanislav Zarnik,
voditeljica Enote OŠ Komenda-Moste Bernarda Hozjan (posredovala je pozdrave ravnateljice omenjene šole Mire Rek) in drugi, ki imajo
radi Suhadole in tako trdno v dobrem in hudem
povezane vaščane.
To pozitivno razpoloženje med njimi je v
govoru, v katerem ni skoparil na račun suhadolske povezanosti v športu in zunaj njega,
odlične organizacije občinskih tekmovanj in
prizadevnosti vaščanov pri njihovi izvedbi,
omenil tudi župan Tomaž Drolec. ŠD Suhadole
je obljubil nadaljnjo podporo Občine Komenda, spodbudil pa ga je tudi k še neuresničenemu
načrtu ureditve športnega parka, za katerega
ima občina že ugledano zemljišče.
Kako pomembna je povezanost med vaščani,
skupne dejavnosti in tekmovanje je poudarila
Bernarda Hozjan. Zlasti še pri preprečevanju
negativnih pojavov med mladimi, prav posebej
učenci.
Da so Suhadole resnično športna vas, je z
zgodovinskim pregledom športnih dejavnosti
vse od leta 1913, ko so Jerneja Pibernika kot
avstroogrskega vojaka poslali na smučarski
tečaj in kasneje na strelsko tekmovanje na Tirolsko, povedal prvi predsednik ŠD Suhadole
(kar osem let) in njegov najzaslužnejši član
Klemen Pibernik, ki je za svoje delo iz rok sedanjega predsednika društva Petra Pibernika
dobil lepo spominsko darilo. Med zanimivostmi je Klemen Pibernik omenil tekmo v nogometu med pripadniki nemške vojske (Wehrma-
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chta) in vaščani Suhadol leta 1941 na
Kodretovem travniku, med velikimi športnimi
dosežki pa zmago leta 1976 na mednarodnem
deškem tekmovanju v skokih v Kranju komaj
devetletne Mete Pibernik ter uspešne zimskošportne skakalne in tekaške oziroma kombinatorne nastope Petra in Metoda Pibernika, pri
tem pa, skromno, izpustil sebe.
Njegov naslednik pri vodenju ŠD Suhadole
Peter Pibernik (zadnji dve leti) je v svojem
govoru povedal, kaj vse prireja to društvo: občinska prvenstva v smučarskem teku, v krosu,
v gorskem kolesarjenju, mešani ekipni kolesarski kronometer, kolesarski maraton, kolesarske izlete, drsanje in hokej … Vse to tako
uspešno, da so Suhadole postale zaradi odlične
organizacije tovrstnih tekmovanj znane daleč
naokrog, kar je še posebej vidno po vse bolj
imenitni, zlasti pa množični udeležbi. V tem
pogledu so uspešni zaradi dolgoletnih izkušenj
vodenja oziroma sodelovanja pri takšnih tekmovanjih predvsem starejših članov društva
ter podpore pri mlajših članih in članicah.
Skratka, za športna tekmovanja v Suhadolah
živi in diha tako rekoč vsa vas.
Najzaslužnejši člani ŠD Suhadole so, ker je
bila desetletnica ŠD Suhadole najlepša priložnost za to, dobili jubilejna priznanja. Poleg že
omenjenega Klemena Pibernika ustanovni
člani ŠD Suhadole: Peter Pibernik, Tomaž Pibernik, Miloš Cvirn, Miha Repnik in Pavel
Ocepek.
Vsem zaslužnim, nekdanjim članom upravnega odbora društva Mihu Repniku, Pavlu
Ocepku, Mihu Konciliji, Mihu Gregorinu, in
sedanjega upravnega odbora društva Zdenki
Lah, Mariji Boroši, Eriki Osolnik, Tomažu Piberniku, Franciju Grozniku, Sreču Čehunu,

Igorju Jenku in Luku Zarniku, se je sedanji
predsednik toplo zahvalil. Kaj vse so naredili
za društvo in kako uspešno, je bilo najbolj
prepričljivo videti iz širokega izbora diapozitivov, ki so jih predvajali ob koncu slavnostne
prireditve, »komentiral« pa jih je kar Peter Pibernik sam.
Da je vse gladko teklo, je poskrbela v besedi
in nastopu izvrstna Erika Osolnik, ki je vodila
prireditev. Glasbeno so se izkazali Mojca Pibernik z igranjem na prečno flavto in Eva Lah
z igranjem na kitaro; med nastopom sta tudi
zapeli. Tega pa ni naredil, je pa polno dvorano
skorajda dvignil na noge Luka Zarnik z igranjem na električno kitaro. Dvignil jo je tudi, že
na začetku v veselem razpoloženju, prinos suhadolske maskote na tekmovanjih in na dresih
– žabe. Ne tiste, narisane, ki je kraljevala na
odru, pač pa motorizirane, z dvema velikima
žarometoma, da je dodatno osvetljevala prostor
in dogajanje.
Kaj pomeni Skadovcem žaba, je zelo domiselno povedala Marija Boroša, predvsem pa se
je poznavalsko »sprehodila« skozi vaško zgodovino vse od prve omembe Suhadol leta
1256.
Sledilo je še tisto, kar ne sme manjkati na
tako veliki slovesnosti: pogostitev vseh navzočih.
Prireditev je denarno podprla Občina Komenda. Za to se je županu Tomažu Drolcu še
posebej zahvalil predsednik ŠD Suhadole Peter
Pibernik. V upanju, in ob županovi obljubi, da
bo še naprej rad podpiral tako prizadevne ljudi
pri njihovih dosežkih, kot so člani in članice
ŠD Suhadole. Da tudi v prihodnje ne bo zaman
potrkal na občinska vrata.
Jože Pavlič

Priznanje prvemu predsedniku ŠD Suhadole Klemenu Piberniku za mentorsko, organizacijsko
in vodstveno delo - Foto: J. Pavlič
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Naš prosti čas za vašo varnost

Takšnih poplav, kot smo jih doživeli ve letu
2007… Takšnega požara, kot smo ga imeli
novembra,…Takšne Medobčinske vaje, kot je
bila letos oktobra,…
Zelo zanimivo je govoriti v samih presežnikih
v pozitivnem ali negativnem, vendar za vsem
tem stojijo ljudje, sokrajani, vaši sosedi, konec
koncev: očetje, sinovi, moževi, hčere, žene –
GASILCI. Da, tudi nas, nekdo čaka doma, ko
odidemo na intervencijo, na intervencijo, ki
traja in traja. Skozi ves dan se slišijo sirene vozil: gasilskih, reševalnih,… po radiu govorijo o
grozovitem požaru, o ponesrečenih in zastrupljenih na intervenciji,… kaj si takrat mislijo
naši bližnji? Preprosto: ali mu je tega treba?
Naša zgodba pa je bolj preprosta: namesto,
da bi šel v službo, na faks, sem šel na intervencijo, kjer se je zgodilo… »Kjer«, beseda za
katero se v gasilskem žargonu skriva neznano,
nepredvidljivo nevarno, vse česar si normalen
človek, ki se odpravi od doma verjetno ne želi
ali se vsaj zavestno ne poda. Ko človek obleče
intervencijsko obleko, se od njega pričakuje:
da zna vse, ve vse, se zoperstavi čemur koli ali
komer koli, da je na intervenciji po 30 ur in
več, edina beseda, ki mi sedaj pride na misel je
Supermen. Problem pa ni (vsaj zdi se mi tako)
v meni, pač pa v vseh, ki nas obsojate, grajate,
dajete v nič, se nam posmehujete…
Če slučajno ne veste, Supermen ne obstaja.
Torej, kljub vsem našim vajam, izobraževanju,
izpopolnjevanju tako v znanju kot v opremi
(katere imamo že tako preveč – vsaj tako mislijo nekateri), ko nas vidite (samooklicani
strokovnjaki) v intervencijski obleki to ni ali
bolje mi nismo Supermeni.
Seveda bomo gasilci od laikov najbrž prejeli
oceno, da nam je vse pogorelo. Res je, veliko je
pogorelo, ne vse, vendar se naj taisti laiki

vprašajo, zakaj. Zanesljivo ne zaradi gasilcev,
grešnega kozla naj iščejo drugod; recimo v načinu gradnje z izbiro ustreznih materialov.
Ogenj je jekleno konstrukcijo krivil kot za šalo,
»negorljivi« materiali so neverjetno zelo goreli, za povrh pa je bilo praktično celotno skladišče (95x 30 m) oziroma hladilnice enovit požarni sektor, za kar pa sploh nismo vedeli, saj
naj bi bile hladilnice po neki ljudski logiki požarno ločene. Ampak ljudska logika je eno,
gradbena in požarno preventivna pa čisto nekaj
drugega. Med drugim stropi niso bili ognjeodporni in se je ogenj preko zračnega mostu razširil v vse hladilne komore, do upravne stavbe,
kjer se je z odpiranjem strehe (20m pred upravnimi prostori) preprečilo nadaljnje širjenje.
Mogoče že zadostno število javljalcev požara
(ali pa kakšnega več) ob tako velikih projektih,
lastnika ne bi finančno tako obremenilo.
Pojavlja se kar nekaj vprašanj, ampak pravih
odgovorov, brez temeljite analize, se najbrž ne
bo dalo podati. Res smo bogatejši za eno izkušnjo, a je toliko bolj revnejši lastnik (ali pa zavarovalnica), saj je razen upravnih prostorov
vse uničeno.
Po izkušnjah mnogih kolegov se verjetno ne
bo spremenilo nič, tako glede gradenj, razmišljanj ljudi, kot nenazadnje dela gasilcev. Na
nas gasilcih pa je, da bomo naslednjič bolje
pripravljeni (še več odrekanja in vaj) pri požarih tako imenovanih hitro postavljajočih
zgradb, skladišč, trgovskih centrov itd. (ki v
naši okolici rastejo kot gobe po dežju).
Zagotavljam lahko samo, da smo vsi reševalci, gasilci iz vseh GZ: Komende, Kamnika,
Mengša in Lahovč kot tudi poklicni gasilci
Ljubljane in Kranja, storili vse, kar je bilo v naši
moči. Zatorej kot poveljnik in stanovski kolega
vsem udeležnim na intervenciji: HVALA.
Še utrinek iz raznih forumov in klepetalnic:
»Posebej bi rad pohvalil trud domačih enot
PGD Moste, ki so na požarišču z nečloveškim
naporom vztrajali vse do konca, celih 24ur, in
še več! Vem, da sem bil v 8 urah na požarišču,
pri čemer sem sodeloval v dveh notranjih napadih, po domače »sesut k opica«, ko pa sem prišel

domov, sem se samo zvrnil v posteljo in zaspal
kot ubit. Res vsa čast za moč in pogum za
vztrajanje in dokončno gašenje preostalih požarov znotraj hladilnic, ki so bili za gasilce še
posebej nevarni zaradi nevarnosti rušenja regalov (polno palet), ki ga gasiš in možnosti, da se
bo zvrnil nate ali pa, da boš vmes »pokasiral«
kakšen kos viseče pločevine s stropa, z višine
10 metrov, ki te z lahkoto prekolje na dvoje in
gazenju po pol metra stopljenega sladoleda.«
Samo za ilustracijo: nekateri naši napadalci
so zamenjali od 4 do 9 jeklenk, kar pomeni
prav tolikokrat dihalca na rame, masko na
obraz in juriš v hladilnice! Kjer, ob vročini,
dimu, vlečenju težke cevi polne vode za sabo
…, plačilo za trud je lučka sladoleda, ali pa
morda kar cela planica, katero lahko poližeš
kar s svoje čelade ali obleke.
Pridobljene izkušnje: evidentirati vse podobno »moderno« grajene objekte v domači
občini, pridobiti požarne načrte in si v soglasju
z lastniki objekte tudi ogledati, po možnosti
pripraviti kakšno vajo, predvsem pa lastnikom
jasno povedati, kaj lahko pričakujejo v požaru, kajti tako, kot gorijo sodobni »negorljivi«
materiali, ne gori niti les; to je živa resnica. Če
kdo misli ali trdi nasprotno, naj si ogleda fotografije s požara (WWW. PGD MOSTE) in mislim, da ne bo oporekal. Da se bo kaj spremenilo v gradbenih lobijih z vgradnjo ustreznejših
materialov, dvomim, saj smo v času, ko nam
čas, zdravje, osebne potrebe, krojita kapital, s
katerim razpolaga investitor. Kakšen pa je interes investitorja? Če pa vendarle kdor koli
želi, da se nekaj premakne, smo vam na voljo
poveljniki društev za kakršno koli sodelovanje
za boljšo varnost Vas in Vaše investicije.
Vsekakor pa brez večjega sodelovanja z občino ne bo šlo, saj kljub velikim investicijam v
opremo nedvomno zaostajamo za »sodobnimi«
intervencijami. Če hočemo skupaj zagotoviti
našim vlagateljem varnost njihovih investicij,
potrebujemo sodobnejšo in ustreznejšo opremo.
Na koncu še enkrat Hvala mojim fantom,
ker ste mi zaupali, dobesedno, svoje »glave«.
Poveljnik 020.

Požar na Potoku
V nedeljo, 29. novembra, ob 11. uri je zagorelo na podstrešju stanovanjske hiše na
Potoku pri Komendi 5a. S pomočjo sosedov
smo hitro lokalizirali požar, gasilci PGD
Komenda, PGD Moste in PGD Križ pa so
pogasili požar. Gašenje je potekalo zelo hitro, zato je bila na stanovanjskem delu minimalna škoda (strop, izolacija, parket, ...)
Zahvaljujemo se vsem, ki so kakorkoli
pomagali pri nedeljski nesreči. Posebna
zahvala sosedom, ki so na začetku pomagali lokalizirati požar, nato pa popoldne popolnoma popraviti streho. Še enkrat hvala,
Družini Grkman in Juhant
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Delovni čas:
pon. in sre. od 12. do 19. ure
tor. in čet. od 8. do 15. ure
pet. od 10. do 19. ure
sob. od 7. do 12. ure

Urejena ženska ali moška pričeska
poudarjena lepota in samozavest
Frizerka Jerneja vas pričakuje v salonu v stavbi zdravstvene
ambulante
Lahko se naročite po telefonu.
Praznične luči sredi mrzle zime, ko nam prijateljstvo ogreje
dlani in se želja vzpne iz srca v višine.

Blagoslovljen božič in srečno novo leto 2010

Podjetje z več kot 40 letno tradicijo in znanjem
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Praznični december

Adventni venčki in smrečice
December je praznik
pričakovanj in dogajanj. Tudi letos so
ga še posebej obeležili skavti, ki so se
zbrali pri 28. novembra v Komendi
pri cerkvi in se tako
kot vsako leto lotili
izdelovanja adventnih venčkov.
»Zberemo
se
skavti vseh vej in starosti. Sami naberemo mah, veje cipres, bora, jelke,
smreke. Sicer pa ima vsakdo svojo zadolžitev. Letos se nas je zbralo 72
skavtov in 12 birmancev. Po tem ko smo dobili material, smo se lotili
izdelovanja adventnih venčkov. Kakšnih sedemdeset smo jih naredili in
po sobotni in nedeljski maši jih bomo na cerkvenem trgu ponudili,« je
razlagal Arnold Ciraj.
Tako je vsako leto in vedno jih po maši običajno hitro poberejo, da

potem krasijo domačije, hiše in stanovanja v občini. Tudi letos so segali po njih.
Podobno pa so se gasilci v Mostah, člani TD Komenda v Komendi in
gasilci v Komendi pred gasilskim domom v Komendi lotili postavljanja
smrečice. Lani so jo prvič postavili pred občino, gasilci pa jo v Mostah
postavljajo že kar celo desetletje. Letos pa so se prvič lotili postavljanja
tudi gasilci v Komendi. Smreko pred občino Komendo so tudi letos
postavljali člani TD, dobili pa so jo pri Mizarstvu Koritnik v Potoku.
Najprej so lučke zagorele na smreki pred domom v Komendi, kjer so
pripravili člani KD Kaj ti mar tudi krajši program, za razpoloženje pa je
z igranjem na sentiseizerju skrbel Janez Repnik. Na stojnici pa so postregli tudi s čajem, kuhanim vinom in pecivom. Po komendski je zasvetila smrečica v Mostah, za njo pa še gasilska pred gasilskim domom
v Komendi.
A. Žalar

Kdor išče cilj, bo ostal prazen,
ko ga bo dosegel, kdor pa najde pot,
bo cilj vedno nosil v sebi.
Nejc Zaplotnik

Vsem našim članom ter ostalim krajanom
želimo, da bi se v prihajajočem letu 2010
čim večkrat srečno in z dobrimi mislimi v
srcu srečevali na skupnih planinskih poteh
ter uresničevali svoje cilje
Planinsko društvo
Komenda
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Občni zbor TD Komenda
Občni zbor Turističnega društva Komenda bo v petek, 8. januarja 2010, ob 19. uri v Gostilni pri Olgi v Mostah. Lepo povabljeni!

ČEBELA IN OSAT

Na preži

December 2009
S Turističnim društvom Komenda v Uredništvu Aplence nadaljujemo akcijo NA PREŽI in podeljujemo ČEBELO IN OSAT za mesec
november 2009.
ČEBELO SAKu Skupini aktivnih
Klančanov za tradicionalno že večletno
izvedbo obiska Miklavža v Suhadolah,
Mostah, na Križu
in v Komendi v občini Komenda.
OSAT za »BAJER«
na Varni poti v šolo
pred Podborštom
ob
nastajajočem
stanovanjskem naselju; šele čez čas
za dežjem, ko posije
sonce, je ta del ceste
spet Varen del šolske poti.
ČEBELE in OSATI so odraz podpore in spodbuda prizadevanjem: NAJ BO UREJENO, LEPO!
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Krajevni obor Rdečega križa Komenda in Križ
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Želi vsem občankam in občanom
Vesele božične praznike,
zdravo in uspešno novo leto 2010.
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Naj bo leto polno sproščenosti, poguma, modrosti, volje in moči.



ZDRUŽENJE BORCEV ZA VREDNOTE NOB
KRAJEVNA ORGANIZACIJA KOMENDA
VESELE BOŽIČNE PRAZNIKE
TER ZDRAVO IN USPEHOV POLNO V NOVEM LETU
2010 VAM ŽELI

KRAJEVNA ORGANIZACIJA ZDRUŽENJA BORCEV
ZA VREDNOTE NOB KOMENDA

v soboto, 9. januarja, ob 19 h
Kulturni dom Komenda

Novoletni koncert

Godbe Vodice

Ustanova Petra Pavla Glavarja
želi vsem občankam in
občanom Občine Komenda
blagoslovljene božične
praznike, jim čestita ob
obletnici samostojnosti in jim
želi srečno novo leto 2010

Spoštovani obþani in obþanke,
želimo vam prijetne prazniþne dni in
veliko zdravja, sreþe ter osebnega
zadovoljstva v letu 2010.

LDS
Obþinski odbor
Komenda

Organizator Turistično društvo Komenda

Vabljeni !

Športno društvo Komenda
želi vsem svojim članom, občankam in občanom ter sponzorjem
prijetno božično in novoletno praznovanje.
Vsem želimo tudi obilo zadovoljstva nad uspehi
v Novem letu 2010.
V srcih naj naših se radost razliva,
svetu zavlada dobrote naj moč!

Vsem cenjenim občankam in občanom
ob prihajajočih praznikih in v Novem letu 2010
želi miru, sreče, zdravja blagostanja in
tihega zadovoljstva
Krajevni odbor RK Moste
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Obujamo stare običaje v domači hiši
Če vidiš Rimsko cesto na Sveto noč sijati, dobre letine se je nadejati.
Ob Božiču zeleno, ob Veliki noči snežno.
8. decembra goduje Marija
Vso zemljo tema krije
in spijo rožice.
A cerkev čast Marije
obhaja zornice.
6. decembra pa goduje sv. Barbara. Tudi ona
ima svoj rek:
Če se na Sv. Barbare dan bil je vid, se vsak
dan vid.
V prvih dneh decembra so naši dedi in babice šli »naročat« Miklavžu. Otroci so že od
davno naročali dobremu možu Miklavžu, seveda zelo skromno. Če je sonce zahajalo z
močno rdečo zarjo, so verjeli, da Miklavž peče
piškote; pa kaj piškote, da je bilo le dovolj
kruha. V košarici pod posteljo, ali pa na okenski polici so se znašli še domači krhlji, rožiči,
jabolko. Kasneje pa je bila pomaranča že pravo
razkošje. Bilo je skromno, a vendar veselo.
Danes je res vse drugače in včasih se vprašam,
a še sploh znamo pričarati v otroške oči to iskreno in preprosto srečo in hvaležnost.
Adventni čas je bil spokoren, pričakovanje
rojstva. Zjutraj so se molile zornice z mašo in
rožnim vencem.
Pred prazniki je bil domač praznik. Prašiček
v hlevu je bil že dobro rejen. Prišli so sosedje,
da so ga držali in pomagali klavcu, ki je bil
največkrat gospodar ali pa najet mesar. Veliko
je bilo smešnih prigod, ko je prašič tudi ušel, in
potem je bila prava vaška dirka in polno smeha.
Vemo, da je prašič ena najbolj inteligentnih
živali, in potem se je o ubežniku še dolgo govorilo in smejalo. Mnoga dekleta so se skrila v
kamro, s »povštrom« čez glavo, da niso poslušale prašičkovega kruljenja. Tudi na ta račun je
bilo veliko smeha. Gospodinja pa je imela tudi
polne roke dela. Obarila je kašo, ješprenj; pa
tudi nekaj riža, če je bil pri hiši. Ko je klavec
prašička »slekel s kože« ga je »odprl«. Pravi
obred je bil potem, ko je vzel ven jetra, gospodinja ga je že čakala s pripravljeno posodo.
Jetrca je potem prepražila ne čebuli. Če je na
njih čakalo veliko lačnih ust, jih je naredila v
omaki, da jih je bilo več. To je bila malica za
vse, ki so pomagali in vse domače.
Pranje črev je bilo posebno mučno delo.
Seveda se je pralo v najbližjem potoku. Ledena
voda je rezala v prste in običajno so dekleta
morala delo opraviti temeljito, da klobase niso
smrdele. Na koncu se jih je še »omavžalo« v
čebuli.
Obarilo se je tudi meso namenjeno za klobase in skuhala se je svinjska glava. Kosi mesa
na glavi so še posebno okusni, posebno ličnice.
Klobase so se delale kašnate in mesene, ponekod poznajo tudi kožnice šele zvečer ali naslednji dan. Krvavice so se pokuhale kar v kotlu.
Dobro je bilo da je kakšna tudi počila, tako
smo iz te juhe dobili še osnovo za god'lo. To pa
je nekaj najboljšega! Gospodar se je moral dr-

žati starih običajev. Mesarju je pripadala »desetina« in še kakšen dinar. Sosedom se je naslednji dan neslo krvavice, vsakemu toliko, kot
je bilo članov družine. Seseda pa je v zahvalo
odrezala kajlo kruha.
Lepe kose mesa in špeha je klavec naložil v
zato pripravljeno posodo-čeber in pravilno nasolil, tako je počivalo nekaj tednov. Meso so še
potopili v salamurijo, potem je šlo v dimno
kamro, da se je presušilo in prekadilo. To meso
je moralo zadostovati za celo leto. Na mizi je
bilo samo ob večjih praznikih in le včasih ob
nedeljah po maši.
Za kosilo je gospodinja pripravila juho in
kuhan krompir v oblicah. Za večerjo pa je gospodinja, ki je
imela cel dan
obilo dela, že
postregla s krvavicami in pečenicami. Tako
so vsi, ki so
pomagali, poskusili, če so
delo
dobro
opravili. Veselja je bilo veliko, nazdravili
so s šilcem in
krhlovko.
To je bil čas,
ko se mladi niso
ženili, in tudi
fantje niso peli
na vasi. Pred
mrazom in snegom je bilo treba nabrati in posušiti mah za
jaslice. Prve jaslice so ljudje risali na papir ali
karton, jih izrezovali, in pritrdili na deščice, da
so stale. Dekleta so risala, fantje so izrezovali
in s pomočjo očetov in dedov lepili–s popom iz
moke in vode na ošiljene deščice. Šele kasneje
so pričeli izdelovati ovčke, pastirce in sveto
družino iz lesa in gline. Zelo lepe jaslice se
delajo tudi iz koruznega ličkanja. Vsako območje ali dežela pa ima svoj način izdelave
jaslic. Vidimo lahko prave umetnine. Jaslice so
se naredile v Bohkovem kotu. Glavno delo so
opravili očetje in dedi. Na predarju pred hlevom je moralo biti vse pomedeno in pospravljeno. Tudi obešeno perilo ni smelo viseti čez
Božič. To ni prineslo sreče družini.
Če je bil sneg, se je skidal okoli hiše, gospodarskih objektov in kozolca gaz, da so ob Ave
Mariji lahko kadili in kropili.
Bližal se je Božič-Sveti večer. Mame so
spekle Božični kruh (to je bil le malo boljši bel
kruh) in potico v lončenem modlu. Tudi te se
niso pekle tako bogato namazane kot danes, le
z domačo smetano, jajci ali ocvebi (rozinami).
Hiša je bila prijetno topla. Gospodinja je ob
Marijinem zvonjenju prinesla v lončenem

pisk'rcu žerjavico, nato je gospodar stresel vanjo kadilo - največkrat nabrano borovo smolo.
Morala je biti suha, saj se je strla v prah. Nato
so šli gospodar, otroci in gospodinja obhajat
vsa poslopja. Tudi hlev in živino. Ko so se vrnili v hišo, je bila tema, le pri jaslicah je čarobno brlela lučka. V kozarec so dali vodo, nato za
prst ne debelo olja, nato plovec in dušico.
Dokler po vaseh še ni bilo elektrike, so nad
mizo visele petrolejke. Ta je bil takega vonja,
da so mu rekli kar smrdl'ivec. Ko se je družina
vrnila v hišo, je gospodar trikrat rekel Bog daj
dobra večer, in prižgal luč. Sledila je večerja:
žolca, bela kava in krhli iz suhih hrušk. Bolj
bogati so imeli že štruklje z rožičevim nade-

vom. Otroci so se s sosedi preganjali sem in
tja, nato so šli vsi k Polnočnici. Drugi dan – na
Božič- Sveti dan se ljudje niso obiskovali.
Zvečer so bile večernice.
Na Štefana dan pa se je že zaplesalo, največkrat kar po privatnih hišah ali v gostilni.
Opravljalo se je tudi žegnanje konj in živine.
Na Šentjanževo, 27. decembra, so dekle in
hlapci menjali službe. Če so ostali pri istem
gospodarju, so se pogajali za plačo. Hlapci so
imeli po 1000 dinarjev, dekle in manjši hlapci
pa po 800. (za primerjavo: takrat je stalo 1m
češkega kamgarna - blago za moško obleko 150 din. Moški je rabil za obleko 3 m , podlogo
in plačilo za krojača).
Silvestrovo je bil drugi Sveti večer, s podobnimi običaji. Dobrote so se skrbno spravile,
tako da je kaj ostalo še za Svete tri kralje. Ob
novem letu se je dalo tudi živini in vsej perjadi
po košček kruha.
Gospa Cilka se dobro spominja Silvestrovega
iz 1940 na 1941. leto. Mladi so veselo plesali, 6.
aprila 1941, na Cvetno nedeljo, pa se je začela
Druga svetovna vojna. Gorje in stokrat gorje.
Klepetali sva Maksl'nova Cilka
in Katja Tabernik
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Praznično pogrnjena miza z dobrotami
Se tudi vi že sprašujete, kaj pripraviti za božično ali novoletno kosilo oziroma večerjo? Se
boste lotili česa novega ali se boste raje držali
že preizkušenih jedi? Verjetno za božič ne bo
manjkala potica, za novo leto pa kakšna druga
sladica. Glede na to, da praznike običajno zaznamuje prevelika količina sladkorja in maščob, začnimo s sladico.

TIRAMISU
Tiramisu je svetovno ena najbolj znanih italijanskih slaščic. Natančen izvor nastanka sladice ni jasen. Po podatkih nekaterih raziskovalcev naj bi se pojavila v 70 letih prejšnjega
stoletja v Trevisu (po slovensko se kraju reče
Tržič) blizu Benetk. Drugi viri navajajo, da naj
bi nastala že v začetku 17. stoletja v Sieni.
Kakorkoli, klasičen tiramisu vsebuje piškote
savoiarde, jajca, sladkor, mascarpone in kavo.
Mascarpone je svež kremast sir iz smetane in
kislinskih dodatkov (citronske kisline), kar
pomeni, da izdelek vsebuje veliko maščob.
Gre za patentiran italijanski izdelek. Tudi zanj
izvor ni natančno določen – izdelovati pa naj
bi ga začeli že pred nekaj stoletji v italijanski
pokrajini Lombardija. Mascarpone je v Italiji
osnova za pripravo številnih sladkih krem, kot
je na primer tiramisu. Slednjega sicer zaradi
surovih jajc in možnosti okužbe s salmonelo
lahko nekoliko priredimo. Oba naslednja recepta sta tako malce prilagojena, čeprav prvi
še vedno vsebuje surova jajca.
Za klasičen tiramisu potrebujemo:
4 jajca
100 – 150 g sladkorja v prahu (odvisno kako
sladko želimo)
250 g mascarponeja (lahko nadomestimo
tudi s pretlačeno skuto, čeprav je okus veliko
boljši z mascarponejem)
¼ - ½ litra sladke smetane
sok ½ limone
1 dl ruma ali amareta (italijanski liker na
osnovi mandljev)
cca. ½ litra ohlajene prave kave
cca. 400 g piškotov Savoiardi (velik zavoj)
kakav v prahu

Tiramisu
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Penasto vmešamo rumenjake, dodamo sladkor, mascarpone (ali skuto) in sok polovice limone. Stepemo sladko smetano in naredimo
sneg iz beljakov. Nato premešamo vse tri kreme, pri čemer sneg beljakov dodamo nazadnje.
Skuhamo močneje sladkano kavo in dodamo
rum. V ohlajeno tekočino pomakamo piškote
(pomočimo za približno 3-4 sekunde) in jih
enega poleg drugega zlagamo v (prozorno)
posodo ali pekač. Plast piškotov premažemo s
kremo in tako nadaljujemo dokler nam ne
zmanjka sestavin. Vrhnja plast mora biti krema, ki jo posujemo s kakavovim prahom. Pred
postrežbo naj bi bil tiramisu vsaj 2 -3 ure v
hladilniku.

Tiramisu za otroke
Če vam že sama misel na surova jajca ni
všeč, sladico pa bi radi ponudili tudi otrokom,
vam priporočam, da uporabite kavne nadomestke (Kneippovo kavo, cikorijo ali projo).
Dodamo jim mleko in sladkamo (približno 3
žlice sladkorja za ¾ litra tekočine). Namesto
kreme iz surovih jajc pa lahko kupimo kremo
puding ali kakšno podobno kremo, ki se uporablja za kremne rezine. V tem primeru to kremo
zamešamo v 500 g mascarponeja in ¼ litra
stepene sladke smetane.

NAMAZ S SKUTO IN
KUHANIM PRŠUTOM
V teh dneh nam ne bodo prijali le sladki
prigrizki, ampak tudi slani.
Recept je za 4 osebe:
350 g kuhanega pršuta
200 g skute
sok 1 limone, sol po okusu
Vse sestavine zmiksamo. Namažemo na
kruh. Če ga ne uporabimo takoj, ga postavimo
v hladilnik ali zamrzovalnik.

Rolada
želimo barvno ujemanje priporočam, da v slani
vodi skuhate nekaj brokolija, zmiksate in ponudite kot omako. K jedi ponudimo solato,
krompir ali rižoto (npr. z radičem).

RIŽOTA Z RADIČEM
Za 2 - 3 osebe potrebujemo:
1 manjšo rdečo čebulo
2,5 dl riža
1 dl belega ali rdečega vina
4-6 lističev (treviškega) radiča
¾ goveje kocke
žlico olivnega olja
Čebulo sesekljamo na drobne koščke in
prepražimo na olivnem olju. Dodamo govejo
kocko in na trakove narezan radič. Na hitro
prepražimo, zalijemo z vinom. Če želimo, da
se bo radič v rižoti dobro videl, uporabimo
belo vino, okusnejše pa je rdeče. Kuhamo 1-2
minuti oziroma toliko, da radič nekoliko spusti
svojo rdečo barvo. Sama riž vedno skuham
posebej in ga nato zamešam v pripravljeno
omako.

GOVEJA ROLADA S
ŠPINAČNIM NADEVOM
večji zrezek
250 g špinače
sol, poper, česen, gorčica
Zrezek dobro potolčemo, nasolimo (in popramo) in na eni strani premažemo s stisnjenim
česnom. Kuhano špinačo dobro ožamemo in jo
v debelini ½ centimetra razporedimo po zrezku
(po tisti strani, ki smo jo premazali s česnom).
Zrezek zvijemo v rolado, ga spnemo z zobotrebci ali povežemo z nitjo. Rolado lahko premažemo tudi z gorčico. V globlji kozici segrejemo olje in rolado popečemo z vseh strani,
zalijemo z malo vode ali vina ter ob občasnem
obračanju kuhamo še približno 30 – 45 minut.
Rolado narežemo na približno centimeter debele rezine in postrežemo. Omako lahko pripravimo iz tekočine, v kateri se je rolada kuhala, lahko pa jo pripravimo tudi posebej. Če

Rižota

VROČA ČOKOLADA
Sveti Miklavž je gotovo prinesel precej čokolade, ki jo lahko uporabite za različne sladice
ali pa naredite vročo čokolado.
Za 2 osebi potrebujemo:
cca. ½ litra mleka
75 – 100 g čokolade
smetana po želji
Mleko vlijemo v kozico in dodamo čokolado. Na nizki temperaturi segrejemo do zavretja
in pri tem ves čas mešamo. Vročo čokolado
vlijemo v skodelici in po želji dodamo stepeno
sladko smetano.
Pa dober tek Vam želi
Marta Jerebič
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Vsem občankam in občanom,
vsem, ki prebirate Aplenco,
VESEL BOŽIČ
IN SREČNO LETO 2010.
Čestitamo ob dnevu samostojnosti.
Uredniški odbor, člani uredništva, sodelavci in

 

KOŠARKARSKI KLUB KOMENDA
Občankam in občanom Komende, sponzorjem, donatorjem želimo miren Božič in Srečno novo leto 2010.
Hkrati se zahvaljujemo za pomoč klubu.

odgovorni urednik Andrej Žalar

Vsem občankam in občanom
Vesele božične praznike in v novem letu 2010
zdravja in lepih doživetij.
OO SLS Komenda

Društvo upokojencev Komenda
Vsem članom, občankam in občanom želimo blagoslovljene božične praznike, v novem letu 2010 pa veliko sreče, zadovoljstva,
zdravja in tvornega sodelovanja .
Čestitamo tudi za dan samostojnosti
Vodstvo DU Komenda
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Moste 74 pri Komendi
tel.: 83-41-660
BUNDE KAPE ROKAVICE GALANTERIJA NOGAVICE PIŽAME

Vesele BožiĀne praznike in sreĀno Novo
leto vam želi OO SDS Komenda

Zahvaljujemo se Vam za zaupanje v
iztekajočem se letu in Vam želimo mirne in
doživete božične praznike ter nadvse
uspešno, veselo in zdravo Novo leto 2010.
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NAGRADNA KRIŽANKA
SLAŠČIČARTSVO TORTICA
Helena Kropivnik s.p.
Mlaka 41 b, 1218 Komenda
Tel.: +386 31 670 688
Bližajo se hladnejši dnevi in daljši večeri!
Pričarajte si večere z dobrim domačim pecivom
in slaščicami. Pričarajte si praznovanje z tortami
različnih okusov in raznovrstnih oblik, raznih
potic in sladkih presenečen!
Moj cilj ni serijska proizvodnja sladic, temveč
svež, prvovrsten in dovršen izdelek iz
naravnih sestavin! Če želite nekaj več,
nekaj posebnega, boste pozvonili na vrata majhne
slaščičarske delavnice na Mlaki!!

Nagrajenci križanke FENIKS, Gostilna – Pizzeria, Žeje pri Komendi 109, 1218 Komenda
(Poslovna cona Komenda) - Odprto: pon. – čet.: 6. do 22. ure, pet.: 6. do 1. ure, sob.: 8. do
1. ure - v Aplenci, glasilu občine Komenda, številka 11/2009:

nagrada – bon za 30,00 € – KLAVDIJA ŠTEBE,
PODBORŠT PRI KOMENDI 14, 1218 KOMENDA
nagrada – 2 pizzi – ANA ZORMAN,
ZAJČEVA CESTA 21, 1218 KOMENDA
nagrada – 1 pizza – ANICA ŠARC,
VOLČJI POTOK 38, 1235 RADOMLJE
Čestitamo! Nagrade prevzamejo nagrajenci na podlagi potrdila in osebnega dokumenta v lokalu FENIKS, gostilna – pizzeria, Žeje pri Komendi 109 (Poslovna cona Komenda), 1218 Komenda.

VESELE BOŽIČNE PRAZNIKE
IN SREČNO NOVO LETO 2010!

1. nagrada – TORTA
2. nagrada – 1 kg slovenski piškoti
3. nagrada – 1 kg marmeladnih rožic
Rešeno križanko (lahko napišete tudi samo
REŠITEV GESLA) pošljite na naslov: Uredništvo Aplence, Zajčeva 23, 1218 Komenda
DO VKLJUČNO 14. JANUARJA. Na kuverto
napišite: ime, priimek, naslov in pripišite Nagradna križanka.

RAČUNOVODSKE STORITVE
za družbe, s.p. in društva

PRVI MESEC BREZPLAČNO
MIBOS d.o.o.

e-mail: mibos@volja.net
tel: 01/83 14 515, GSM: 031 305 451

Aplenca
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MODNO
FRIZERSTVO CECILIJA
modno frizerstvo nega rok in nohtov
Glavarjeva 104, 1218 Komenda
tel.: 01-834 17 68, GSM: 041-369 048

@elite spremeniti svoj
videz?
Oglasite se, z veseljem
vam bomo pomagali.
S profesionalno
kozmetiko JOICO,
ILIRIJA, SHWARZKOPF
in DAVINES bodo va{i
lasje zdravi in lepi.
Ob petkih in sobotah
imajo naro~ene stranke
prednost!!
Delovni ~as::
0
pon., tor.: 7.00 – 14.00
0
sre., ~et., pet.: 13.00 – 19.00
0 Novo!
sob.: 6.00 – 11.00
Želimo vam prijetne in doživete božične praznike,
v novem letu 2010 pa obilo zdravja in veliko prijetnih
srečanj v našem salonu.

Hvala, ker nam že 20 let zaupate!

Gasilska zveza Komenda se v imenu vseh
gasilk in gasilcev občine Komenda zahvaljuje
vsem občankam in občanom za sodelovanje in
zaupanje v minulem letu.
VSEM OBČANKAM IN OBČANOM ŽELIMO VESELE
BOŽIČNE PRAZNIKE TER SREČNO IN USPEŠNO NOVO
LETO 2010.

KONJENI[KI KLUB KOMENDA

zahvaljuje
vsem
sponzorjem,
se se
zahvaljuje
vsem
sponzorjem,
Ob~inidonatorjem,
Komenda in
razstavljavcem,
občanom,
obiskovalcem
obiskovalcem konjskih dirk in sejmov za
sejmov, konjeniških prireditev
podporoininsodelovanje.
sodelovanje.
za podporo
Vsem vo{~imo vesele bo`i~ne
Vseminvoščimo
praznike
uspe{no
vesele božične praznike
novo
leto
2007!
in uspešno leto 2010.

Vsem občankam in občanom Občine
Komenda, vsem donatorjem in sponzorjem, želimo srečno, zdravo, uspešno
in mirno NOVO LETO 2010.
Tudi v prihajajočem letu si želimo dobrega in uspešnega sodelovanja.
Prostovoljno gasilsko društvo Komenda

Turisti~no dru{tvo Komenda
LAH TEHNIK d.o.o., Klanec 13, Komenda, Marko Lah

* prodaja kmetijske mehanizacije * gume za osebne avtomobile * platišča *
* prodaja goriva * prodaja motornih olj * prodaja
kurilnega olja * prodaja plina * mini market bife
Lah * avtopralnica Lah (odprta vsak dan od 7. do
20. ure) *

KMETIJSKI CENTER LAH KOMENDA
Majda Lah s.p., Klanec 13, KOMENDA
* prodaja kmetijske mehanizacije * rezervni deli *
gume za kmetijsko mehanizacijo * akumulatorji *

Vesele božične praznike
in srečno novo leto 2010

`eli vsem prijetno praznovanje
Tudi prihodnje
leto
z vami,
bo`i~nih
praznikov,
za bomo
leto 2007
pa,
da
vam
polepšamo
prosti
čas.
da bi bila najve~ja skrb, skrb za lepo
Želimo vam blagoslovljene božične
praznike in srečno novo letookolje.
2010.
Vse lepo za dan slovenske samostojnosti.
Vid Koritnik, predsednik TD Komenda

Prostovoljno gasilsko društvo Križ
se zahvaljuje vsem krajanom, krajankam vasi
Križ in tudi vsem drugim, ki ste pomagali s
prispevki oziroma donacijami v iztekajočem se
letu. Priporočamo se tudi v prihodnje. Že sedaj
vas tudi vse v mesecu maju prihodnje leto vabimo na svečani prevzem in blagoslovitev novega gasilskega vozila
za prevoz moštva.
Vesel Božič, Srečno in varno Novo leto 2010 želi
PGD Križ

Mirne in vesele Božične dni,
v novem letu pa obilo lepih dni,
da zdravi in srečni bi bili
Športno društvo Suhadole vam želi.
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Kolesarska dirka okoli Slovenije-DOS 2009
Postojna – 7. maj 2009: 1182 km

Slovenci smo narod, športni narod. Lahko bi
rekel celo narod ekstremnih športnikov. Športniki težijo k temu, da so napori čim napornejši,
dolgotrajni in včasih tudi nevarni. Po zaslugi
Jureta Robiča se je zato v Sloveniji v zadnjem
času uveljavilo tudi ekstremno kolesarjenje.
Letošnje leto je bilo tudi zame na tem področju polno izivov. Kot še veliko mojih sotrpinov
na dirki okoli Slovenije, sem se tudi jaz preizkusil na ektremni Dirki okoli Slovenije – DOS.
To je ena izmed najtežjih dirk v Evropi. Za to
zahtevno preizkušnjo se je odločilo 60 tekmovalcev iz vsega sveta, od tega tudi tri dekleta.
Za to naporno tekmovanje je potrebno veliko
priprav, ki so trajale skoraj leto dni. Da se lahko
pripraviš na takšno tekmo je potrebno pozimi
za trening ogromno ur vrtenja pedal na sobnem
kolesu, zraven pa sodijo še tek in hoja v hribe.
V naših krajih so pozimi temperature nizke,
zato se je bilo treba večkrat odpeljati na Primorsko za izvedbo večurnega zimskega treninga s kolesom. Če je bilo vreme kolikor toliko primerno za kolesarjenje tudi doma, so mi
delodajalci omogočili, da sem lahko opravljal
treninge tudi v bližini doma.
Dnevi do štarta so se odštevali, treningi pa so se
daljšali. Poleg treningov je bilo potrebno še izoblikovati spremljevalno ekipo in vsakemu zadati
svojo odgovorno nalogo. Z ekipo smo se zelo
dobro ujeli in skupaj kovali načrte kar na nekaj
sestankih. Vodja ekipe je bil Anton Štebe, ostali
člani pa so bili še Roman, Boštjan, Peter, Miha,
Luka in dva Janeza. Vsi so s svojimi najboljšimi
močmi sodelovali pri pripravi na tekmo.
Poleg ekipe smo morali za takšno tekmo
najti še spremljevalno vozilo in avtodom. Zadnje dni smo se ukvarjali z opremo in tehničnimi zahtevami organizatorja za tehnični pregled
vozil in s tem tudi dovoljenje za start. Za cilj, za
katerega smo vsi skupaj delali dolgo časa. Napočil je 7. maj, dan odločitve in sprejetja izziva.
S startom kolesarskega prijatelja Janeza Pirnarja iz Kranja ob 18.00 se je začela Dirka okoli
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Slovenije – DOS.
Štartali smo kot
45. in sicer ob
20.28, ko se je
nad Slovenijo že
spuščala
tema.
Pred nami je bila
1182 km dolga
pot. Začela se je v
Postojni,
proti
Pivki, Ilirski Bistrici do Kozine,
čez obrobje Brkinov do obale. Ob
obali smo se vračali nazaj proti
prvemu daljšemu
klancu na Črni kal
in nato čez Lipico,
Sežano, po Krasu
do Nove Gorice. Malo pred Ajdovščino sem
moral zopet zagristi v strm klanec proti Predmeji in Colu. Za olajšanje nas je čakal daljši
spust v Idrijo, kjer so nas že ujeli prvi jutranji
žarki. Po vožnji od Mosta na Soči smo se kar
nekaj časa vozili ob reki Soči do vasi Trenta,
kjer nas je pričakala »kraljeva etapa«, vzpon
na Vršič. Pot se je nadaljevala čez Jesenice,
preko Tržiča, Golnika do Cerkelj, preko Šenturske gore. Tam so bili tudi prvi domači navijači. Sledil je spust v Kamnik in vzpon na Črnivec, kjer so me čakali domači navijači in prvi
daljši postanek. Po veliki porciji testenin smo
se spustili na »štajersko« stran, čez Šoštanj v
Velenje in nato v Slovenj Gradec, kjer pa nas je
ujela noč. Po 26 urah kolesarjenja in po prevoženih 600 kilometrih smo opravili prvi krajši
krepčilni spanec, ki je trajal približno uro in
pol. Po kratkem in edinem spancu smo nadaljevali proti Mariboru,
kjer pa so se pojavile
prve bolečine v kolenu.
Naprej po lokalnih cestah preko mnogih strmih gričev, posejanih z
vinogradi, nato mimo
Maribora in enako med
vinogradi še do Šentilja. Čez noč smo pot
nadaljevali proti Gornji
Radgoni, kjer smo dočakali drugo sončno
jutro. Ker je bilo jutro,
je pripadala tudi jutranja kavica in nekaj palačink na prvi avtobusni
postaji. Čez Goričko,
kjer smo se tudi obrnili
proti Murski Soboti
smo nadaljevali skozi
Ljutomer in si nato na
Ptuju po že 860 prevoženih kilometrih pri-

pravili slastno kosilo – testenine za moč. Lepe
in rahlo razgibane ceste čez Ptujsko goro, Rogaško Slatino, Krško, Brežice so nas pripeljale
do Novega mesta. Tu nas je čakal eden daljših
in zelo napornih klancev po 1030 kilometrih –
Vahta. Na vrhu Gorjancev nas je dohitela tretja
noč. Po daljšem spustu smo bili v Beli krajini.
Metlika, Črnomelj, Kanižarica in spet v klanec,
preko belokranjskih vasic, spust v Kočevje ter
nato naprej proti Ribnici. Tu so se začele neznosne bolečine v kolenu. Po glavi so rojile
čudne misli, odstopimo in zaključimo dirko,
ali pa po injekcijo k zdravniku in gremo naprej.
Tako smo se z ekipo odločili za močnejšo
protibolečinsko tableto in nadaljevali pot. Čez
Sodražico na Bloško planoto v Novi vasi, kjer
je bila ura krepko čez polnoč, nas je presenetila
neprespanost. Z vzpodbudnimi besedami moje
ekipe smo nadaljevali pot do Cerknice proti
Planini. Samo še krajši klanec čez Kačje ride
in na vrhu zadnja, 12. časovna kontrola, zadnji
avtogram in sledila je samo še vožnja do cilja.
Tako smo brez pravega spanja s skupnimi
močmi premagali 1182 kilometrov dolgo pot
in 14.000 višinskih metrov v 2 dneh, 8 urah in
36 minutah. V cilju je bilo pravo veselje, domači navijači, šampanjec in solze sreče.
Brez prave ekipe in dobrih prijateljev nam
ne bi uspelo. Tako smo se generalno uvrstili na
23. mesto od 60. tekmovalcev.
Prve misli po končani dirki so bile »nikoli
več na tako dirko«. No, čez kakšen teden je bil
odgovor že drugačen. »Mislim, da se bom
udeležil tudi dirke leta 2010«.
Seveda pa bi se rad zahvalil tudi vsem mojim
sponzorjem, ki so mi omogočili sodelovanje
na tej dirki. Še enkrat hvala in se vidimo na
naslednji dirki.
Gregor Weisseisen, Gmajnica
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V domovini Glavarjevega očeta
Iz te zmage, pri kateri so se malteškim vitezom pridružili tudi otočani,
ker so dobro vedeli, da bodo le skupaj
zmogli premagati številčno neprimerno
močnejšega »sovražnika«, so malteški
vitezi v naslednjih letih črpali moč,
navdih in cilj za postavitev prve cerkve, posvečene rojstvu blažene Device,
v Valletti (leta 1567), prvem vojaško
zasnovanem, grajenem in utrjenem
mestu v Evropi, kamor so se leta 1571
preselili iz prvotnega Birguja (VittoriDr. Peter Vencelj in dr. Tadej Jakopič v pogovoru z ba- ose), kjer so lahko dobro nadzorovali,
ronom Salvinom Moronijem Vianijem Testaferrato in kdo je priplul v samo pristanišče, kdo
njegovo ženo baronico Moniko.
pljuje po morju, pa s trdnjav Sv. Angela in San Elmo, izjemnih obrambnih
Moja velika želja je bila obiskati Malto, od oporišč. Kmalu zatem so v Valletti sezidali
koder je izviral Peter Jakob baron de Testafer- mogočno bolnišnico, v kateri so po najsodobrata (1673-1763), oče najslavnejšega Komen- nejših tedaj znanih zdravstvenih spoznanjih
dčana Petra Pavla Glavarja (1721-1784). Prav zdravili bolnike, kar je poleg skrbi za uboge in
posebej, od kar sem leta 1996 postal član Su- obrambe vere, temeljev delovanja malteških
verenega malteškega viteškega reda (SMVR), vitezov od samih prvih začetkov reda leta
ki mu je pripadal tudi baron Testaferrata. Ta 1048, spadalo k bistvu njihovega delovanja in
želja se mi je uresničila po dobrotljivosti baro- po čemer so najbolj prepoznavni do danes. To
nice Kristine Lazarini Stupica, članice omenje- je po poglobljenem duhovnem življenju in donega reda, ko smo člani Slovenskega društva brodelnosti.
O obojnem smo se lahko člani SD SMVR
Suverenega malteškega viteškega reda (SD
SMVR), pri katerem sem kancler, od 25. do prepričali na Malti, ko smo obiskovali številne
28. oktobra obiskali Malto, kot Slovenija od prelepe cerkve (vseh je okrog 400), se čudili
leta 2004 članico Evropske zveze (EZ), obse- pobožnosti ljudi (Malta je ena najbolj katoliških
gajočo sedem otokov, od katerih so največji dežel v EZ), imeli maše na tako svetih krajih,
Malta, Gozo in Comino, celotna država pa kot je Marijino romarsko svetišče Ta Pinu, ki ga
šteje le 0,4 milijona prebivalcev na komaj 316 je leta 1990 obiskal tudi papež Janez Pavel II.,
pred tem pa pri tapinski Mariji izprosil varen
kvadratnih kilometrih.
Je najgosteje naseljena država v EZ. Ljudje pristanek letala, pri katerem so se vžgali motorživijo v glavnem od turizma, so odvisni od ji; dalje v cerkvi rojstva blažene Device v sami
uvoza, kajti malo njiv, bolje rečeno njivic ali Valletti, v kapeli sv. Ane, sezidani že pred prizaplat zemlje, ograjenih s skalami in kamni, hodom malteških vitezov na Malto (ti so jo
jim ne daje dovolj za preživljanje. Najdragoce- razširili, v njej pa najprej pokopavali velike
nejša tekočina je voda, ker tekočih voda na mojstre reda) ter v kapeli v stolnici sv. Pavla v
Malti ni (pitno vodo je treba kupovati), tisto prvi prestolnici Malte Mdini, ki jo skrbno
malo dežja, kar ga v glavnem pade od oktobra ohranjajo v njeni večstoletni stari podobi.
»Malteški vitezi so nam prinesli, priskrbeli
do marca, pa jim pride zelo prav. Pred našim
obiskom so ga napovedovali vsak dan, naza- in postavili najbolje, kar imamo,« je povedala
dnje pa ga ni bilo niti kapljice, nas je prav pri- naša vodička Ana. Da govori resnico, smo se
jetno grelo sonce, hladil pa vetrič, ki tako pihlja lahko sami prepričali, ko smo občudovali prena prepišnih malteških otokih. Z domačini smo krasne cerkve, posebej še konkatedralo sv. Jase sporazumevali v angleščini, ki je poleg neza Krstnika v Valletti, zgrajeno v letih od
malteščine uradni jezik, kajti slednja, blizu 1573 do 1577, palače, med njimi palačo veliarabščini, je bila za nas veliko prezapletena, da kega mojstra, sedanji sedež malteškega predbi se je, razen nekaj besed, zapomnili kaj več. sednika, manjšo palačo Casa Rocca Piccola, v
V trajnem spominu pa nam bo ostala prijaznost kateri smo se srečali s sedanjim lastnikom
Maltežanov in njihovo izjemno zgodovinsko, markizom De Pirom, članom SMVR, ter videli
kulturno in versko bogastvo. To je v veliki vse drugo dragoceno, kar Malta ponuja obimeri povezano z malteški vitezi, ki so se na ta skovalcu. Pri tem nismo spregledali tudi njenih
otok zatekli leta 1530, potem ko jim je to do- najstarejših zgodovinskih ostalin, h katerim
volil španski kralj Karel V. po večletnem iska- spada tudi tempelj boginji plodnosti Ggantiji,
nju trajnejšega zavetja, ko so morali leta 1522 postavljen okrog leta 3500 pred Kristusom na
na ukaz sultana Sulejmana Veličastnega kljub otoku Gozu. Od daleč smo videli tudi otok, na
izjemnemu odporu proti Turkom zapustiti Ro- katerega se je po brodolomu leta 60 rešil apodos. Prekaljeni v prejšnjih borbah so na Malti stol Pavel, ko so ga z ladjo peljali v Rim pred
zmagali tudi nad muslimanskimi napadalci, jih rimskega cesarja, na katerega se je skliceval;
ni strlo tudi tako imenovano »veliko oblega- kar tri mesece je skupaj z drugimi brodolomci
užival gostoljubje otočanov, ozdravljal bolne
nje« leta 1565.

in med Maltežani oznanjal krščansko vero. V
spomin in zahvalo za to so ti po njem poimenovani otok, kjer je nasedla ladja z »apostolom
narodov« na krovu, zaliv in številne cerkve.
Prihodnje leto bodo Maltežani ob 1950. obletnici tega dogodka v mesecu aprilu pozdravili
in sprejeli samega papeža Benedikta XVI.
Slovenski malteški vitezi smo s svojim obiskom na Malti počastili ta dogodek že letos. V
zavesti, da moramo tudi mi, kot so bili Maltežani odprti in radodarni do brodolomcev leta
60 (o tem govorita 27. in 28. poglavje Apostolskih del), so še danes do beguncev iz Afrike
(okrog 3000 jih je), biti dobri do vseh ljudi v
stiski, predvsem pa, v duhu in vodilu našega
reda, do ostarelih, bolnih in siromašnih ljudi.
Tako kot je bil Peter Pavel Glavar, o katerem je
bila, kot tudi o njegovem očetu baronu Petru
Jakobu de Testaferrata, še posebej beseda pri
srečanju z baronom Salvinom Moronijem Vianijem Testaferrato v mogočnem hotelu Cavalieri, v katerem smo stanovali med našim bivanjem na Malti. G. baron je njegov direktor,
poleg tega solastnik verige hotelov. Predsednika SD SMVR dr. Petra Venclja, revizorja dr.
Tadeja Jakopiča in mene je sprejel že prvi večer
našega obiska na Malti. Spremljala ga je žena
baronica Monika, po rodu Nemka iz Münstra.
Pogovor se je v glavnem sukal okrog Slovenije,
Komende, ljudi, ki so ga iz nje doslej obiskali
in se jih on še spominja s svojih obiskov v
Komendi (med njimi malteškega viteza Jožefa
Ciraja), nadaljnjih vezi. V dar sem mu izročil
knjigo o nekdanjem komendskem župniku
Viktorijanu Demšarju in knjigo V zarji stoletij,
ki sem jo napisal ob 700. obletnici prve omembe malteške viteške bolnišnice sv. Petra v Komendi, ter veliko informativnega gradiva, iz
katerega je lahko spoznal številne dejavnosti
naše mlade občine, njenih ustanov in odborov.
Oddolžil se mi je z zelo dragocenim darilom –
umetniško upodobitvijo slikarja Carla Ignazia
Cortisa (1826-1898), kako sv. Lovrenc prosi
Marijo za zmago nad turško vojsko ob velikem
obleganju Malte leta 1565. Za nadaljnje stike s
Komendo in Komendčani se je predvsem zanimal baronov sin Martin, pravnik, ki je že tudi
bil v Komendi, ker je njegov oče Salvino star
že 79 let in zelo bolehen.
Tako sta se mi izpolnili dve veliki srčni želji:
obiskati domovino malteških vitezov, katerim
se imamo kot Maltežani tudi Komendčani zahvaliti za veliko tega, kar imamo danes, živimo
in gojimo v duhu velikega Petra Pavla Glavarja
in tudi velikih župnikov Viktorijana Demšarja
in Nikolaja Pavliča, malteškega viteza, ter
srečati se z znamenito malteško plemenitaško
rodbino Testaferrata. Dolgo sem čakal na to,
vendar kdor čaka, dočaka. Tudi po milosti »od
zgoraj« in dobrotljivosti med nami, spodaj. To
je tisto najvažnejše, nam je naročil Fra John
Edward Critien, ko nam je razkazoval »srce«
Malte – trdnjavo Sv. Angela.
Jože Pavlič

31

Aplenca

POTOPIS

Glasilo občine Komenda 11/2009

Vzhodna Turčija z vzponom na Ararat
Čeprav živimo Slovenci v eni najlepših dežel
na svetu, nekatere še vedno premami želja pogledati preko domačega praga in prehoditi nekatere gorske poti ter osvojiti vrhove, ki so
»malo višji« od Triglava. Tako smo se v letošnjem avgustu z Zoranom in Janezom odpravili v vzhodno Turčijo z željo, da osvojimo Ararat. Tako je nastal naslednji popotni zapis.

kršnih etničnih pravic. Vsakršno omenjanje
narodne manjšine je v Turčiji politično občutljivo.
Okoli 25 milijonov Kurdov je raztresenih v
Turčiji, Iranu, Iraku, Gruziji, Armeniji in Siriji.
Daleč največ jih živi v Turčiji. Vedno so bili
nomadsko, gorsko ljudstvo in Turki jim uradno
pravijo »gorski Turki«. Oblast premišljeno ne
priznava obstoja posebnega kurdskega
naroda. S pogodbo v Sevreju jim je bila po
1. svetovni vojni priznana samostojna država, česar pa Turki niso sprejeli. Med
kurdskimi upori v 20. in 30. letih 20. stoletja so Turki deportirali ali pobili na stotisoče Kurdov. Napadi kurdske gverile na
turške vladne enote se nadaljujejo še danes.

Naša pot:

Ararat – Izak Pašina trdnjava
Republika Turčija je obmorska država, ki
meri 256.370 km² in ima okrog 71 milijonov
prebivalcev. Njeno ozemlje leži tako v Evropi
kot v Aziji. Anatolski polotok med Črnim
morjem in Sredozemskim morjem tvori osrčje
države. Turčija na vzhodu meji na Gruzijo,
Armenijo, Azerbajdžan in Iran (ta del je bil naš
cilj), na jugu na Irak in Sirijo ter na zahodu na
Grčijo in Bolgarijo.
Mala Azija je bila od pradavnine zibelka
številnih kultur in kraljestev. Seldžuški Turki
so s prihodom na to območje v 11. stoletju postali prvo turško ljudstvo, ki je vzpostavilo lastno oblast in postopoma do leta 1453 zavojevalo obstoječe Bizantinsko cesarstvo. Njegov
naslednik, Osmansko cesarstvo, se je postopoma razširil po vzhodnem Sredozemlju. Naraščajoči nacionalizem v 19. stoletju je s porazom
v 1. svetovni vojni privedel do dokončne zrušitve razmajanega turškega imperija. Sodobno
republiko Turčijo je po vojaški zmagi nad Grki
leta 1923 ustanovil Mustafa Kemal Atatürk, ki
je z vrsto reform Turčijo usmeril v sodobno,
proevropsko republiko. Od leta 1952 je Turčija
članica zveze NATO, že vrsto let pa se zavzema
za članstvo v Evropski uniji. Problemi, kot so
turška vpletenost v dogajanje na Cipru, kurdsko vprašanje ter vzpon islamskih političnih
opcij, netijo politične razprave v Turčiji in
vplivajo na njene mednarodne odnose.
Po turški ustavi je Turek vsakdo, ki ima turško državljanstvo, torej ne glede na etnične
razlike. Večina prebivalcev pripada turški narodnosti, sicer pa je etnična podoba pisana. V
Turčiji je uradni jezik le turščina. Priznane so
tri etnične manjšine: Armenci, Grki in Judje.
Med vsemi neturškimi narodi so najštevilnejši,
a nepriznani Kurdi, saj jih je med 8 do 10 milijonov. Ker niso uradno priznani, nimajo nika-
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Vzhodna Turčija:
Vzhodni del države je turistično še zelo nerazvit – predvsem zaradi odročnosti, vsestranske nerazvitosti, pa tudi zato, ker turške oblasti
v preteklosti niso imele nobene želje razvijati
tega področja. Na tem ozemlju imajo nastanjenih okoli 200 000 vojakov, ki nadzorujejo bližnje meje, pa tudi kurdska gibanja. Zato se tudi
danes potovanje na vzhod Turčije šteje kot
manjša avantura in tukaj še ni turističnih množic. (Z Janezom sva si sem želela že prejšnje
leto, a so tik pred najinim odhodom Kurdi v
taboru pod Araratom ugrabili dva Nemca, vojska je področje zaprla in z najinim izletom ni
bilo nič.) Verjetno bo kmalu drugače, saj sodobni turisti vse bolj iščemo od vplivov turizma
še neokrnjeno podobo, in vzhod Turčije je še
takšen. Tu je mogoče hkrati doživeti še vedno
ohranjen življenjski utrip tradicionalne družbe,
ob tem pa spoznavati tudi sledi kultur treh tisočletij, ki so se na teh ozemljih srečevale. Žal
večina teh pomnikov nekdanjih kultur v sodobni Turčiji ni bila deležna spomeniško-varstvene zaščite in njihovo propadanje je turistu nerazumljivo, saj gre za kulturno dediščino
neprecenljive vrednosti. Turki sicer pravijo, da
nimajo dovolj denarja za zaščito številnih
spomenikov preteklih kultur na njihovem ozemlju, to pa je le del resnice.
Letalo nas je pripeljalo iz Istanbula v mesto
Trabzon ob Črnem morju. Tu se visoke in puste, napol puščavske planote in skalni hribi
spustijo v gričevje ob morju, ki je poraslo z
bujnim rastlinjem. Celo poletja niso nič kaj
vroča, vlažno podnebje, ki skoraj vsak dan namaka tla, je idealno za pridelovanje nekaterih
kultur. Pobočja okoli mesta Trabzon so edina v
Turčiji, kjer gojijo čaj, v okolici pa najdemo

tudi ogromne nasade lešnikov. Glede na to, da
je čaj v tem koncu sveta najbolj priljubljena
pijača, je jasno, da se kar precej ljudi preživlja
s pridelovanjem te rastline.
Trabzon so ustanovili Grki pred več kot
2500 leti, kasneje pa je cvetel zaradi trgovine s
Perzijci in še bolj, ko je po padcu Konstantinopla v 13. stoletju postal pribežališče naslednikov nekdanjih bizantinskih cesarjev. Od nekdaj
bleščečih palač in trdnjav je danes ostalo malo,
nekaj ostankov debelih zidov in dveh ali treh
stražnih stolpov.
Z letališča smo se z avtobusom odpeljali v
48 km oddaljeno ozko sotesko, nad katero je v
strmi steni lebdel gorski pravoslavni samostan
Sumela. Po cikcakasti poti smo se pol ure
vzpenjali v strmo pobočje do višine 1181 m.
Za mogočnim pročeljem iz 18. stoletja je
ostalo nekaj razpadajočih samostanskih celic
in bogato poslikana cerkev. Prvotni samostan
so zgradili v 6. stoletju, da bi vanj shranili
ikono Device Marije, ki jo je naslikal sv. Luka.
Zadnjič je bil poslikan v 13. stoletju. V času
največjega razcveta je v njem živelo okrog 100
menihov in 200 učencev. Stalno je bil naseljen
do leta 1923, ko so v okviru »zamenjave prebi-

Ararat – pravoslavni samostan Sumela
valcev« Grke izgnali iz države in so morali
menihi oditi. Kmalu zatem je velik del samostana uničil požar. Freske, ohranjene na notranji
strani pročelja in na cerkvenem stropu, so izredne. Zgornja vrsta na pročelju upodablja
zgodbo o Adamu in Evi, najlepša freska v
jamski cerkvi pa prikazuje Devico Marijo z
Jezuščkom na zlatem prestolu. V dolini nas je
pričakala prva tradicionalna čajnica na naši
poti. Šele v njej smo se dokončno zavedli, da
bomo naslednjih enajst dni preživeli ob čaju,
saj je bila to ob vodi edina pijača v lokalu. Tudi
povpraševanje po turški kavi ni obrodilo sadov,
bili smo kar malo razočarani. Podobne izkušnje
so sledile tudi v naslednjih dneh, le s to razliko,
da so nam včasih namesto želene turške kave
ponudili »neskafe«, ki pa je bil prav ogabno
sladek in smo raje ostajali kar pri čaju.
Jožica Uršič
nadaljevanje priohodnjič
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Likovno snovanje II
Letos je potekal pouk likovnega snovanja malo
drugače.
V soboto, 3. oktobra, smo se odpravili na
ekskurzijo. Ogledali smo si grad v Metliki, v
katerem smo se posvetili prenosu eksponatov s
kraja najdišča v muzej. Spoznali smo poklic
kustosa ter izdelovali ščite. Pot smo nadaljevali do Kostanjevice na Krki, kjer smo si najprej
ogledali galerijo Božidarja Jakca. Navdušeni
smo bili nad kipi, skulpturami in skicami
Franceta Kralja. Po ogledu samostanske cerkve
smo se mimo Treh Far odpeljali proti domu.
Drugi del našega izbirnega predmeta je potekal v obliki tabora v šoli, in sicer v petek,
soboto in nedeljo (20.–22. 11.).
V petek smo začeli ustvarjati ob 14.30. Tema
so bile londonske znamenitosti (Tower of London, Big Ben, Tower Bridge …), ki smo jih sestavili iz kartonastih škatel. Prelepili smo jih s
časopisnim papirjem in jih dali sušit. Med sušenjem smo iz gline oblikovali angleške kraljice.
S tem se je naše ustvarjanje v petek zaključilo.
Naslednji dan smo v šoli preživeli od 8.15
do 16.ure. Barvali smo večje ploskve angleških
znamenitosti. Z blagom smo oblekli naše kraljice in iz papirja naredili modre zvezde, ki
smo jih kasneje okrasili z vzorčki.
Moramo omeniti tudi prehrano. Za nas so
kuhali učenci izbirnega predmeta Sodobna
priprava hrane pod vodstvom prof. Boštjana
Železnika. Za malico so spekli francoske rogljičke in zraven postregli še topel čaj, za kosilo smo dobili fižolovo juho, za popoldansko
malico pa cmoke z marmelado. Vse je bilo
odlično!
V nedeljo smo se zbrali ob 8.15. Na mostove,
telefonske govorilnice, prevozna sredstva, gradove… smo dodali še zadnje podrobnosti. Z
barvami smo prebarvali angleške kraljice in
porisali vrečke iz blaga. Ko se je vse posušilo in
je bila učilnica pospravljena, smo naredili razstavo naših izdelkov, ki sedaj krasijo našo šolo.
Taka oblika pouka je vsem zelo všeč. Zelo
naporno je preživeti cel vikend v šoli, vendar
nas je radio, ki je bil vključen cel dan, seznanjal
s svežimi novicami, nas bodril in nam pomagal
premagovati skušnjave po sprehodu na soncu.
Učiteljice Milojka Volkar, Petra Remše Starovasnik in Jasmina Šilar, ki se nam je pridružila v
nedeljo, so bile zelo zadovoljne z našim delom
in nas vse zelo pohvalile. Po kasnejših pogovorih
z drugimi smo ugotovile, da smo vsi enotnega
mnenja: Ni nam žal, da smo se odločili za ta izbirni predmet in da smo se udeležili tabora.
Laura Drolc, 8. b, Ana Zotler, 8. b, Klara
Novak, 8. a

Tabor v Radencih ob Kolpi
Prvi dan
Po prihodu v dom so nas razdelili v sobe.
Bila sem v sobi 10 z Gabi, Tjašo, Eriko in
Karmen. Nato smo odšli v jedilnico, kjer so

nas seznanili s pravili v domu, z učnimi vsebinami tega tedna ter z urnikom prostega časa in
obrokov. Naša skupina je bila prva dežurna,
zato smo morali pripraviti vse za kosilo. Jedli
smo gobovo juho s kroglicami, riž, meso in
solato. Po obedu smo morali najprej pospraviti
jedilnico, šele nato smo smeli v svoje sobe.
Popoldanska dejavnost je bil pohod in ogled
Radenske stene. Pot je bila še kar naporna, na
cilju pa smo imeli lep razgled na Radence in
reko Kolpo. Lahko smo pogledali celo skozi
daljnogled. V dom smo se vrnili okoli pol petih
in spet smo bili prosti. Dekletom iz svoje sobe,
pa tudi ostalim, sem skoraj ves čas lakirala
nohte. Ob pol sedmih smo imeli večerjo, ki mi
ni bila preveč všeč, saj ne maram špinače. Po
večerji smo odšli v sobe po pisala, nato pa smo
v jedilnici dobili dnevnike, kamor smo morali
vsak dan zapisovati svoje vtise. Nastal je tale
zapis prvega dne, ki pa ga v tistem trenutku še
ni bilo konec, saj nas je čakala še večerna animacija. Vedela sem, da bo teden zelo zanimiv.
Amadeja Peršin, 7. a
Četrti dan
Danes zjutraj sem vstal popolnoma polomljen,
saj smo prejšnji dan odšli spat šele nekaj minut
pred polnočjo. Sploh se mi ni ljubilo iti na jutranjo telovadbo – tek okoli Radencev. Po zajtrku
smo odšli v gozd, kjer smo v podrasti opazovali
gozdne živali. Nekaj smo jih odnesli tudi v dom
in si jih podrobneje ogledali pod mikroskopom.
Nato smo pomalicali in se odpravili plezat po
plezalni steni. Pred kosilom smo še odigrali nekaj iger namiznega tenisa. Po kosilu smo imeli ta
dan nekaj manj prostega časa, saj smo odšli na
orientacijski tek. Naša skupina se je precej dobro
odrezala. Nato smo se zamenjali z b-razredom,
mi pa smo se v gozdu učili o gozdnih rastlinah
ter si jih tudi ogledali.
Andraž Košir, 7. a
Peti dan
Ta dan je bil nekaj posebnega že zaradi tega,
ker je bil zadnji. Zjutraj smo pripravili prtljago
in sobarice so že začele pospravljati naše sobe.
Poslovili smo se od vseh prijaznih ljudi v domu
CŠOD. Z avtobusom smo se odpeljali na eskurzuijo po Beli krajini. V Vinici smo si ogledali
rojstno hišo Otona Župančiča, v kateri smo izvedeli nekaj novih podrobnejših podatkov o
pesniku. S polnimi glavami novega znanja smo
se odpravili na našo drugo destinacijo – v krajinski park Lahinja. Tam smo si ogledali del
krajinskega parka in star mlin, v katerem smo
zmleli malo moke. Prijazna gospa nam je povedala še nekaj o zgodovini parka. Nato smo zapustili Belo krajino in se po dooolgem tednu
odpravili nazaj v Komendo. Pred avtobusom so
nam izročili še pisanice, ki smo jih izdelali na
taboru, povedali pa so nam tudi, da bomo sir, ki
smo ga v torek naredili na ekološki kmetiji,
pojedli v ponedeljek pri malici v šoli.
Jure Dolmovič, 7. a

Adventni venčki
December je mesec, ko zadiši po praznikih.
Svoje domove preoblečemo v praznična oblačila in tako pričaramo prijetno ozračje, ki nas
greje v prazničnih dneh. Nekaj tega razpoloženja smo želeli začutiti tudi v šoli, ko smo izdelovali adventne venčke. K temu prijetnemu
opravilu smo povabili tudi naše starše, dedke
in babice. Vabilu so se z veseljem odzvali. In
tako je v četrtek, 26.11.2009, naša učilnica
»pokala po šivih«. Po vsem prostoru je kmalu
zadišalo po zelenju. Vneto in z velikim pričakovanjem smo se lotili izdelovanja venčkov.
Pod spretnimi prsti otrok in odraslih so nastajali izdelki.
Učenci 4. b so povedali:

Tisto jutro sem se odlično počutil, ker smo izdelovali venčke. Ko sem prišel v razred, sem
bil presenečen, ker je bilo veliko ljudi.
Matevž Klopčič
Ko sem šel zjutraj v šolo, sem bil vesel. Zelo
sem bil ponosen, ko smo naredili razstavo
venčkov.
David Žlindra
Ko sem se zbudil, sem se hitro oblekel in pojedel, da bi bil čim hitreje v šoli. V razredu je
zelo dišalo po smrekovih iglicah. Komaj sem
se prebil do svoje mize, ker je prišlo toliko
staršev. Naredili smo prekrasne venčke.
Tilen Bunčič
Zjutraj sem bil zelo vznemirjen. Nisem si
predstavljal, da bo prišlo toliko ljudi. Veliko
sošolcev in njihovih staršev mi je reklo, da
imam lep venček. Jaz pa sem mislil, da so
drugi lepši.
Miha Ciglar
Ko sem začela polagati zelenje na obod, sem
potrebovala pomoč. Presenečena sem bila, da
sem izdelala tako lep venček.
Saša Matuš
Ta dan mi je bil še posebej všeč, ker so nam
pomagali tudi starši. Naši venčki so bili obiskovalcem zelo všeč.
Tia Skok
Ko sem prišel domov, sem komaj čakal, da
mamici in atiju pokažem venček.
Jaka Žagar
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Športni park Komenda

Izziv in spodbuda za delo, za udeležbo v športu
Kot član športnega društva, kjer aktivno vadi in
tekmuje največ mladine v občini Komenda, in
ki se trenutno lahko pohvali z vidnejšimi uspehi
v njegovi dosedanji zgodovini, pišem ta članek,
ker od dogodka, ki se je zgodil v ponedeljek,
30. novembra 2009, v prostorih občine Komenda še bolj s ponosom zrem v bodočnost tega
kolektiva. Že zaradi samih športnih rezultatov
in zaradi vestnih ter delu predanih ljudi bi opisal
ta dogodek, ki bo verjetno temelj za boljšo
perspektivo nogometnega kluba Komenda.
Ob napovedi poslancev stranke SDS, da
omenjenega dne obiščejo občino Komenda in
preverijo dejavnosti na področju izgradnje bodočega športnega centra v Komendi, sem bil
priča pozitivnemu presenečenju, ki ga, tako
kot vsi prisotni, nisem pričakoval tudi sam.
Od predsednika NK Komenda in hkrati
predsednika gradbenega odbora za izgradnjo
športnega centra v Komendi Darka Bolariča
sem bil že obveščan o aktivnostih, zato sem
poznal zadnji podatek, da so trenutno izdelani in
od članov odbora ter občine potrjeni idejni projekti in da se pripravlja »PGD dokumentacija«.
Zato še zdaleč nisem pričakoval takšne predstavitve projekta od predsednika odbora za gradnjo
športnega centra, ker je le-ta preprosto »prepričala in očarala« vse prisotne. Bodoči športni
park se je namreč poleg predloženih načrtov
vsem prisotnim prikazal tudi v obliki makete, ki
je izdelana v merilu 1:150 (v velikosti 150 x
100cm) in ki točno ponazarja vso vsebino izgradnje, ki je predvidena za 1. fazo gradnje.
Poleg glavnega travnatega igrišča za veliki
nogomet z zunanjo atletsko stezo in razsvetlja-

vo, dveh »osvetljenih« igrišč za mali nogomet kšnega objekta potrebuješ tudi ustrezne finančz umetno travo, asfaltiranega rokometnega na sredstva in le-ta je danes vedno težje pridoigrišča, treh igrišč za odbojko na mivki ter seve- biti. Je pa tudi res, da se z dobrim programom
da ustreznih tribun, v kateri so hkrati tudi vsi in pravilnim razmišljanjem, predvsem pa urepotrebni pomožni prostori, maketa jasno prikaže jenim lastništvom zemljišč pojavi tudi kdo, ki
umestitev športnih površin v prostor z vsemi vidi priložnost in predvsem pravilno smer v
dovozi, peš conami, parkirnimi prostori in zele- svojem in športnem razvoju.
Vsekakor so bili vsi prisotni na predstavitvi,
nimi površinami. Predvsem je zanimiva vsebina
glavne tribune, kjer so v pritličju umeščeni vsi vključno z županom in podžupanom Komende,
garderobni prostori za nogomet in delno za od- presenečeni nad trudom in obširno predstavitvijo
bojko, sanitarni in ostali pomožni prostori (ho- bodočega športnega parka v Komendi, predvsem
dnik, stopnišče, dvigalni jašek, kurilnica, prostor pa sem bil ponosen sam, ker je svoje delo in iniza delovne stroje, prostor za trafo in agregat,..), ciativen trud prikazal predsednik nogometnega
v 1. nadstropju je kompleten prostor poleg sto- kluba Komenda – vodja gradbenega odbora
pnišča namenjen pokriti atletski stezi , gardero- Darko Bolarič, za kar se mu v imenu vseh podbam za atletiko in sanitarijam za gledalce, pornikov ne samo nogometa v Komendi, ampak
medtem ko so v delu ob pokriti tribune 2. nad- tudi ostalega športa, prisrčno zahvaljujem!
(P.S.: Vsi zainteresirani si lahko maketo oglestropja prostori (s stopniščno in dvigalno povezavo) namenjeni klubskim prostorom za tri dajo v avli vhoda v športno dvorano Komenda)
Marinko Aleš
športna društva, lokal s teraso na tribuni, fitnes,
savna, konferenčna soba (lahko jo uporabljajo tudi šahisti za svojo dejavnost),
seveda pa ne manjkata tudi »press« prostor in prostor za prvo pomoč.
Skratka v 1. fazi izgradnje pokrite
tribune je poskrbljeno za mnoge aktivnosti, po katerih danes poleg že zgrajene
športne dvorane »hrepenijo« mladina in
ljubitelji športa v Komendi.
V nadaljevanju gradnje se sam objekt
lahko dogradi tudi z raznimi prostori, ki
bi lahko spodbudili tudi kakšne »sofinancerje«, saj je konec-koncev tak
objekt potrebno tržiti in vzdrževati. Vsi
pa dobro vemo, da za vzdrževanje ta- Maketa bodočega športnega centra v Komendi

Med 32 klubi v Sloveniji
V sezoni 2007/08: Uspelo nam je, gremo naprej. V sezoni 2009/10: Gremo še višje!
V letu 2007 smo praznovali 50. obletnico nogometa v Komendi. Takrat smo si za enega izmed nadaljnjih ciljev zadali tudi preboj članske
ekipe Nogometnega kluba Komenda v višjo
raven tekmovanja. Tako nam je že v letu 2008
uspel preboj v 1. Regionalno ligo – MNZ Ljubljana, za kar se je v tisti noči, 7. junija 2008,
še dolgo praznovalo, hkrati pa so se takrat potiho že »kovali« nadaljnji načrt in želje.
In potem se je zgodilo. Že v drugi sezoni
tekmovanja v omenjeni ligi, smo po jesenskem
delu postali prvaki in sicer z devetimi zmagami, enim neodločenim izidom ter tremi porazi,
kar je mnoge presenetilo; ne pa nas, saj smo
ves čas trdno verjeli v našo vizijo, delo in vse
sodelavce tega uspeha.
Tako se je zgodilo, da smo na lestvici pred
mnogimi uglednejšimi nogometnimi klubi, ki
imajo večjo tradicijo, večje finančno zaledje in
seveda veliko boljše pogoje za delo kot mi in
se z nekaterimi potezami nikakor ne morejo
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sprijazniti, da je NK KOMENDA – JESENSKI
PRVAK, saj nam to odpira pot v III. slovensko
ligo.
Hkrati smo se v tekmovanju za pokal Slovenije uvrstili med dvaintrideset (32) klubov v
Sloveniji in nas že spomladi čaka žreb, kjer se
lahko pomerimo tudi s prvoligaškim ali drugoligaškim klubom.
Zavedamo se, da nam v spomladanskem
delu tudi zaradi tega ne bo lahko, vendar vsem
krajanom Komende obljubljamo, da bomo do
konca častno in predvsem trdno zastopali naše
poslanstvo v tem športu, ki bo moral v bodoče
v tem okolju pridobiti tudi kakšno močnejšo
podporo, ker je, verjemite, delo v trenutnih
okoliščinah zelo zahtevno in predvsem nekonkurenčno.
Zato pozivamo vse krajane in predvsem ljubitelje športa, da nas podprejo tako v športnem
smislu, ki ima prednost pri vzgoji otrok - mladih nogometašev, kot pri pridobitvi ustreznih

prostorov in infrastrukture, za kar se v zadnjem
obdobju razvnemajo razne polemike.
Za vse rezultate so zaslužni prav vsi igralci,
njihov trener, vodstvo kluba in seveda vsi

Članska ekipa – Jesenski prvak sezone
2009/10
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Mladi nogometaši – naše največje bogastvo!
V nogometnem klubu Komenda se je skozi
celotno zgodovino poudarjalo delo z mladimi
in predvsem domačim in okoliškim kadrom,
kar uspešno nadaljujemo tudi danes, na kar
smo seveda lahko vsi skupaj zelo ponosni. V
zadnjih dveh letih opažamo mogočen porast
zanimanja za igranje nogometa in posledično
temu tudi povečan vpis najmlajših v naš športni kolektiv. Poleg zanimanja staršev iz Komende za možnost vpisa v otrok v NK Komenda, je tudi vse večje povpraševanja staršev
iz okoliških krajev (Mengeš, Vodice, Kamnik),
kar nas navdihuje za delo naprej in predvsem
vliva novih moči za doseganja zastavljenih
ciljev.
Le-ti pa so poleg financ seveda najbolj pogojeni s strokovnim kadrom in pogoji za delo.
Ob tej priliki bi se kot predsednik nogometnega
kluba Komenda zahvalil vsem trenerjem –
mentorjem našega otroškega in mladinskega
pogona (Igor Žinič, Aleš Marinko, Rajko Mitič, Damjan Škafar in Dušan Mitič), ki so v

Selekcija U-8
marsičem tudi osebno zaslužni za uspešno delo
in predvsem za zaupanje staršev do dela v nogometnem kluba Komenda. Ne glede na vse
uspehe ali pa včasih tudi boleče neuspehe, bi v
stilu našega nekdaj uspešnega selektorja Srečka Katanca vsem omenjenim izrekel samo eno
KAPO DOL, obenem pa bi se v stilu našega

Selekcija U-14

sedanjega selektorja Matjaža Keka do najmlajših nogometašev izrazil: EN PRIKLON VSEM
SKUPAJ za vse kar so storili in kar bodo še
dosegli, bodimo prepričani.
Ob vseh naštetih zahvalah pa ne morem, da
bi obšel vse naše pripadne člane, ki so včasih
nekako v senci, vendar pa brez njih ne bi bilo
nogometno igrišče pripravljeno za treninge in
tekme, ograja okoli igrišča demontirana ob
kasaških dirkah, prostori in oprema redno očiščeni, hrana pa po odigranih tekmah užitna.
Tako zahvalo namenjam tudi vsem, ki se v
tem tekstu prepoznajo (Kern, Fartek, Srečo,
Meri, Oskar, Džek, Drago, Crnkovič, Janko,
Jože,Majdič,...), vsem sponzorjem pa tudi
vsem tistim, ki menijo, da se vidijo v našem
športnem kolektivu. Zato VSEM SKUPAJ
ŽELIM LEP BOŽIČ IN SREČNO NOVO
LETO 2010!
Dare Bolarič, predsednik NK Komenda

Selekcija Mladinci U-18

Selekcija U-7

sponzorji ter pristaši kluba, ki so nam v marsičemu pomagali za dosego zadanega cilja, za
kar se jim v iskreno zahvaljujemo.
Ob koncu velja poudariti tudi vso podporo
in pohvalo vsem igralcem iz mlajših kategorij,
njihovim mentorjem ter seveda staršem, ki zaupajo v naše delo. Še posebej se zahvaljujemo
staršem, da nam iz dneva v dan zaupajo večje
število otrok in jih po končani vadbi z nasmehom na obrazu odpeljejo nazaj domov.
Sicer pa konec koncev po vseh dogajanjih,
ki so se z novo »nogometno pravljico« letos
ponovno zgodila v Sloveniji ni potrebno posebej propagirati tega športa, ker se sam dokazuje za najpomembnejšo postranska stvar na
svetu.
Tako kot Slovenija gre tudi NK Komenda
uspešno NAPREJ, zato vsem skupaj želimo
prijeten Božič in srečno novo leto 2010!
NK KOMENDA
Darko Bolarič, predsednik

Selekcija U-10

35

Aplenca

SKAVTI

Glasilo občine Komenda 11/2009

Prvo jesenovanje noviciata v Komendi
V soboto, 14. novembra, se je šest mladih fantov in dve deklici, z rutkami okoli vratu in z
nahrbtniki na ramah, dobilo pred njihovo lepo
cerkvico. Najprej so se zbrali v krogu in zmolili. Hm.. To je molitev popotnikov in popotnic!
Verjetno so klanovci…no, ne zgledajo tako resni in stari, a še nekam malo jih je, to je sigurno
noviciat! In res, v lepem sobotnem jutru smo se
komendski noviciatovci odpravili na jesenovanje. Napokali smo se v avtomobila, v Preddvoru
pobrali še Mateja in po veliko ovinkih smo
končno prispeli na Jezersko. Poiskali smo našo
kočo, se v njej naselili in se prav hitro podali na
lov za snegom, ki smo ga videli nekje v daljavi.
Po malo daljšem sprehodu smo ga našli in tudi
občutili, nekateri bolj, nekateri manj boleče,
vsem se je zdel mrzel. Ko smo prišli nazaj do

naše koče, je moral naš novinec Matej prestati
izziv, da smo se prepričali, da je res dovolj iznajdljiv, vzdržljiv, nor, skratka primeren za k
skavtom. Preizkus je dobro opravil in ker smo
bili po dolgem sprehodu vsi lačni, smo si skuhali kosilo. Sledilo je sproščanje po kosilu ter
izbiranje imena, kar nam je vzelo veliko časa, a
nam je uspelo! Soglasno smo odločili, da se bo
letošnji noviciat imenoval Piksn Penzl(ni). Izvor imena je dokaj zapleten in ga je zelo težko
razložiti. Dogovorili smo se še za klic in potem
smo šli spet na svež gorski zrak. Tokrat smo se
igrali skrivalnice na fločkanje. Ta igra se nam je
zdela nadvse zabavna, ker je bilo tako temno,
da je bilo res težko koga najti in pofločkati
preden se je sam. Zvečer, ko smo postavljali
ogenj nas je prekinila naša soseda, ki nam je

prepovedala, da zakurimo in rekla, da bo poklicala gasilce, če samo poskusimo. Morali smo si
torej poiskati drugo kurišče. Malo smo se oddaljili in si vseeno postavili ogenj, saj smo si
morali speči večerjo (hrenovke in 'manchmellow'). Ko smo se najedli, smo še pospravili za
sabo in v koči nadaljevali z zabavnim večerom.
Najprej smo se šli nekaj igric, preostanek večera pa smo ugotavljali, kdo umre pri igrici klik
klik bum klik bum! Ko smo se izčrpali, smo šli
spat. Zjutraj nas je obiskal naš duhovni asistent
Grega, ki je imel sveto mašo, s katero smo zaključili jesenovanje. Naš namen, da se bolje
spoznamo in povežemo med sabo je bil dosežen
in upam, da bomo v tem letu skupaj doživeli še
veliko norih dogodivščin!
Noviciat Piksn Penzl

Četa v Selah

smo uradno začeli jesenovanje, nato pa se je
po nekaj igrah in izzivu za novince »zmračilo«. Odšli smo do reke, kjer si je vsak vod naredil ogenj in na njem spekel večerjo-hrenovke
in tvist. Ko smo se dodobra najedli, smo se
odpravili v hišo, naše tokratno prenočišče.
Sledil je zabavni večer, kjer je vsak vod zaigral
odlomek iz kateregakoli starega slovenskega
filma, zapel neko pesem Antona Martina
Slomška in predstavil svoje novince. Po tem je
sledil kviz o Slomšku, kjer so si največ točk
prislužile Žabce. Večer smo zaključili z molitvijo in katehezo, po kateri smo mirno potonili

v spanec. Naslednje jutro so nam voditelji ob
sedmih zjutraj pripravili budnico. Zmolili smo,
po molitvi pa je sledila jutranja telovadba.
Spoznali smo različne športnike, ki so nam pokazali, kako se najbolje ogrejejo pred svojimi
nastopi in tekmami. Nato je nastopil dvig zastave in zajtrk. S polnimi želodčki smo se razkomotili pred našo hišo, kjer smo spoznali različne
veščine. Čas je minil zelo hitro in po nekaj
igrah so že prišli naši starši. Po skupni maši
smo se z velikimi nasmeški na obrazu poslovili
in odpravili domov.
Tjaša Korbar, Cukr čebela

30. oktobra 2009 se je ob enih popoldne pred
cerkvijo v Mostah dobila komendska četa Pogumno srce. Odpravili smo se na jesenovanje v
Sela pri Kamniku. Ko smo se vsi zbrali, smo se
z avtobusom odpravili proti Kamniku. Na avtobusni postaji Kamnik smo izstopili in se peš
odpravili proti Selam. Med potjo smo se ustavili in uradno sprejeli novince v našo četo. Po
kakšni uri hoje, po nekaj postankih in malici
smo končno prispeli na naš cilj - Sela. Najprej

Advent
Letos so prav vse veje izvedle izhod z vsaj eno
nočitvijo že pred adventnim časom, t. j. jesenovanje, kar še pred dvema letoma v našem
stegu ni bila praksa.
Konec novembra, natančneje 28. novembra,
se je začel adventni čas, ko smo komendski
skavti imeli srečanje stega, kjer se je 73 skavtov srečalo s še dodatnimi dvanajstimi birmanci. Tako nas je bilo zares veliko zbranih, da
smo v prešernem vzdušju tradicionalno izdelali adventne venčke, ki jih veliko ljudi že samoumevno pričakuje na prvi adventni vikend na

cerkvenem trgu po nedeljskih bogoslužjih. Izdelali smo več kot 70 vencev, zasvetili in
okrasili pa so vsaj 60 toplih domov. Po srečanju
stega smo izvedli čistilno akcijo naše stare
skavtske sobe, skladišča in lope.
V novembrski številki nam ni uspelo sporočiti, da smo pomagali pri diakonskem posvečenju, ki je bilo 25. oktobra v Komendi. To je
skorajda moralo biti v Komendi, saj je posvečenje prejel Komendčan Martin Zlobko, poleg
njega pa še diakon v Komendi Erik Švigelj.
Posvečenje je prejel še br.
Andrej Polak

Izlet v neznano
V soboto, 14. novembra, ob 8. uri smo se pred
komendsko cerkvijo zbrali vodniki in podvodniki z voditelji, ki so se nevedno prestopali po
parkirišču in iskali avtomobile. Nato je prišlo
nekaj vozil in hop smo bili v vozilih z zavezanimi očmi in se odpeljali, saj so nas neznano kdo
peljali v neznano kam v kraje po cesti, ki se je
vlekla in vlekla dokler ni voznik ustavil in nas
postavil na mraz. Pustil nas je čakati, naenkrat
pa kepa tam, kepa tu in padla je žrtev - jaz. Ko
smo odvezali šale, smo zvedeli, kje smo. Znašli
smo se na Krvavcu v mrazu z nalogo zakuriti
ogenj. Sokola sva mogla zakuriti ogenj v razmerah, kot da bi bila na močvirju, volkova na snegu,
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ženski vodi žabce, čebele in gazele pa so morale
ogenj samo zakuriti (saj veste ženske). Po prepotenih čelih in čevljih polnih snega se je ženskemu delu posrečilo zakuriti ogenj, moškemu
pa na žalost ne. Ko smo se greli ob ognju pod
smreko s katere je kapljalo na nas polno staljenega ledu, smo začeli z vodniškim sestankom
(saj veste, formalnosti). Po opravljenih dolžnostih smo se posladkali z mandarinami in jabolki,
nekateri so se še malo zapeljali po snegu, nato
pa smo se odpravili domov. Na poti v dolino
smo si govorili vice, srečali ovce, jih pozdravili
in že smo bili v Komendi.
Optimistični sokol, Matija Zotler

Najmlajši na
jesenovanju
Pa smo dočakali naše prvo daljše srečanje, ki
se je odvijalo na Selah pri Kamniku, kjer smo
preživeli dva zanimiva dneva. Večerjo smo si
pripravili nekoliko drugače, nočni počitek pa
so nam kratila bitja, ki so ukradla naše sobotno
kosilo ampak ne skrbite, saj smo ga s skupnimi
močmi spet našli.
Tukaj pa je nekaj utrinkov z jesenovanja:
• Na jesenovanju mi je bilo najbolj všeč, ko smo
v krdelo sprejeli naše nove mladiče. (Liza)
• Ko smo zakurili ogenj in zunaj pili čaj. (Filip)
• Všeč mi je bilo, ko smo za večerjo na ognju
pekli hrenovke. (Zala)
• Zelo napeto je bilo, ko smo iskali hrano, ki so
nam jo ukradli bandrlogi. (Sara M.)
• Najbolj mi je bilo všeč, ko smo imeli zabavni
večer. Stari volkovi so imeli najboljšo predstavo. (Anja)
• Najboljše je bilo, ko smo šli ponoči ven iskat
hrano, ki so nam jo spleli Bandrlogi. (Karmen)
• Ko so nam Bandrlogi hoteli 'popiti' vso hrano.
(Jakob)
Komaj čakamo, kakšne dogodivščine nas
čakajo na zimovanju.
Dober lov, stari volkovi
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Gasilska zveza Komenda v letu 2009
Ponavadi konec leta delamo obračun našega
dela za iztekajoče leto. Našo zvezo sestavljajo
tri prostovoljna gasilska društva, v katera so
vključeni člani od 7 leta starosti. Vsak član ima
v društvu posebno vlogo. V delo društev se
zelo aktivno vključujejo tudi članice in mladina, prav tako pa ne zapostavljamo veteranov.
Gasilska zveza je posrednik med občino in
društvi in med gasilsko regijo in društvi. Zadolžena je, da razporeja financiranje društev in
izobraževanje naših članov.
Gasilci smo zadolženi, da skrbimo za naše
domove, avtomobile, orodje in opremo, zaščitne obleke, hidrantno omrežje; kajti vse to
mora biti vsak trenutek pripravljeno, če nas
pokličejo na pomoč. Vsako leto organiziramo
občne zbore društev in gasilske zveze. Naši
delegati se udeležujejo občnih zborov sosednjih društev in občnih zborov gasilskih zvez
naše regije.
Letos smo se udeležili slavnostne parade ob
140-letnici gasilstva na Slovenskem v Metliki,
parade ob prevzemu novega vozila v Mostah,
Florjanove maše v Mostah in v Mengšu.
Upravni odbor Gasilske zveze sestavljajo
tudi predstavniki komisij za mladino, članice
in veterane, ki se redno udeležujejo sej na ravni
regije.
Občinskega gasilskega tekmovanja, ki ga
organiziramo skupaj z GZ Kamnik, smo se letos udeležili kar z 28 ekipami. Ekipa mlajših
pionirk in dve ekipi mlajših pionirjev so se
udeležili regijskega tekmovanja v Moravčah.
Regijsko tekmovanje za veterane je letos orga-

nizirala naša Gasilska zveza in čeprav nam
vreme ni bilo naklonjeno, smo tekmovanje
uspešno izpeljali.
Gasilci opravljamo tudi požarne straže na
prireditvah, kjer nas potrebujejo.
Vsako leto eno društvo izvede občinsko vajo, kjer preverimo našo pripravljenost in letos,
ko smo že mislili, da bo leto minilo dokaj
mirno, nas je doletel požar v skladišču Niko
Transport, ki bo vsem ostal še dolgo v spominu
in kjer smo potrebovali pomoč iz sosednjih
gasilskih zvez. Naši operativni člani so se z
intervencije vrnili po 30 urah. Že po nekaj
dneh smo sredi nedeljskega dopoldneva hiteli
na pomoč na Potok, kjer je požar zajel streho
stanovanjske hiše.
Še posebno pa v GZ Komenda in GZ Kamnik izstopa celoletno gasilsko tekmovanje
za mladino, kjer smo verjetno edini v Sloveniji. V regiji potekajo gasilska tekmovanja, orientacijski tek, kviz in Društvo mladi gasilec.
Naši dve zvezi pa organizirata še smučanje,
namizni tenis, rolanje, nogomet in pikado. Da
so tekmovanja še bolj zanimiva, celo leto seštevamo točke in društvo, ki jih zbere največ,
je celoletni zmagovalec. Na zadnjem tekmovanju v pikadu, ki ga organizira GZ Komenda na
Križu, podelimo zmagovalcem pokale za skupne dosežke. Tudi letos je ekipno v pikadu
zmagala PGD Komenda z dvema zlatima medaljama, ki sta jih osvojila Jaka Maček pri
starejših pionirjih in Urška Kepic pri starejših
pionirkah, in še povečala vodstvo med 16 društvi. Tudi PGD Križ že žanje rezultate dela z

Ugodnosti za upokojence
V času novoletnih praznikov bodo vse člane
DU Komenda obiskali naši poverjeniki in vas
seznanili z ugodnostmi, ki jih društvo nudi
svojim članom.
Naše društvo je najštevilnejše v Občini Komenda. Po svoji dejavnosti pa se uvršča med
najbolj aktivna društva v Sloveniji. Našim
članom nudimo, da se vključijo v mešani pevski zbor, folklorno skupino, dramsko skupino
in recitatorje. Za športnike smo zgradili najsodobnejše štiristezno balinišče na Podborštu.
Poskrbeli smo za organizirano igranje šaha in
tekmovanje naše ekipe v šahovski ligi, kolesarji so organizirani v rekreacijsko kolesarjenje, pohodniki se udeležujejo organiziranih
pohodov. Ustanovili pa smo tudi sekcijo za
organizirane sprehode. V društvu poskrbimo
za cenovno zelo ugodne izlete.
Dejavni smo tudi na socialnem področju.
Skrbimo za naše starejše ob daljši bolezni, spomnimo se jih ob rojstnih dnevih ter ob novoletnih
praznikih s skromnim darilom. Za starejše od 70
let pa enkrat letno organiziramo avtobusni izlet s
spremstvom ter plačamo stroške prevoza.
Vabimo upokojence, ki še niste naši člani,

tiste ki ste na čakanju za upokojitev, in vse, ki
to želite, da se včlanite v naše društvo. Članarina za leto 2010 je 7 eur.
V letu 2009 je naše društvo doseglo zelo
velike uspehe na vseh področjih delovanja, na
kar smo zelo ponosni. O naših uspehih in dejavnosti vas redno obveščamo v naši Aplenci.
Program si lahko ogledate na naši spletni strani
www.komenda-upokojenci.si ali pošljite vaše
pripombe, pohvale ali želje na e-pošto info@
komenda-upokojenci.si. Za vse tiste, ki plačujejo Vzajemnost (posmrtnino) pa obveščamo, da je zavod Vzajemnost za katerega smo
samo za uslugo in v pomoč, za leto 2010 povečal prispevek kar na 9 eur. Vsi tisti, ki ne
želijo plačevati tega zneska zavodu, obveščamo, da svojci niso več upravičeni do plačila
posmrtnine s strani zavoda Vzajemnost.
Uradne ure so vsak petek od 9. do 11. ure v
Glavarjevi bolnici.
Vsem našim članom, Občanom naše Občine
Komenda želim v letu 2010 veliko uspehov,
predvsem pa veliko zdravja in prijetnega zadovoljstva.
Janez Kimovec, predsednik DU Komenda

mladino, saj je v pikadu pri mlajših pionirjih
Rok Hlade osvojil zlato medaljo, David Peterlin pa bronasto. Skupni zmagovalec gasilskih mladinskih tekmovanj je že nekaj let
zapored PGD Komenda. Najlepše se mladini
za njihov trud oddolžimo tako, da smo jih letos
kar 35 peljali na enotedensko letovanje v Savudrijo.
Mihaela Poglajen

Komendčanke
nočna mora
Avstrijk
V razširjeni avstrijski hokejski ligi za ženske
(Debl), kjer za kranjski Triglav igra kar 5 komenskih deklet, ni počitka. V zadnjih 3 tekmah so
prejšnjim 4 zaporednim zmagam dodale še nove
tri in to vse v gosteh na vročih avstrijskih tleh.
Najprej so v Gradcu zmagale s 7:3, kjer je
bila Špela Hafner s petimi točkami najboljša
igralka tekme. Naslednji vikend je bila tekma v
Kapfenbergu z lanskoletnimi finalistkami - ekipo Highladra. Domačinke so v 53. minuti pri
vodstvu 4:2 vzele pol minute odmora, kar pa so
Triglavanke izkoristile v svojo korist. V pičlih
4 minutah sta Špela in Suzana Hafner pripeljale
do končne zmage Triglava 4:5. Bučno navijanje
trobentic je tudi pripomoglo kopanje igralk v
zunanjem bazenu pri 0 stopinjah Celzije. Da
sploh ne govorimo, kakšna veselica je bila na
poti domov. Zadnje gostovanje Triglavank pa
je bilo v nedeljo pri ekipi Beljaka. Tudi tu se je
dogajala prava srhljivka do zadnje sekunde.
Domačinke so vodile do 56. minute z 1: 0, nato
pa so Triglavanke dosegle 3 gole, zadnjega 2
sekundi pred koncem. Zvezdi večera; obe avstrijski igralki, ki igrata za kranjski Triglav.
Triglavanke so trenutno na tretjem mestu s 3
tekmami manj od nasprotnic.
Trener in vodja ekipe Cveto Hafner ve, da
letos ne morejo ubraniti lanskoletnega naslova
avstrijskega državnega prvaka, toda začrtani
cilj osvojiti medaljo, četudi za tretje mesto, pa
se mu že močno nasmiha.
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Občinsko prvenstvo v gorskem kolesarstvu
Lepo toplo jesensko vreme je na plan privabilo
številne kolesarje, ki so se vneto ogrevali in
nestrpno čakali start tekmovanja gorskih kolesarjev.
Letošnje leto je nekako prelomno, saj je tovrstno tekmovanje že desetič organiziralo Športno
društvo Suhadole, pred tem pa trikrat Žabarji.
Društvo je tako na najboljši način proslavilo
desetletje uspešnega dela, čeprav je bila slovesna prireditev nekaj dni kasneje. Občinsko prvenstvo je bilo tokrat v domeni moških, ker
preprosto ženske niso nastopile. Kar nekaj
odličnih domačih kolesarjev je namreč zbolelo,
zato nastop ni bil mogoč in so samo prišli navijat in spodbujat nastopajoče. Pri mlajših moških
(do 30 let) je trener Miha Koncilija pokazal
svojima varovancema Klemenu in Luki Piber-

niku, kako je treba taktično odpeljati tekmo in
zmagati. Pri moških srednjih let je slavil Peter
Pibernik, pri veteranih pa je Marko Grilc za pol
minute ugnal domačina Srečka Čehuna, ki večino treninga opravi na »specialki«, ker mu
vožnja po blatu in koreninah ni preveč pri srcu.
Možnost nastopa izven konkurence so imeli
tudi kolesarji, ki nimajo stalnega bivališča v
občini Komenda. Dobra organizacija in proga,
ki ima vse prvine krosa sta v največji meri pripomogla, da so to priložnost izkoristili tudi
najboljši slovenski gorski kolesarji. Absolutni
zmagovalec je Primož Štrancar, udeleženec
olimpijade 2000 v Sydneyu ter šestkratni državni prvak pred Jernejem Muzgo, ki tudi
odlično nastopa v slovenskem pokalu. Med
ženskami, ki so tekmovale izven konkurence,

je zmagala Tina Perše, zmagovalka slovenskega
pokala pri mlajših mladinkah (U17). Poleg
omenjenih je bilo na štartu veliko kolesarjev
kamniškega kolesarskega kluba Calcit, kjer se
kalijo vrhunski gorski kolesarji. Kljub imenitni
zasedbi je bilo čutiti utrip »vaške dirke«, čeprav
je prireditev z leti že skoraj prerasla te okvire.
Novinar dnevnika Metod Močnik jo celo omenja kot največjo vaško dirko na svetu.
Organizator že razmišlja, kako omejiti nastop tujih tekmovalcev, ker je proga preozka in
pri še nekoliko večjem številu nastopajočih
lahko pride do padcev in poškodb. Predvsem
pa želi dati priložnost kolesarjem občinskega
ranga, katerim je bilo tekmovanje vseskozi tudi
namenjeno.
Peter Pibernik

ŠAHOVSKE NOVICE

Zelo uspešna šahovska jesen

Miklavžev turnir – najboljši Komendčani
OSREDNJA SLOVENSKA LIGA se je
končala. V super ligi je ekipa ŠK Komenda
Popotnik osvojila 5. mesto. V I. ligi je ekipa
ŠK Komenda Suma osvojila 2. mesto. V II. ligi
je ekipa ŠK Komenda Pogi osvojila 9. mesto.
ZAKLJUČNI TURNIR OSREDNJE
SLOVENSKE LIGE. Ekipa ŠK Komenda
Popotnik je osvojila 2. mesto, ekipa DU Komenda je osvojila 3. mesto,12. mesto je osvojila ekipa ŠK Komenda Suma.
I. ENOTNA ŽENSKA LIGA. Ekipa ŠK
Komenda Popotnik je osvojila 4. mesto, ŠK
Komenda Utrdba je osvojila 6. mesto.
I. MLADINSKA LIGA. 3. mesto je osvojila ekipa ŠK Komenda Popotnik, 20. mesto
ekipa ŠK Komenda Pogi.

Vračilo občinskega
priznanja
Poglajen Franc je OBČINSKEMU SVETU
OBČINE KOMENDA 30. septembra 2009
vrnil Srebrno priznanje Občine Komenda.
Vzrok za vračilo je sedanja situacija na področju šaha v Občini Komenda in zaradi
nekaterih usmeritev proti Poglajnu in Šahovskemu klubu Komenda.
Poglajen Franc
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LIGA MLADINK. Ekipa ŠK Komenda
Popotnik je osvojila 2. mesto, 3. mesto je
osvojila ekipa ŠK Komenda Pogi, 4. mesto
ekipa ŠK Komenda Utrdba.
I. ČLANSKA LIGA ZAHOD. Ekipa ŠK
Komenda je osvojila 8. mesto .
III. ČLANSKA LIGA ZAHOD. Ekipa ŠK
Komenda Pogi je osvojila 4. mesto, ekipa ŠK
Komenda Popotnik je osvojila 8. mesto.
SVETOVNO MLADINSKO PRVENSTVO. V skupini deklic do 12 let je Teja Vidic
osvojila 41. mesto.
I. TURNIR CIKLUSA TURNIRJEV
MLADIH. Osvojili smo: 2. mesto Sebastijan
Markoja, 3. mesto Caterina Leonardi, 4. mesto
Manca Kralj, 6. mesto Tilen Lučovnik, 9. mesto Samo Kralj, 10. mesto Tine Zajc, itd.
II. TURNIR CIKLUSA TURNIRJEV
MLADIH. Osvojili smo: 1. mesto Tilen Lučovnik, 5. mesto Samo Kralj, 6. mesto Alja
Bernik, 7. mesto Caterina Leonardi, itd.
III. TURNIR CIKLUSA TURNIRJEV
MLADIH. Osvojili smo: 1. mesto Samo
Kralj, 4. mesto Tilen Lučovnik, 5. mesto Sebastijan Markoja, 8. mesto Manca Kralj, itd.
I. TURNIR CIKLUSA SREDNJEŠOLSKIH TURNIRJEV. Osvojili smo: 3. mesto
Jan Gantar, 6. mesto Andrej Kobold, 7. mesto
Filip Kozarski, 8. mesto Bine Brank.
MLADINSKI TURNIR FLOORING.
Osvojili smo: 4. mesto Samo Kralj, 5. mesto
Sebastijan Markoja, 6. mesto Bine Brank, 7.
mesto Manca Kralj, 10. mesto Andrej Kobold,
11. mesto Alja Bernik, itd.
LIGA MLADIH. Osvojili smo: 1. mesto
Samo Kralj, 2. mesto Caterina Leonardi, 3.
mesto Manca Kralj, 4. Laura Unuk, 6. Julian
Novakovič, itd.
MIKLAVŽEV TURNIR. Osvojili smo: 1.
mesto Tilen Lučovnik, 2. mesto Samo Kralj, 3.
mesto Teja Vidic, 5. mesto Manca Kralj, 6.
mesto Caterina Leonardi, 8. mesto Tine Zajc,

itd. Najboljši učenec osnovne šole KomendaMoste je bil na 20. mestu Peter Ojsteršek,
Marinko Janez na 26. mestu in Poglajen Klemen na 28. mestu, itd.
DRŽAVNO SREDNJEŠOLSKO PRVENSTVO. Osvojili smo: 4. mesto Jan Gantar, 15.
mesto Bine Brank, 16. mesto Andrej Kobold.
Šahovski klub Komenda uspešno deluje
in dosega lepe rezultate, čeprav nam Občina
Komenda tega ne prizna oziroma jih ne zanima. Za občino Šahovski klub Komenda
nima tradicije, ekipnih tekmovanj občina
ne upošteva, itd. Da pa lahko dosegamo
navedene rezultate, najboljši igralci v letu
presedijo za šahovnico preko 1000 ur.
Poglajen Franc

Zaključni turnir OSL 2009 ŠK Komenda Popotnik

ŠD Šola športa
vabi na

TEKAŠKI VEČER
14. januarja 2010 v Kulturnem domu
Komenda ob 19. uri.
O teku, prehrani in opremi bo govoril prof.
dr. Branko Škof, prof. šp. vzg
Po predavanju bo pokušina športne prehrane
in testiranje opreme.
Več informacij na: http://sdsolasporta.blogspot.com/ ali Miha 040 - 170 - 767
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Nepopolno zadovoljstvo
November nam ni prinesel nič novega, razen
(po nepopolnih podatkih) dva požara. O največjem požaru v novejši zgodovini Most je bilo v
prejšnji številki napisano vse, kar je ta trenutek
na razpolago iz uradnih virov, drugi, manjši,
požar pa je bil na stanovanjski hiši na Potoku.
Zagorelo je podstrešje, vendar so gasilci iz
Komende, Križa in Most ogenj ukrotili. Uspelo
jim je to, kar sicer spada v njihov »delokrog«,
naredili pa so mnogo več. Po končanem delu na
mestu požara stopili skupaj in del poškodovane
strehe takoj popravili in prekrili. To pa je največ, kar so lahko kot ljudje z izrednim občutkom za nesrečo drugega storili in s tem potrdili
poleg svoje gasilske dolžnosti tudi visoko moralno zavest. Pokazali so, da jim vrednote niso

tuje. Vredno izredne pohvale in priznanja.
Poročilo Policijske postaje v svojem poročilu naše občine ne omenja. Je to znak, da smo
bili res tako »pridni«? No, ja. Če dobro premislimo, je bila v tem letu varnost še kar zadovoljiva. Razni dogodki sicer včasih pokvarijo lepo
sliko, je pa varnostna slika občine še vedno
taka, da se lahko pohvalimo s primerno varnostno kulturo, kakor tudi z razmeroma dobro
osveščenostjo in skrbjo za lastno varnost. Sicer
pa – izjeme potrjujejo pravilo.
Z vsem povedanim ne mislim trditi, da je
čisto vse v redu. Marsikaj bo potrebno še storiti na področju varnosti cestnega prometa. Prepričan sem, da bo SPV tako, kot vsa pretekla
leta, postoril še marsikaj, kar bo prometni var-

nosti v korist. Morda bi ne bilo slabo, da bi
popisali vse nevarne dovoze s stranskih poti na
glavne ceste. Marsikje jih krasijo še nepregledne žive meje ali ograje. Tak popis bi bil podlaga za ukrepanje inšpekcijskih služb, če že
lepa beseda ne zaleže. Pa hitrost vožnje skozi
naselja, pa kresničke, ki marsikomu še ne svetijo na njegovih poteh v temi, pa parkiranje na
pločnikih, ki zaradi parkiranih vozil postajajo
neprehodni in nevarni za pešce, pa…
Bližajo se praznični dnevi v decembru.
Vsem ljudem dobre volje želim vesel Božič in
veliko, veliko sreče v novem letu. Naj se vsem
in vsakemu posebej uresničijo vse lepe želje in
načrti, da bo naše sobivanje dobro in prijetno!
Tone Ogorevc

Nov človek na čelu naše Policijske postaje
Že ustaljen običaj
našega glasila je, da
javnosti
vedno
predstavimo človeka, ki pride na vodilno mesto komandirja naše Policijske
postaje. Ker je dobro
in celo zelo pomembno, da občani
vedo, kdo to delovno
Dejan Čulk, komandir mesto zaseda, se tej
navadi tudi tokrat ne
PP Kamnik
bomo izneverili.
Že 1. junija je prišel med nas nov obraz, nov
človek, za katerega sem prepričan, da bo uspešen in da bo svoje bogate delovne izkušnje
uporabljal v dobro vseh občanov občin Kamnik
in Komenda.
Prvi vtis prvega srečanja pove o človeku zelo
veliko. Veliko pove iskren pogled v oči in močan
stisk roke, ki daje vedeti, da sogovornik spoštu-

je sogovornika, da je človeško topel in da obstaja obojestranska želja po dobrem sodelovanju.
Pišem o prvem srečanju z Dejanom Čulkom,
ki prihaja k nam s Policijske postaje LjubljanaBežigrad in je rojen (skoraj) Ljubljančan. Službena premestitev mu ne dela težav, saj so problemi varnosti skoraj povsod enaki, čeprav
ocenjuje, da je delo v manjših krajih nekoliko
posebno z ozirom na gostoto kriminalnih dejanj,
da ga pa zato ni nič manj. Morda je v nekaterih
ozirih celo bolj zahtevno, saj želi delo svojih
podrejenih, predvsem pa svoje delo, čim bolj
približati potrebam kraja in občanov. Ob prihodu v Kamnik se je kmalu prepričal, da bo sodelovanje z občinami in institucijami tako, kot
mora biti, korektno in odkrito. Tako je bilo ob
enem najbolj odmevnih primerov, ko je bilo
potrebno veliko volje, znanja in strpnosti – ob
reševanju dolgoletnih problemov, ki so ogrožali
varnost celotnega kraja. Tudi kolektiv ga je
sprejel tako, da z nasmehom pove: Nič mi ne
manjka, in se široko nasmehne.

Posebej je poudaril, da je Policija vedno
pripravljena pomagati z nasveti s področja
osebne varnosti, varnosti imetja, predvsem pa
s področja prometne varnosti, kjer poudarja
dobro sodelovanje z našim Svetom za preventivo, čeprav bi morda bilo dobro, da bi šola v
svoje vsakodnevne vsebine pogosteje vnašala
elemente osebnostne vzgoje in vzgoje za vrednote. Pa so za to poklicane druge institucije
oblasti in je to le dobronameren namig.
Še o marsičem sva razpredala svoje misli, ki
pa so vedno imele skupni imenovalec – Policija je za to, da pomaga. In pri njem bodo občani
z večjimi problemi vedno našli odprta vrata,
dober nasvet ali celo neposredno pomoč. To
velja tudi za reševanje vseh problemov, ki bi
jih imele ustanove pri svojem delu in jih ne bi
mogle rešiti po ustaljeni poti.
Razgovor je bil prijeten, za naše glasilo tudi
koristen, saj sem prepričan, da bomo vedno
našli skupno pot, če bi se kje kaj »zataknilo«
Tone Ogorevc

Blagoslovitev konj
na Križu
Na god sv. Štefana, 26. decembra letos, bo na
Križu tradicionalni obred blagoslovitve konj.
Ob 10. uri bo v podružnični cerkvi Spreobrnjenja sv. Pavla slovesna maša, po njej pa bo pred
cerkvijo blagoslovitev konj.
Vabimo vse lastnike konj iz bližnje in daljne
okolice ter konjenike iz Konjeniškega kluba
Komenda, da se ob 11. uri zberejo pri bifeju
Megi na Križu, od koder bo krenil sprevod po
vasi do cerkve. Konjenike bomo pogostili in
prejeli bodo spominska darila lončarskega
mojstra Franca Kremžarja. Tudi za obiskovalce
se bo kaj našlo za prigrizek. Gospodinje bodo
napekle in pripravile slaščice, gospodarji pa
bodo poskrbeli za tekočino proti mrazu. Ob
prazničnem klepetu nam bo lepo minil drugi
dan božičnega praznika.
Pripravljalni odbor
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NAPOVEDNIK

Samo tri stvari so neskončne:
Zvezdno nebo,
Morje s svojimi kapljami vode
In srce v solzah...

December- januar
G. Flaubert

ZAHVALA
ob izgubi našega moža,očeta, dedija, pradedija, brata, bratranca, svaka, strica in tasta

Skupaj se imamo fletno – Božično novoletni
koncert s proslavo dneva samostojnosti v soboto, 26. decembra, ob 19. uri v dvorani Doma
v Komendi. Režiser prireditve s člani DU
Cerklje, Komenda in Vodice je Valter Horvat.
Občni zbor Turističnega društva Komenda - Občni zbor bo v petek, 8. januarja 2010,
ob 19. uri v Gostilni pri Olgi v Mostah. Lepo
povabljeni!
Novoletni koncert godbe – Novoletni konZAHVALA
Po dolgim in hudi bolezni nas je zapustila
žena, mama in babica

cert Godbe Vodice, ki ga organizira Turistično
društvo Komenda, bo v soboto, 9. januarja,
ob 19. uri v Kulturnem domu Komenda.
Koncert skupine Katalena - Ustanova Petra Pavla Glavarja v sodelovanju s Kulturnim
društvom vsako leto januarja priredi in povabi
na novoletni koncert. Tokrat bo v soboto, 23.
januarja 2010, ob 19.30 v Kulturnem domu
v Komendi. Nastopila bo skupina Katalena.
Koncert je priložnost za zahvalo dobrotnikom.
Tekaški večer – ŠD Šola športa vabi na Tekaški večer v četrtek, 14. januarja, ob 19. uri
v Kulturnem domu v Komendi. O teku, prehrani in opremi bo govoril prof. dr. Branko Škof.
Solze, žalost naj blažijo,
a spomin naj ne zbledi,
vsi, ki v večnosti živijo,
na svetu puščajo sledi.

ADOLFA POTOČNIKA
Po domače Čubrovega Adolfa s Križa
1926 – 2009
Dežne kaplje so nam prale solze iz oči, ko
smo v petek, 4. decembra, pospremili k zadnjemu počitku na komendsko pokopališče
našega očeta.
Zahvaljujemo se vsem sorodnikom, sosedom, sovaščanom, prijateljem in znancem, ki ste nam v teh dneh stisnili roko in
se prišli posloviti od pokojnika, darovali
cvetje, sveče, darove za svete maše in cerkev.
Posebna zahvala doktorju Sedlaku, dr.
prof. Omejcu in dobri sestri Anici iz Kliničnega centra v Ljubljani.
Hvala duhovnikom za spremstvo na zadnji poti in darovano pogrebno mašo. Prav
tako hvala vsem pevcem, organistu in trobentaču za poslovilne melodije. Hvala tudi
gasilcem in praporščakom, ki so našega
dragega očeta pospremili in ponesli v grob
in mu namenili besede v slovo. Iskrena
hvala tudi pogrebni službi za občuteno organizacijo pogreba.
Bog vam vsem povrni.
Spomin in dela ostanejo za nami. Hvala
vsem, ki ste in boste spoštovali vse, kar je
naš dobri oče dobrega storil v svojem življenju za vse nas.
Vsi njegovi

Odšli
so...
Ljudmila Nograšek, rojena 12. 9. 1942,
Moste 85a, stara 67 let
Jelka Kubelj, rojena 3. 5. 1961, Križ 47,
stara 48 let
Adolf Potočnik, rojen 23. 5. 1926, Križ
53, star 83 let
Teja Linde, rojena 28. 9. 1969, Suhadole
51, stara 40 let
Ana Dolčič, rojena 4. 8. 1936, Moste 60,
stara 73 let
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V SPOMIN

LJUDMILA NOGRAŠEK
iz Most
Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom,
sosedom, prijateljem in znancem, posebno
še gasilcem in veteranom za izrečena sožalja in podarjene sveče. Hvala vsem, ki ste
jo z nami kropili in zanjo molili ter jo tako
številno pospremili na njeni zadnji poti.
Hvala gospodu župniku za lep pogrebni
obred in tudi pevcem za lepo ubrano petje.
Lepa hvala tudi pogrebni službi Jerič iz
Dvorij.
Ženo, mamo in babico ohranimo v lepem
in trajnem spominu.

MARJANI KRANJEC
rojeni KRIŽMAN
(11. 1. 1970 – 15.12.1994)
Z žalostjo v srcih se spominjamo, da te že
petnajst let ni več med nami.
Hvala vsem, ki se je spominjate, prižigate
svečke in z lepimi mislimi postojite ob njenem preranem grobu…

Žalujoči: mož, hčerki Helena in Bernarda
ter sinova Marko in Aleš z družinami
Moste, 20. 11. 2009

VSI NJENI
Mlaka pri Komendi, december 2009

Časopis Aplenca – Glasilo občine Komenda je naslednik časopisov Aplenca, ki je
prvič izšel 10. januarja 1992 in Glasila občine Komenda, ki je začel izhajati po
ustanovitvi Občine Komenda. Skupaj sta izhajala do konca leta 2006. Od 25. januarja 2007 pa je časopis Aplenca-Glasilo občine Komenda vpisan v razvid medijev pri
Ministrstvu za kulturo pod zaporedno številko 1135.
Aplenca-Glasilo občine Komenda izdaja Občina Komenda, Zajčeva 23, 1218 Komenda

Če želite, da pri zahvali za pokojnika ob sliki
objavimo tudi znak

Odgovorni urednik Aplence-Glasila občine Komenda: Andrej Žalar
Telefon: odg. urednik: GSM 031 638 699, E-mail: urednistvo.gok@komenda.si
Uredniški odbor: Marta Jerebič (N.SI), Peter Cviren (SD), Anton Pogačar (SLS),
Marija Špehonja (LNO), Katja Tabernik (TRN), Bojan Tavčar (SDS) in Vesna Živadinov Štebe (LDS). Člani uredništva: Viktorija Drolec, Vera Kepic, Baldomir
Kremžar, Sabina Küzmič, Tone Ogorevc, Jože Pavlič, Tatjana Zadrgal Pirc, Mihaela
Poglajen, Ana Zarnik, dr. Marko Žerovnik... Priprava za tisk in tisk: BOLD. Naklada: 1850 izvodov. Izhaja enkrat mesečno, vsa gospodinjstva v občini pa ga dobijo brezplačno.
Aplenca na spletu:
www.komenda.si

Aplenca-Glasilo občine Komenda,
Leto 19, številka 1 bo izšla
29. januarja 2010
Gradivo za objavo oddajte
do četrtka, 14. januarja 2010

to pripišite ali
sporočite ob
naročilu zahvale.
Uredniški odbor

Oglase, zahvale
oddajte na zgoščenki (CD) v tajništvu
na občini, ali pošljite po E-pošti na
naslov: urednistvo.gok@komenda.si
Informacije tudi na GSM 031-638-699
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Trgovina za mlade in najmlajše
Moste 80/h

ODPRTO:

1218 Komenda

pon. – pet.: 9-19 ure

TEL.: 01/83 41 757

sob.: 8-13 ure

Vam v decembru nudimo: -30% popust na majice To mean (0-16 let)
-20% popust na obutev FRODDO (št.17-40)
-40% popust na izbrana ženska oblačila
-pestro izbiro otr., ženskih in moških nogavic in perila GET
- NOVE MODELE nedrčkov in nosečniških oblačil
AKCIJA: otr. žabe 2,95 eur in ž. hlačne nogavice 1,99 eur

Nebo ni meja, kadar želimo
pomagati. Sredstva za voščila smo
letos namenili otroškim oddelkom
slovenskih Splošnih bolnišnic.

www.nlbskupina.si

NLB, NLB Vita, Prvi faktor, Skupna,
NLB Propria, NLB Skladi, LHB Finance

NLB d.d., Trg republike 2, 1000 Ljubljana

VABLJENI V TIA, KJER NAJDETE POLNO IDEJ ZA DARILA.

Mir in veselje Božične noči
ter sreča in hrepenenje
novega leta
naj vas spremljajo
v letu 2010!

Vsa lepa doživetja
božičnih praznikov naj
vas razveseljujejo tudi
v novem letu.
Vozniki - srečno vožnjo
v letu 2010!

Aplenca
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občine Komenda 11/2009
Poslovna
enota

KRANJ
Lesnina Kranj vam nudi velik izbor:
Kuhinj in bele tehnike
Modernih jedilnih garnitur

Spalnic in vzmetnic

Modernih dnevnih sob
Sob za mlade

ter še veliko, veliko ve ….
PE Lesnina Kranj
C. Staneta Žagarja 67
4000 Kranj
Odprto vsak delovnik med
9°° in 20°° uro
Sobota
9°° do 18°° ure

Možnost:
x
nakupa na obroke
x
brezplanega prevoza
x
brezplane montaže
x
raunalniškega izrisa
x
strokovnega svetovanja
x
rednih in izrednih popustov
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REPORTAŽA

• Še predno se je november poslovil, smo

ed občino
Letos drugič pr

se že začeli pripravljati na praznična dogajanja ob koncu leta. Po tem, ko je vrsto
let decembrska smreka krasila občino
Komenda v Mostah, za kar so že od
začetka še vedno zaslužni mošanski
gasilci z Romanom Kosirnikom, so jo
lani v Komendi postavili člani turističnega društva. Letos pa se je obema
pridružila še tretja, gasilska v Komendi. Vse tri lepo okrašene pa so
imele na začetku nekaj malega težav; pravzaprav dve zaradi lučk.
Mošanski gasi
Še pred tem, ko so zagorele lučke
lci jo postavlja
jo
že
celo desetletje
na novoletnih smrečicah pa so december in
konce leta z Miklavžem napovedali Gašperji, ki se po novem imenujejo Kranjci. Župan
je na tradicionalnem Gašperjevem koncertu
v športni dvorani v Komendi zaželel
lepa praznovanja in srečno ob iztekajočem se letu, Podokničar pa si je
nekajkrat dal duška, ko je nasmejal
polno dvorano, v kateri so za bogat
srečelov poskrbeli komendski turisti.
Če se bodo Gašperji zaradi novega
imena morali v prihodnje odločiti za
novo ime večera v Komendi z Miklavžem, so še naprej zvesti obiskom
Miklavža po občini Sakovci s Klanca,
ki so s tradicionalnim sprevodom začeli pot tudi letos v Suhadolah, jo nadaljevali v Moste in na Križ, nazadnje pa
sklenili obdarovanja v Komendi. Lepo. Na mladih svet komendskih gasilcev slovi
In čeprav se v sprevodih družijo tudi s
parkeljni, nam je v uredništvu uspelo
prepričati Miklavža, da jim je tokrat
prinesel decembrsko Čebelo.
V Gasilski zvezi Kamnik in Komenda
pa celo leto izstopa mladinsko tekmovanje v pikadu. Letos je bil organizator
tekmovanja na Križu PGD Komenda,
ki je po zaslugi Jake Mačka in Urške
Kepic z osvojenima dvema zlatima
medaljama zabeležilo ekipno zmago. Ja na mladih svet komendskih
gasilcev slovi.
Za slovesno srečanje je ob koncu
leta poskrbel Odbor za dodeljevanje štipendij Ustanove Petra Pavla
Posebna hvala
Glavarja. Predsednica odbora dr.
in zahvala Ustan
ovi Petra
Angelca Žerovnik je povabila štipendiste, Pavla Galvarja
starše, mentorje prakse in člane odbora. Ob
uspešnem opravljanju dragocenega poslanstva za podporo staršem in mladim pri študiju velja Ustanovi UPPG in njenemu
Odboru za dodeljevanje štipendij še
posebej hvala in posebna zahvala.
Posebno odličje pa je dobil tudi župan
Tomaž Drolec, ko je v sredo, 16. decembra, povabil predsednike in predstavnike društev v občini na prednovoletno srečanje. Odličje pa je dobil od
komendskih hokejistk, ki v razširjeni
avstrijski hokejski ligi za ženske (Debl)
igrajo za kranjski Triglav in so nočna
mora Avstrijkam. Župan pa se je ob tem
dobitku spomnil na pomembno zavezo.
Pa SREČNO v prihodnje leto in v pripomembno zavezo
Župan se je spomnil na
hodnjem letu.
Andrej Žalar

•

•

Praznovanje se je začelo
z Gašperjevim
Miklavžem

•

•

vžu
ca zvesti Mikla
Sakovci s Klan

•

Kljub parkeljnom so dobili
decembersko
čebelo
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