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UVODNIK
Uvod

Se vam zdi, da stvari tečejo nenavadno slabovoljni, z mrkimi pogledi, in na našo
žalost se ne znamo več nasmejati, pogovarjati
hitro in brez reda?
in razmišljati o tistih malih stvareh, ki človeka
Se spomnite mladih let, ko je čas tekel zbližajo s sočlovekom.
drugače? Čas je tekel tako, da nikakor ni hotelo biti konec šolskega leta, nikakor niso naše
Živimo na vasi, ki je obdana s prelepo
nadobudne glave dočakale Miklavža in daril, naravo. Imamo gozdove, obdelana polja, popki jih naš vaški zavetnik nosi. Od začetka pa lava nam na srečo ne grozi ob vsakem dežju.
do konca decembra, ko nas je obiskal še dedek Ko vas pobeli sneg, živimo v pravljici; ko v
Mraz, se nam je zdelo neskončno dolgo … aprilu zacvetijo prve rože in v maju ozelenijo
Kdaj bodo zimske počitnice, kdaj bo prvi maj, drevesa, smo v parku. Poleti nas greje sonce,
ko vse zacveti, kdaj bo čas za odhod na morje na Produ teče Sora, jeseni se hribi okoli Osol…? Vse predolgo in prepočasi za naše mlajše. nika spremenijo v paleto barv.
Vsak dan, vsak letni čas naj bo lep. Vsako jutro,
Drugače pa to doživljamo mi, starejši, ko pogledate skozi okno, si zaželite srečen dan.
ki smo otroštvu in mladosti zbežali. Mi, ki Zaželite ga tudi svojim bližnjim, sosedom in
poskušamo premagati čas in red. Vse je pre- prijateljem na vasi.
hitro – božič, silvestrovo, zimske počitnice,
maj, cvetenje narave, vroče poletje, počitnice,
Naj se vas tajkunstvo, recesija in
šolska obveznost otrok, delo na polju, pobi- ekonomska depresija ne dotaknejo; naj vas
ranje pridelkov – in zopet je tu zima in veseli negativizem, ki je preplavil tudi našo deželo,
december.
obide.
Krog se zaključi, še preden dojamemo, da so
Preden zaključimo prvo desetletje
pred nami novo leto, nov koledar na zidu,
nova pričakovanja, novi načrti …
novega tisočletja, si obljubimo, da bomo sosedom dober sosed, staršem dober otrok in
Svet, v katerem živimo, je svet hitrosti. sovaščanom v pomoč. Bodimo malo otroci,
Vse se mora zgoditi takoj in tukaj …
bodimo malo zopet mladi … po srcu in duši.
Življenje postaja prekratko, trenutke odmer- Vesele božične praznike in srečno novo leto
jamo, nič več se ne dogaja spontano, buljimo 2011 vam želim!
v televizorje in se zgražamo nad novicami, ki
nam jih predvajajo. Hkrati pa ne vidimo ljudi
in narave okoli sebe.
Matjaž Krajnik,
predsednik KS Godešič
Zdi se mi, da ne verjamemo v nič več.
Ob poplavi negativnih informacij postajamo
4
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DELO V KS

Delo Sveta KS Godešič v minulem
štiriletnem mandatu
Delo Sveta KS Godešič v minulem
štiriletnem mandatu
Svet KS Godešič je letos zaključil svoj
štiriletni mandat, za katerega lahko trdim, da
smo ga kljub vam vsem znanim težavam in zapletom uspešno zaključili.
V tem obdobju smo dokončali obnovo
dvorane in sejne sobe. V sejni sobi smo namestili novo opremo. Zgradili smo prizidek
za shrambo športnih in drugih pripomočkov
za potrebe prireditev v dvorani ter izdelali
montažni oder v dvorani. Največja investicija
v letošnjem letu pa je zagotovo obnova strehe na celotnem objektu, ki pripada Krajevni
skupnosti, vključno z izolacijo. Obnovili in asfaltirali smo cesto od Strugarja mimo Sovčana.
Kar dvakrat smo obnovili nekaj poljskih poti
skozi Dobrave. Finančno smo podprli tudi obnovo naše cerkve Sv. Miklavža in obnovo nogometnega igrišča športnega društva Kondor.
Največja pridobitev za naš kraj pa je zagotovo
izgradnja nivojskega prehoda čez železniško
progo, za katerega smo si tako dolgo prizadevali. Hkrati s to gradnjo smo dobili tudi obvozno cesto, ki služi vsem lastnikom zemljišč
na tej strani proge. Še najmanj pa je bilo narejenega na naših cestah, ki so v zelo slabem
stanju. Stara cesta skozi vas, predvsem pa cesta
skozi Matajevce, sta potrebni celovite obnove.
Vendar bo tako še vsaj nekaj časa, saj je vse
to vezano na izgradnjo vodovoda in kanalizacije v naši vasi. Do takrat pa se bodo na teh
cestah izvajala le najnujnejša dela. Prav tako
je na to vezana izgradnja pločnika od križišča
v vasi do Jekca. Izgradnja tega pločnika je že
več let v planu, saj bi s tem povečali varnost

pešcev. Priprave za izgradnjo vodovoda in kanalizacije so na Občini Škofja Loka v polnem
teku, vendar je potrebno najprej pridobiti vsa
soglasja oziroma podpisati pogodbe o ustanovitvi služnosti.
Zavedamo se, da v tem štiriletnem
obdobju nismo izpolnili vseh želja oziroma
pričakovanj, vendar je bilo to največ, kar smo
glede na finančna sredstva in znane okoliščine
lahko naredili.
Zagotovo z vsem tem nismo vsi zadovoljni in prav zato smo na letošnjih volitvah
dali možnost novi ekipi, ki bo v prihodnjih
štirih letih nadaljevala in nadgrajevala naše
delo. Zato ob tej priliki novoizvoljenemu Svetu KS želim uspešno delo pri vodenju naše
krajevne skupnosti.
Ciril Golar

Dobrave | december 2010

5

GASILCI

… 99, 100 gasilskih let

Sto let je lahko kratka ali dolga doba – odvisno
kako gledamo. Če človek dočaka sto let, pravimo, da je doživel častitljivo starost. Godešič je
praznoval že tisočletnico, kar je lahko veliko v
primerjavi s sto leti, pa vendar manj, kot je let
našega štetja.
Sto let gasilskega društva na Godešiču
predstavlja toliko, da vsega ne moremo spraviti na list papirja. Je nekaj več. Je odločitev vseh
– od tistih nekaj ustanovnih članov do vseh,
ki smo gasilci danes – da želimo pomagati
sočloveku, ob tem pa se družiti tudi s prijatelji.
Včasih je gasilstvo odrekanje nečemu,
kar je v tistem trenutku lažje, lepše, bolj »na
komot«. Na drugi strani je »davek« tega
tudi manj preživetega časa z družino, je
izobraževanje v prostem času, utrujenost po
delovni akciji, gašenje dimnika ponoči, utrujenost, premočenost in prezeblost ob poplavah ... Prinaša tudi veliko trenutkov osebnega zadovoljstva, ko veš, da lahko nekomu
pomagaš, ob tem pa se družiš še z enako
mislečimi. Gasilstvo so bodisi otroci, ki jih
starši ali starejši bratje pripeljejo v gasilski
dom, pa tudi vsi tisti, ki s svojo zagnanostjo
dajejo društvu dušo, ali tisti, ki jih pospremimo z gasilskimi častmi na njihovo zadnjo pot.
Vsi so gasilci oziroma to, kar je v preteklosti in
danes ta beseda skrivala v sebi, saj člani gasilskega društva nikoli nismo samo gasili.
V sto letih, ki jih bo PGD Godešič
doživel v letu 2011, se je nabralo veliko zanimivega.
Ustanovitev društva, graditev doma,
nakup opreme, vozila in brizgalne, vse je teklo
včasih z več ali manj težavami, ki pa so se vedno nekako premagale. Ustanovljen je bil tudi
»dramatični odsek«, ki je imel namen »nabi6
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rati člane in članice, prirejati igre in širiti kulturno prosveto«. Tako kot povsod drugod po
Sloveniji so tudi na Godešiču gasilci sodelovali pri uveljavljanju slovenskega jezika in kulture. Delo z mladimi ni le namen vabiti mlade
v svoje vrste z namenom, da bodo nekoč operativni gasilci, ampak je in ima namen vzgoje
mladine.
Od težkih začetkov do današnjih dni,
ko je čas največji problem človeka, je preteklo
sto let. Sto let spominov, sto let težav in veselja.
Prepričani smo, da nikomur ni žal za ure, ki
so morda bile kdaj iztrgane iz vsakdana posameznika, vpetega v težko delo na polju, tovarni, šoli. Še več, velikokrat se starejši zazrejo
v preteklost in zaželijo, da bi takih dni bilo
več. Pa ne zaradi nesreč ljudi, težav in problemov, ki jih je bilo potrebno premagati, pač
pa zaradi osebnega zadovoljstva, ki ga človek
dobi ob takih izkušnjah. Na koncu materialne
dobrine vendarle niso največje zadovoljstvo,
temveč je to osebna sreča, ki pa je ne daje
denar, temveč – zadovoljstvo ob pogledu na
srečnega sočloveka ali zadovoljnega otroka,
nasmeh na licu starčka, ki si mu pomagal ...
Kot vsak slavljenec ob rojstnem dnevu,
si tudi gasilci na Godešiču želimo lepo prihodnost. Naj bo poslanstvo, ki ga imamo, vodilo
tudi komu drugemu. Veseli bomo vseh, ki bi
se nam pri tem želeli pridružiti.
Gasilci v letu 2010
Tako kot je v navadi, smo člani PGD Godešič
začeli z občnim zborom društva. Udeležili
smo se tudi občnih zborov sosednjih društev
in Gasilske zveze Škofja Loka.
Sej Upravnega odbora društva je bilo

nekaj več kot običajno, saj smo se večkrat morali sestati zaradi nakupa novega vozila, ki ga
nameravamo izpeljati v letu 2010. Potrebno se
je bilo odločiti, kakšno vozilo želimo oziroma
nam pripada po kategorizaciji GZ Slovenije,
in na koncu vse to spraviti na papir v obliki
javnega razpisa, ki bo, upamo, kmalu šel v objavo. Pri društvih v naši bližini smo si ogledali podobna vozila, da smo se lažje odločili za
izbiro. Ker se je pokazala ugodna priložnost,
smo od KGZ Škofja Loka odkupili del zgradbe in parcele, tako da je sedaj
PGD Godešič lastnik celotne zgradbe, ki ji Godešani
rečemo gasilski dom. Tudi o
tem smo razpravljali na sejah
Upravnega odbora.
Seveda smo med letom
skrbeli za opremo, orodišče
in vozilo, redno preverjali
delovanje radijske zveze in sirene. Ob tem naj povemo, da
je bila stara sirena zamenjana
z novo, modernejšo, kar lahko
opazite oziroma slišite tudi
sami vsako prvo soboto ob 12. uri.

Poleg rednih operativnih vaj smo se udeležili
tudi dveh vaj v organizaciji PGD Stara Loka,
ki so se jih udeležila tudi ostala društva iz
Občinskega poveljstva. Prva je bila spomladi
v Podlubniku. Namen vaje je bil preizkusiti
pripravljenost gasilcev ob nesreči (eksplozija in požar) v stolpnici. Pokazalo se je, da se
težave pojavijo že ob samem prihodu na mesto intervencije, saj je ob velikem številu vozil
stanovalcev dostop otežen. Težave, ki smo jih
vnaprej predvidevali, smo poskušali odpraviti,

pa vendar se je pokazalo nekaj šibkih točk, iz
katerih smo se veliko naučili. Druga
vaja je bila jeseni, in sicer v CSS Škofja
Loka Simulirali smo požar v zgradbi,
ki ga je bilo potrebno pogasiti, prav
tako pa iz zgradbe rešiti vse ljudi, ki
vsekakor potrebujejo pomoč, saj so
nekateri slepi, slabovidni, drugi nepokretni, dementni. Kolegi iz PGD Stara
Loka so v sodelovanju z vodstvom
doma, policijo in reševalno postajo
ter Občinskim poveljstvom pripravili
zares potrebno vajo, saj bi ob kakršni
koli nesreči v CSS vsi sodelujoči morali pokazati zares vse svoje znanje in
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izkušnje, ki smo jih dobili na vaji. (Center
slepih slabovidnih in starejših).
Po vaji je sledilo še kratko srečanje vseh
operativnih gasilcev Občinskega poveljstva
Škofja Loka, na katerem so bila podeljena
priznanja in simbolična darila najboljšim operativcem iz posameznega društva. Iz PGD
Godešič je naziv za operativca leta dobil Janez
Lukančič. Na področju operative smo letos
imeli srečo. Na pomoč smo odšli le v Škofjo
Loko ob jesenskih poplavah, pa še takrat nam
ni bilo potrebno posredovati, saj se je nevarnost že umirila.

pa smo povabljeni tudi na praznovanje 50-letnice župana Igorja Drakslerja.
V letu 2010 sta naše vrste žal zapustila
Anton Starman (predsednik nadzornega odbora) in Janez Križaj. Oba smo gasilci pospremili na njihovi zadnji poti v velikem številu.

V naslednjem letu bi se radi posvetili stoti obletnici društva. Kaj vse imamo v načrtih, boste
izvedeli pravočasno. Vsekakor vas bomo na
prireditve tudi povabili. Že pred novim letom
vas bomo obiskali in vas poprosili za pomoč,
majhno, malo večjo, po zmožnostih vsakega
posebej … Več si lahko preberete v nadaljeKot vsako leto smo tudi letos sodelovali vanju.
na tekmovanju Gasilske zveze Škofja Loka.
Tekmovali smo s člansko ekipo in pionirji. Vaj
Vsem Godešanom in ostalim bralcem
z mladimi je bilo kar nekaj, medtem ko smo pa želimo lepe praznike ter zdravo, srečno in
člani imeli le eno.
zadovoljno leto 2011!
Med letom smo se udeležili maše ob zavetniku gasilcev, svetem Florjanu v Crngrobu, Na pomoč!
organizirali pa smo tudi tradicionalno mašo
na Godešiču. Veterani so se udeležili srečanja
UO PGD Godešič
veteranov GZ Škofja Loka na Starem vrhu. Bili

Spoštovane Godešanke, spoštovani Godešani,
prijatelji in podporniki gasilcev!
Že kar nekaj časa godeški gasilci
razmišljamo o nakupu novega vozila. Stari
avto je počasi doživel leta, ko se njegova uporabnost zmanjšuje. Zastarel avto in oprema
ne zadoščata potrebam današnjega časa. Res
je, da kilometrina enega najstarejših gasilskih
vozil v občini ni velika, resnici na ljubo ima
na Godešiču marsikatero kolo nekajkrat več
kilometrov kot gasilski avto, pa vendar leta
naredijo svoje. Tudi sama tehnika vozil in
gasilske opreme je v zadnjih letih napredovala,
8
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zahtevnost gašenja pa je zaradi prevlade novih,
po večini umetnih materialov v gradbeništvu,
velike prisotnosti nevarnih snovi v transportu
ipd. povsem drugačna kot nekoč. Res je, da
se gasilsko vozilo težko amortizira (to tudi ni
naš namen, saj si ne želimo veliko intervencij), vendar pa ga društvo potrebuje, kajti brez
njega si je danes težko predstavljati uspešno
intervencijo, da ne govorimo o izobraževanju,
preventivi itd.

Ob koncu akcije želimo vsekakor vse darovalce na način, ki se nam bo zdel najbolj primeren, tudi objaviti, zato nas, prosimo, opozorite, če želite slučajno ostati anonimni.

Zato smo od razmišljanja o novem vozilu prešli k dejanjem. Z Občinskim gasilskim
poveljstvom Škofja Loka smo se odločili, da
v letu 2011, ko bo tudi 100-letnica gasilskega
društva na Godešiču, nabavimo novo vozilo.
V zadnjem letu smo zbirali ponudbe, si ogledovali podobna vozila tistemu, ki ga želimo
(oziroma ga moramo po kategorizaciji GZS
imeti), ter se na koncu odločili za GV-V1,
vozilo z vodo (visoki tlak), za prevoz opreme
in moštva (6+1). Podvozje vozila naj bi bilo od
proizvajalca tovornih vozil, nadgradnjo pa naj
bi opravilo podjetje, ki bo v danem trenutku
najbolj ugodno. Želimo, da bi bilo vozilo v uporabi že v naslednjem letu, vsekakor pa bo to
odvisno od samega poteka nabave.

V zadnjem letu se je pokazala možnost,
da društvo kupi tudi del doma, ki je v lasti
KGZ Škofja Loka (del doma, ki je bil nekdaj
last strojne skupnosti). Tako nam je s podporo godeških kmetov to tudi uspelo. To nam
omogoča, da lahko bolj konkretno razmišljamo
o gradnji novega doma. Vsekakor je prvi cilj
nakup novega vozila, nekaj finančnih sredstev je seveda zahteval nakup zgradbe od KGZ
Škofja Loka, pa vendar upamo, da bo nekaj denarja ostalo tudi za nov dom.

Nakup delno financira Občina Škofja
Loka preko Občinskega gasilskega poveljstva
Škofja Loka, delno pa društvo samo. Osnovna cena vozila, brez opreme, ki jo trenutno
imamo in je še kolikor toliko uporabna, je okoli 85.000 €, z rahlimi odstopanji, odvisno od
ponudnika in seveda od opreme, ki jo bomo
morali kupiti posebej. Zalogaj je precejšen, saj
moramo nekaj več kot polovico zbrati sami,
če pa bo možnost, bi zamenjali tudi nekaj
opreme. Zato se obračamo na vas s prošnjo,
da nam priskočite na pomoč.

Upamo, da bo do konca leta vsaj okvirno znan plan praznovanja 100-letnice
PGD Godešič (uskladitev z GZ Škofja Loka in
Občinskim poveljstvom Škofja Loka; nakup in
sprejem vozila …). Vse člane, posebej še tiste,
ki v zadnjem času niste med najaktivnejšimi,
pa tudi ostale, ki bi kakor koli želeli sodelovati
pri tem, vabimo, da se nam pridružite. Vsekakor bomo lažje in bolj uspešno izpeljali obletnico, nakup vozila in upajmo, vsaj začrtali
plan za gradnjo novega doma v naslednjih
letih (glede na finančne možnosti).

Koliko, kdo in kdaj bo verjetno prvo
vprašanje, ki se postavi vsakomur ob naši
prošnji. Kolikor lahko – vsakega prispevka bomo veseli, nikogar nočemo za nič
prikrajšati. Če nam kdo ne more pomagati,
bomo razumeli. Vsekakor bomo potrkali na
vsaka vrata na Godešiču, želimo pa, da nas
opozorite, če poznate koga, ki je živel včasih
na Godešiču ali pa čuti z nami, pa bi nam želel
pomagati, ali pa celo sami opozorite te osebe.
Že vnaprej se vsem darovalcem zahvaljujemo!

Z vsemi vprašanji, ki jih imate, se obrnite na nas, z veseljem vam bomo odgovorili
nanje in pojasnili podrobnosti.
Verjamemo, da smo lahko z dobro voljo kos
tej nalogi in želimo, da to tako razumete tudi
vi – dobronamerno in z razumevanjem.
Hvala že vnaprej in na pomoč!
UO PGD Godešič
Dobrave | december 2010
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RDEČI KRIŽ

Rdeči križ v letu 2010

December je predpraznični mesec, je
čas pozornosti in obdarovanj. Ljudje drug
drugemu izrekamo dobre želje in lepe misli.
Je pa tudi čas, ko pregledamo prehojeno pot in
načrtujemo za naprej.
Me vsekakor moramo pogledati še za
nazaj, in sicer na srečanje starejših vaščanov, ki
smo ga priredile, 20. decembra 2009. Z lepim
in zanimivim programom in pogostitvijo smo
se prav lepo imeli. A žal je bila udeležba zelo
majhna.
Prav zato je letos Odbor KS predlagal,
da poleg ustaljenih povabljenih, starih nad 75
let (letos je takih 48 vaščanov), povabimo še
krajane, ki so dopolnili 70 let (24 vaščanov).
Seveda smo bile te pobude vesele in se zahvaljujemo za dobro sodelovanje tako z idejami

Srečanje v letu 2009

10
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kot financami. Res hvala!
Preko leta je potekal naš program po bolj ali
manj utečenih tirnicah:
•
obiskovale smo starejše vaščane ob rojstnih dnevih ali drugih težavah in boleznih;
•
omogočile smo letovanje dveh otrok na
Debelem rtiču;
•
sodelovale smo pri organizaciji krvodajalskih akcij in drugih humanitarnih dejavnostih, katere vodi OO RK Škofja Loka;
•
v mesecu novembru smo kljub slabemu
vremenu pobirale članarino. Hvala vsem, ki
ste se pozitivno odzvali. Posebna hvala pa velja še vsem tistim, ki ste prostovoljno prispevali več. V organizaciji območnega odbora je
v letošnjem letu prišlo do spremembe. Mesto
predsednice OO RK je prevzela Milena

Miklavčič. Verjetno bo s svojo pozitivno en- 11. 12. 2010. Že nekaj let nam pomaga proergijo in utečeno besedo pripomogla v dobro gram oblikovati Andreja Hafner, za kar se ji
naše organizacije. Imeli smo jo priložnost vi- v imenu celotnega odbora lepo zahvaljujemo.
Vsako leto vsem povabljenim osebno
prinesemo vabila, potrudimo se pri pripravi
pogostitve in prireditve, zato vas vabimo, da
se nam pridružite v čim večjem številu. Velja
namreč načelo: »več nas je, lepše se imamo«.
Tudi ostale krajane vabimo, da se nam
pridružite z dobrimi predlogi in vašimi
željami, saj velja pregovor »v slogi je moč«.
Na koncu vas želimo le še z dobrimi željami
pospremiti v novo leto: staro leto se izmika,
novo v zarji se svetlika. O dobrih ljudeh in vsIz srečanja v letu 2009 - skeč, ki so ga pripravile grabljice iz sovodnja
akdanjih poteh nam vošči in poje z nasmehom
v očeh.
Tončka Bobnar, predsednica Odbora RK
deti na letošnjem srečanju, ki je bilo v soboto,

Prednovoletno srečanje starejših
vaščanov
Članice krajevnega odbora RK že nekaj
let v mesecu decembru organizirajo srečanje
starejših vaščanov Godešiča. Namen srečanja
je druženje, klepet in veselo vzdušje. Ob tej
priložnosti pripravijo tudi pogostitev in kulturni program. Letos so bile z obiskom bolj za-

dovoljne, saj se je vabilu odzvalo večje število
krajanov, kar je tudi posledica večjega števila
povabljenih.
Običajno v kulturnem programu poleg
ansambla Jaz pa ti, ki še v nadaljevanju popoldneva zabava povabljene, sodelujejo naši
vaščani, ki se ukvarjajo z glasbo ali literaturo, in kakšna povabljena skupina. Lani so program oblikovali Anže
Vrhovnik z igranjem na harmoniko,
Jelka, Darja in Petra Hafner z igranjem na violini in čelo ter skupina ljudskih pevk TD iz Sovodnja, ki so zapele
nekaj ljudskih pesmi in zaigrale skeč
– srečanje dveh žensk, in sicer sodobne gospe iztekajočega se leta 2009 in
100 let starejše iz l. 1909. Vsi skupaj
smo se jima do solz nasmejali.
Dobrave | december 2010
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V letošnjem letu je skupaj s člani ansambla Jaz pa ti zapela domačinka Angelca Knific,
harmoniko pa je razpotegnil Jože Oblak. V
goste so prišli člani otroške folklorne skupine
Kamniti most iz OŠ Škofja Loka - Mesto, katero vodiva skupaj z Nino Hostnik. Zbranim
so ponesli spomine v njihovo otroštvo, ko je
bila vas polna otrok, ki so ob zimskih dnevih
zapolnili Tonkov breg. Zaigrali so igrice, ki
so današnji generaciji otrok nepoznane, saj
skupinsko druženje na vasi vse prevečkrat
zamenjajo računalnik in televizija. Zaplesali
so tudi venček plesov, harmonikarja skupine
Leon Stanonik in Tilen Ržen pa sta zaigrala
nekaj prijetnih viž.
Vedno pa poleg pozdravnih besed
predsednice RK, Tončke Bobnar, povabljene
nagovori predsednik KS. Lani je bil to še Ciril
Golar, letos pa se je vabilu z veseljem odzval

Srečanje v letu 2010
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novoizvoljeni predsednik Matjaž Krajnik.
Uspešno delo vaškega odbora je s svojo
pristnostjo in pozitivnimi mislimi nagradila
tudi predsednica OO RK Škofja Loka, Milena
Miklavčič, ki je zbrane nagovorila z mislijo, da
si je treba vzeti čas za soljudi, jim prisluhniti in
jim zaupati.
Ker se vsako leto naše odbornice pri
pripravi srečanja zelo potrudijo in poskrbijo
za toplo in veselo vzdušje, je prav, da se povabljeni odzovete vabilu in preživite popoldne v
prijetni družbi.
Andreja Hafner

KULTURA

Večer na vasi

– Petričkovih in Tomaževih iz ZDA.
Kulturni program se je začel z uvodnim
govorom predsednika KS Cirila Golarja, v nadaljevanju večera pa nas je pozdravil tudi Igor
Draksler, župan Občine Škofja Loka. Vezno
besedilo je pripravil Aleksander Igličar, večer
je povezovala Tamara Avguštin.
V kulturnem programu so sodelovali:
• Mladinski pevski zbor župnije Reteče, pod
vodstvom Eme Igličar in Barbare Volčič,
• Lucija Kuralt s pesmijo Poletni dan,
• Samo Delalut (kitara),
• Ajda Delalut (klavinova),
• Pia Starman (flavta),
• Daša Hafner (violina),
• prof. dr. Marija Stanonik z govorom o
pomenu ognja v slovenski literaturi in
pomenu državnosti,
• Gal Hafner z deklamacijo ljudske pesmi
Eno bolh'co ljubim,
bila tudi letos vpletena simbolika kresne noči,
gostja večera pa je bila prof. dr. Marija Stanon- • Žan Žak Martinjak (harmonika)
ik, ki se poklicno in ljubiteljsko ukvarja z ljudskim izročilom, veliko tudi s
simboliko kresne noči.
To leto so Večer
na vasi obiskali tudi gostje iz Amerike, potomci
Godešanov, ki so prišli na
obisk k svojim sorodnikom.
Njihovi predniki so se izselili pred prvo svetovno vojno,
nekje med leti 1905 in 1908.
Pred leti so sorodniki spet
vzpostavili stike in začeli so
se obiskovati. Svoje korenine
je prišla raziskovat tretja in
četrta generacija izseljencev
V prvih poletnih dneh se že vrsto let
srečujemo na vsakoletni prireditvi Večer na
vasi, ki jo pripravljajo Godešani za Godešane.
V veliko pomoč pri pripravi kulturnega programa so otroci osnovne šole iz Reteč, saj je
večino nastopajočih prav učencev te šole.
Tako smo se 23. junija letos spet zbrali pred
Miklavževo cerkvijo sredi vasi. V program je

Mladinski pevski zbor župnije Reteče
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• godalni trio Hafner – Petra, Darja in Jelka
Hafner,
• Petja Smirnov z igranjem na kozarce,
• Maja Starman s pesmijo Med iskrenimi
ljudmi, spremljava: Ema Igličar (klaviature), Vida Igličar (flavta)
• veteranska tamburaška skupina Bisernica
iz Reteč pod vodstvom Marjana Igličarja,
• pesem Siva pot so zapeli Petričkovi in
Tomaževi skupaj s sorodniki iz Michigana,
ZDA in vsemi navzočimi; spremljava: Sandi Igličar (kitara).

Po zaključku prireditve je za druženje in dobro voljo poskrbel ansambel JAZ PA TI.
V lepem poletnem večeru smo proslavili prihod poletja, se spomnili na osamosvojitev
Slovenije in dan državnosti. Ker smo se nekateri srečali spet po dolgem času, smo se ob
manjši pogostitvi družili še dolgo v noč.

Žan nam je zaigral na harmoniko
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Pia Delalut

Predlog za razglasitev godeške murve
za naravno dediščino
Občina Škofja Loka je oktobra 2010 Zavodu
RS za varstvo narave podala uradni predlog,
da bi dve drevesi – belo murvo, ki raste na zahodnem delu Godešiča, in dvokrpi ginko, ki
raste v parku pred blagovnico Nama, razglasili
za dendrološki naravni spomenik. Pobudo
za razglasitev murve je najprej podal godeški
naravovarstvenik Vinko Hafner, pobudo za
dvokrpi ginko pa Lojze Malovrh. Aktivnosti v občini vodi Barbara Pokorn, sodelavka
področja za okolje in prostor.
Po uspešnem zaključku postopka se bosta
omenjeni drevesi pridružili Zejčarjevima kostanjema pri Sv. Florjanu nad Zmincem in
paru pravih kostanjev v Breznici, ki sta že od
leta 1990 zavarovana z občinskim odlokom.
Hkrati s pobudo so bile pri vseh štirih drevesih
postavljene označevalne table s podatki o
konkretnih drevesih in splošnih lastnostih
omenjenih drevesnih vrst.
Bela murva, ki že leta raste pod Lovričkovim

bregom na zahodnem obrobju Godešiča blizu
vasi in pokopališča Lipica, je za naše kraje precej
redko drevo, saj ji ustrezajo toplejša območja.
Kot se spominja Vinko Hafner, je domačinom
z Godešiča in Lipice murva oznanjala pomlad.
Ko je namreč ozelenela, zagotovo ni bilo več
nevarnosti slane in pozebe in delo na vrtovih
ter poljih se je lahko začelo. Bela murva izhaja
s Kitajske in iz vzhodne Azije, v Evropo pa so
jo prinesli skupaj s sviloprejko, katere gosenice se najraje hranijo z njenimi listi.
Godeška murva je bila leta 2006 uvrščena
tudi v Godeško učno sprehajalno pot, ki jo je
ob praznovanju tisočletnice zasnoval Vinko
Hafner in vključuje največje godeške naravne
in kulturne znamenitosti. Več o murvi si lahko
preberete na označevalni tabli, ki je ob drevesu
postavljena od letošnjega oktobra.
mag. Aleksander Igličar
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Murva
V katastrski občini Godešič raste za
Gorenjsko nenavadno in redko drevo bela
murva. Raste na spodnji terasi pod brežino,
ki jo nekateri, predvsem starejši in Tračani,
imenujejo »štejsa« ali Štejsov breg, drugi pa
Lovričkov breg. Na Godešiču je bila včasih
domačija pri »Štejsu«, ki je šla »na boben«,
se pravi, da je propadla in bila razprodana.
Omenjeni breg je kupil Lovričk (Hafner). Ta
parcela je sedaj Kalanova iz Gorenje vasi, v
lasti Jožice Avguštin.
To murvo smo včasih obirali tudi otroci
iz vasi, saj so plodovi sredi poletja kar teknili.
Spominjam se, kako sem Lovričkove vprašal,
če grem lahko na murvo. Dovolili so, le da ne
smem preveč trave pomečkati. Zato smo jo
običajno z ali brez vprašanj obirali po košnji,
da ni bilo škode.
Ko je sosed Korošč (Jenko) iz Lipice
opustil košnjo brega, se je ta zarastel in murva ni več izstopala in se je nekako skrila. Le
»Tapolska Lovra« (Dolores Čarman) jo je

Murva
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močno poškodovala, ker jo je obsekovala. Listi murve so bili namreč hrana za sviloprejke,
ki jih je gojila.
Lansko leto pa so v neposredni bližini
začeli z zasipalnimi deli ali ravnanjem brežine
in s tem nadaljevali tudi letos in to vse bližje
murvi. Ker pa že dolgo vem, da je ta murva stara, sem se bal, da ji ne bi škodovali z
nepremišljenimi posegi.
Omenjena murva je imela svoj čas kar
precejšen pomen. Vaščanom je bila v pomladanskem času pravi naravni napovednik
vremena. Dokler ni ozelenela, niso pričeli z
deli na vrtu ali polju, ker je še obstajala nevarnost slane ali pozebe. Šele ko je ozelenela,
je nevarnost minila. O tem so se pogovarjali
po maši pred cerkvijo, v gostilni ali kje drugje.
Sam sem jih mnogokrat šlišal »Pri Tonk«,
ko so se možakarji hodili v soboto zvečer
»razirat«. Tam so si izmenjali mnogo izkušenj.
Zanimivo je bilo!
Tudi Koroščev Kocjan iz Lipice mi je
nekoč povedal, da so se ozirali po
murvi.
Ko sem nekoč vprašal starega
Lovrička (Janeza Hafnerja), koliko
je murva stara, mi je rekej: »O, ta pa
mora biti stara.« Korošč pa je dodal,
da je, odkar pomni, zmeraj »glih«.
Tudi moj oče se je s tem strinjaj in
dodal: »Kva pa je 100 let?«
Na vprašanje, čigava je murva,
mi ni nihče kaj dosti drugače vedel
reči, kot da je nekje na meji, čeprav
so si jo najbolj lastili Lovričkovi, pa
tudi geodetske karte tako kažejo.

V skrbi za murvo sem o bližajoči nevarnosti konec leta 2009 obvestil Oddelek za
okolje in prostor pri Občini Škofja Loka, ki so
hitro in profesionalno ukrepali ter stopili v stik
z lastniki parcel. Z zasipalnimi deli v bližini se
je prenehalo, a na način kot bi nekomu »lopata iz rok padla«, kar pa močno kazi okolico
murve in daje dokaj klavrno sliko izvajalca
oziroma investitorja teh del. Kdo neki bo to
spravil v red?
Oddelek za okolje in prostor je v primer MURVA vključil tudi Zavod za varstvo
narave Republike Slovenije, s čimer se je začel
postopek razglasitve za deandrološki naravni
spomenik.
V ta namen so v soglasju z Jožico

Avguštin, ki ima smisel in razumevanje za
murvo, ob slednji postavili lično tablo z vsemi
potrebnimi podatki, informacijami o izvoru
drevesne vrste in ostalo. Hvala, Jožica.
O primeru murve se je pisalo že v 10.
številki glasila Ločanka. Ob tem sta tako
župan kakor tudi pisec prispevka imela pozitivno stališče do obravnavanja zgodovinskih
in naravnih vrednosti.
Upam, da vsi, vaščani in tudi
občudovalci, večstoletni murvi želimo enako
– da bi še veliko let mirno rasla na zahodu
vasi.
Vinko Hafner - Budnarjev

Pogled na godeško cerkev izpod murve
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MLADI

Šola v Retečah

Letos obeležujemo že 118 let delovanja šole v Retečah. Če se ozrem na preteklost
šole, je bilo v vseh teh letih precej preobratov in velikih sprememb. Učenci so prihajali
in odhajali … Veliko vas je, ki danes berete
domače glasilo in se morda spominjate svojih
šolskih dni, ko ste obiskovali šolo v Retečah.
Do današnjih dni se je seveda marsikaj spremenilo.
Če naredim kratek povzetek dogajanja
na podružnični šoli Reteče za letošnje koledarsko leto, lahko napišem: v tem šolskem letu
obiskuje šolo 75 učencev. Imamo tudi oddelek
celodnevnega vrtca, v katerega je vključenih
22 otrok. Na šoli imamo 5 razredov in 3 oddelke podaljšanega bivanja. Zaposlenih je 8
učiteljic, kuharica, snažilka in del hišnika,
v vrtcu pa vzgojiteljica in dva pomočnika
vzgojiteljice. S ponosom lahko rečemo, da
šolo obiskuje skoraj 100 otrok. Trudimo se,
da izobraževanje in varstvo otrok potekata v
vzpodbudnem in kvalitetnem okolju, kjer se
zavzemamo za interese posameznikov.
Če primerjamo spoštljivo starost šole z
današnjimi potrebami, pa se seveda srečamo
tudi s problemi. Šola vsekakor ni bila grajena za današnje potrebe, zato smo v plan del
za drugo leto ponovno vključili potrebo po
izgradnji oziroma ureditvi parkirišča pred
šolo. Na ta problem opozarjamo že nekaj let.
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Skušamo ga reševati na različne načine, a do
neke trajnejše rešitve še ni prišlo. Upamo, da
se bo to zgodilo v bližnji prihodnosti.
Verjetno ste opazili, da se šola ponaša
s prenovljenim otroškim igriščem. V začetku
tega leta je bilo igrišče zaprto za uporabo,
saj ni več ustrezalo normativom in standardom, ki so predpisani za današnja igrišča.
To je bilo za uporabnike igrišča, otroke, zelo
hudo, saj so igrala lahko gledali le od daleč. S
pomočjo staršev, predstavnikov KS in Občine
smo igrišče posodobili in uredili tako, da je
otrokom varno in prijazno.
Letos smo nekoliko posodobili tudi
notranjost šole: dobili smo novo opremo za
en razred, z novimi računalniki bomo dopolnili računalniško učilnico, hodnike smo odeli
v sveže barve …
Vedno poudarjam pomembnost šole v
kraju. Otroci imajo šolo v bližini, kar je zanje
velika prednost. Kar je majhno, je lahko tudi
bolj prijetno in domače. Šola pa tudi povezuje
kraj, ljudi … Naša podružnica ni tako majhna, da bi jo lahko prepustili zobu časa. Nujno
je potrebno, da poskrimo, da ostane sodobna,
da jo negujemo in ohranjamo njen ponosni
pridih.
Majda Ovsenek,
vodja šole

NA KMETIJI
NA KMETIJI MI JE BILO ZELO LEPO.
IMELI SMO TEKMOVANJE, KDO
POBERE NAJVEČ JABOLK. TEKMOVALI SMO V SKUPINAH. NAŠA
SKUPINA JE ZMAGALA. ZVEČER
SMO ZAKURILI KRES IN OB NJEM
PLESALI. NA HARMONIKO PA NAM
JE IGRAL STRIC. JAHALI SMO KONJA
IN PEKLI KRUH. SPOZNAL SEM VELIKO ŽIVALI. IMELI SMO SE LEPO.
TILEN OBLAK, 2. R

LISICA MICA
Živela je lisica,
klicali so jo Mica.
Ponoči je na lov odšla,
sosedu ukradla petelina
dva.
Ta naša Mica
je bila zvita tatica.
Lovci iz vseh vasi,
iskali so jo kar pet dni.
Jaka Križaj, 4. r

KMETIJA
KONEC SEPTEMBRA SMO BILI NA
KMETIJI PODMLAČAN. BILO MI JE
ZELO VŠEČ. VIDELI SMO KRAVE,
OVCE, KONJE, PETELINA, KOKOŠKE
IN PAVA. MOLZLI SMO KRAVE. POBIRALI SMO HRUŠKE IN JABOLKA.
GOSPODINJA NAS JE UČILA PEČI
KRUH. HLEBČEK SEM PRINESLA
DOMOV. BIL JE ZELO DOBER. POJEDLI SMO GA SKUPAJ Z DRUŽINO.
NIKA BOBNAR, 2. R
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Igrače naših dedkov in babic

Babičina igrača je bila punčka iz neolupljenega stržena koruze. Najraje si je izbrala stržen
z rumenimi laski. Za punčko je naredila oblekico iz stare krpe. Oči, nos in usta pa je narisala s svinčnikom.
Tiana Šnuderl, 3. r

Janezova najljubša igrača je bila žoga iz svinjskega mehurja. Vsako leto, ko so klali pujsa,
so posušili mehur in ga napihnili. Ta je potem
celo zimo služil za žogo, saj takrat skoraj nihče
ni imel prave žoge. Z njo so igrali nogomet in
si jo podajali.
Babičina igrača je bila gumijasta punčka. Bila
Katja Križaj, 3. r je brez las. Mama ji je delala oblekice. Ime ji je
bilo Nena. Za Miklavža je dobila lesen voziček,
Najljubša igrača moje mame Saše je bila v katerem je vozila punčko. Ko je šla s punčko
punčka. Dobila jo je za god, ko je bila še ma- na sprehod, je vozičku odpadel kolešček. Začel
jhna. Punčka je bila dojenčica Micka, klicala je šepati, babi pa je planila v jok.
jo je Mici. Mama se je z Mici zelo rada igrala.
Luka Križnar Lucič, 3. r
Bila je brez las, imela pa je dudo. Mama je za
punčko lepo skrbela. Zanjo je imela voziček Babičina najljubša igrača je bila punčka iz cunj.
in nekaj oblek. Redno jo je preoblačila. Imela Ime ji je bilo Regica. Sešita je bila iz ostankov
jo je rada. Mici je bila punčka iz celuloida. To različnega blaga in volne. Imela je oranžno
je bilo pred več kot šestdesetimi leti. Mici že rdeče lase iz volne, ki so bile spete v dva čopka.
dolgo ni več na svetu.
Obraz je imela narisan z barvami in posut s
Ajda Delalut, 3. r pegicami. Oblečena je bila v pisano rožasto
oblekico, obuta pa v doma spletene nogavičke.
Ata Miha ni imel veliko igrač. Vse so bile narUla Pintar, 3. r
ejene doma. Najraje se je igral s fračo. Naredil
jo je sam. Bila je iz lesa, na
katerega je bila privezana
elastika. S fračo so se igrali
tako, da so tekmovali, kdo
dlje ustreli kamenček. Ciljali so tudi tarčo. Ata Miha
se je igral tudi z vilami. Z
njimi je tekal naokrog in
risal kroge. Za igro je imel
tudi hodulje.
Matic Bertoncelj, 3. r
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Šola v naravi
Končno je napočil čas, da smo se odpeljali na Faro ob Kolpi. Tam smo imeli tabor, ki
smo se ga s sošolci že dolgo veselili.
Že prvi dan smo imeli lokostrelstvo.
Streljati z lokom je bilo zelo zabavno. Pred
streljanjem je učitelj Marjan povedal, kako se
pravilno drži lok in cilja v tarčo. Streljali sta
po dve skupini skupaj. Dvakrat smo streljali
za vajo s tremi puščicami. Ko pa smo tekmovali, smo streljali s petimi puščicami. Dosegel
sem petintrideset točk, najboljši lokostrelec
pa štirideset. To je bilo zame prvo streljanje s
pravim lokom. Najbolj divje, noro in nepozabno je bilo na raftingu. Na čolnu smo otroci
veslali, učitelj pa je krmaril. V vseh dejavnostih
smo bili pomešani z učenci matične šole. To
mi je bilo zelo všeč. Spoznal sem nove prijatelje. Nekatere otroke sem poznal že od prej
in postali smo še boljši prijatelji. S sošolci smo
ugotovili, da so tudi fantje s Trate prav takšni
kot mi. Nekateri prijazni, nekateri pa malce
manj.
Ta šola v naravi mi je bila zelo všeč.
Preživel sem pet lepih dni. Komaj čakam na
naslednjo, ki bo drugo leto na morju.
Samo Delalut, 4. r

Ogled igre z naslovom janko
in metka
S sošolci smo si v šoli ogledali igro z naslovom Janko in
Metka. V njej so nastopali: škrat
Štrboncelj –Špela, čarovnica
– Marta, Metka – Jasna, Janko
– Mateja. Sceno je predstavljala hišica s sladkarijami in jasa
z gobami in rožami. Predstavil
vam bom vsebino zgodbe.
Na začetku je čarovnica
klicala škrata Štrbonclja. Okregala ga je, ker ni takoj prišel. Povedal ji je, da je okopaval koprive
in sadil gobe. Naročila mu je, naj ji pripelje
Janka in Metko, ki se potikata po gozdu.
Štboncelj ju ni šel iskat, ker je vedel, da ju bo
čarovnica skuhala v kotlu. Usedel se je na tla
in ob trganju marjetic zaspal.
Mimo sta prišla Janko in Metka. Zbudila sta ga, ker se je približevala nevihta. Nevihto pa je priklicala čarovnica, da bi ju zvabila
k sebi. Štrboncelj ju je posvaril, da v bližini
živi čarovnica, zato naj čim prej odideta od
tod. Ampak čarovnica ju je še vseeno zvabila
k sebi. Ponudila jima je sladkarije, iz katerih je
bila narejena njena hišica. Rekla sta, da bi raje
spila čaj.
Na koncu so vsi nastopajoči zapeli
pesmico o škratu in se priklonili. Štrboncelj
se je priklonil še enkrat, tako, da je pokazal
zadnjo plat. Spoznal sem, da ne smem pojesti
preveč sladkarij.
Jaka Križaj, 4. r
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Kaj je čas?
Je stvar, ki se vleče v neskončnost in se
nikoli ne konča. Ko čas teče, se vse izteka.
Želim si veliko uspehov v šoli. Uresničilo
se mi je veliko želja, kot je potovanje v
London.
Matej Igličar, 5. r
Čas hitro mine tako kot en cel dan,
ali pa en teden, ko beži od nas stran,
tako kot mi obračamo koledar.
Če smo srečni, pa novo leto
še hitreje pride k nam.
Pia Starman, 5. r
Z železnimi škornji v svet
Nekega deževnega dne sem se odločila,
da bom pospravila podstrešje. Ko sem pospravljala, sem kar naenkrat zagledala velike
železne škornje. Ker sem bila radovedna, sem
jih obula. Ne boste verjeli, ti težki škornji so
me popeljali v domišljijo.
Bila sem sama sredi puščave. Zelo težko sem
hodila, saj so bili škornji zelo težki. Kar naenkrat sem postala lačna. Iskala in iskala sem
kaj za pod zob. Naenkrat se je pred menoj
znašla miza. Odšla sem do nje, a ugotovila,
da na njej ni ničesar. Kar naenkrat sta se na
mizi pojavila piščanec in vaniljev sladoled.
Pojedla sem vse, kar je bilo na mizi. Postala
sem zaspana. Nikjer nisem mogla zaspati,
zato sem se ulegla kar na tla in zaspala.
Ko sem se prebudila, sem bila spet doma. Bila
sem vesela, da nisem ostala sredi puščave.
Pia Starman, 5. r

Draga sošolka!
Najlepša hvala za sporočilo,
to zame je kot veliko darilo.
Nimam kaj reči kot ena hvala,
zelo sem vesela, da sem te spoznala.
Pogreša te vsak, strahopetec, korenjak,
vsak, ki te pozna, ki te rad ima.
Prijateljici bova še mnogo let
in upam, da se vidiva spet.
Eva Kržišnik, 4. b OŠ Cvetka Golarja
Draga sošolka!
Hvala, ker si mi pismo poslala,
mogoče si druge prijatelje spoznala.
Zelo te pogrešam,
prijatelji tudi,
škorci in vrabci in
vsi, ki te poznajo.
No, lepo se imej in veliko se smej.
Tinkara Meterc, 4. b OŠ Cvetka Golarja
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Zima je prišla

Prišla je zima

Zima je prišla,
nasula je snega.
Otroci na sneg
so odhiteli,
vsi veselo so zapeli.

Prišla je ledenica,
lepa lepotica.
Nasula je snežinke,
lepe potepinke.
Otroci vsi veseli
na sneg so odhiteli.

Neja Brauc, 3. b
Zima Bina
Zima Bina je prišla
kot vesoljec iz neba,
nasula je preveč snega.
Otroci vsi veseli,
starši pa zbledeli.
Ko enkrat zima je odšla,
starši so bili veseli,
mi otroci pa znoreli.
Otroci rekli so: »Zimo hočemo.«

Laura Klinc in Ana Lokar, 3. b
Zima
Bela zima je prišla,
nam nasula je snega.
Tam snežak že stoji,
otroci veseli smo že vsi.
Kepamo se, sankamo
in veselo skačemo.
Janez Triler, 3. b

Manca Avguštin in Iza Plestenjak, 3. b
Obisk v Slovenskem šolskem muzeju
V sredo, 24. 11. 2010, smo imeli naravoslovni dan. Odpravili smo se v Slovenski
šolski muzej.
Na avtobusu smo nekateri učenke in
učenci prepevali. Vodički sta nas v muzeju
razdelili v dve skupini. Z vodičko Nušo smo
najprej odšli k pouku, kakršnega so imeli v
starih časih. Imeli smo učno uro lepopisja iz
leta 1930. Pri lepopisju so se učenci učili lepo
in razločno pisati. Lepopis so se v šolah učili
že v srednjem veku. Takrat so v šolah govorili
latinsko. Šolo so obiskovali samo dečki. V 18.
stoletju je Marija Terezija izdala zakon, da je
osnovna šola obvezna za vse otroke, tudi za

deklice. Vsi otroci niso mogli pravočasno priti
v šolo, zato so zamujene ure nadoknadili ob
nedeljah po sveti maši. Tem uram se je reklo
ponavljalne ure. Ker vsi niso imeli dosti denarja, je škof Anton Martin Slomšek poskrbel
tudi za šolske potrebščine. Včasih so učence
ocenjevali z ocenami od 1 do 6. Najboljša ocena je bila 1, najslabša pa 6.
Podrobneje bom opisala našo učno uro
lepopisja, pri kateri ocen ni bilo.
Nad vrati učilnice je na tablici z velikimi tiskanimi črkami pisalo UČILNICA. Učila
nas je gospodična učiteljica Josipina Korenova. Zdela se mi je zelo stroga. Ko je vstopila
v razred, smo morali vsi vstati in pozdraviti:
»Dober dan, gospodična učiteljica.«
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Pregledala nam je roke in bila jezna, ker so
nekateri učenci imeli porisane. Na tabli je pisalo 24. listopad 1930, kar pomeni 24. 11. 1930.
Na steni je bila obešena slika kralja Aleksandra. Vsi hkrati smo morali reči: »Živel, kralj
Aleksander Karadjordjevič!«
Gospodična učiteljica nam je povedala,
da so učenci najprej pisali na tablice iz voska,
nato pa so črke prepisali s črnilom in peresom
na papir. Ko je ukazala, smo morali odpreti
črnilnike in vzeti peresnike. Na učne liste smo
s peresniki in črnilom pisali velike in male
lepopisne črke. Najtežja se mi je zdela mala
pisana črka r. Za domačo nalogo moramo
napisati nekaj vrstic do konca in prepisati eno
poved. Ob slovesu na koncu učne ure smo
morali zopet vstati in pozdraviti: »Nasvidenje,
gospodična učiteljica!«
Na naravoslovnem dnevu smo se naučili
nekaj o zgodovini šolstva na Slovenskem in
spoznali, da se tudi šolstvo s časom spreminja.
Marija Klemenčič, 4. b OŠ Cvetka Golarja
Reteče pozimi
Pozimi, ko zapade prvi sneg, se otroci z
njim veselo igrajo. Se kepajo, sankajo, smučajo,
delajo angelčke. Večeri so čarobni. So temni in
ko pade sneg, se v soju luči snežinke svetijo
kot diamanti v zvezdnatih nebesih. Luči ni
pretirano veliko, zato se vidijo božansko lepe
zvezde. Kmalu bo prišel Miklavž in nato še
Božiček. Oba bosta prinesla še več veselja
in prazničnih dni. Pridnim otrokom bosta
prinesla darilo kot nagrado za njihovo lepo
vedenje. Vsem bosta polepšala praznike. Ob
Miklavžu pa nas bodo obiskali tudi parkeljni,
ki se jih bojijo vsi poredni otroci. Če nisi bil
priden, te bodo kaznovali. S seboj nosijo koš, v
katerega dajo poredne otroke. Toda v Retečah
24
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nikoli nič ne more pokvariti tega prelepega
prazničnega navdušenja, saj tu dobre volje
NIKOLI ne zmanjka.
Ariana Kržan, 6. b OŠ Cvetka Golarja
Pobesneli bik in »reševalni« pes
Z
godilo se je v naši vasi med prazniki. Mame so pekle potice, iz hiš je dišalo po
pečenki. Cela vas je bila okrašena. Ljudje so
bili veseli. Božiček je na sankah dirkal med
hišami in v dimnike metal darila, da so padala
pod jelko.
Otroci so metali petarde. Eden izmed
njih je vrgel petardo v hlev. Bik se je prestrašil,
strgal verigo in za sabo povlekel polovico hleva. Ko je pretekel celo vas in jo tudi razrušil, se
je ustavil v slaščičarni. Pojedel je vse slaščice,
kar jih je bilo. Ob izhodu se je zagozdil med
vrati slaščičarne. Tam je obtičal toliko časa,
dokler ni shujšal. Potem je nadaljeval svojo
pot. Takrat je na sceno stopila naša buldoginja Pupa. Stekla je proti njemu in se mu hrabro obesila na nos. Ni in ni ga spustila. Čez
tri ure je bik omagal. Prišel je kmet in bika za
uho odvlekel nazaj v hlev. Bik se je zbudil šele
zvečer. Bolel ga je nos in čudno se je počutil.
Pupi sem pripel medaljo, ker je vas
rešila pred bikom. Za nagrado sem ji dal kost
iz goveje juhe.
Samo Delalut, 3. r.

MOJA LJUBEZEN DO PSOV
ŽE OD MALIH NOG SO MI VŠEČ PSI.
VŠEČ SO MI VSE PASME, ŠE POSEBEJ PASMA BORDER COLLIE. PSE BORDER COLLIE SEM SPOZNALA PRI PRIJATELJICI
ANJI. Z NJO SEM ŠLA ŽE VELIKOKRAT
NA AGILITY. TAM SEM OPAZOVALA,
KAKO PSI SKAČEJO ČEZ OVIRE. OD
TAKRAT NAPREJ SEM SE ŠE POSEBEJ
NAVDUŠILA ZA PSE. TUDI SAMA SEM
JIH IMELA MOŽNOST VEČKRAT PELJATI NA SPREHOD. KER PA DOMA ZA ENKRAT ŠE NIMAMO DOVOLJ PROSTORA,
MI JE ATI OBLJUBIL, DA BOM PSA DOBILA, KO BOMO PODRLI HLEV. TUDI MOJ

BRAT ROK IMA RAD PSE, ZATO SVA SE
ODLOČILA, DA BOVA PSA, KO GA BOMO
DOBILI, ČUVALA OBA. ZMENILA SVA SE,
DA GA BOVA PELJALA NA SPREHOD, SE
IGRALA Z NJIM IN GA PELJALA NA AGILITY. MAMI MI JE ZA ZAČETEK KUPILA
KNJIGO O PSIH. POZNAM PRIJATELJICO
ŽIVO, KI IMA PSICO BRINO. Z NJO SVA
SE ŽE VELIKOKRAT DOBILI IN SE SKUPAJ Z BRINO ZABAVALI. BRINO SEM ŽE
VEČKRAT PELJALA NA SPREHOD TER
JI GOVORILA, KAJ MORA DELATI. OD
TAKRAT NAPREJ SVA Z ŽIVO ZELO DOBRI PRIJATELJICI
TAJDA STOKUĆA, 5.r

Uganki

Sneženi mož

(Vera Albreht)

PO TEJ TRDI, GLADKI VODI
ČLOVEK LAHKO TUDI HODI,
TODA NAJ OPREZEN BO –
ZVRNE SE NA NOS LAHKO.
(Danilo Gorišek)

Led

SMEŠEN DEBELUŠEN MOŽ
PTIČK NE MARA NITI ROŽ.
KO POSIJE SONCE VROČE,
KAR DO SMRTI SE RAZJOČE.

Dobrave | december 2010

25

POBARVANKA
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Vrtec Škofja Loka – oddelek Tinka
Tonka Reteče
Novo šolsko leto 2010–2011 smo začeli z
novim imenom oddelka. Iz Pikapolonice smo
se preimenovali v Tinka Tonko.
Sama skupina otrok je letos kar pisana, saj
imamo sedem otrok letnika 2007, tj. Starih 3
leta, tri otroke letnika 2006, ki so stari 4 leta,
deset otrok letnika 2005 (imajo 5 let) in enega, ki je dopolnil 6 let.
V jeseni, ko je vrtec spet odprl vrata na
oš, med poletnimi počitnicami namreč gostujemo v enoti Pedenjped, se je 11 otrokom,
ki niso šli v 1. razred, pridružilo še 7 novincev, 3 otroci pa so prišli iz drugih enot.
Prav tako smo pridobili dodatno
strokovno pomoč. Da se vaši otroci dobro
počutijo, pa v oddelku Reteče skrbimo:
Jerica Podpečan – vzgojiteljica vodja oddelka,
Iztok Orešnik – vzgojitelj pomočnik,
Marija Stopar – vzgojiteljica pomočnica, ki je
zaposlena za polovični delovni čas.
Tudi letos imamo nekatere prednostne
naloge, in sicer:
• ekologija,
• bralna značka,
• zlati sonček,
• cici vesela šola,
• pasavček,
• varno s soncem.
Posebno pozornost pa namenjamo
ljudskemu izročilu, ki se nam bo prepletalo v
dejavnostih skozi celo leto:
• Prepevanje ljudskih pesmi, spoznavanje
običajev,
• Obiskali bomo kmetijo, spekli kruh v
krušni peči,
• Pripravili bomo razstavo starih predmetov,

• Oblikovali bomo dražgoške kruhke,
• Skupaj s starši bomo izvedli srečanje na to
temo.
Poleg omenjenega pa bodo starši skupaj z otroki izdelali svoje družinsko drevo, s
čimer bomo utrjevali sorodstvene vezi.
Včasih bomo priredili zabavo in si za temo
izbrali določeno barvo, npr. Oblačila, igrače,
risanje …
Pa še nekaj o pravljicah:
Mnogi trdijo, da pravljic ni več. To ni res!
Pravljice so.
Pravljice so čudeži drobnih doživetj.
Pravljice so sanje sredi belega dne.
Pravljice so potovanje v skrivne dežele preteklosti.
Pravljice so sončni žarki otroštva.
Pravljice so male skrivnosti malih ljudi.
Pravljice so fantastični drobci čudovitih slik
življenja.
Pravljica sva jaz in ti.
(F. Frančič)
Vsi skupaj poskrbimo, da bodo čudeži pravljic živeli naprej!
Jerica Podpečan
vzgojiteljica
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Šport na vasi
Leto 2010 je bilo dokaj uspešno. Nadaljevala se je izgradnja nogometnega športnega
parka na Produ, kjer smo z veliko udarniškimi
urami uspeli v veliki meri dokončati garderobni objekt in njegovo okolico, uredili namakalni sistem, lotili smo se tudi širitve nogometnega igrišča in začela se je priprava
terena za pomožno igrišče z umetno travo, ki
bi ga radi dokončali v prihodnjem letu. Ob tej
priložnosti bi rad pohvalil vse člane društva,
ki ste z udarniškim delom kakor koli pripomogli k izgradnji nogometnega parka.
Na športnem področju smo lahko najbolj veseli množičnosti v naši nogometni šoli,
kar nam daje zagotovilo, da bomo tudi v prihodnje gledali kvaliteten nogomet. Članska
ekipa je po slabem začetku dobro igrala v
1. gorenjski ligi, v istem rangu tekmovanja
uspešno nastopajo tudi namiznoteniški igralci. Družina Bertoncelj pobira zmage v
gorenjskem pokalu v tekih, triatlonci smo bili
uspešni tudi na triatlonu jeklenih. Podrobnosti vam bomo predstavili v spodnjih prispevkih.

Teki, kolesarjenje in veslanje
Letošnje tekaško sezono so zaznamovale poškodbe in prezasedenost z delom,
zato se nismo toliko udeleževali tekaških prireditev v drugi polovici leta. Kljub temu smo
v Gorenjskem pokalu v tekih nadaljevali z uspehi. Odlične uspehe so dosegali predvsem
člani športne družine Bertoncelj vseh generacij: Andrej je v kategoriji nad sedemdeset let
dosegel skupno 2. mesto, na posameznih tekmah pa je trikrat zmagal in bil drugi, dvakrat

ŠPORT

pa je bil tretji. Peter je v kategoriji deset let
mlajših dosegel skupno 3. mesto, od tega je
dvakrat zmagal, trikrat je bil drugi, dvakrat pa
tretji. Uroš je bil v najmočnejši kategoriji do
40 let, kjer nastopa tudi par reprezentantov,
skupno 5., v posameznih tekmah pa je bil enkrat drugi in dvakrat tretji. Med najmlajšimi
sta tekmovala tudi Uroševa hčerka Maša, ki se
je skupno uvrstila na 3. mesto z dvema drugima in tretjima mestoma, uspešen pa je bil tudi
Matic, ki se je skupno ravno tako uvrstil na 3.
mesto, enkrat je bil drugi, trikrat pa tretji. Vse
čestitke družini, ki v treh generacijah dosega
tako dobre rezultate. Upam, da bodo še dolgo
nadaljevali v takšnem tempu.
Letošnje leto smo se zopet več
udeleževali kajakaških prireditev, saj smo
sodelovali kar na petih različnih tekmah:
otvoritvi sezone na Bohinjskem jezeru, kjer je
na pet kilometrov nastopil Janez Križaj in tekmo končal s 5. mestom v kategoriji do 40 let.
Naslednja tekma je bila zopet v Bohinju konec
julija, mednarodni maraton na 20 km, kjer
smo nastopili Tamara Bobnar, 3. med rekreativkami, Jože Hafner, ki je bil med rekreativci
do 50 let 2., skupno pa 9. in Metod Bobnar, ki
se je med rekreativci do 50 let uvrstil na 13.
mesto. Naslednja tekma je bila mednarodni
spust po močno narasli Savi sredi septembra
od slovensko-hrvaške meje do Zagreba, kjer je
bil Jože Hafner 2. v svoji kategoriji. V začetku
oktobra smo se udeležili tekme ob zaključku
sezone v Bohinju. Tamara Bobnar in Jože
Hafner sta zmagala pri rekreativcih, Janez
Križaj pa se je uvrstil na 3. mesto.
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Na tekmah pred triatlonom jeklenih smo
predvsem testirali svojo pripravljenost in
novo opremo za tekmo vseh tekem – triatlon jeklenih v Bohinju. Godešani smo se ga
udeležili zopet v velikem številu, saj se nas je
udeležilo kar trinajst, med njimi drugič tudi
ženska tekmovalka, Tamara Bobnar. S svojim
nastopom je zadovoljila svoja pričakovanja, saj
je osvojila 2. mesto med ženskami in zmagala v kategoriji do 30 let. Zaostala je samo za
zmagovalko Teo Lapajna iz Škofje Loke. Tudi
moški predstavniki smo kljub vedno ostrejši
konkurenci dokazali, da se lahko merimo z
najboljšimi. Najbolje se je odrezal Uroš Bertoncelj, ki je ponovil lansko skupno 5. mesto,
Iztok Avguštin je bil 12., mesto za njim se je
uvrstil Rok Bertoncelj. Uvrstitve ostalih pa so:
Marko Bečan 16., Jože Hafner 22., Tone Jamnik 25., Štefan Križaj 49., Metod Bobnar 53.,
Matej Mihovec 61. in Janez Lukančič 76., medtem ko je Jaka Debenc zaradi težav s kolesom
odstopil. Janez Križaj je nastopil v štafeti, v
posameznih kategorijah sta se Iztok in Marko
uvrstila na 2. mesto, Uroš in Matej pa na 3.

Kolesarski izlet v Francijo
Kolesarskih tekem se v letošnjem letu nismo
udeleževali veliko, zato tudi kakšnih posebnih uspehov nismo imeli. V mesecu juniju
smo se Metod, Janez, Iztok, Rok, Uroš in Jože
odpravili z dvema kamperjema na kolesarski
izlet v Francijo. Naša želja je bila, da prevozimo legendarne vzpone Tour de Francea v zahodnih Alpah, med njimi najbolj znan vetrovni vrh Mont Ventoux. Po celodnevni vožnji
smo prespali pod Mont Ventouxom, kjer smo
naslednje jutro tudi začeli kolesariti. Čakal nas
je 25 km dolg vzpon z višinsko razliko 1250
m. Posebnost Mont Ventouxa je v tem, da je
zadnjih 5 km ceste pokrajina povsem gola, kot
30
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bi se vozil po Luni. V preteklosti so ves gozd
izsekali zaradi potrebe marseillske ladjedelnice. Morda je razlika v primerjavi z Luno le
v tem, da tam ne piha, na Mont Ventouxu pa
je vleklo tudi do 70 km/h. Vožnja v takšnem
vremenu je kar zanimiva. Z vrha gore smo
se spustili na drugo stran do mesteca Sault,
se ustavili na pivu in se zopet vrnili na vrh.
Dolžina ceste z druge strani je 21 km, višinska
razlika pa skoraj 1600 m, par odsekov pa je zelo
strmih. Kljub utrujenosti smo se vsi zadovoljni vrnili do kamperjev. Ko smo obnovili zalogo energije, smo se odpeljali novim vzponom
naproti. Naslednji vzpon je ravno tako legendaren Alpe d' Huer, kjer je dva tedna kasneje
naš profesionalni kolesar Jani Brajkovič deklasiral najboljšega kolesarja na svetu, Alberta
Contadorja, in si privozil skupno zmago na
Criterie du Daufhine. Vzpon je dolg 13 km
z višinsko razliko skoraj 1100 m. Zanimivost
tega vzpona je bila, da je ravno tistega dne tri
tisoč Nizozemcev kolesarilo šestkrat do vrha
in nazaj, kar znese skupni vzpon 6600 m,
dolžina pa skoraj 150 km. Njihov namen je
bil zbiranje denarja za sklad boja proti raku.
Poleg množice kolesarjev je bilo še mnogokrat
več njihovih navijačev, ki so skoraj na vsaki
serpentini pripravili nepozabno vzdušje z
različnimi inštrumenti. Na eni od serpentin
je bil celotni pihalni orkester. Ko smo osvojili
vrh, smo se odpravili proti prelazu Glandon
na višini 1940 m nad morjem. Sam vzpon je
dolg 24 km z višinsko razliko 1300 m. Cesta
proti vrhu se vije med neskončnimi pašniki,
ki so prava sprostitev za oči. Vsaj nekaj, kajti
noge so proti vrhu že močno pekle. V popoldanskem času smo se vrnili do kamperjev in
zopet obnovili potrošeno energijo. Naslednje jutro smo se s kamperjema prepeljali do
vznožja enega najbolj znanih prelazov Col de
Galibier, do katerega vodi 28 km klanca preko

prelaza Col de Telegraphe. Vzpon je dolg
28 km, skupna višinska
razlika pa znaša skoraj
2000 m. Za vzpon smo
porabili skoraj dve uri
in pol, kar je za tretji
dan kolesarjenja zelo
težko. Na sam prelaz ni
bilo mogoče priti brez
plezanja preko snežnih
zametov, kar sta Iztok
in Uroš tudi storila. Na
prelazu, ki je na višini
2645 m, je bilo namreč
še skoraj en meter
snega. Če je bil vzpon Udeleženci izleta v Francijo
bil jesenski del za novince odličen: 5 zmag, 2
naporen, pa je bil spust
toliko lepši, še zlasti če veš, da bo to zadnji. Že neodločeni tekmi in 4 porazi z osvojenimi 17
takoj po zaključku kolesarjenja prelazov smo točkami. Ti uspehi so plod predvsem resnosti
se začeli vračati proti domu. Prenočili smo ob pri treningu skozi celotno jesen, čeprav je bilo
Gardskem jezeru. Prevozili smo tudi cesto ok- pri zadnjih kolih čutiti že nekoliko popuščanja.
rog jezera v dolžini 146 km – presenetljivo je, To se je še bolj izrazilo v spomladanskem delu,
da smo naredili tudi 600 m višinske razlike, ko je resnost na treningih močno upadla, s tem
kljub dejstvu, da smo kolesarili okrog jezera. pa so bili povezani tudi rezultati. Ekipa je v
Izlet je bil zanimiva izkušnja, saj smo se lahko spomladanskem delu iztržila samo dve zmagi,
sproti dogovarjali za plan naslednjega dne. dvakrat igrala neodločeno in kar sedemkrat
Kamperja sta se izkazala za odlična, saj se nam izgubila. Ker je bila nasprotna ekipa Kranjska
ni bilo potrebno po nepotrebnem voziti po Gora v spomladanskem delu zelo uspešna,
ravnih cestah. Nad izletom v Francijo smo bili smo se že bali, da bo naša ekipa v ligi ostala
tako navdušeni, da razmišljamo, da bi nasled- samo eno sezono. Na srečo se to ni zgodilo, saj
nje leto prekolesarili še Pireneje na zahodu so osvojili končno 8. mesto.
Francije.

Spremenljivi
nastopi
gometne članske ekipe

no-

V sezoni 2009/10 je članska ekipa Kondorja
prvo leto nastopala v 1. gorenjski nogometni
ligi. Kot smo poročali v prejšnjih Dobravah, je
Dobrave | december 2010
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Začetek sezone 2010/11
pa je bil za naše
nogometaše
skoraj
katastrofalen.
Zaradi
poškodb in kartonov
je bila ekipa oslabljena,
saj so manjkali številni
nogometaši. V prvih
petih kolih so iztržili
samo tri točke za zmago proti Bohinju na
Produ. Predvsem je
bil boleč poraz proti
novincu v ligi, Hrastju,
ki so ga po katastrofalni igri zabeležili doma.
Zaradi slabih rezultatov Članska nogometna ekipa Kondor Godešič
in razhajanj med trendva poraza, od katerih je bil predvsem poraz
erjem in igralci smo se sporazumno razšli z z Bitnjami, tudi novincem v ligi, nepotreben.
Branetom Božičem (povod je bila tudi polletSpomladanski del tekmovanja bo zelo
na prepoved zaradi nešportne poteze). Ekipo zanimiv, saj si nobena ekipa v boju za obsje prevzel Ljubljančan Jože Kolmanko, ki je tanek ni zagotovila dobrega izhodišča. V nev preteklosti igral za NK Kondor in tudi tre- varnosti so ekipe od petega mesta navzdol, saj
niral mlajše ekipe. Z novim trenerjem so prišli bosta najverjetneje iz 3. slovenske lige izpadli
tudi uspehi, saj je ekipa v zadnjih šestih kolih dve ekipi, kar posledično pomeni, da bodo iz
zabeležila tri zmage, en neodločen rezultat in 1. gorenjske lige izpadle tri ekipe. Naša ekipa
ima torej samo dve točki prednosti
pred potencialnim mestom izpada. Poleg tega je v spomladanskem
delu razpored izredno težak, saj na
Godešič prihajajo vse ekipe z vrha
lestvice, kar bo otežilo zbiranje točk
doma. Igralci so se na sestanku zavezali, da bodo tudi pozimi pridno trenirali in spomladanski del
dočakali kar najbolje pripravljeni.
Poleg tega se bo ekipa okrepila tudi z
nekaj igralci, s katerimi smo se pogovarjali že poleti, vendar do dogovora
še ni prišlo.
32
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Garderobe na nogometnem
igrišču in ureditev igrišč
Postavitev garderob v letu 2009 je bil največji
zalogaj investicij v nogometni kompleks, ki
jih je do sedaj ŠD Kondor uspel realizirati s
pomočjo Občine Škofja Loka. Ker pa so bile
garderobe narejene le do te faze, da jih je bilo
možno uporabljati, saj razen samih kontejnerjev in strehe še ni bilo ničesar, smo se spomladi
lotili urejanja okolice garderob. Na mesta, kjer
smo nameravali položiti tlakovce, smo navozili pesek in ga zravnali in utrdili, na mestih,
kjer naj bi bila trava, pa smo navozili zemljo
in jo zravnali ter zasejali travo. Okrog samih
garderob smo položili okrog 130 m2 tlakovcev
in s tem preprečili vstop peska v garderobe.
Jani Rep je namestil še dve pipi za pranje nogometnih čevljev, da si jih nogometaši lahko
očistijo, preden odidejo v slačilnice.
Spomladi smo pričeli z napeljavo namakalnega sistema. Vzdolž igrišča smo v tla
položili tricolsko cev z dvema dodatnima odvzemoma vode, Jani pa jih je opremil z armaturami. Od vodovodnih jaškov do razpršilnih
šob na igrišču uporabljamo gasilske cevi, ki
nam jih je podarilo PGD Godešič, za kar se
jim zahvaljujemo. S tremi razpršilnimi šobami
lahko zalivamo skoraj dve tretjini igrišča
istočasno, saj je premer enega do 50 metrov.
Že spomladi smo kupili opaž za prekritje
kontejnerjev. Dela smo se lotili septembra in
v petih delovnih akcijah, pri katerih smo bili
najbolj aktivni Tomaž Krajnik, Borut Bobnar
in Jože Hafner, načrtovano delo tudi opravili.
Videz objekta je sedaj mnogo prijaznejši, ni pa
še dokončen, saj moramo urediti še severno
steno.
V poletnem času smo čistili igrišče
z izrezovanjem trpotca. Najverjetneje si je
naključni sprehajalec mislil, da nismo čisto pri

pravi, vendar se je jeseni izkazalo, da smo naredili zelo dobro delo. S tremi delovnimi akcijami smo očistili dve tretjini igrišča. Po nekaj
mesecih je bila trava na očiščenem delu mnogo gostejša, kar je bil tudi cilj naših delovnih
akcij.
Jeseni smo začeli s čiščenjem gozda
vzdolž igrišča in na njegovi južni strani. Namen čiščenja gozda je, da igrišče razširimo za
približno pet metrov in postavimo zaščitne
mreže za južnim golom, kar smo v novembru
tudi realizirali. Poleg tega bo trava na igrišču
lepše uspevala, ker bo več sonca. Drevesa je
podrl Marjan Povše - Jakov, večje kose lesa so
odpeljali lastniki, manjše pa je pospravil Ivo
Pejič. Poleg tega je Marjan počistil tudi teren
za bodoče pomožno igrišče z umetno travo v
velikosti 40 x 53 m na severozahodnem delu
kompleksa.
V novembru smo pripravili vlogo za
ureditev športnega kompleksa in jo oddali na
Fundacijo za šport, kjer smo zaprosili za pomoč
pri dokončanju nogometnega kompleksa, ki
vključuje razširitev igrišča, razsvetljavo igrišča
in gradnjo pomožnega igrišča z umetno travo.
Ocenjena vrednost celotnega projekta je okrog 175.000 €. Za vlogo smo pridobili soglasja
tudi od Nogometne zveze Slovenije, Občine
Škofja Loka in ostalih športnih organizacij v
Škofji Loki. Upam, da bomo z vlogo uspešni in
v naslednjem letu kompleks tudi dokončali.
Veseli me, da smo vse akcije izvedli
udarniško. Udeležba je bila vsaj v začetni fazi
visoka, kasneje pa se je nekoliko zmanjšala,
vendar smo še vedno naredili vse, kar smo
načrtovali.
dr. Jože Hafner,
predsednik ŠD Kondor
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Nogomet otroci – jesen 2010
Sedaj, ko se leto 2010 počasi
zaključuje, je čas, da potegnemo
črto pod jesenski del sezone tudi
pri otroških selekcijah. Kar se tiče
organiziranosti otroškega nogometa na Godešiču, je letošnje leto
podobno lanskemu.

U8

Samostojno pod imenom NK Kondor nastopa ekipa
najmlajših cicibanov U8. Trenerja Drago in Matej imata kar
veliko dela, saj je letošnja ekipa
fantičev, rojenih leta 2002 ali kas- Ekipa U8
neje, zelo številčna. Kar okrog 20
nadobudnežev se spoznava z osnovami nogometa. No, nekateri ga igrajo že tretje ali četrto
leto in to se še kako pozna. Na vseh štirih
letošnjih
turnirjih so bili v vrhu in
povem vam, da za
godeški nogomet ni
bojazni. Prav posebej bi pohvalil trenerja, ki sta se z veliko izkušenj lotila
dela na pravi način.

U10

Ekipa U10
igra pod nazivom
NK Kondor Polet.
Že ime samo pove,
da gre za skupno
ekipo, ki jo sestavljajo dečki, ki so
34
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prve korake naredili pri nas na Godešiču in pri
Svetem Duhu. S številčnostjo tako ni nobenih
težav, še manj pa z rezultati. Na lestvici 2. gorenjske lige so po jesenskem delu na vrhu in

obeta se napredovanje v višjo ligo. Trenerska
ekipa je ostala ista, Mare in Boštjan jim odkrivata skrivnosti nogometa, dečki pa pridno
poslušajo in prav veselje jih je gledati.

in poleg tega, da imamo težave s termini, je
sploh v jesenskem času velika ovira tudi blato.
Na sedanjem edinem igrišču trenirajo in igrajo tekme tako člani, veterani in U8, večino
treningov pa tu oddelajo tudi U10 in U12 (ostalo pri Sv. Duhu), včasih pa celo U14, ki je
U12
Tudi ekipa U12 igra skupaj s Svetim skupna ekipa z imenom Škofja Loka. V njej
Duhom, imenuje se torej NK Kondor Polet. Ti trenirajo igralci vseh treh loških klubov.
so šele asi! Po desetih krogih premočno, kar
Preko zime fantje seveda ne mirujeza 15 točk, vodijo pred ekipo NK Lesce. Po 32
odigranih srečanjih (po dveh ali štirih vsak jo. Pridno trenirajo v dvorani v Retečah, na
krog) imajo 23 zmag in 9 porazov z golom ra- Godešiču, Trati in v Škofji Loki. Ker pa bi obzlike, in sicer z rezultatom 122:33! Ekipo vodi dobje brez tekem postalo enolično, sodelujejo
tudi v zimskih ligah v Kranju in Šenčurju. In
Tadej Avguštin.
sploh jim ne gre slabo ...
Prav veseli smo, da delo z najmlajšimi Več o godeškem nogometu si lahko pogledate
tako lepo teče. Pogoji so vse boljši, vsi skupaj na: http://www.nkkondor.com.
Igor Pintar
pa že zelo težko pričakujemo igrišče z umetno
travo, saj je sedanje igrišče preobremenjeno

Ekipa U12
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Triinštirideset let igranja in
tekmovanja
Uradni začetki igranja in tekmovanja
namiznoteniških igralcev Športnega društva
»Kondor« segajo v leto 1967. Seveda pa se je
namizni tenis igral na Godešiču že nekaj let
prej v gasilskem domu.
Naj kot zanimivost omenim, da smo
prve loparje večinoma izdelali sami. Guma na
loparjih pa je bila uporabljena iz starih gumijastih škornjev.
Od
samega
začetka
pred
triinštiridesetimi leti za ekipo še vedno igrava dva – poleg pisca tega prispevka še Peter Bertoncelj. Več kot trideset let ekipa igra
tudi v prvi gorenjski namiznoteniški ligi in
medobčinski ligi Škofje Loke.
V sezoni 2009/10 smo v prvi gorenjski
ligi med desetimi ekipami osvojili šesto mesto.
V prvi ligi igramo tudi v sezoni 2010/11, kjer
pa bo boj za obstanek med najboljšimi gorenjskimi ekipami doslej najtežji, saj ostale ekipe
igrajo z igralci, ki tekmujejo v slovenskih ligah.
V medobčinski ligi Škofje Loke smo sezono
2009/10 med dvanajstimi ekipami zaključili
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na 5. mestu. Seveda pa tudi v sezoni 2010/11
tekmujemo v tej ligi, kjer pa letos tekmuje devet ekip.
Tekmovali smo tudi posamezno na
medobčinskem prvenstvu, kjer smo dosegli
zelo dobre rezultate. Razveseljivo pa je dejstvo, da se za namiznoteniške mize vračajo igralci, ki so pred leti začasno prekinili z igranjem. Dvorana Krajevne skupnosti je tako vsaj
trikrat na teden sedaj zasedena s tekmovanji
in rekreacijo.
Med zimskimi počitnicami v sekciji
pripravljamo predstavitev namiznega tenisa
za mlade od petega do dvanajstega leta. Vabilo
bo objavljeno na spletni strani Krajevne skupnosti Godešič in na plakatih.
Vsem krajanom, posebej pa še vsem
športnim navdušencem, želim v letu 2011 vse
dobro in obilico športnega zadovoljstva.
Za namiznoteniško sekcijo:

Janez Starman

Osolnik znova Kosovelju
tega se mi je poznala utrujenost od prejšnjega
tedna, ko sem nastopil na maratonu na 42 km v
Pragi. Na rekord sploh nisem računal. Šel sem
tekačev, je Mitja Kosovelj.
na zmago, čeprav tudi z drugim mestom ne bi
Devetnajsti tek na Osolnik je bil letošnja bil razočaran.« V zadnjem času se je posvečal
prva od sedmih tekem za slovenski pokal v tudi maratonu, v letošnji sezoni pa sta bili
njegovi največji tekmi v gorskem teku. Nastopil je na evropskem prvenstvu,
septembra pa seveda na domačem
svetovnem prvenstvu v Kamniku.
Njegov veliki cilj pa je povezan z
maratonom. Nastopiti želi na olimpijskih igrah v Londonu. »Do
izpolnitve norme mi ne manjka
več veliko, kakšna v redu tekma, v
redu vreme in prava skupina,« je
Kosovelj povedal na to temo. Mu je
pa letos kar nekaj zmanjkalo do rekorda Osolnika, katerega lastnik je
s časom 24 minut in 8 sekund prav
on. Rekord je iz leta 2007, letos
pa je za njim zaostal za dobro
Peter Bertoncelj (levo) in Tomaž Bobnar tik pred ciljem teka na
Zmagovalec devetnajstega teka na
Osolnik, na katerem je nastopilo 186

Osolnik.

gorskih tekih. Na startu je bilo
186 tekačev, od tega 130 na 4,7
kilometrov dolgi progi s 525 metri višinske razlike od Godešiča do
vrha Osolnika. Zmago sta slavila
favorita Mitja Kosovelj in Kaja
Obidič. Oba sta zaostala za rekordom proge, ki je bila blatna kot že
dolgo ne. Tekma je štela tudi za
državno prvenstvo za veterane.
Novogoričan Mitja Kosovelj je pojasnil, da na Godešič
ni prišel po rekord, temveč po
Utrinek s podelitve nagrad najboljšim iz ŠD Kondor
zmago: »Bilo je blatno, poleg
Dobrave | december 2010

37

minuto (25:14).
se na tek dobro pripravljal, najbolje doslej,« je
»Za rekord nidejal Uroš. Drugi je bil
sem bil dovolj
njegov mlajši brat Rok
motiviran. IzBertoncelj (skupno med
gubljal
sem
moškimi 33.), tretji pa
na vseh delih
Iztok Avguštin (skupno
proge, tudi ravn49.).
inski
začetek
Za ženskim rekorje bil malo
dom (28:33), ki ga je prav
prepočasen,« je
še dodal. Za 21
tako leta 2007 postavila
Mitjeva sestra Mateja
sekund je preTekaška
družina
Bertoncelj,
ki
se
redno
uvršča
na
stopničke
hitel lanskega
Kosovelj, je zaostala tudi
na tekih Gorenjskega pokala v rekreativnih tekih.Zadaj
letošnja zmagovalka, še
zmagovalca
Uroš, Andrej in Peter, spredaj Matic in Maša Bertoncelj
mladinka, 19-letna Kaja
Simona Aliča
iz
Vinharij
Obidič, ki je bila v cilju s
nad Poljanami, tretji pa je bil s časom 26:20 časom 29 minut in 44 sekund. Valerijo Mrak,
na 2. mestu najhitrejšo Gorenjko, je prehitela
Kamničan Sebastjan Zarnik.
Najboljši Godešan je bil Uroš Berton- za dobre tri minute. Na državnem prvenstvu
celj na 29. mestu, kljub temu da je nastopil za veterane sta brata Peter in Andrej Bertonbolan. »Za nastop sem se odločil šele tik pred celj v kategoriji tekačev starih 65 let in več osstartom. Tekel sem bolan, tako da dobrega vojila prvo in drugo mesto.
Maja Bertoncelj
časa nisem mogel pričakovati. Škoda, saj sem

WAKKA, WAKKA…
Biti del največjega športnega dogodka v letu
2010, skupaj s prijatelji v eni od najlepših
dežel na svetu, pomeni biti na svetovnem nogometnem prvenstvu v Južnoafriški republiki.
To leto je uspelo tudi nam Godešanom, ki smo
v skupini enajstih navdušencev doživeli, kaj v
svetu pomeni »najpomembnejša postranska
stvar«.

ljudi? Enostavno, če je seveda vprašanje: nogomet.
Ta isti večer je 60 Godešanov ob TV
prenosu padlo v nogometni delirij, ko je Dedić
zabil gol. Bife se je tresel od navdušenja, takoj
zatem pa je natakarici skoraj pošla sapa…zardi
nazdravljanja seveda! Nekaj sekund pred koncem tekme v Mariboru, se je varno umaknila
v kot, za vsak slučaj, če ne bi…, zmagali?! O pa
Godeški bife ŠD Kondor, november 2009
ja, o tem ni bilo dvoma, zmaga in s tem kvaliNa dan povratne kvalifikacijske tekme med fikacije na SP je bila zagotovljena. …in še ena
našimi Trigiji in Ruskimi medvedi smo tudi erupcija in tresenje kot pri zadnjem soškem
v dotičnem bifeju sprobali: kako naenkrat potresu.
spraviti v 20 kvadratnih metrov veliko sobo 60
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Še preden smo uspeli zajeti sapo in popiti naslednje pivo na uspeh, so začele padati ideje,
kako bi mi v Afriko…. Z avtom, z ladjo, z avionom…seveda in po godeško: kako s kolesom! Ni bilo dileme, nekaj od nas je zapriseglo: gremo tja dol in sicer štartamo z Godešiča
ob 12h, prva postaja ob 12.05 je Petačeva dolina…in tako naprej do Johannesburga.
Godešič, nekje med novoletnimi prazniki
2009/2010
Borut preko interneta relativno poceni najde letalske karte in sklenili smo, da se v dveh
dneh formira seznam potnikov.
Takoj po novem letu smo že imeli
karte na letalu iz Benetk proti Johannesburgu. Počasi nas je začel zajemati »rajzefiber« in
živčno surfanje po internetu, kje spati, kje dobiti vstopnice.
Na naše veliko veselje se nam iz srečnega
Maribora pridružita še Suzana in Andrej…, tako smo
iz enojezične godeške debate
»o tist'mu fuzbalu«, dodali še
debato »o totem fusbalu«.
Bife ŠD Kondor, 13.06.2010
Ta dan so bile misli zbegane,
nervozne: mater a bodo naši
preskočili tele Alžirce, ali smo
mogoče zgrešili s popotovanjem tja dol…
Mislim, da sta bila tisti
dan Godešič in Polokwane
telepatsko povezana. Vmes
je malo motil Maribor, ker je
Andrej stalno pošiljal eMeMeSe, pač, kako burno je v totem mestu. Prvo
tekmo so namreč morali naši nogometni
virtuozi odigrati sami, brez nas Godešanov.
Načrtovali smo namreč potovanje tako, da

smo si ogledali drugi dve tekmi z Ameriko in
Anglijo.
Koren, goooooool! Zopet potres na
Godešiču, pivo! Živci, še eno pivo za živce in
končno po popotresnem sunku: prva zmaga na nogometnem svetovnem prvenstvu
za Slovenijo. Smejali smo se in si pritrjevali
Matej, Nejc, Borut in Tomaž, nismo ga polomili, zdaj gremo s še večjim zanosom tja dol.
Godešič, GoCafe, 15.06.2010
Jap, štartali smo z Godešiča, ekipa nas devetih, Štajerca se nam pridružita v Afriki. V
avto smo obesili napis: Godešič - via Petačeva
dolina – Maribor - Jo-burg, via Colesberg Port Elizabeth – Capetown, ki smo ga tik pred
odhodom krstili, mi starejši fantje s pivom, sin
Matej s sokom in punce s kavo. Čez pet minut
smo že pomahali Petačevi dolini. V Benetkah
se nam je zdelo, da na letališču čakajo samo še

nas v zelenih majicah in s ponosnimi napisi: I
love Slovenia, I feel South Africa. Po zmagi v
Polokwaneju smo se pridušali in si lase postrigli na Trigija, kar pomeni na kratko
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postriženo zatilje z izstriženim Triglavom.
Johannesburg, Krugersdorp, 16.06.2010
Po 16 urah prekladanja po letalih smo srečno
pristali v največjem mestu JAR. Andrej je
bil že tam, ni zdržal, kako uro prej je odprl
južnoafriški brandy in nas pričakal z nasmehom…ter dobrodošlico.
Na letališču smo prevzeli kombi, za nas
pravcati mali bus z 11 sedeži, na katerega smo
zmontirali že prej omenjeni napis: Godešič –
Capetown. Vozilo z volanom na »narobe« strani sem prevzel jaz, po neprespani noči na letalu še en šok: vožnja po levi. Kljub vsemu smo
do večera uspeli priti do našega prenočišča v
Krugersdorpu, kakšnih 40km zahodno od Joburga.

oziroma natančneje: oblačenjem v navijaške
rekvizite, se je ogrelo. Temperatura je rasla
tudi pred samim stadionom, kjer se je plesalo, nazdravljalo in sklepalo nova prijateljstva. Naši navijaški rekviziti so bili zanimivi za
novinarje iz Brazilije, ZDA, Afrike in Evrope.
Najmlajši, Matej je celo dal interwiev za BBC.
Nejceva Andreja, Tomaževa Mateja, Borutova Ida in moja Suzana so za štos odigrale
krajšo nogometno tekmo z nadobudnimi
Američankami. Ve se, zmagajo Godešanke, ki
so jih milo rečeno: nažogale!
Rezultat z ZDA poznate in to kar smo
doživeli v prvem polčasu, ko so naši Trigiji
vodili z dva proti nič, se ne da opisati. Bralci
Dobrav nam morajo to oprostiti, ni besed…
Evforija se je malce polegla šele po končani
tekmi, ko so Američani vseeno
izenačili. Ta večer smo skupaj z
nogometaši pokazali, da imamo
Slovenci veliko športno srce. V
navijaški vnemi smo ostali brez
glasu.
Naslednji dan so nas v Krugersdorpu brazilski novinarji pozdravljali z »dober dan«in nič več niso
mešali Eslovenja z Eslovakio!
Nato
smo
preživeli
dva
dopustniška dneva v bližini mesta, na safariju RinoPark, kjer smo
božali male bele leve, občudovali
smo pokrajino in okolico Pretorie.
V vseh večjih krajih, je bila med 32
zastavami izobešena tudi slovenska. Toliko
slovenskih zastav ni
izobešenih niti pri nas doma ob največjih
praznikih.

Johannesburg, Ellis Park, 17.06.2010
Brrr, minus dve stopinji, kopalnica ledena…
kdo pravi da je v Afriki vroče. Ja, v tem delu
poznajo tudi zimo. Na planoti, na 1100
metrov nad morjem, kjer se nahaja večji del
JAR, je junija in julija zima, sicer suha, a ven- Johannesburg, Sandton, 19.06.2010
Ta dan smo v kombi busu gostili domačina,
darle mrzla.
Med pripravami na popoldansko tekmo Afrikaanerja, po imenu Johannes, ki nas
40
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je vodil po mestu zlata, diamantov, bogastva in revščine, Randsburg, center mesta,
Soweto, skozi revni township in zopet na
sever v bogati Sandton. In samo Godešani
slučajno vemo, da v Hyde Parku v hotelu
prebivajo naši nogometaši. Gremo tja, Jo-

dnevne temperature.
Tik pred popoldansko tekmo z Angleži
smo se ovili v naše zastave. Že na poti na
stadion Nelson Mandela Bay so nas ustavili slovenski navijači, Žirovci, Trboveljčani,
Kranjčani…
Seveda glavni dogodek za nas
navijače se je dogajal tik pred
tekmo ob stadionu. Druženje
z angleškimi in našimi navijači
smo podkrepili s pivom. »Še na
nobeni tekmi nismo prodali toliko piva« mi je odvrnil prijeten
temnopolti domačin, ko sem
ga prosil za rundo zlatorumene
pijače.
»Enge, enge, Eng(e)land« je
odmevalo na stadionu, saj so
Angleži vodili skoraj celotno
tekmo in smrtna tišina je nastala, ko so 10 minut pred koncem naši »zašuštrali« idealno
priložnost za izenačenje in napredovanje v naslednje kolo. Toda izgubiti proti
Angležem, z 1:0, ni sramota, je pa grenka
preizkušnja in še danes se sprašujem: kaj bi
bilo, če bi zadeli tudi naši…oziroma, kaj bi
bilo, če ne bi Američani v zadnjih sekundah
zadeli proti Alžircem!

hannes prebledi in pravi: »Dit nie moontlik
is”. Seveda je mogoče!: Tokrat nas dvanajst,
prispemo na hotelsko teraso in zmotimo
popoldanski počitek Handanoviću, Cesarju,
Mavriču, Šulerju, Jokiću... naši fantje so nas
lepo sprejeli, na kratko smo pokramljali in
se fotografirali. Šele na poti v naš hotel smo
dojeli, kaj smo doživeli...družili smo se z
našimi nogometaši, kar ni pravilo za nobeno Garden Route, Knysna, Stellenbosch, proti
rezprezatanco. Tokrat se je izkazalo: sreča je koncu junija 2010
Če bi radi videli raj na zemlji, mislim na
na strani pogumnih!
prelepo pokrajino, gozdove, nasade, obdeBloomfontein, Colesberg, Port Elizabeth, lanapolja, prijetna mesta s klasicistično holandsko in angleško arhitekturo, prijetna
23.06.2010
Dobrih tisoč kilometrov je za nami, iz suhe pristanišča, lagune in seveda golf igrišča,
in hladne planote smo se spustili v Port Eliz- potem se odpravite tja dol, na jug Afrike, kjer
abeth, kjer nas je pričakalo lepo sončno, top- se stikata Indijski in Atlantski ocean. Za vslo, a vlažno, vreme. Vpliv Indijskega oceana akim hribom novo presenečenje, nov pogled,
je pomenil prijetne noči in skoraj poletne novo darilo narave.
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Finale pa predstavlja vinorodna tal tu spodaj v Afriki. To mesto je še najmanj
pokrajina okoli mesteca Stellenbosch, 40 km afriško, pa čeprav so tudi tu v predmestjih revseverno od Capetowna.
na barakarska naselja, imenovani townshipi,
kjer na žalost kraljuje kriminal.
Kot povsod po državi, smo
bili tudi tukaj deležni pozdravov in čestitk. Marsikateremu
domačinu smo obrazložili, kje
v Evropi je naša majhna država,
ki se lahko postavi z odličnimi
nogometaši in temperamentnimi navijači. Tokrat smo »Great
hearts«, kot je za BBC rekel
Matej, pokazali tudi mi, enajsterica navijačev, enajsterica
srečnežev, ki je prepotovala več
kot 3500km po deželi kontrastov. Med skoraj tri tedenskem
potovanjem smo srečevali priGodeška odprava v JAR slikana z našimi reprezentanti
jazne domačine, ki so ponosni,
da so organizirali največji dogCapetown, 01.07 2010
odek 2010. Pred odhodom so nas nadobudni
»Če je to zima, naj kar traja!« je rekla Mateja. novinarji strašili, da je v JAR veliko krimiNajjužnejše afriško mesto Capetown nas je nala. To se je na srečo izkazalo za popolno
namreč sprejelo v soncu in z enkratnimi po- neresnico.
gledi s Table Mountaina na samo mesto, na
V imenu moškega dela ekipe lahko tudi
Rt Dobrega Upanja, na Atlantik in na Rob- zagotovim, da smo tam doli pili eno najboljših
ben Island, na otok, kjer se je zgodilo finale piv na svetu, Castle…, jedli odlične zrezke,
apartheida, enega najokrutnejših režimov za- steake! Nogomet, pivo, punce, hrana…to je
tiranja človeka nad človekom. Na tem otoku je naj! Pa recite drugače, če lahko!
Diski in njihovi Bafana Bafana, vuvubil 27.let zaprt tudi Nelson Mandela, človek,
ki ga spoštuje tako črna in bela Afrika, človek, zele, makarape, zakumi in Ayoba so besede,
ki ga spoštuje cel svet. S svojo preudarno poli- ki jih nikoli ne bomo pozabili, tako kot ne
tiko in modrostjo je rešil Južno Afriko pred bomo pozabili te prelepe dežele in vzdušja ob
svetovnem nogometnem prvenstvu.
državljansko vojno in kontra apartheidom.
Kaapstad, Kaapstadt, Sasekapa ali kakor koli
mu rečemo je eno najlepših mest v Afriki. »Ke nako« ali čas je, da vas pozdravim
Mila sredozemska klima in evropsko zasnoMatjaž Krajnik in preostala
vano mesto ter bližina vinorodne pokrajine je
ekipa Godešanov
premamila marsikaterega Evropejca, da je os42
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Konec Yugo zgodbe, začetek ... ?
Lanska sezona je bila polna sreče in uspehov,
letošnja pa njeno čisto nasprotje. Sezono smo
začeli s prenovljenim dirkalnikom – nov motor, menjalnik, podvozje – vse je bilo pripravljeno za uspeh. Naš cilj je bil ponoviti lanske rezultate dirk ali jih celo izboljšati, vendar nas je
konkurenca presenetila. Prišlo je nekaj novih
in zelo hitrih voznic in voznikov Yugotov, na
štart se je vrnilo nekaj dobrih povratnikov. V
tej sezoni sem nameraval odpeljati vse dirke, ki
štejejo za državno prvenstvo: Sevnica, Lučine,
Ilirska Bistrica (EP), SimonHohe ( Avstrija),
Buzet (Hrvaška, EP) ter Castelmonte (Italija).
Končni izkupiček je bil: tri uspešno odpeljane
dirke, velika doza strahu, adrenalinski šok in
želja po prestopu v višjo kategorijo.

dirko nam je dirkalnik odpovedal, tako da smo
ga odpeljali na servis v Idrijo. Na dan odhoda
na dirko je Yugotu odpovedal senzor za toploto motorja, ventilator za hlajenje motorja, nagajati je začel motor. Celo petkovo popoldne
smo z ekipo popravljali avto, da smo lahko v
poznih nočnih urah le odšli na dirko. Težave
so se zopet začele v soboto na treningih. Na
prvem treningu sem postavil tretji čas med
osmimi Yugoti in bil kar zadovoljen, saj sem
imel težave z zavorami in menjalnikom. Med
drugim treningom pa sem doživel najbolj
strašen trenutek v svoji vozniški karieri. Med
vožnjo pri hitrosti približno 150 km/h so mi
pred vstopom v zaprt levi ovinek odpovedale
zavore. Da je bila doza adrenalina polna, mi
je kompleten volanski mehanizem padel v naročje,
tako da sem se peljal samo
naravnost. Na mojo veliko
srečo je bila tam velika izletna cona, hkrati pa tudi kar
nekaj ljudi, ki ne poslušajo
varnostnikov, da je tam
izredno nevarno gledati
dirko. K sreči so se vsi do
časa umaknili, da sem nekako uspel avto zapeljati med
bale sena, ki so bile pripravljene, če se kdo od dirkačev
ne bi uspel ustaviti. Z ročno
zavoro in menjalnikom mi
je uspelo avto popolnoma umiriti. Ker sem
Sevnica – vožnja brez zavor
zaključil vsaj prvi trening, sem imel izpolnjen
pogoj za udeležbo na nedeljski dirki. Z ekipo
Dirka v Sevnici je povsem spremenila naše smo se odločili, da avto usposobimo in gremo
načrte in želje. Dva dni pred odhodom na v nedeljo na zmago. Prvo nedeljsko vožnjo
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sem kljub strahu in nezaupanju odpeljal
dobro in zasedel četrto mesto. Pred drugo
vožnjo je prišlo do hude nevihte in proglasili
so dežno dirko, kar pomeni, da moramo
dirkači na avto namestiti dežne gume. Sam
sem bil tega zelo vesel, saj sem vedel, da lahko
pridem na stopničke. Žal pa mi je dirkalnik
že pred odhodom iz boksov dal vedeti, da
bo ta vožnja nekaj posebnega, saj nikakor ni
želel normalno delovati. Že po štartu nisem
mogel lepo prestavljati, nato pa so mi zavore
zelo slabo prijele, tako da sem moral uporabiti ročno zavoro, da ni prišlo do trka. Žal je
najhujše sledilo dva ovinka kasneje, saj mi
je pri pospeševanju iz ovinka razneslo motor, pokvaril se je še menjalnik. Ker je nekaj
olja steklo po vroči izpušni cevi, se je pričelo
kaditi in vsi so mislili, da se je avto vžgal. Sam
nisem mogel pobegniti iz vozila, saj se zaradi

smo avto po približno treh mesecih ponovno
usposobili, žal pa je bil to zelo velik finančni
strošek. Primoran sem bil izpustiti domačo
dirko v Lučinah.

Ilirska Bistrica – dirka za evropsko prvenstvo
Dirka v Ilirski Bistrici šteje za evropsko prvenstvo. Tam se zberejo vsi, ki v dirkaškem športu
nekaj štejejo. Na štartu je bilo 15 voznikov
Yugotov. Z ekipo smo se malo v negotovosti odpravili na dirko, saj nismo vedeli, kaj
pričakovati. Žal smo tudi na tej dirki imeli
težave z menjalnikom, poleg tega me je bilo
strah, da se ponovi dogodek iz Sevnice, torej
da odpovejo zavore in da pride do nesreče. Na
tej dirki smo dosegli šesto mesto med 14 Yugoti, ki so uspeli zaključiti dirko. Sam rezultat ni bil kaj prida, bil pa je pokazatelj uspešnega povratka. Dokazali smo,
da kljub temu da smo ena najmanjših
in najmlajših ekip, ekipa z najmanj
sponzorji, lahko uspemo in pridemo še
daleč.

SimonHohe – osvojitev
tretjega mesta
Zadnja dirka, ki smo se je letos udeležili,

je bila dirka v SimonHohu v Avstriji.
Namen te dirke je bil preizkusiti nekaj
adrenalina in živcev nisem mogel odpeti, vid- novih nastavitev in drugih delov dirkalnika.
ljivost je bila nična. Na pomoč sta prihitela
Na treningih nam je nagajalo vreme, zaradi
gasilec in reševalka, ki sta mi pomagala zlesti dežja so bili časi slabši. Na sami dirki mi je v
iz dirkalnika. Na srečo ni bilo nič hujšega, le
prvi vožnji uspel odličen čas, v cilj sem pripelmotor je bil povsem raztreščen, menjalnik pa jal kot četrti Slovenec z dirkalnikom do 1400
v okvari. Želje ekipe, da postanemo državni
ccm in kot drugi Yugo. V drugi vožnji sem
prvaki, so v trenutku postale nedosegljive.
imel prometno nesrečo in se zaletel v izhod
Z veliko pomočjo ekipe in prijateljev
šikane, ki je bila postavljena za zmanjšanje
44
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hitrosti skozi vas. Škode ni bilo, izgubil pa
sem nekaj dragocenega časa. V zadnji vožnji
smo se z ekipo dogovorili, da gremo na vse ali
nič. Vožnja se mi je obrestovala, dosegel sem
odličen čas, ki me je na koncu pripeljal na
tretje mesto med Yugoti. Zaostal sem manj kot
0.5 sekunde za drugim mestom v Yugo pokalu in zasedel odlično peto mesto med vsemi
Slovenci z dirkalniki do 1400 ccm. Na tej dirki
je bilo na štartu osem Yugotov in pet drugih
dirkalnikov do 1400 ccm.

Zaključek sezone in visoki cilji
Zadnji dve dirki na Hrvaškem in v Italiji smo izpustili, ker ni bilo možnosti, da bi se
z ekipo pripeljali med tri najhitrejše voznike
v Sloveniji v Yugo pokalu ali med voznike do
1400 ccm. Tekom letošnje sezone smo dobili nove izkušnje, nova poznanstva ter veliko
novega znanja, ki ga bomo poskusili v prihodnje čim bolje izkoristiti. Žal pa je tako, da

kljub temu da je Yugo vrhunsko pripravljen,
med najhitrejše slovenske voznike dirkalnikov
do 1400 ccm ne moremo več priti. Zmagovalec letošnje sezone med dirkači do 1400 ccm je
Denis Savič, ki vozi Roverja Mg Zr 105 in ima
samo sekvenčni menjalnik vreden več, kot je
vredna moja cela sezona.
Zelo velika želja naše ekipe je nov
dirkalnik in prestop v divizijo višje, tako da bi
vozili med dirkači, ki imajo dirkalnike s pogonom samo na en par koles in atmosferske
motorje do 2000 ccm. V ekipi upamo in si
želimo, da nam uspe zbrati toliko denarja, da se
drugo leto predstavimo z drugim dirkalnikom
in da posežemo v boj za državne prvake do
2000 ccm. Če nam te želje ne uspe izpolniti v
prihodnji sezoni, si bomo vzeli malo pavze in
se za kako leto preselili med gledalce.
Ob tej priliki se še enkrat zahvaljujem za
pomoč svoji odlični ekipi in vsem, ki mi vedno stojijo ob strani in pomagajo pri pripravah
in vzdrževanju avta.
Blaž Jenko
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ZAHVALA
Zahvala
Zahvaljujemo se vsem sorodnikom, prijateljem, vaščanom Godešiča,
znancem in kolektivu Starman, ki ste pospremili našega Miha na
njegovi zadnji poti, ter nam tako ali drugače pomagali v teh težkih
trenutkih.
družina Krajnik iz Prevalj

OBVESTILO
Vabimo vas k sodelovanju pri ustvarjanju Dobrav.
Vsi ki bi radi kaj napisali, lahko napisan prispevek pošljete
na elektronski naslov info@godesic.si, ali pa na eletronski
naslov novinec.matej@siol.net.
Rok za oddajo člankov za naslednje Decemberske dobrave
je do konca novembra.
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