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Sprehajalka

5mledniku ·»flancali«

srecala medveda

lzmenjava domacih sadik in semen je tudi letos uspela. Med obiskovalci veliko mlajsih, tudi moskih.
Sprehajalka je nanj naletela v soboto zjutraj v
z~ledju Koroske Bele.

MATA BERTONCELf
Smlednik - Flancanje v
Smledmiku je potekalo v obliki akcije Podari flanco! Domace sadike in semena so
si obiskovalci . na stojnicah
pred . kultumim. domom v
Smled.ruku lahko izmenjavali kar tr:i dni - med 12. in
14.majem.
Izbor je bil raznolik. Zelo
bogataje bila ponudba parad.iznikov. Vseh skupaj jih je

ANASUBIC

»Najpomembiieje je, da
poskusamo ohraniti tista
znanja o pridelavi svoje
hrane, ki jih se imamo, in
jib seveda nadgrajevati z
vsalmletnimi Wrusnjami
0

glede vremena, semen,
prsti ...«

Na stojnicah je bilo ves cas zivahno. Sadike ~0 menjal~ la.stnike. / Foto: Maja Bertoncelj

bilo vec kot dvajset vrst, od
klasike volovsko srce do crnih in celo rumeno-modrih. »Na stojnicah je ves cas
zi.vahno. Sadike menjajo lastnike. Na izbiro so zelenjava, zelisca, roze, najde se tudi
kaksna okrasna grmovnica.
Ljudje . prihajajo iz celotne
medvoske obcine in tudi od
drugje. Se posebej nas veseli,
da so med njirni tudi ~jsL

Zelimo obujati tradicijo,« je
povedala Urska Sesek, predsednica Drustva· za ustno
zgodovino, v okviru katerega je ze 19. leto potekal ta dogodek. V casu nasega obiska
je - zanirnivo-prihajalo najvec moskih, tudi mlajsih. v
drustvu so veseli, da se ljudje zavedajo pomena doma
pridelane hrane. Na dogodku, kot je Flancanje, dobijo
tudi veliko nasvetov, pr~a

se znanje. »Najporrienibneje je, da poskusamo .ohraniti tista znanja o pridelavi svoje hrane, ki jih se irnamo, in
jih seveda nadgrajevati z vsakoletnimi izkusnjami glede
vremena, semen, prsti, vzgoje posameznih vrst zelenjave, zit, sadja ... In vse to medsebojno izmenjevati. Samo
V skupnosti, ce bomo drzali
skupaj, tako kot so to delale
generacije nasih prednikov,

Na Flancanju se je tudi prepevalo, za kar so p·oskrbeli pevci Mesanega pevskega zbora
Smleski zai'ek., Foto: )anez $troja n
.
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bomo obstali,« . razmislja
Fani Sesek, prav tako clanica drustva.
Obiskovalci so si poleg iz.
menjave sadiklahko ogledali Vaski vrtna Trgusv. Urha,
za lqi.terega clanice drustva
in domacini zelo lepo skrbijo. Na voljo so bile brosure
o kulturni dediscini in se
cem. Dolgcas ni bilo niti otrokom, ki so resevali kviz,
ki jih je popeljal po Vaskern
vrtu in zgodovinskem jedru Smlednika. Za .pravilno resitev jih je cakala ·nagrada. Izbrali so lahko sadiko in se posladkali. Na Flancanju se·. je tudi pn/pevalo, za kar so poskrbeli'pevci Mesanega pevskega zbora Smleski zarek. Vi-ska Sesek in Franci Jenko iz Turisticnega drustva · Hrase. pa
sta se ob zakljucku_oblekla
V gorenj~t~ praznicno noso
laneckih moz fu zena iz 19.
. stoletja. Gre za rekonstruk, cij9 originalnih oblacil, ki jo
je dala izdelati KS Smlednik
s sredstvi Evropskega sklada
za razvoj podezelja.
Naj sadike sedaj rastejo in
semena bogato obrodijo!
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vremenska napoved

Koroska Bela ...: Te dni je na
Facebooku zaokrozila informacija, da so v zaledju Koroske Bele (Konicev stan) v
soboto ob pol osmih zjutraj
opazili medveda. Za pojasnila smo se obrnili na Blafa Cemeta iz blejske obmocne enote Zavoda za gozdove,
ki je povedal, da je informacijo preveril pri lovcih in da
je v soboto na omenjeni lokaciji prislo do bliznjega srelanja medveda in sprehajalke, ki se je mocno prestrasila. Lovci so lanalu preverili
mesto srecanja, a niso nasli sledi ali drugih znakovprisotnosti medveda.
C:eme je tudi pojasnil, da
so se aktivnosti medvedov
v zadnjem mesecu povecale, kar je znacilnost medvedje populacije (iskanje novih
teritorijev in hrane). Predvsem mlajsi medvedi so pri
iskanju novih teritorijev 6o1f"
aktivni.

»Trenutno v sodelovanju
z lovci poteka zbiranje informacij o prisotnosti velikih zveri za obdobje od fe.
bruarja do maja,« je razlozil Ceme in dodal, da podatki s strani lovskih dru.zin
ze prihajajo in. da ze irnajo
prve ocene stevilcnosti. Stanje ne odstopna od preteklih· Iet. Na Zgomjem Gorenjskem se na obmocju
Zahodnih Karavank pojavlja en medved, dva ali trije so na sirsem obmocju Jelovice, prav toliko pa naj bi
jih bilo na sirsem obmocju
Pokljuke. »Skod letos se ni
bilo, bp.o pa je nekaj neprijetnih situacij . Najbolj iz.
stopa zadnje srecanje in en
nocni sprehod medveda po
vrtu v Mostah pri Zirovnici.
V Mostah je medved preckal
vrt, pri tern pa pustil sledi.
Razlogov za pretirano skrb
ni, vsekakor bi pa pozval vse
sprehajalcepsov,dajihirna·· jcr pod nadzoro=.« je dodaJ
Blaz Ceme.

KRATKE NOVICE
V petek Dan zdravja v Radovljici
Ra~ovljica-Zdravstver:iovzgojni center Radovljica V petek, 20.
maja, sh1paj z _Obcino Radovljica na Vurnikovem trgu med
10. in 15. uro pripravlja Dan zdravja. Na stojnicah se bodo
predstavili izvajalci programa Svit, fiiioterapevti, kineziologi,
psihologinja ... Zdravstveni delavci bodo opravljali meritve, s
katerimi se prepoznavajo dejavniki tveganja_za bolezni srca
in ozilja, sodelovali bodo tudi izvajalci projekta Ozivimo srce
in dijaki Srednje zdravstvene sole Jesenice. Sodelovali bodo
tudi izvajalci zobne preventive. Po dogodku boob 17. uri v
Knjiznid A. T. Linharta predavanje z naslovom Program Svit
na Gorenjskem.

Odprli park japonskih cesenj
Vir pri Domzalah- Obcina Domzale je v sredo, 11 . maja, na
Viru pri Domzalah odprla na novo zasajen park, ki krasi brezino reke Kamniska Bistrica in so ga poimenovali Park japonskih
cesenj Sakura. Japonske cesnje (kar 85 dreves) so zasadili v
spomin na olimpijske in paralimpijske igre v Tokiu 2020 ter na
30. obletnico vzpostavitve diplomatskih odnosovmed Japonsko in Slovenijo. Nasad japonskih cesenj je donirala skupina
Kansai Helios, pobudo za zasaditev pa je podal veleposlanik
Japonske v Sloveniji Hiromichi Matsushima.

Druga faza zapore Ljubljanske ceste
Domzale- Zaradi gradnje .krozisca bo danes, 17. maja, v veljavo stopila druga faza zapore Ljubljanske ceste v Domzalah
- nasproti policije pa vse do krizisca Kamniske ceste. Stanovalci in policisti bodo do svojih objektov lahko dostopali po
Ljubljanski cesti iz smeri Slamnikarske. Promet bo potekal v .
smeri Domzale-Kamnik; ta del krizisca ostaja odprt.

Danes bo zjutraj zmerno oblacno, nato se bo zjasnilo. Cez
dan bo nastajala kopasta oblacnost, popoldne in zvecer pa
bodo krajevne plohe in nevihte. Jutri. bo dopoldne pretezno
oblacno s posam~znimi plohami. Cez dan bo jasrio, pihal bo
severovzhodnik, hladneje bo. V cetrtek bo preteznci jasno.
Agencija RS za okolje, Urad za meteorologijo
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Znacilnosti slovenskega cebelnjaka
Zagreb
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16/27-C

Bled-V sredo, 18. maja, boob 19. uri v lnfocentru Triglavska
roza Bled potekalo predavanje dr. Boruta Juvanca, arhitekta in
raziskovalca, na katerem bo predstavil znacilnosti slovenskega
cebelnjaka, ki poleg kozolcev predstavlja posebnost slovenske
ljudske arhitekture in pomemben del nase kulturne dediscine.

