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ZDRAVO, SREČNO IN USPEŠNO LETO 2019
Predsednik Bor Balderman
in člani Sveta KS Vodovodni stolp

Dogajanja

Novoletna poslanica predsednika
KS Vodovodni stolp
Spoštovane
sokrajanke in
sokrajani.

Bor Balderman

Kot novi Predsednik KS Vodovodni stolp si želim in upam, da
bomo uspešno nadaljevali dosedanje delo in uspehe v KS Vodovodni
stolp in vse skupaj nadgradili z

novimi projekti .
Druženje in skupno življenje je ena izmed značilnosti razvite
in bogate družbe. Mi še nismo na tej stopnji, lahko pa veliko
prispevamo k temu, da se bo to uresničilo. Krajevna skupnost
ima zelo dobre pogoje, da razvija druženje in zdravo življenje
svojih občanov vseh starosti. Naj omenim enega najlepših športnih objektov v Sloveniji: Športni park, Olimpijski bazen in
Osnovna šola Simon Jenko.
Težki gospodarski pogoji, v katerih živimo, predvsem pa pomanjkanje sredstev, večinoma onemogočajo, da bi se več družili, še manj pa, da bi se načrtno ukvarjali s športom in s tem izboljševali življenjske pogoje in povečevali našo odpornost proti
boleznim in tegobam življenja.
Veliko je možnosti aktivnega ukvarjanja s kulturo in športom
v naši krajevni skupnosti. Vse več ljudi se zaveda tudi njihovega

pomena. Na žalost se vse manj ljudi ukvarja s temi dejavnostmi,
ker so predrage in zanje nimajo denarja. Prizadevali si bomo, da
udejstvovanje na kulturnih in športnih prireditvah postane dostopnejše in privlačno za vse generacije.
Začetek novega mandata se ujema s prednovoletnimi voščili
in željami. Na tem mestu bi se obrnil na vse vas, dragi sokrajani
in sokrajanke KS Vodovodni stolp, da se nam priključite pri aktivnem soustvarjanju dogodkov v naši KS, saj bomo le tako
lahko oživeli dejavnosti in dogodke, ki bodo namenjeni čim
večjemu številu živečih v KS Vodovodni stolp. Krajevna skupnost ni samo ﬁzična skupnost, kjer ljudje živijo. Je vedno bolj
tudi skupnost, v kateri se ljudje povezujejo preko socialnih
omrežij ( facebook, spletne strani idr…).
Zato bomo veseli vaših idej in znanj, s katerimi bomo dvignili socialno, kulturno in športno življenje v krajevni skupnosti na
višji nivo.
Božič je ne samo čas razmisleka, ampak tudi čas veselja in
sprostitve. Prav zato vam , drage sokrajanke in sokrajani, želim
veliko prijetnih uric v vznemirljivem pred božičnem času.
VAM IN VAŠIM NAJBLIŽJIM ŽELIM SREČNO IN
USPEŠNO NOVO LETO, V PRIHAJAJOČEM LETU PA
OBILO ZDRAVJA IN OSEBNEGA ZADOVOLJSTVA.
Bor Balderman, predsednik
Sveta KS Vodovodni stolp

Novi svet KS Vodovodni stolp
Po volitvah 18. novembra se je na prvi seji že sestal tudi novoizvoljeni 7-članski Svet krajevne skupnosti Vodovodni stolp. Za
predsednika je bil izvoljen Bor Balderman, ki mu je čestitala
tudi dosedanja predsednica sveta KS Nada Mihajlovič, ki je tudi
članica novega Sveta KS. Volivci pa so ji za delov v KS še naprej
namenili tudi največ glasov.
Novi člani sveta KS pa so še Janez Černe, Bor Balderman,
Jožica Ribnikar, Biserka Komac Balderman, Albin Traven in
Miloš Djuran.

Miloš Djuran

Albin Traven

Prva seja novoizvoljenega Sveta KS

Janez Černe

Jožica Ribnikar

Vodovodni stolp – Glasilo krajevne skupnosti Vodovodni stolp je izdal in založil Svet krajevne skupnosti Vodovodni stolp.
Zanj: Bor Balderman, predsednik sveta KS. Naslov: Begunjska 10, 4000 Kranj, telefon: 04/236-52-82., GSM: 041 632 005
(predsednik), 041 320 805 (tajništvo), E: ksvododovodnistolp@siol.net. Uredil Andrej Žalar. Priprava za tisk: BOLD. Glasilo
VODOVODNI STOLP dobijo vsa gospodinjstva in poslovne enote v krajevni skupnosti brezplačno. Naklada 2750 izvodov.
Naslovnica: Praznik
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In nazadnje še deﬁbrilator
Zadnji dogodek
tega leta in mojega štiri letnega
mandata je otvoritev montiranega
deﬁbrilatorja na
zunanji, vzhodni
steni šole Simona
Jenka, ob vhodu
v upravo. PotrebNada Mihajlovič
na pa je tudi korajža in znanje uporabe aparata v primeru
reanimacije, zato smo se dogovorili, da bodo
izvajane vaje v prostorih šole potekale preko
leta.
Vsako leto smo starejši in tudi vedno več nas
je, ki nas lahko doleti zdravstvena težava.
Zato vabljeni, da ste hrabri in se seznanite z
aparatom, ki deluje zelo enostavno vendar
zelo koristno – rešuje življenja.
Moj cilj je bil ob prevzemu vodenja sveta KS Vodovodni
stolp, da se naše življenje polepša v urejenem, prijaznem okolju
in zato za nas stanovalce prijetnejše in družabnejše življenje.
Upam si reči, da smo racionalno in namensko uporabili sredstva, zato smo uspeli tudi šoli nameniti sredstva za igrala, zunanji ﬁtnes in deﬁblirator. Moram pa priznati, da je Komunala bila
zelo škrta pri uporabi sredstev za obnovo ulic in da ni realiziran
kanalizacijski vod iz Rupe do Male Rupe, do Partizanske ceste,
ker strokovne službe niso še pripravile gradbenega projekta,
dovoljenja. Upajmo, da bo, ker so bila sredstva za ta projekt v
proračunu MO Kranj.
Upam, da bo novo vodstvo KS imelo voljo nadaljevati z uveljavljenimi dogodki, prireditvami in pripravljena sem jim pomagati, ne glede na to, da bom z izvolitvijo v Svet MO Kranj imela
obveznosti. Vendar obljubljam, da bom pomagala pri reševanju
problemov naše KS. Še vedno sem sokrajanka KS Vodovodni
stolp.

To ste tudi mnogi vi spoznali in me zato nagradili na volitvah s številom oddanih glasov – prvo mesto med 11 kandidati. Hvala vam. Zato bom še enkrat poudarila, da sem bila
aktivna in tudi bom vedno želela biti aktivna, ne glede nato,
da nisem več predsednica.
Nada Mihajlovič

Zaključek ob koncu mandata
Biserka Komac

Predlogi za »klubsko« kulturno
druženje krajanov
Ker je sproščen en prostor v
stavbi Krajevne skupnosti
Vodovodni stolp, vidim veliko
možnosti, da bi se tu srečevali in malo več družili.
V tem prostoru bi bile lahko:
- likovne delavnice za starejše (sama sem slikarka, ukvarBiserka Komac Balderman
jam se tudi s fotograﬁjo)
- Likovne delavnice za otroke
- Literarna srečanja (lahko bi
brali poezijo, ali debatirali o prebranih knjigah) – povabila bi
ljudi, ki so se s tem ukvarjali poklicno in bi nam s svojim znanjem popestrili kak večer na mesec.
- Lahko bi organizirali debatne krožke na različne teme (pre-

dlogi bi se zbirali sakič za naslednje srečanje)
- Skupinski ogledi razstav v Kranju, mogoče tudi v Ljubljani
ali podobno…
Verjamem, da bi se sčasoma razvile še kakšne dejavnosti. Je pa
zelo pomembno, da so ljudje o tem dobro obveščeni. Zato bi
bila potrebna internetna stran vsaj na FB, ker je na ta način komunikacija veliko bolj ažurna in predvsem se hitro dobijo povratne informacije in ideje, oz. želje tistih, ki jih taka druženja
zanimajo in veselijo.
Vem tudi, da je veliko starejših, ki seveda nimajo interneta ali ga
ne uporabljajo, a bi se gotovo kak večer odpovedali TV in bi se
raje v živo družili v klubskem prostoru KS. Morali bi jih animirati tudi s članki o tem v našem glasilu.
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Želim se včlaniti
Letošnja lepa jesen je bila kot nalašč za obisk prireditev in slovesnosti v spomin na čas, ko so hrabri domoljubni
Slovenci reševali svoj narodni obstoj.

Na Jezercih pod Krvavcem s mo se udeležili tradicionalne
spominske slovesnosti ob 76. obletnici napada na 2. Grupo odredov ter padle borce in domačine na tem območju.
S svojo udeležbo smo počastili tudi spomin na Bazoviške žrtve, katerih spomenik stoji v Prešernovem gaju. To je prvi protifašistični spomenik nasvetu, ki je bil postavljen že leta 1930.
Bazoviški junaki so šli v smrt za pravico, svobodo, za slovenski
jezik in enakopravnost. Spominske slovesnosti so se udeležili
tudi naši rojaki iz zamejstva.
Vrhunec prireditev v letu pa je septembrski partizanski miting
na Pangerščici, katerega se je letos udeležilo preko 300 naših
članov. Slavnostni govornik je bil predsednik ZZB Slovenije Tit
Turnšek, ki je našim zaslužnim članom tudi podelil priznanja
ZZB Slovenije. V kulturno umetniškem programu so sodelovali
učenci OŠ Naklo pod vodstvom mentorjev in Mešani pevski
zbor Kokrškega odreda Preddvor. Ob zaključku je pevski zbor
družno s stoječo publiko zapel »INTERNACIONALO« in tako
lepo zaključil letošnji miting.
Želim se včlaniti!
Zakaj bi hotel postati član Zveze združenj borcev za vrednote
NOB? Spoznati preteklost, razumeti sedanjost, imeti vizijo prihodnosti. To je rdeča nit, ki povezuje različne generacije. Vrednote, ki so ljudi povezovale med narodno osvobodilno borbo,

niso le del preteklosti. So naša sedanjost in tudi prihodnost.
Člane druži spoštljiv odnos do dediščine
narodno
osvobodilne borbe
in tudi vrednot, kot
so tovarištvo, solidarnost, ponos, hrabrost ter vrednote, ki so sestavni del človekovih pravic.
PRIDRUŽITE SE NAM!
Prijavite se lahko v pisarni krajevne skupnosti Vodovodni
stolp ob torkih od 8. do 10. ure in ob četrtkih od 16. do 18.
ure.
Ob bližajočih se državnih praznikih in Božiču se spominjamo
preteklosti in pričakujemo prihodnost.
To je čas, ko si zaželimo sreče in zdravja. Naj se vam v novem
letu uresniči čim več vaših želja. Lepe Božične praznike in
srečno Novo leto 2019 vsem krajanom želi Krajevna organizacija borcev za vrednote NOB Vodovodni stolp.
Predsednik ZB Vodovodni stolp Boris Cugelj

Tekmovanje v košarki na OŠ Simona Jenka
Letos od oktobra naprej je bilo v Sloveniji prvič tekmovanje
NBA Junior za otroke mlajše od 13 let. Tekmovanja se je udeležilo 30 osnovnih šol iz vse Slovenije, ki so bile po vzoru NBA
lige razdeljene na zahodno in vzhodno konferenco. Otroci so
ponosno nosili drese ekip Lige NBA in se tako za kratek čas
prelevili v svoje vzornike.
Sodelovale so tudi 4 kranjske osnovne šole – Dallas Mavericks
(OŠ Stražišče), Golden State (OŠ Staneta Žagarja), Memphis
Grizzlies (OŠ Jakoba Aljaža) in Minnesota Timberwolves (OŠ
Simona Jenka). Vse šole so prišle v končnico. OŠ Simona Jenka
pa je postala Nba Jr. prvak Slovenije. V ﬁnalu je premagala
Atlanto Hawks (OŠ Venclja Perka iz Domžal). Mladi igralci so
tako osvojili zmagovite NBA prstane. Nagrado jim je podelil
nekdanji NBA košarkar Ronny Turiaf, ki trenutno opravlja vlogo
Jr.NBA ambasadorja.
Čestitke našim mladim igralcem, ki jim košarka predstavlja
zelo pomemben del preživljanja prostega časa. Veliko zaslug za

osvojitev lige ima srčen Siniša Banović, trener v KK Triglav
Kranj in vodja košarkarske šole Kranj, ki je po tekmi povedal:
»Ponosen sem na svoje igralce/ki. Hvala staršem za izjemno
vzdušje. Hvala vsem trenerjem v košarkarski šoli in v klubu
tistim, ki sodelujejo zdaj in ki so sodelovali v preteklosti. Ta
uspeh posvečam vsem njim. Košarka je v Kranju doma in
upamo, da bo tako tudi v prihodnje.«
Čestitke in še veliko uspehov. In otroci, ne pozabite: košarka
je in mora ostati užitek!

Srečanje sosedov

V nedeljo, 2. decembra 2018, smo se zbrali sosedje Partizanske
ceste od hišne številke 28 do 48. Med seboj se vsi nismo poznali, zato je bilo srečanje presenetljivo lepo obiskano, saj se nas je
res veliko zbralo, skoraj iz vseh hiš. Srečanje je bilo pri Mlinarjevih na hišni številki 44. Najstarejša med nami je imela 82 let,
najmlajši pa je bil 5-mesečni fantič. Ob prijetnem klepetu, polnem smeha, smo se zaklepetali pozno v noč.
Hvala mimoidočemu za fotograﬁranje. Upamo, da se bomo
kdaj lahko slikali na pločniku skozi našo ulico. Vsi smo
obljubili,da bo druženje postalo tradicionalno.
Mateja Sajovic
***
Čestitka sosedje s Partizanske ceste 28 do 48! Naj ima tudi
prihodnje leto, leto 2019, še več takšnih priložnosti za srečanja.
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Iskreno vam tudi želim, da dobite PLOČNIK. Saj vemo: Kjer je
volja, je tudi pot do cilja!-Urednik glasila Andrej Žalar.
***
Takrat, ko ste poslali zapis o veselem srečanju, je bila predsednica
(še) Nada Mihajlovič. Zapisala je: »Želim vam, da boste take dogodke še ponavljali in uživali v prijetnem druženju in sobivanju.«

Dogajanja

MARJETICA

Imamo aparat za oživljanje

In vendar smo dočakali. Med programskimi načrti pravkar
končanega mandata, ki se je iztekel ob nedavnih volitvah, je
res naprava - deﬁbrilator. Kako učeno. Po domače pa bi rekli
aparat za oživljanje, ki pomaga tistemu, ki nekoga oživlja,
ker mu je, recimo, zastalo srce. Pravo čudo, ki deluje bolj
pametno, kot si lahko mislimo. Vodi nas in nam narekuje, kaj
moramo delati, kako, koliko časa in kako hitro. Ja, krajevna
skupnost se je dogovorila zanj s šolo oziroma z vodstvom
šole Simona Jenka v krajevni skupnosti.
In dobili smo ga v četrtek dopoldne. Ravnatelj, predstavnik
reševalcev, predsednica rdečega križa Jožica Ribnikar, najmlajši člani šolskega krožka Rdečega križa (sicer tudi gorenjski zmagovalci na tekmovanju z znanjem o deﬁbrilatorju),
smo se zbrali ob bivši predsednici Nadi Mihajlovič pred
vhodom v šolo, ki je napravo potem izročila ravnatelju šole.
Poslej bo aparat čakal, da bo lahko pomagal, pri vhodu v
šolo. Da bo pomoč tudi uspešna, hitra in pravilna, bo poskrbela
Krajevna organizacija Rdečega križa s strokovnjaki na praktičnih predstavitvah prihodnje leto. Kdaj, bomo še pisali in razložili o vsem, kako se bomo v krajevni skupnosti lotili tega izobraževanja in usposabljanja oziroma rokovanja z njim.
Sedaj ga po čakanju in pričakovanju tudi res imamo. In
kakšno naključje. Aparat, obljuba dosedanje predsednice
sveta krajevne skupnosti Nade Mihajlovič, ko je že kazalo, da
se bo prej izteklo leto kot pa ga bomo dočakali, je prišel prav
na - Nadin rojstni dan - čestitka in zdravje.
In smo rekli. Mar ni to naj lepša MARJETICA - izpolnjena
obljuba in napoved; in za povrhu še prav na rojstni dan.
Hvala. Več pa v prihodnjem glasilu Vodovodni. Pa srečno.
A. Žalar

KAMEN SPOTIKE
Vodovodni stolp, kot velika skupnost Mestne občine Kranj,
ni poznan le po velikosti, po številu krajanov, po pomembni,
veliki in pestri ponudbi storitev, dejavnosti ... Krajani oziroma
občani Mestne občine so znani tudi po tem, da jim ni vseeno,
kje, kako in v kašnem prostoru bivajo. Zato so tudi pozorni na
nepravilnosti, na nered, ...
Tako smo tudi dobili opozorilo, da je ob Vrtcu Kekec prostor, ki ga celo leto nihče ne vzdržuje in ob urejenih sosednjih
površinah neprijetno izstopa zaradi nepokošene trave, trsja
različnega brstja,... skratka, je kot tujek v urejenem prostoru.
Ko pa smo dali temu prostoru KAMEN SPOTIKE, smo
tudi izvedeli, da je ta (ne)urejenost last Gorenjske banke
Kranj.

Kamen spo ke – zemljišče Gorenjske banke Kranj

Dedek Mraz
v Vrtcu Kekec
Za obisk in darila sta poskrbela lastnika podjetja AJK (Fotokopirnica in Računovodstvo) Tomaž Korošec in Anita Korošec, ki
sta nakupila igrače in knjige za otroke v vrtcu. Vzgojiteljice pa
so vse skupaj poklicale dedka Mraza, ki je seveda potem tudi
prišel in se naročnikom za darilo, ki jih dal Kekcu še posebej
zahvalil.
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Nekdaj mlada, sedaj postarana in...
Spominjam se, ko je krajevna skupnost Vodovodni stolp nastajala, postopoma rasla na kmetijskem zemljišču na robu Kranja
zraven Švabske vasi. Takrat je bila to krajevna skupnost z bloki
in številnimi stanovanji, s stolpnicami, trgovino, šolo, frizerskim
salonom, prodajalno mesa, gostinskim lokalom, garažami tripleks, smo jim rekli ... Poznana je bila kot mlada in lepo zelena
krajevna skupnost.
Tako kot se je vse in smo se tudi vsi spreminjali in se je v desetletjih tudi ta del Mestne občine spremenil. Nekdo je rekel:
Postarala se je ta nekdaj mlada krajevna skupnost. In če kdo ve,
da je temu res tako, je to danes predsednica krajevne organizacije rdečega križa Jožica Ribnikar.
Med letom ima rdeči križ za krajanke in krajane tako imenovane meritve. Vsako prvo sredo na tri mesec pride Stanka Štajner
in opravlja merjenje tlaka, sladkorja, holesterola. Pridejo starejši, pravzaprav starejše, moških je neverjetno manj. So pa potem
med krvodajalci, ki jih organizira RK dvakrat na leto Odvzem
krvi bo tudi prihodnje leto bo 24. januarja in 25. aprila, pri gasilcih na Bleiweisovi. Kar lepo število jih pride, srednjih let in zadnje čase tudi vse več mladih.
Slabo zdravstveno počutje, bolezni, osamljenost, revščina po
malem, so se prikradli semkaj. In rdeči križ je tisti, ki potem,
kolikor pač zmore in lahko, pomaga. Ob koncu leta, pred dnevi
so se članice krajevne organizacije RK zbrale in z Jožico pripravile 110 daril za tiste najstarejše v krajevni skupnosti. Pove, da
imajo težave, ko zaradi varstva podatkov, velikokrat ne vedo,
kdo je pomoči potreben. To ni prav. Ljudje največkrat neradi
povemo, da nam gre slabo.
Pa vendar se kaže, da je pomoči potrebnih vedno več, za plačilo
računov, za hrano, oblačila Zato je tudi v današnji številki vložena

Zahvala Jožice Ribnikar Stanki Štajner

Igrica z
druženjem v
Kekcu
Drugo leto zapored nas
je vodja vrtca Kekec
Nada Faganel povabila
na zaključek leta. Najprej smo si pogledali
predstavo Zmajček Fonzek, ki so jo pripravile vzgojiteljice in
vzgojitelj iz več krajnskih vrtcev. Po predstavi pa so nas KS,
predstavnike ﬁrme AJK (Tomaža in Anito Korošec) ter upokojeno kuharica iz vrtca povabi še na praznično druženje.
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lista RK za pomoč. oziroma za nakazilo Rdečemu križu.
Pa ne pozabite, da je naslednja meritev tlaka, holesterola in
sladkorja v sredo, 6. marca 2019, od 7. do 9. ure v prostorih
krajevne skupnosti.
A. Žalar
Staro leto se končuje, novo leto nas
pričakuje!

Vsem krajankam in krajanom KS Vodovodni
stolp želimo miren in lep Božič, v letu 2019 pa
veliko zdravja, sreče in razumevanja.
Vsem zvestim krvodajalcem pa se zahvaljujemo a darovano kri, sodelovanja pa si želimo tudi v prihodnjem letu.
Odbor KORK Vodovodni stolp

Dogajanja

Dete nam je rojeno, sin nam je dan
Predragi, pred nami niso največji krščanski
prazniki, ker največji praznik je Velika noč,
so pa po svoji vsebini božični prazniki najlepše doživeti za vernega človeka. Božič je
praznik srca, saj je rojen Božji Sin. Ob tem
prazniku pa tudi nevernemu ali pa oddaljenemu kristjanu to praznovanje nekaj pomeni, če že ne drugega se človek ta večer, to
noč in na sam sveti dan veseli prijateljstva,
Erik Švigelj, župnik dobrote, ljubezni in miru. Kristjan pa vse to
še bolj živo in notranje doživlja, saj ima
praznik, kot je božič, svojo posebno vsebino. Ta pa ni v nakupovanju in obdarovanju, dobri hrani in pijači, ampak je to resnično
praznik srca.
Lepo nam bo pri polnočni maši spregovoril prerok Izaija, ki je
živel v 6. stoletju pred Kristusom. Koliko spodbudnih besed in
misli takratnemu človeku in koliko upanja polnih besed nam, ki
živimo v današnjem času. Ko prerok Izaija že 6 stoletij pred
Kristusovim rojstvom napoveduje Božje rojstvo, piše s tolikšnim
optimizmom, ki ga ta svet resnično ne premore. » Ljudstvo, ki je
hodilo v temi, je zagledalo veliko luč. Zbudil si silno radost,
naredil veliko veselje«. Kako so ljudje morali biti polni hrepenenja in pričakovanja, kdaj se bo to zgodilo. Kdaj bo Bog izpolnil
obljubo po odrešenju? Živeli in upali so samo za ta trenutek. In
tudi danes je prav Bog tisti, ki edini lahko vsa človeška hrepenenja izpolni. Je edini, ki zapolni praznino v človeku. Izaija potem
nadaljuje, da se bo Odrešenik imenoval Čudoviti svetovalec,

Močni Bog, Večni Oče, Knez miru. Koliko moči je to dajalo
ljudem, ki niso imeli prihodnosti. Poleg vseh preganjanj, vojn in
ubijanja pride prerok s tako močnimi in mogočnimi besedami,
čeprav so ga nasprotniki mučeniško pokončali. Ljudje pa so
njegove besede ohranili vse do našega časa.
Danes pa je situacija zelo podobna takratni. Vendar mi danes
poznamo Božjega Sina, vemo, kako se je rodil. Vemo, kaj je učil
in kako je ljudi vodil po pravi poti. Pa prav tako kot v času Jezusovega delovanja tudi danes nekateri bežijo od njega in ga želijo
izriniti, vendar se Boga ne da izriniti. To so v dvatisočletni zgodovini poskušali že mnogi posamezniki in mnogi sistemi.Toda
Bog ki je ustvaril svet in človeka, nikoli in kljub vsem nasprotovanjem, ni zapustil človeka. Vsako leto, ko obhajamo rojstni
dan Božjega Sina, to starozavezno hrepenenje tudi v nas budi
upanje; saj nekoč se bomo vsi, verni in neverni znašli prav pred
njim. Takrat bomo v vsej polnosti spoznali resnico in Bog bo
tiste, ki so ga v tem življenju poznali in se zatekali k njemu,
prepoznal. Tako obljublja Jezus v evangeliju. K temu nas vabi
tudi božično praznovanje. Da bi nebogljenega Otroka sprejeli in
se ob njem navduševali za vse dobro in lepo.
Naj vam božični prazniki prinesejo toplino, ki izžareva iz naših slovenskih božičnih pesmi, iz jaslic in vseh naših lepih in
bogatih običajev. Šele ko človeka prevzame ta Božja navzočnost, lahko postane človek zares delivec miru, dobrote in ljubezni. To so moje iskrene želje vsem prebivalcem in naj nam novorojeno Dete podeli tudi modrosti in zdrave pameti. Prav te v
današnjem zbeganem svetu tako zelo primanjkuje.

Veliko sreče in varnosti v 2019
Prednovoletni prazniki so pred vrati in tudi
čas, ko morate poskrbeti tudi za svojo lastnino tako doma, kot na javnih krajih. Svoje
domove zaščitite pred vlomi, ne »oglašujte«
svoje odsotnosti in prosite soseda, naj popazi
tudi na vašo hišo ali stanovanje.
Damjan Nartnik
Na javnih krajih pa imejte stvari vedno
pri sebi in pazite na svojo varnost.

Ne tvegajte z alkoholom, pozornost pa namenite tudi najmlajšim in živalim. Verjamemo, da bo marsikoga »zamikala«
tudi pirotehnika. In če jo že morate uporabljati, z njo ravnajte
varno in prosimo ne povzročajte nevarnosti sebi, drugim in živalim. Posledice nepravilne in objestne rabe so namreč lahko
grozljive!
Kranjski policisti vam želimo veliko sreče in varnosti
v prihajajočem letu 2019.

Naš pes in petarde
Psi slišijo bistveno višje frekvence: ljudje slišimo zvoke do
20.000 Hz, psi pa do 65.000 Hz. Tako psi slišijo zvoke, ki so
štirikrat bolj oddaljeni, ljudje najmočnejše zvoke slišimo
do kilometra in pol daleč, pes pa isti zvok zasliši, ko je oddaljen do šest kilometrov.
Tako si skrbniki niti predstavljati ne moremo, kakšna vojna
se med prazniki za našega psa odvija zunaj. Strah zaradi pokanja bo pri našem psu zagotovo nekoliko manjši, če bomo njihovi skrbniki med pokanjem ostali povsem mirni. Marsikateri
kuža bo sam ugotovil, da pokanje ne povzroča nikakršnih posledic in bo zato strah izgubil. Strah brez podlage je za vsak
organizem huda obremenitev in zmanjšuje kakovost življenja
tako psu, kot seveda tudi njegovim skrbnikom. Strah pred petardami je težko povsem odpraviti.
Problem nastane še zlasti v primerih, ko je naš kuža že
imel slabe izkušnje in se ob vsakem pokanju trese, sope, se
slini in je prestrašen še dolgo po tem, ko neha pokati. Navadno se mu zmanjša tek, na prostem pa ima rep vedno potisnjen globoko pod trebuh. Nekateri psi se ob poku tako pre-

strašijo, da v paniki
zbežijo.
Poskrbimo med
prazniki za svojega psa
kot najbolj znamo:
- psa, ki živi zunaj v
pesjaku, sprejmimo v
dom (veža, hodnik, zaprt prostor),
- sprehajajmo ga sredi
dneva, ko je pokanja
najmanj,
- sprehajajmo ga na
povodcu, da nam ob poku ne pobegne,
- psa ne puščajmo samega doma, če ima hude napade strahu,
- posvetujte se z veterinarjem.
Vir: www.pesmojprijatelj.si
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