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Langusovi dnevi 
Tradicionalni Langusovi dnevi tudi letos prinašajo 
ustvarjanje, glasbo, kulturo, šport in prijetno 
druženje. 

MARJANA AHAČIČ 

Kamna Gorica - v Kamni 
Gorici turu letošnji konec 
poletja zaznamujejo Langu
sovi dnevi, prirerutev, pos
večena spominu na slavne-

različnih koncev Sloveni
je, ki so na platna prenaša
li motive iz slikovite Kamne 

turnem domu odprli drevi 
ob 18. uri, na ogled pa bodo 

Dela, ki so nastala na letošnji slikarski koloniji v Kamni 
Gorici, bodo v tamkajšnjem kulturnem domu na ogled še 
do prihodnje sobote. 

ga rojaka, slikarja Matevža 
Langusa. Namenjena jedru
ženju, ustvatjanju in turu 
športnim aktivnostim. 

Prva v sklopu prirerutev 
je bila že prejšnji petek, ko 
so v domači cerkvi pripra
vili uvodni dogodek, na ka
terem je Eva Jelen c Drozg 
predstavila življenje in delo 
bratov Zupan, znamenitih 
izdelovalcev orgel iz Kam
ne Gorice. 

Dan za tem so gosti
li že 22. slikarsko kolonijo, 
ki je na ulice privabila več 
kot štirideset umetnikov z 

do prihodnje sobote. Jutri, 
3. septembra, pa bodo pred 
Domom pripravili še ustvar
jalne delavnice, dan odprtih 
vrat muzejske hiše Mežnari
ja in Šparovčeve kovačnice, 
vodene oglede Kamne Gori
ce in na koncu še Langusov 
otroški tek. 

Letošnji Langusovi dnevi 
se bodo sklenili s prirerutvi
jo Kamna Gorica praznuje v 
soboto, 10. septembra, ob 17. 
uri v parku pod lipo, ko bodo 
ob nastopu MePZ Lipnica 
s prijatelji podelili turu pri
znanja krajevne skupnosti. 

Na Brezjah bo »kronanca« 
[OŽE KOŠNJEK 
······························ ...... . . 
Brezje-Konec tedna bov Ma
rijinem svetišču na Brezjah 
slovesno. Spomnili se bodo 
u 5. obletnice kronanja mi
lostne podobe Marije Poma
gaj, kar je 1. septembra leta 
1907 po dovoljenju Svete
ga sedeža storil takratni· lju
bljanski škof dr. Anton Bo
naventura feglič. V Katoliški 
cerkvi je bil običaj, da so kro
nali med ljudmi zelo prilju
bljene svete podobe. Danes 
bo po večerni maši ob 19. uri 

koncert Citrarske skupine 
Kulturnega društva Ihan in 
tenorista Klemena Torkarja. 
Vstopnin ne bo, ampak se 
organizatorji priporočajo za 
prostovoljne prispevke. Jut
ri ob 19. uri bo maša, ki jo bo 
daroval letošnji novomašnik 
Janez Pavel Šuštar iz Homca 
pri Kamniku, po njej pa bo 
procesija z Marijino podobo 
in lučkami po vasi. V nede
ljo ob 10. uri pa bo slovesna 
maša, ki jo bo daroval stiški 
opat, gorenjski rojak pater 
Maksimilijan File. 

Šestič bodo dirkali z garami 
Sp. Senica- KUD Fran Saleški Finžgar Senica, Sekcija ljubitelji 
starin Gare, vabi na 6. Dirko z g3rami za VN Senice. Začela se 
bo jutri, 3. septembra.ob 16. uri na Spodnji Senici v medvoš ki 
občini. Denarne nagrade bodo za najizvirnejše in najhitrejše 
posadke. Prijavite se lahko na 031 353 205. Sledila bo veselica 
2 ansamblom Vrhovi, kulinarično popestritev pa pripravljajo 
Jure Galičič in ekipa Maste rchefSlovenija. 

Ohranjajo spomin na Aljaža 
Konec prejšnjega tedna so bili na Dovjem in v Mojstrani jubilejni, že 30. Aljaževi dnevi. Vsebinsko je bil 
program pester in raznolik. · 

SUZANA P. KOVAČIČ 

Dovje, Mojstrana - Na jubi
lejnih Aljaževih dnevih, ki so 
potekali od 25- do 28. avgu
sta, so organizacijske moči 
združili predstavniki Turi
stičnega društva Dovje• Moj
strana, _Planinskega društva 
Dovje · Mojstrana, Sloven-

Saša Mesec. Prireditev so z 
obiskom in poklonom do 
rojakinje počastili turu pred
stavniki britanskega velepo
slaništva v Sloveniji. 

Aljaževe dneve, letos za
raru jubileja še posebej slo
vesne, je uradno odprl kranj
skogorski podžupan Bogdan 
Janša. Kot je dejal, se Aljaže-

na nastajanje Aljaževih dni, 
turu na mejnik s postavitvi
jo spomenika Jakoba Alja
ža na Dovjem leta 1989, ob
činstvo v dvorani pa je ver
jetno za kakšno podrobnost 
slišalo turu prvič. A zahvalili 
so se turu številnim drugim, 
članom društev. prostovolj
cem, ki so soustvarjali Alja-

Koncert v znamenju gora 
in Jakoba Aljaža Timoteja 
Wiillewaldta s prijatelji pa 
je bilo iz Vrat prestavljeno 
v cerkev sv. Klemena v Moj• 
strani, kjer je bil tudi zaklju
ček z mašo. 

O tem, kako so se rojevali Aljaževi dnevi, so na dovškem odru govorili Mihael Kersnik, Franc Urbanija, Mirko Rabič in 
France Voga. Pogovor je vodil Marsel Gomboc, nastopil je kvintet Vintgar. 1 Foto: Nik Berton(t'J 

skega planinskega muze
ja. Društva GRS Mojstrana, 
Župnije Dovje ter Kulturno
-umetniškega društva Jaka 
Rabič Dovje • Mojstrana kot 
glavnega organizatorja. Vse 
ljubitelje kulture, ljubitelje 
Aljaževega 'duha' so povabi
li k udeležbi. 

Prvi večer sov Slovenskem 
planinskem muzeju posve
tili Fanny Susan Copeland 
(1872-1970), tudi ambasa
dorki lepot naših gora, njeno 
življenje in delo je predsta
vila kustosinja za planinstvo 

yih dni vsako leto rad_ udele
ži, ob tej priložnosti pa je še 
posebej vesel, ker so v Aljaže
vem prosvetnem domu gos 
tili štiri može, ki so s svojim 
delom bistveno pripomogli, 
da so v določenih obdobjih, 
turu v tistih malo težjih, Alja
ževi dnevi zaživeli. Na pogo
vornem večeru Kako so se 
rojevali Aljaževi dnevi so na
mreč gostili Mihaela Kersni
ka, Miika Rabiča, France
ta Vogo in Franca Urbanijo. 
Vsi štirje so bili pomembni 
akterji in sooburuli spomine 

ževe dni skozi_Ieta. Ta večer 
je plemenitila pesem kvinte
ta Vintgar, že naslednji ve
čer pa prav tako imeniten 
koncert v farni cerkvi svete
ga Mihaela na Dovjem, kjer 
so gostili -Slovenski oktet 

Najmlajše so povabili na 
glasbeno-lutkovno predsta
vo Vrana in glasba, ki jo je 
na dovšem odru uprizoril 
Teater za vse. Zaradi slabe
ga vremena je odpadel tra
dicionalni Gustlnov pohod. 
popoldansko dogajanje na 
zadnji dan Aljaževih dni, 

spevali kamenček v moza, 
ik uspešne izvedbe jubilej
nih Alfaževih dni. » Turu le
tos nam je vreme spiemi• 
njalo načrte, želje, program 
in lokacije dogodkov, posle
ručnoturu kar precej zmanj
šalo obisk na prirerutvah, ki 
smo jih skrbno načrtovali. 
Organizatorji smo se potru
dili, da bi z vsebino in na
stopajočimi dostojno ohra
nili spomin na Jakoba Alja
ža. kot je bilo že večkrat lepo 
zapisano, na očeta našega 
naroda.« 

Do nadaljnjega le dva od treh pediatrov 
V Zdravstvenem domu Jesenice bosta predvidoma do novega leta zaradi odsotnosti enega pediatra v 
tamkajšnjem otroškem dispanzerju namesto treh delovali dve pediatrični ambulanti. Urejeno je delno 
nadomeščanje. 

SUZANA P. KOVAČIČ 

Jesenice - Zararu daljše od
sotnosti enega od pediat
rov, dr. Krajnika, bosta od 
prihodnjega · tedna dalje v 
otroškem ruspanzerju Zdra
vstvenega doma (ZD) Jese
nice redno delovali samo 
dve peruatrični ambulan
ti. »Za male paciente, ki so 
opredeljeni pri dr. Krajni
ku, bomo s pomočjo specia
lizantke peruatrije iz ZD Je
senice ter peruatrinje iz ZD 
Bled zagotovili nadomešča
nje ob ponedeljkih in petkih 

dopoldne. Na te dneve bos
te otroka naročili na pregled 
enako kot doslej, na telefon 
04 5868 105 ali po e-pošti 
peruater.krajnik@zd-jese
nice.si. Ob torkih. sredah in 
četrtkih bosta nujne prime
re obravnavali peruatrinji, 
·ki že delu jeta v otroškem ru
sparizerju ZD Jesenice. Ob 
sredah popoldne bo. dispan
zer zaprt. Umik se bo lahko 
spreminjal turu za četrtek in 
petek popoldne,« so sporo
čili iz ZD Jesenice in doda
li, da bo preventivna dejav
nost, to je posvetovalnica za 

dojenčke in šolski sistemat
ski pregleru, potekala nor
malno. 

Da bodo kljub temu vsi 
otroci; ki zdravstveno oskr
bo potrebujejo, to turu dobi
li, vljudno prosijo, da se na 
ambulanto obrnete takrat, 
ko otrok potrebuje obrav
navo, seveda turu v primeru 
negotovosti. Starš i bodo po 
e-asistentu prejeli obvesti
lo o tem začasnem obdob
ju s prošnjo za razumeva
n je in sodelovanje, prihaja 
namreč turu letni čas, ko so 
ambulante praviloma bolj 

oblegane. V ZD so pripravi
li nekaj priporočil in navodil, 
ko kakšno stanje starši lahko 
poskusijo rešiti sami (npr. 
ob pikih komatjev, otroko
vem nekajdnevnem prehla
du brez vročine ali brez tež• 
kega ruhanja. manjših odr
gninah in praskah, raznih 
izpuščajih, zararu katerih 
otrok nima težav, se ne slab
šajo in ob intenzivni negi z 
negovaln.i.mi mazili izgine
jo v roku enega tedna ... ). V 
nujnih primerih, ko ambu
lanta ni dostopna. se obrnite 
na Urgentni center Jesenice. 


