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Pohod po meji KS Vodovodni stolp
V petek, 27. maja 2016, ob 9. uri
Zbor pred odhodom pri OŠ Simona Jenka

Lepo povabljeni - Bodimo skupaj

Dogajanja
Nada Mihajlovič, predsednica Sveta KS Vodovodni stolp

Dan EU namenjen druženju in veselju
Spoštovana gospa Nada Mihajlovič,
predsednica sveta KS Vodovodni stolp.
Krajevni praznik je mimo in z njim
tudi zanimivi dogodki, ki so jih letos
popestrili še nekateri novi.
Letos smo imeli za naš praznik krajevne skupnosti kar nekaj dogodkov in prireditev. Spomnili smo se padlih borcev v
Šorlijevem mlinu s spominsko svečanostjo in polaganjem vencev ob spomeniku.
Z učenci OŠ Simona Jenka smo priredili
proslavo, ki smo jo sklenili s klepetom
Nada Mihajlovič
ob prigrizku.. Praznična dogajanja je letos popestril tudi Alumni klub s predavanjem o človeški ribici,
ki jih imamo v Kranju.
Še posebno zanimivo je bilo na našem vodovodnem stolpu, kjer
so člani Kranjskega jamarskega društva Carnium na vaji prikazali reševanje s spuščanjem in dviganjem po zunanji strani stolpa.
Ogled stolpa, ki je zgodovinski objekt oziroma gradbeno-tehnična
zapuščina za oskrbo prebivalcev z vodo še iz časov Avstro-ogrske,
privabi na ogled ob odprtju vsako leto več obiskovalcev. Letos se
je z vrha stolpa spustilo tudi nekaj korajžnih obiskovalcev.
Naš praznik pa smo obogatili tudi s svečanim koncertom orkestra Slovenske vojske v novi, večnamenski dvorani v Vojašnici Petra Petriča. Dogodek je s slavnostnim nagovorom pozdravil
tudi župan Mestne občine Kranj Boštjan Trilar.

Aktivnosti Alumni kluba

Med 4. in 9. aprilom je Alumni klub
organiziral zbiralno akcijo potrebščin za male živali. Šlo je za zbiranje
odej, brisač, povodcev, igrač, ležišč
in hrane za zavržene in zapuščene
živali, ki so nastanjene po slovenskih zavetiščih. Samo idejo je sprožila fundacija Naš Kuža, ki jo je ustanovil znani slovenski
glasbenik Rok Trkaj. Skupaj s KS Vodovodni stolp, ki nam je
odstopila prostor za zbiranje omenjenih stvari, smo zbrali kar
nekaj vreč pasje in mačje hrane in ostalih potrošnih dobrin za
najnujnejšo oskrbo živali. Še vedno pa poteka zbiranje zamaškov, ki jih bomo prav tako izročili Fundaciji. Zbirna mesta
so na sedežu KS, na zimskem bazenu in pa seveda v šoli Simona Jenka (tudi na vseh podružničnih šolah), kjer učenci
pridno zbirajo zamaške do konca šolskega leta.
Naše aktivnosti bomo za letošnje šolsko leto končali s piknikom za člane. Z novimi
idejami in močmi pa se
spet vidimo septembra.
Vsem članom in krajanom hvala za sodelovanje
na že izvedenih delavnicah, predavanjih in ostalih
dogodkih.

Ob tej priliki se vsem, ki ste sodelovali in podprli dogodke ob
prazniku KS, še enkrat zahvaljujem za sodelovanje; še posebno
pri organizaciji koncerta in prijetnem druženju po koncertu skupaj
s člani orkestra in poveljstva vojašnice. Upam pa, da boste krajani
v prihodnje našli čas, da se vas bo več udeležilo dogodkov. Saj jih
prirejamo zato, da se družimo, spoznavamo in da nam je lepo.
Že v petek, 27. maja, nas čaka tudi še en prijeten dogodek.
Z njim bomo obeležili tudi Evropski dan občanov.
Za naše krajane pripravljamo zadnji petek, 27. maja, pohod po
meji naše KS Organizirali ga bomo s sodelovanjem Osnovne šole
Simona Jenka, ki ima ta dan športni dan, in skupaj s poveljstvom
vojašnice Petra Petriča z druženjem v vojašnici. Povabili pa smo
tudi krajane KS Zlato polje. Upam, da bo to prijetno, skupno
majsko srečanje po končanem pohodu na cilju v vojašnici.
Če pa bo v petek deževalo, pohoda po mejah krajevne
skupnosti - - - ne bo.
Pripravljamo pa tudi obljubljeni izlet, ki bo prvo soboto, 2.
julija. Šli bomo v Avstrijo na Grossglockner; seveda, če nam bo
vreme naklonjeno.
Obeta se nam tudi izgradnja novih parkirišč. V današnjem
glasilu pa pišemo tudi o projektu obnove kurilnice.
Čez poletje pričakujemo začetek gradbenih del. Začela naj bi se
namreč izgradnja težko pričakovanih 33 novih parkirišč. Upajmo
le, da se ne bo zapletlo pri izvedbi postopka javnih naročil (s pritožbo pri izbiri izvajalca gradbenih del in s tem tudi s pričetkom
gradnje). Pridobitev bo delno rešila težave pri iskanju prostih mest,
č
čeprav
to še ne bo dovolj. Iskati bo potrebno tudi še druge rešitve.
Po nedavnem podpisu pogodbe z Domplanom o upravljanju
k
kotlovnice
bomo sedaj nadaljevali aktivnosti za določitev pripad
dajočih
zemljišč.
Hvala gospa predsednica, pa lepo poletje naj bo.
Enako želim tudi sokrajanom naše krajevne skupnosti.
Andrej Žalar

Cerkev brez zvonov
Sporočilo predsednice krajevne skupnosti Vodovodni stolp

Spoštovane krajanke, spoštovani krajani
KS Vodovodni stolp.
Krajani so nas obvestili, da se v krajevni skupnosti Vodovodni stolp pripravlja nakup zvonov za cerkev Svetega Modesta,
ki je bila zgrajena in stoji v križišču Ulice XXXI. divizije in
Bleiweisove ceste. Znano nam je (in tudi razvidno je iz arhivske dokumentacije), da je bilo na seji Sveta KS Vodovodni
stolp 6. avgusta 1992, še pred začetkom gradnje cerkve, rečeno
in dogovorjeno, da cerkev po izgradnji ne bo imela zvonov.
Prav tako je iz dokumentacije razvidno, in tudi ni znano, da
bi bilo to stališče o cerkvi brez zvonov, kdaj kasneje spremenjeno oziroma odpravljeno.
V krajevni skupnosti zato zadevo preverjamo na Upravni
enoti in vas bomo o tem obvestili v naslednji številki glasila
Vodovodni stolp.
Nada Mihajlovič, predsednica sveta KS Vodovodni stolp

Vodovodni
V
d d i stolp
l – Glasilo krajevne skupnosti Vodovodni stolp je izdal in založil Svet krajevne skupnosti Vodovodni stolp.
Zanj: Nada Mihajlovič, predsednica sveta KS. Naslov: Begunjska 10, 4000 Kranj, telefon: 04/236-52-82. Uredil Andrej Žalar.
Priprava za tisk: BOLD. Glasilo VODOVODNI STOLP dobijo vsa gospodinjstva in poslovne enote v krajevni skupnosti brezplačno. Naklada 2750 izvodov. Naslovnica: Dan EU je namenjen druženju in veselju. - Tudi v petek se bomo podali na pohod
po meji KS do cilja v vojašnici.
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Dogajanja
Evropski dan občanov

Pohod po meji KS Vodovodni stolp
Zbor pred odhodom na pohod je ob 9. uri pred OŠ Simona Jenka.

Krajevna skupnost Vodovodni stolp ob Evropskem dnevu občanov vsako leto 27. maja, oziroma zadnji petek v pomladnem
mesecu, organizira pohod po mejah krajevne skupnosti. Pohod
tudi letos pripravljamo s sodelovanjem Osnovne šole Simona
Jenka in že drugo leto zapored s poveljstvom Vojašnice Petra
Petriča.
Šola ima ta dan športni dan, da se učenci na sproščen, zabaven
in tudi poučen način seznanijo z dogajanji, objekti in okoljem, v
katerem bivajo. Saj ga z običajno hojo, vožnjo s kolesom ali
celo z avtom ne zaznajo in tudi ne doživijo tako. Je pa v naši
krajevni skupnosti veliko pomembnih ustanov in objektov. Tako
kot lani pa se nam bodo tudi letos na pohodu pridružili vojaki iz
naše vojašnice.
Pot nas bo vodila po Ulici XXXI. divizije do križišča z Bleiweisovo cesto, kjer se bomo po pločniku podali proti mestu
mimo Zavarovalnice Triglav do nebotičnika in Gorenjskega
glasa. Nadaljevali bomo po Cesti Staneta Žagarja mimo Špara in
DM trgovine, sodišča do semaforja v križišču z Olhamsko cesto.

Čez cesto in mimo gostilne Pri Viktorju bomo nadaljevali pohod
po Partizanski cesti mimo športnih objektov, proti reki Kokri in
Rupovščici in ob spomeniku padlim partizanom v Šorlijevem
mlinu. Po cesti skozi Malo Rupo proti Ilovki in skozi vas Rupo
bomo šli proti nadvozu čez avtocesto. Pred nadvozom bomo
zavili levo in po gozdni poti nadaljevali do vojašnice. V Vojašnici pa bo tudi »cilj« našega pohoda, kjer si bomo ogledali pred
dnevi odprt muzej, razstavljeno tehniko in orožje.
Letos smo povabili na srečanje v vojašnici tudi člane vodstva
sosednje krajevne skupnosti Zlato polje. Pridružili se nam bomo
po pohodu po mejah svoje krajevne skupnosti.
Po 5 km dolgi poti bomo ravno prav »ogreti« in veselo razpoloženi potem sedli k mizam in se ob malici in napitku okrepčali.
Postregli nam bodo iz vojaške kuhinje.
Upamo, da nam bo naklonjeno lepo vreme, saj se na pohod ne
bomo podali, če bo deževalo. Vendar, verjamemo, da bo vreme
lepo in da se bomo tudi zato imeli lepo.
Nada Mihajlovič, predsednica Sveta KS Vodovodni stolp

Takole je bilo na lanskem pohodu in skupinskem fotografiranju v vojašnici.
Gremo na izlet

GROSSGLOCKNER

V soboto, 2. julija, KS Vodovodni stolp vabi na izlet na Grossglockner. Odhod z avtobusnega postajališča pri OŠ Simona
Jenka, Ulica XXXI. divizije 7 a, bo ob 6.30. Po avtocesti se
bomo mimo Spittala zapeljali po dolini reke Möll najprej do
znane gorske vasice HEILIGENBLUT (1288 m) in nato do
ploščadi KAISER FRANZ JOSEFS HÖHE (2369 m) s prekrasnim razgledom na Grossglockner (3798 m). Pot bomo nadaljevali vse do vzhodnotirolskega mesta Lienz, od koder se bomo na
Koroško vračali po slikoviti dolini reke Drave. V Spittalu načrtujemo še kratek postanek za ogled renesančnega gradu in parka
Porcia in nato vožnja domov. Povratek v Kranj bo v večernih
urah.
Cena izleta za krajane je 20 € in vključuje prevoz, vodenje,
malico in kosilo. Prijave zbiramo v tajništvu KS Vodovodni
stolp, Begunjska 10, vsak četrtek popoldne, od 16. do 18. ure,

od 26. maja do 23. junija oziroma do zasedbe mest. Če bo
slabo vreme, izlet odpade. Rezervacije sedežev niso mogoče.
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Dogajanja
POGODBA

Upravljanje kotlovnice Vodovodni stolp
Podpis pogodbe je prva faza z izbranim kurilnim odborom, ki bo sedaj skupaj z Domplanom koordiniral akcijo do
preureditve, obnove in odprtja prenovljene kotlovnice ter do preurejenega sistema ogrevanja.

Predsednik Kurilnega odbora Vodovodni stolp Peter Drinovec in direktorica družbe Domplan d.d. Vera Zevnik sta v
sredo, 13. aprila, podpisala pogodbo o upravljanju kotlovnice Vodovodni stolp v Šorlijevem naselju. Podpis je pomembna sklenitev daljših prizadevanj, strokovnih razlag in
usklajevanj s porabniki toplotne energije v naselju. Pomeni
pa tudi zeleno luč za nadaljevanje ne le posodabljanja, marveč tudi uvajanja novih tehnoloških dosežkov, poznanih tudi
po imenu kogeneracija, ki že deluje z nepričakovano ugodnimi rezultati v kotlovnici na Planini.
Predsednica sveta krajevne skupnosti Vodovodni stolp Nada
Mihajlovič se je ob podpisu pogodbe še posebej zahvalila Petru
Drinovcu, predsedniku odbora, in Andreju Krču iz Domplana
za imenovanje in bodoče delo kurilnega odbora, ki ga bo le-ta
poslej imel pri uresničevanju posodabljanja kotlovnice in v bodoče cenejše in hkrati prijaznejše energije za porabnike v naselju.
Peter Drinovec, predsednik Kurilnega
odbora:
»Kurilni odbor, ki smo ga formirali skupaj
s strokovnimi službami Domplana, je drugače
zasnovan. Sedaj ima tudi določena pooblastila in odgovornost za izvedbo prenove kotlovnice in toplovoda v Šorlijevem naselju. S
projektno nalogo pa tudi uresničujemo ekološki pristop in boljši izkoristek. To je program za naslednjih 40 let.
Projekti so naročeni in izvajalci izbrani.
Andrej Krč, Domplan:
Leta 1995 imenovan kurilni odbor ni imel
potrebnih pooblastil za odločanje. Sedaj pa
so bila s pomočjo krajevne skupnosti postavljena nova izhodišča in veriﬁkacija pooblastil z etažnimi lastniki. In zato je potrebna
tudi nova pogodba med izvajalcem in porabniki (lastniki). Mi smo prevzeli odgovornost za nemoteno in zanesljivo obratovanje, naročili projekt, ki je
zelo premišljen in bo podal končno rešitev. Kotlovnica bo po 40
letih posodobljena z možnostmi nove sedanje tehnologije. Izkušnja je v posodobitvi na Planini. Pričakujem pa, da se bo to poznalo z nižjimi stroški tudi na položnicah lastnikov stanovanj.
Vzporedno namreč potekajo tudi priprave na že poznane
prednosti in ugodnosti kogeneracije. Če bodo dani pogoji za
umestitev, če bodo spodobne spodbude oziroma podpore bo
projekt pripravljen za pridobitve gradbenega dovoljenja.
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Vera Zevnik, direktorica Domplana:
Vesela sem, da smo prišli do sem, da
podpisujemo to pogodbo. Vemo, kaj je bilo
potrebno postoriti in se angažirati. Formiran
je novi kurilni odbor na način, da bo tudi
sodelovanje s takšnim odborom bolj plodno
in konstruktivno. Tudi mi si namreč želimo
v odboru ljudi, ki so se pripravljeni angažirati in prevzeti odgovornost za odločitve.
In vsebina pogodbe?
Opredeljuje upravljanje s kotlovnico Vodovodni stolp z vsemi
obveznostmi, pristojnostmi in odgovornostmi obeh strani (izvajalca in od bora). Poudarek pa je na izvajalcu in upravljavca kotlovnice, kjer so navedene vse obveznosti, ki jih mora redno ves
čas opravljati, da kotlovnica deluje racionalno, optimalno in
dolgoročno zanesljivo. Gre za rekonstrukcijo infrastrukture
ogrevalnega sistema. To pa pomeni, da se z novimi kotli zmanjšujejo poraba in negativni vplivi na okolje.
Za koristnike sistema je to kvaliteta, prihranek stroškov
za ogrevanje zaradi dosedanjih velikanskih izgub na toplovodu in zmanjšanje stroškov s kogeneracijo za kar nekaj odstotkov. Krajani so bili
nezaupljivi, koliko jih bo to stalo.
Povem: Zaskrbljenost porabnikov je
odveč, je poudarila predsednica Sveta KS
Vodovodni stolp Nada Mihajlovič.
Andrej Žalar

Dogajanja

Bili smo skupaj za praznik
Kar nekaj dogodkov je bilo v krajevni skupnosti ob prazniku
21. marca. S spominsko svečanostjo, položitvijo vencev in nagovorom Petre Puhar smo se spomnili padlih borcev v Šorlijevem mlinu. Z učenci OŠ Simona Jenka smo potem priredili
proslavo in jo sklenili s klepetom ob prigrizku. Praznovanje je
popestril Alumni klub s predavanjem o človeški ribici, ki jo
imamo v Kranju.
Člani Kranjskega jamarskega društva Carnium so
tudi tokrat na vaji prikazali
reševanje s spuščanjem in
dviganjem po zunanji strani vodovodnega stolpa in z
vrha stolpa se je celo spustilo tudi nekaj korajžnih obiskovalcev. Naš
praznik so s svečanim
koncertom
obogatili
člani orkestra Slovenske vojske v večnamenski dvorani v Vojašnici
Petra Petriča.
Bilo je lepo, bilo pa
bi lahko še bolj slovesno, če bi oziroma bomo v prihodnje vedeli,
da je večnamenska
dvorana v vojašnici
namenjena vsem nam
za kulturna in druga
prijetna druženja kra-

janov naše krajevne skupnosti.
Zato naj za prihodnje velja, da si brez skrbi in zadrege lahko
vzamemo čas in pridemo v dvorano v vojašnici.
Nenazadnje dogodke v KS prirejamo zato, da se družimo,
spoznavamo in da nam je lepo.
A. Žalar

Ob spominu na padle v
Šorlijevem mlinu

Že zgolj skope statistike so grozljive! V vojni od leta 1939 do
1945 je sodelovala večina svetovnih držav z več kot 110 milijoni pripadnikov oboroženih sil, vpletenega pa je bilo v bistvu
80 % takratnega prebivalstva sveta. 2. svetovna vojna je
vzela okrog 60 milijonov človeških življenj!, 35 milijonov
ljudi je bilo ranjenih ter 3 milijone pogrešanih. Prvič v zgodovini modernega vojskovanja se je zgodilo, da je bilo mrtvih
več civilistov kot vojakov (tj. okoli 40 milijonov), ki so umrli
zaradi različnih bolezni, lakote, bombardiranj ter pokolov,
genocidov in drugih vojnih zločinov. Zaprtih je bilo 45 milijonov ljudi, 20 milijonov otrok je ostalo brez staršev, 10 milijonov ljudi je bilo primorano k prisilnemu delu.
Po številu žrtev izstopata Poljska z okoli 6 milijoni mrtvih,
torej z 20 % izgubo prebivalstva in Sovjetska zveza z okoli 20
milijonov žrtev oz. izgubo okoli 13 % njenega prebivalstva. V
Jugoslaviji je bilo med vojno ubitih okoli 1.100.000 ljudi
oziroma 5,8 % populacije. V 2. sv. vojni je bilo uničenih 30
milijonov zgradb. Izdatki za oboroževanje so znašali 1500
milijard USD, države so za vojno namenile 60-70 % svojega
nacionalnega dohodka. Tekom vojne je bilo izdelanih več kot
800.000 letal, 300.000 tankov, milijon topov, 650.000 minometov, 52 milijonov različnih kosov pehotnega strelnega
orožja ter 2.970 podmornic in ladij.
V Sloveniji je bilo žrtev 2. sv. vojne približno 90.000 ljudi,
od teh jih je bilo kar 37 % med civilisti. Izseljenih je bilo več
kot 83.000 Slovencev, predvsem izobražencev. Načrt okupatorjev je bil namreč etnocid - izbris Slovencev z zemljevida
narodov! To je ključno dejstvo, ko razmišljamo o vzrokih za
tako silovit odpor slovenskega naroda, za to neuklonljivo,
rastočo organizacijo danes skorajda nedoumljivo pogumnih
ljudi, ki so zapustili domove in šli v partizane.
Dr. Božo Repe pravi: »Partizanski upor, organiziran s
strani OF, je bil boj proti okupatorjem, proti izničenju slovenskega naroda in je bil boj za bolj pravično družbo. Bil je, kot
je nagovarjala OF, preobrazba iz naroda hlapcev v narod
junakov!«
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Dan Slovenske vojske

Obisk v vojašnici Petra Petriča v naši KS
Vsako leto ob praznovanju Dneva Slovenske
vojske v vojašnicah po
vsej Sloveniji odprejo
vrata in povabijo občane na pogovor in ogled
dejavnosti.
Tudi vojašnica Petra
Petriča v Kranju s poveljnikom brigadirjem
Milanom Žurmanom je
v soboto, 14. maja, dopoldne odprla vrata za
vse, ki so želeli doživeti
utrip vojaškega življenja enot v vojašnici.
Predstavili pa so se tudi
predstavniki slovenske
Policije, poklicni gasilci, Civilna zaščita, Gorska reševalna služba, skavti in taborniki.
Praznovanje se je začelo z vojaško slovesnostjo enot iz vojašnice ob 25-letnici Slovenske vojske, s slavnostnim nagovorom
veterana vojne za Slovenijo, generala Janeza Slaparja in s podelitvijo činov ter priznanj. Odprli so tudi Muzej osamosvojitvene
vojne na Gorenjskem, druženje z občani pa se je nadaljevalo z
nastopom mažoretk, predstavitvijo viteza Gašperja Lambergarja
in starodobnih vojaških vozil. Za najmlajše so bila najbolj zanimiva prav slednja in vožnje s tanki.

Utrip delovanja v
vojašnici, ki je na območju krajevne skupnosti
Vodovodni
stolp, si je s članom
Sveta KS Borom Baldermanom ogledala
tudi predsednica Sveta
KS Nada Mihajlovič.
Skupaj z vodstvom v
vojašnici se je predsednica zavzela in poudarila v prihodnje čim
tesnejše sodelovanje s
krajevno skupnostjo
oziroma krajani ob
različnih dogodkih in
prireditvah. Po letošnjem
prazničnem
koncertu orkestra Slovenske vojske med krajevnim praznikom KS Vodovodni stolp
bo že v petek, 27. maja,
takšen dogodek Pohod
po mejah KS Vodovodni
stolp, ki se ga bodo
udeležili tudi vojaki.
Sklenili pa ga bodo po
končanem pohodu skupaj s krajani v vojašnici
na skupnem druženju.
A. Žalar

Zahvala in ne pozabite
na meritve
V sredo, 1. junija, spet meritve, ki jih v
prostorih KS organizira KO RK.

Obvestilo

Zbiranje oblačil in obutve

Območno združenje Rdečega križa Kranj obvešča vse, ki so
pripravljeni podariti rabljena oblačila in obutev za ženske, moške in otroke, da jih prinesejo v njihovo skladišče na
Gregorčičevi 10:
- ob ponedeljkih od 14.30 do 16.30,
- ob sredah, od 9.00 do 12.00.
Čista in še uporabna oblačila ter obutev bodo prostovoljci
razdelili uporabnikom. Rdeči križ se za pomoč in sodelovanje
vsem darovalcem že vnaprej zahvaljuje.

Vsake tri mesece prvo sredo v mesecu organizira krajevna
organizacija RK med 7. in 9. uro v prostorih krajevne skupnosti (kot običajno) na Begunjski 10 meritve krvnega taka,
sladkorja in holesterola. Lani se je teh štirih meritev med letom udeležilo 134 krajanov.
Predsednica krajevne organizacije Rdečega križa Vodovodni stolp Jožica Ribnikar pa je tokrat še posebej naročila, da
objavimo njeno sporočilo, da se iskreno zahvaljuje vsem, ki
prispevajo denarno in humanitarno pomoč in želijo ostati
anonimni. »Zaradi krize si v KO RK s to pomočjo pomagamo, da pripravljamo prehrambene pakete. Pri tem sodelujemo
tudi z RK Slovenije, Območno združenje Kranj. Še enkrat
vsem iskrena in velika zahvala.«

projekranje, inženiring, gradnja in vzdrževanje objektov visoke in nizke gradnje d.d.
4000 kranj, jezerska cesta 20 •
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Dogajanja
Oratorij

Zgodba o Ostržku

Letošnje počitnice bomo začeli z oratorijem
za otroke. Tako kot vsako leto se tudi letos
naši mladi pripravljajo na teden, ki ga bomo
preživeli v naši župniji skupaj z otroki.
Oratorij je koristno preživljanje prostega
časa, saj se preko igre in molitve naučimo
tudi nekaj za življenje. Zgodba letošnjega
oratorija govori o Ostržku, ki se iz lutke
počasi prelevi v dečka. Vendar ta proces ni
Erik Švigelj, župnik tako preprost. Pot njegovega odraščanja se
vije med dobrimi sklepi in vsakodnevnimi
skušnjavami, ki jim vedno znova podleže. Ob strani mu stojijo
oče Pepe, vila Plavolaska in Murn Modrec - njegova vest. Šele
ko zmore svoje dobre želje in sklepe tudi uresničiti, se Ostržek

spremeni v dečka, osebo. Njegovo odločitev za dobro izraža
geslo: »Zdaj gre zares«. Ostržek ob koncu oratorija ni več lutka,
temveč človek, ki se ravna po vrednotah družine, želje po učenju, delavnosti, resnicoljubnosti in odgovornosti. Ostržkovo
odraščanje, njegovi vzponi in padci so pot, ki jo mora prehoditi
tudi vsak od nas. Zato se v njem lahko prepozna vsak otrok in
mladostnik.
V tem letu pa obhajamo tudi dva srebrna jubileja: naše države
in naše župnije. Slovesno mašo za domovino bomo obhajali v
soboto, 25. junija, ob 19. uri.
Naj bodo tudi letošnje počitnice, ki so pred nami, polne doživetij, da bi lahko jeseni z novimi močmi začeli novo pastoralno
in šolsko leto.
Erik Švigelj, župnik

Že desetič čistilna akcija
V občini 87 kubičnih metrov, v KS 10 vreč

V soboto, 2. aprila, so Kranjski taborniki v sodelovanju z Mestno
občino Kranj že 10. leto po vrsti organizirali čistilno akcijo Očistimo Kranj – Kranj ni več usran. V akciji, v kateri je letos sodelovalo 4500 udeležencev, je bilo zbranih 87 kubičnih metrov mešanih komunalnih odpadkov, ki jih je deponirala Komunala Kranj.
Čistilo se je na območju celotne občine, posebna pozornost pa je
bila letos namenjena obrežju Save od otoka do Struževega in kanjonu reke Kokre. Čistili so vsi – šole, vrtci, društva, občani in
krajevne skupnosti. Župan Boštjan Trilar se je čistilni akciji pridružil v Stražišču, podžupan Boris Vehovec pa v Gorenji Savi.
Tako kot vsako leto, se je akciji pridružila tudi KS Vodovodni
stolp. V petek so se na teren odpravili učenci OŠ Simona Jenka, ki
so očistili okolico šole in zelenice v naselju, v soboto pa se je peščica krajanov ob 9. uri odpravila izpred Mercatorjeve trgovine v
Šorlijevem naselju po Cesti Kokrškega odreda proti Rupi, od koder
se je del skupine napotil po Partizanski cesti do Šorlijevega mlina
in potem skozi gozdiček do avtocestnega nadvoza Rupovščica.
Ostali so se lotili čiščenja Ceste Kokrškega odreda do nadvoza
na Kokrici in po gozdiču do ceste v Ilovko. V dobrih dveh urah
so zbrali za 10 vreč odpadkov. Največ je bilo kovinske in plaKAMEN SPOTIKE
Stranišče?

Če je lastnik te školjke mislil, da bo tukaj, med dvema komunalnima zabojnikoma, stranišče, stavim, da se je grdo zmotil. Dokler
bo tukaj straniščna školjka, je ta samo KAMEN SPOTIKE

stične embalaže. Akcija, čeprav udeležba ni
bila ravno številčna, bi
lahko ugotovili, da je
bila uspešna. Si pa na
prihodnji vseeno želimo, da bi bila udeležba
boljša.
VAŠE VPRAŠANJE

Kako s kolesom do…

Na vaše vprašanje bomo poiskali odgovor do prihodnjega
izida glasila:
Kako s kolesom (po pločniku) iz Eurospina ob Bleiweisovi cesti do oziroma v vojašnico, in kako s kolesom iz
vojašnice (po pločniku?) v Eurospin.
Pišite v pisarno Krajevne skupnosti Vodovodni stolp, Begunjska 10, 4000 Kranj, ali po elektronski pošti na: ksvodovodnistolp@siol.net

Bilo je nekoč…

Imate zanimivo fotograﬁjo nekdanjega Kranja oziroma okolice, kjer je dankrajevna skupnost Vodovodni stolp. Bi nam jo
pokazali, da bi jo objavili z vašim komentarjem, pripovedjo v
naslednji številki glasila Vodovodni stolp….? Pokličite v pisarno krajevne skupnosti 041 320 805 (Ada), ali na 031 638
699 (Andrej).
Veseli bomo vašega klica, sporočila.
Na sliki: Pred 50. leti ob odprtju stadiona v Kranju 1966. leta
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Marta Polak je praznovala 106. rojstni dan

Ko se okrog stotih tudi čas ustavi
Lani se je sprehodila skozi stari Kranj, letos pa je zaplesala.

Pravzaprav sem se pobliže
srečal z njo že skoraj desetletje nazaj, ko sem bil na
obisku v Domu starejših
občanov v Preddvoru. Že
takrat je bila sestra Mateja
Ogrin edina, ki je Marti Polak, nekako najstarejši v sobi, kjer jih je bilo pet ali šest,
pomenila vse. Edino kar je
rekla Mateja, je bilo Marti
vedno prav. Potem smo jo iz
krajevne skupnosti večkrat
obiskovali. Srečanja so se
vrtela ob rojstnih dnevih
pred stoletnico in po njej.
Jožica Ribnikar, predsednica KO RK Vodovodni stolp,
je skrbela za to, da smo se
srečevali in ji prinašali čestitke iz Vodovodnega stolpa, kjer je Marta domovala,
predno je odšla v Dom v
Preddvor. Hvala Joži.
Lani se spominjam, da se
je Marta z onkraj reke Kokre
na Planini sama sprehodila
čez most v stari del Kranja
in potem naprej do bivšega

Globusa oziroma sedanje Mestne knjižnice. To je bila njena želja
ob 105-letnici. Ja, Marta je že včasih rada brala. In prav lani,
med njenim sprehodom skozi Kranj, ko je obiskala tudi poznano
Drogerijo nasproti nekdanje Jugoplastike na vogalu Prešernove
ulice, se mi je zazdelo, da se vsa ta leta Marta nič ne spreminja.
Da se na pogled sploh ne stara. Pa tudi živahna, vedno razpoložena, nasmejana ljubiteljica
Avsenikove glasbe, da je.
In letos, 21. aprila, ko so ji v
Domu v Preddvoru pripravili ob
njenem 106. rojstnem dnevu
veliko praznično slavje, ko je
prišla skozi domska vhodna
vrata na dvorišče z dvignjenima
palicama v levi in desni roki ob
spremstvu Mateje Ogrin, ko je
pozdravila, kot bi hotela reči:

»Spet smo skupaj«, se mi je zazdelo, da se je pri stotih pri Marti v
zadnjih letih čas ustavil. Nekaj podobnega sem doživel kar nekaj
desetletij nazaj, ko je Helena Pretnar pri Begunjah praznovala
107. rojstni dan. Takrat sva celo nekaj korakov zaplesala. Tokrat
pa je Marta Polak zaplesala s
škofom dr. Antonom Jamnikom.
Za vse, ki smo medijsko spremljali Martinih prazničnih 106
let, je bil to eden od najpomembnejših trenutkov proslavljanja
106-letnice. Še posebno, ko je
dr. Jamnik rekel, da je Marta
druga ženska v njegovem življenju, s katero pleše. Prva in edina
do tistega aprilskega trenutka
letos, da je bila njegova mama.
Bilo je zares slovesno in
nadvse veselo na dvorišču Doma. Vrstile so se čestitke, ples, glasba instrumentalnega dueta.
Bili smo seveda tudi letos zraven predstavniki Krajevne skupnosti Vodovodni stolp s predsednico Nado Mihajlovič in predsednico KO Rdečega križa Jožico Ribnikar. V imenu župana Mestne občine Kranj Boštjana Trilarja je iz njegovega kabineta
Marti čestitala Nada Bogataj Kržan. Direktorica Doma starejših
občanov je poudarila, da je Marta vsa ta leta Biser doma. Marta
pa je bila še posebno vesela obiska škofa dr. Antona Jamnika, s
katerim sta se lani spoznala po naključju med njegovim obiskom
v Domu. Tudi tokratno srečanje z dr. Jamnikom, ko se je zahvalil vodstvu in osebju Doma, še posebej sestri Mateji Ogrin, da
tako skrbno pazijo na njihov Biser Doma, je bilo za Marto nepozabno doživetje. Dijakinje škoﬁjske gimnazije so ji skupaj z
obiskovalci spletle venec iz 106 regratovih cvetov in ji ga obesile okoli vratu. Dr. Jamnik
pa je za posnetek dodal še
križ in rekel: »Kaj neki 90
let angleške kraljice. 106
let slovenske Marte Polak
je tisto, kar danes šteje.«
Mi v KS in v uredništvu
glasila Vodovodni stolp
pa tudi tokrat kličemo:
»Marta Polak! Bodite
in ostanite še naprej naša
in z nami!« Andrej Žalar

