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Črna - beli labod
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o Črni
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Mladi:
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11. šola-šala
Šport:
Športniki leta
Cordillera Blanca
Moje življenje
z nogometom
Koče:
Naravske ledine



ZA UVOD
ŽUPANOV UVOD

projektu manjka le še nekaj malenkosti (cca
400 m cevi in priklopi) in za Črnjane bo ta
pomembna zadeva, ki je vredna več kot 1,63
milijona evrov, dana v uporabo. Seveda bo v
naslednjih letih na tem potrebno postaviti še
marsikaj (obnova centralnega vodohrama
pri Kogelniku, priklopi posameznih kmetij
in zaselkov ob poti itd.);
- v Črni smo pridobili še nekaj lepega: čudovito urejen center, ki je postal pravi ponos
kraja. Del investicije v vrednosti 0,54 milijona
evrov smo skupaj gradili Občina in DRSC in
v naslednjem letu lahko pričakujemo nadaljevanje proti Rudarjevemu;
- začeli smo s prepotrebno obnovo stopnišča
in nadstrešnice pri mrliški vežici;
- v tem letu med dvema praznikoma smo
v novo podobo in kvaliteto spravili 5,65 km
cest v Bistri, Koprivni in Ludranskem Vrhu;
- smo pred zaključkom izgradnje turističnoinformacijskega centra na križišču cest Topla in Koprivna; čudovita brunarica, zgrajena z večinoma evropskimi sredstvi, je bila v
uporabi že pred samim uradnim činom otvoritve;
- seveda je bilo kar nekaj stvari obnovljenih
ali na novo narejenih na smučišču (nove stopnice za lažji dostop) in na nogometnem stadionu (tekaške steze, obnovljeni prostori);
- večina del s področja sanacije onesnaženja
s svincem v Črni na Koroškem iz programa
za leto 2008 je bila izvedena in določena, dela
iz programa za leto 2009 se že nadaljujejo.
Verjetno se strinjate z menoj, da kvaliteta bivanja v naši prijetni vasi iz dneva v dan narašča. Takšna ukrepanja kažejo že določene
rezultate in menim, da bo za generacije za
nami dobro poskrbljeno. Sem ne spadajo le
asfaltiranje določenih površin, ampak tudi
zamenjava zemlje, čiščenje fasad, mokra čiščenja cest ipd.;
- težko je priti do sredstev za urejanje strug
hudournikov. Naš kraj leži v dolini med velikim številom potokov in nevarnosti so tu še
vedno največje. Morda tudi s tem, da smo
denarno sodelovali, smo prepričali MOP k
investiciji v Mušeniku;

V Črni letos zaznamujemo dva pomembna
jubileja. Prvi je 65-letnica bojev za Črno in
pomembna partizanska zmaga - to je takrat
pohvalil sam general Aleksander, poveljnik
zavezniških sil v Italiji in kasneje za celotno
Sredozemlje - in to zmago v Črni praznujemo kot občinski praznik. Drugi, prav tako
pomemben jubilej, je vsekakor 80-letnica
ustanovitve Turistično–olepševalnega društva Črna. Vsa ta leta je imela organizacija
močan vpliv na družbeno in družabno življenje v Črni, kajti v ustanovitvenih pravilih
so enostavno napisali, da mora društvo:
- pospeševati tujski promet v Črni,
- pripraviti pogoje za prijetno bivanje domačinov in gostov,
- ohranjati narodne običaje,
- dvigovati ugled in sloves kraja.
O pomenu društva govori že to, da je prav
sedaj minil že 54. Koroški turistični teden
in ko seštejemo prireditve v vseh teh letih,
pridemo do številke, ki krepko presega 2000
prireditev.
Med časi dveh občinskih praznikov pogledamo tudi nekatere kazalnike gospodarjenja v kraju. Prav v teh letih 2008 in 2009 se v
Črni srečujemo z rekordnimi proračuni in s
tem tudi rekordnimi investicijami. Proračun
je narastel iz dobrih 2,1 milijonov evrov, kot
ga nam predpisuje in zagotavlja država, na
dejanskih 6,4 milijona evrov. Sredstva, ki so
manjkala, smo uspeli pridobiti iz evropskih
skladov in iz posameznih ministrstev.
Naj naštejem samo nekaj glavnih investicij,
ki potekajo ali so v zaključni fazi:
- adaptacija in gradnja kompleksa osnovne
šole Črna v vrednosti 2,25 milijona evrov;
projektu manjka še 3. faza (obnova stare
šole) in na to čakamo, ko bo razpis MŠŠ v
naslednjih letih;
- izkoriščanje izvirske jamske vode Topla –


ZA UVOD / KS ŽERJAV
- v Koprivni je Ministrstvo za promet zgradilo čudovit most, ki ima res status trajnega
objekta.
Naštel sem le investicije, ki so najbolj zaznamovale leto med obema praznikoma.
Seveda je bilo urejeno ogromno manjših,
prav tako potrebnih stvari.

- pridobili približno 15 parkirišč v centru
Črne,
- dokončali začete investicije, razen obnove
osnovne šole Črne, kjer bomo v naslednjem
delu še poplačali vsa dela.
Skratka, v naši Črni se nam obeta še eno živahno leto in verjamem, da se nam bo uresničilo vse zgoraj našteto.
Naj vam kot župan razkrijem svojo veliko željo. Želim si, da bi za hotel našli najemnika
ali kupca, ki bi na ustrezen način preobrnil
turistično ponudbo v smer, ki si jo kraj Črne
s svojimi naravnimi, kulturnimi in predvsem
človeškimi potenciali zasluži.

Kaj lahko napovem za naslednje obdobje?
V današnjih časih je nehvaležno napovedovati stvari, pa vendar upam, da bomo:
- nadaljevali s sanacijo zaradi onesnaženja s
svincem v Zgornji Mežiški dolini,
- končali z izgradnjo ‘’Vodnega vira Topla’’,
- pridobili projekt ‘’novega Prahovega mostu’’ in morda začetek izvedbe,
- nadaljevali z obnovo komunalnih vodov in
cestišča proti Rudarjevemu,

Župan Občine Črna
Janez Švab

Okolje, sanacija,
okolje …
Za naš kraj najpomembnejše vprašanje (vsaj
ožji del Žerjava) in verjemite mi, da Žerjavčani že dobro vemo, kaj je ožji del Žerjava
in kaj širši, vendar, kot kaže, vsevedni vedo
več. Zelo dobro se zavedam, da sta razmišljanje o pravičnosti in poštenosti v sedanjih
časih in govorjenje v naši domovini postala
zelo nevarna in zapostavljena vrednota. Menim, da enako velja tudi marsikdaj za našo
ljubljeno Občino Črna na Koroškem. Že zadnjič sem omenil, da bo postal hudir, ko bo
imela več besede pri sanaciji okolja Občina,
in sedaj se to dogaja.
Vedite, da v Žerjavu dobro vemo, da se je
del letošnjih sanacijskih del financiral iz
sredstev, ki so bila za sanacijo predvidena v
lanskem letu, letos pa so se dela dokončala.
Sredstva za sanacijo okolja, ki so dodeljena
Črni in Mežici za leto 2009, v razmerju 40/60
ali obrnjeno, pa se morajo porabiti v letošnjem letu. In sedaj pridemo do bistva vprašanja o učinkovitosti sanacije okolja. Bom

Le kam
z brezo?

raje kar naravnost povedal: po mojih izračunih bo v letošnjem letu Žerjav dobil okoli
15 % denarja za sanacijo okolja, če dodamo
obnovo fasade del. doma, pa okrog 25-30 %
od skupne vsote, ki jo letos prejme Občina
od države.
Upam, da sem preslišal (vendar ne verjamem, saj ušesa sem napel kot Vulkanc), da
se bo preplastilo samo cesto od Havlija do


KS ŽERJAV
pregrade, od pregrade do križa pa ne, in to
s privolitvijo začasno oškodovanih. Samo s
to nesmiselno potezo se bo zadeva podražila najmanj za 20 %. Da bo zadeva še bolj kosmata, kot je, dotični o tej privolitvi oziroma
razgovoru ne vedo nič. Potrditev zapisanega
sem dobil pred nekaj minutami, to pa ni več
politika, ampak grda …!
Kot vse kaže, hočejo o nas odločati ljudje, ki
našo skupnost bolj malo poznajo, približuje
se čas, ko jim bomo morali pristriči peruti in
v svoje dobro povzdigniti glas, drugače gorje
nam. Razumem interes vseh občanov, da bi
se čim prej sanirala prizadeta okolja na področju cele občine, vendar bi bilo le prav, da
se upošteva pri sanaciji pošten in pravičen
vrstni red.
Še to bi dodal!
Podjetje AREA ARS iz Velenja, podjetje za
krajinsko arhitekturo, arhitekturo, urbani-

zem, planiranje, raziskovanje … pripravlja
predloge za OPN, tudi za območje KS Žerjav, vendar jim je naš kraj trn v peti. Po njihovih predlogah in študijah se nam slabo
piše, pa še mastno jim bomo plačali. Javno
naprošam vabljene, da se dne 10. 9. 2009 te
predstavitve predlogov udeležite:
5 članov mladih družin iz ožjega dela Žerjava, 5 starejših občanov iz ožjega dela Žerjava, 7 članov sveta KS.
Če bo obveljala njihova, potem so vsa sredstva, ki so bila vložena v sanacijo ožjega dela
Žerjava, vržena vstran, zgoraj omenjene
šlamparije pa dobijo na teži. Mene niso prepričali, menim, da moramo o svoji usodi odločati Žerjavčani sami. Da bodo tujci v kraju
odločali o naši usodi, načinu življenja, šegah
in navadah - je pa malo huda! Da bo mera
polna, bodo pa še dobro pokasirali.
Ne dajmo se!!!
Peter Raztočnik
So naslednje fotografije le pesek v oči? Iskreno upam, da ne.

Obnova

Zadetek v
polno trampolin

Prostor
za
debate

Utna ulica lastniku stanovanj ni v ponos


OBČINSKI NAGRAJENCI

in delavnost, a ne le ob največji črnjanski
turistični prireditvi, pač pa tudi pri akcijah
čiščenja okolja, praznovanju pusta in pri
prednovoletnih prireditvah. Zaradi aktivnega dela v dobro kraja in zaradi prispevka
k lepši podobi naše vasi Turistično društvo
Črna predlaga Štefanijo Emeršič za priznanje, Občina Črna pa ji podeljuje BRONASTI
GRB.

ŠTEFAN REBERNIK, rojen 11. 10. 1953, stanujoč v Centru 52, je že od malih nog predan
športu. Najprej je igral nogomet za NK Korotan, ko pa se je leta 1981 preselil v Črno,
je pričel igrati za NK Peca in pri klubu kot
igralec vztrajal vse do leta 1982. Po prenehanju aktivnega igranja nogometa je treniral
mlajše selekcije. Ves čas je tudi član gospodarske komisije in zgledno skrbi za vzdrževanje objektov nogometnega igrišča in stadiona. Športni park je po zaslugi Štefana
Rebernika eden najlepših v tem delu Slovenije, saj poskrbi, da je igrišče vedno urejeno
in pripravljeno za tekmo, ki se po nogometnih pravilih odigra v vsakem vremenu, tekem pa je preko 100 in delegati še nikoli niso
imeli pripomb. Štefan Rebernik je tudi nogometni sodnik in na domačem igrišču sodi vse
prijateljske tekme vseh selekcij. Prav tako
nikoli ne odkloni sodniške udeležbe na turnirjih, ki jih organizira NK Peca. Poleg tega
je klubski praporščak. Kot dolgoletni igralec
in kasneje funkcionar kluba svoje delo vseskozi opravlja prostovoljno. Zaradi njegove
prizadevnosti in predanosti klubu, zaradi
njegovega dela, ki se kaže tudi v urejenosti
zaselka Pristava, zaradi prispevka k izgledu občine kot celote in za njegov doprinos k
športnemu udejstvovanju v Črni ga NK Peca
predlaga za priznanje, Občina Črna pa mu
podeljuje BRONASTI GRB.

GORAZD MLINŠEK, rojen 30. 10 1953, stanujoč na Čečovju 86, Ravne na Koroškem, je
prevzel predsedovanje KD Gozdar leta 1986.
Je tisti, ki skrbi za nemoteno in neprekinjeno delovanje folklorne skupine, je odgovorna oseba društva in organizator nastopov.
Skrbi tudi za promoviranje folklorne skupine navzven, njegovi plesalci so ponesli ime
Črne v svet, o njih piše v medije, največ v Viharnik, nastope folkloristov KD Gozdar pa
lahko gledamo na TV ekranih lokalnih televizij in tudi na nacionalki. Gorazd Mlinšek
je nastop folklornih skupin razširil v festival
z mednarodno udeležbo. Postal je nepogrešljivi glavni organizator večjih nastopov in
promotor delovanja društva. Ves čas deluje
vzpodbudno, jasno postavlja cilje delovanja
in poskrbi, da je namen društva povsem
uresničen: prijetno medgeneracijsko druženje in ohranjanje slovenskega folklornega
izročila. Zaradi njegovega prispevka h kulturnemu utripu kraja ga plesalci črnjanske
folklorne skupine, ki za delovanje društva
tudi opravijo veliko dela, in Marta Repanšek
predlagajo za priznanje, Občina Črna pa
mu podeljuje SREBRNI GRB.

ŠTEFANIJA EMERŠIČ, rojena 13. 7. 1960,
stanujoča na Pristavi 8, je dolgoletna članica
Turističnega društva Črna. Kot tajnica društva je nastopila že v mandatu 1996-2000, ko
je društvu predsedovala še Ivana Mrdavšič,
in nadaljevala v vseh naslednjih mandatih.
Od leta 2003 je podpredsednica društva, torej gonilna sila, vedno v oporo predsedniku
in mnogo dela sloni na njej. Posebej aktivna
je v času Turističnega tedna, ko je velik del
priprave in izvedbe prireditve njeno delo.
Njene odlike so odgovornost, iznajdljivost

MATJAŽ MRDAVŠIČ, rojen 17. 7. 1950, stanujoč v Podpeci 43, izhaja iz družine, ki ji je bila
kultura v krvi. Po starših je podedoval kulturno žilico in ljubezen do igranja. Dramska
sekcija, katere član je bil od svojih najbolj
rosnih let, je vsako leto postavljala na oder
igro in Matjaž je like, ki jih je predstavljal,
vedno doživeto odigral. Med drugim so uprizorili Pernjakove, Grozdno jagodo v soncu,
Miklovo Zalo, Samorastnike, Deklo Ančko


… Sredi najstniških let je začel sodelovati v
gledališki skupini Vilija Strela, z njo gostoval na več dramskih revijah in tako pridobil
bronasti, srebrni in zlat Vorančev spominek.
Ob otvoritvi kulturnega doma v Črni se je z
dramo Lacko in Krefli prvič preizkusil kot
režiser, svoje izkušnje pa je kasneje prenašal na mlajše rodove v dramskem krožku na
črnjanski osnovni šoli. Od leta 1977 skupaj z
ženo vzpodbujata kulturni utrip v kraju Podpeca, saj je v preteklosti pri njiju gostovalo
kar nekaj znanih umetnikov. S turistično ponudbo, ki jo povezujeta s kulturo, ohranjata
Podpeco kot prepoznaven in zanimiv zaselek v občini. Zdi se tudi, da Matjaž Mrdavšič ni po naključju soimenjak kralja Matjaža, kot tudi da v opuščeni helenski rudniški
rov ni slučajno zašel kot perkmandlc, ko v
preobleki jamskega škrata obuja stare pripovedke. Že sedemnajstkrat je sodeloval pri
gradovih kralja Matjaža, prireditvi, ki mu je

prirasla k srcu in v katero je vložil ogromno
dela. Znan je tudi po organizaciji novoletnega planinskega pohoda od Matjaža h kralju
Matjažu. Dobro so se uveljavili njegovi tabori za otroke in slikarske kolonije v sodelovanju s koroškimi likovniki. Sodeloval je na več
TV in radijskih oddajah ter tako poskrbel za
prepoznavnost našega kraja. S sinom gojita
ljubezen do konjev, ki se odraža v aktivnem
delovanju konjeniškega kluba Krofla. Za ta
prispevek k razvoju in dvigu kulture in prepoznavnosti Črne, za prenašanje ljudskega
izročila na sedanje rodove ter za soustvarjanje pogojev za izvedbo prireditev v kraju ga
nestrankarska lista Rajka Lesjaka predlaga
za priznanje, Občina Črna pa mu podeljuje
SREBRNI GRB.
IVAN POTOČNIK, rojen 29. 12. 1929, stanujoč v Centru 81 a, je svoje kulturno delovanje
pričel že leta 1953, in sicer pri moškem pev-

Letošnji občinski nagrajenci z županom in podžupanom


zbiranju gradiva in pisanju publikacije ga
Smučarski klub Črna predlaga za najvišje
priznanje, Občina Črna pa mu podeljuje NAGRADO OBČINE.

skem zboru Svoboda. Tam je prepeval več
kot 30 let, sedaj pa je član MoPZ Utrip, tako
da na pevskem področju deluje že več kot 55
let. Za delovanje na kulturnem področju je
prejel več priznanj: bronasti, srebrni in zlati
Vorančev spominek ter bronasto, srebrno in
zlato Gallusovo značko. Leta 2007 pa je od
Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti
prejel jubilejno častno Gallusovo značko za
večletno delovanje na področju pevske kulture. Ivan Potočnik pa je bil dejaven tudi na področju obrtništva, tj. krovstva, kleparstva in
vodovodarstva, in bil v okviru Obrtne zbornice Ravne imenovan za obrtnika Koroške.
Prejel je tudi priznanje za 20 in 25 let delovanja v obrti ter leta 1983 priznanje Medobčinske gospodarske zbornice Dravograd za
zasluge pri razvoju gospodarstva na Koroškem. Aktiven je bil tudi na družbeno-političnem področju, deloval je v organih Krajevne
skupnosti Črna in nekdanje Občine Ravne.
Z ustanovitvijo samostojne črnjanske občine
pa je bil v prvem mandatu izvoljen za svetnika, kjer je s svojimi strokovnimi nasveti pomagal pri komunalni ureditvi kraja. Za vso
to njegovo preteklo delo mu danes na pobudo Kulturnega društva Franc Piko Občina
Črna podeljuje ZLATI GRB.

TURISTIČNO DRUŠTVO ČRNA letos praznuje 80 let delovanja.
Ustanovljeno je bilo leta 1929 kot Turistično olepševalno društvo. Ustanovitelja društva sta bila takrat najnaprednejša na vasi,
zdravnik dr. Adolf Ramšak in nadučitelj Janko Kuhar.
V prvih pravilih je bilo napisano vse tisto,
česar se Turistično društvo še danes želi držati: torej naj bo bivanje v kraju prijetno za
domačine, veliko aktivnosti naj bo za to, da
se poveča »dotok« tujcev, ohranijo naj se narodni običaji, ob tem pa naj se dvigne ugled
in sloves kraja. Turistično društvo je imelo
od takrat do danes vzpone in padce, uspevalo pa je vseeno marsikaj. V tem času je
izvedlo 53 Koroških turističnih tednov in s
tem ogromno število prireditev (ocenjujejo,
da med 1500 in 2000), akcij čiščenja okolja,
ocenjevanja lepih stanovanjskih hiš, kmečkih poslopij, objektov javnega pomena ter
vzpodbujanja starejših, da so prenesli določene veščine na mlajše; uspeh je, da smo Črnjani kar pogosto vidni v dobrih prispevkih
o kraju v različnih medijih. Še posebej je društvo ponosno na svoje člane, med katerimi
so dobitniki najvišjih občinskih priznanj.
Turističnemu društvu Črna ob visokem jubileju, to je ob 80 letih aktivnega delovanja,
Občina Črna podeljuje SPOMINSKO PLAKETO.

JOŽE PLESEC, rojen 25. 4. 1941, stanujoč v
Centru 141, je dolgoletni športni delavec, trener pri SK Črna in aktiven kot vodja alpske
sekcije. V preteklosti je bil trener najuspešnejših črnjanskih alpskih smučarjev, član
TVD Partizan, odbojkarskega kluba, odbojkarski in smučarski sodnik ter nasploh dejaven v športnem dogajanju občine Črna.
Vrhunec njegove več kot 45-letne aktivnosti
pa je avtorizacija publikacije Vas olimpijcev,
edinstvene knjige, ki predstavlja trajen zapis
dogajanja pri razvoju smučarskega športa v
Črni. Obenem je Jože Plesec dobitnik najvišjih priznanj Smučarske zveze Slovenije,
in sicer bronaste, srebrne in zlate plakete
bloškega smučarja. Za nesebično in aktivno
vlogo pri razvoju smučanja in drugega športnega utripa v kraju ter za vložen trud pri

Če pristni je čebelji med,
je prava to nebeška jed,
otroci se po njem krepe
in starši se po njem rede;
vsak med pa nima te lastnosti,
saj tudi umetnega je dosti;
kar čebelica nam da,
to nas poživi in okrepča.
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SREČANJE

NAJEVSKA LIPA 2009

DRŽAVNIKOV

Slavnostni govornik
dr. Pavel Gantar

Ali ju poleg vsakdanjih obveznosti zanima tudi
zaklad Najevske lipe?

V planinah se kosi in grabi ročno

Kljub poplavi sodobnih materialov so domači
štumfi najtoplejši
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Z OBČANI

Naj bodo misli politikov tako
lepe kot rože!

Pri lipi je še vojska dobre volje

Poljska kuhinja,
sladoled in pasulj



OGENJ V ALPAH
Tudi v Črni na Koroškem smo se v okviru
akcije, ki jo organizira Mednarodna organizacija za varstvo Alp, priključili akciji, poimenovani Alpahletos. V dneh sredi meseca
avgusta so širom Evrope zagoreli kresovi, ki
opozarjajo na vse večjo problematiko tranzitnega prometa v Alpah in na okoljske probleme lokalnega pomena.
Črna na Koroškem je svojevrstna vas. Prvi
zapisi o rudarjenju segajo v daljno leto 1620,
ko je fužinar Melhior Puc iz Labotske doline
prenesel dve koncesiji za talilne peči v naše
kraje.
Čeprav se je začelo s fužinarstvom, je Črna
postala znana po rudniku svinca in cinka.
V težnji za cenejšo proizvodnjo pred dobrimi stotimi leti so postavili skupno topilnico
in razpršena proizvodnja se je skoncentrirala v Žerjavu. To se je kaj kmalu poznalo na
okoliških gozdovih in kmetijah, ki so postali
filter za onesnaženi zrak z eno slabostjo: po
preveliki dozi so tudi sami umrli.
S priključitvijo k akciji Alpahletos bi radi domačini in ljubitelji narave spomnili na grehe
v preteklosti in opomnili, da se kaj takšnega
ne bo več ponovilo.
V osrčju ohranjene narave, kjer je že nekoč
služboval poznani vsestranski župnik Ivan
Hojnik, pri kmetiji Kumer v Koprivni smo
se zbrali v nedeljo, 16. 8. 2009, nekaj pred
17. uro. V uvodu so nastopili organizatorka
Martina Cigler, župnik v fari Koprivna mag.
Anton Vrisk, jaz kot župan in vsi, ki so želeli
s svojimi besedami prispevati k spominu in
opominu.
Na kitari in s pesmijo je vse to spremljal pisatelj, pesnik, pevec in ljubitelj narave Stane
Vrzelak – Vezela.
Po končanem programu smo se namenili na
ekološki sprehod od kmetije Kumer po čudoviti razgledni cesti do cerkve sv. Ane, ki je
poznana po redkosti - črni Mariji. Sveta Ana
je zavetnica vseh žensk, ki imajo težave z rojevanjem, in tistih, ki pričakujejo naraščaj.

Med potjo so prevladovali pogovori na temo
Alp, gorskega sveta, onesnaženja in ohranitve narave.
V cerkvi sv. Ane je župnik g. Anton Vrisk
opisal nastanek cerkev sv. Jakoba in sv.
Ane v Koprivni, pot črne Marije iz Španije v
Koprivno, Anja Potočnik pa je iz čudovitih,
obnovljenih orgel pričarala tone za še tako
zahtevno uho.
Tako smo doprinesli kamenček v mozaiku k
boljšemu okolju v bližnji in daljni okolici.
Župan občine Črna na Koroškem
Janez Švab

OBVESTILO
Občinska uprava išče novega administratorja spletne
strani www.CRNA.si.
Vsi zainteresirani pošljite kratek opis vaših znanj na
naslov jasmina.omerovic@crna.si Kandidat mora živeti
na območju občine Črna na Koroškem. Za več informacij pokličite na 02/870-48-13 ga. Jasmina Omerović.
Opis del in nalog: INTERNET ADMINISTRATOR
1. Interenet administrator spletnega portala e–Črna je
odgovoren za pripravo in vnos podatkov na strežnik
www.crna.si in članke za e–novice občine Črna na Koroškem. Materiale po elektronski pošti ali na kakem
drugem mediju sprejme in jih prevede v obliko, ki je
primerna za prenos na strežnik. Te vsebine (slike in tekste) zloži v predpisan dizajn in jih prenese na internet
strežnik.
Njegova naloga je tesno sodelovanje z lokalnimi internet dopisniki in prireditelji, ki pripravljajo vsebine za
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FOTOREPORTAŽA
IZ VAŠKIH SKUPNOSTI

V Heleni imajo poleg kralja Matjaža še Sneguljčico in sedem palčkov

Zaslužen počitek delovnih strojev pri nadaljevanju evropskega projekta za asfaltiranje ceste v Bistri - proti Najevski lipi. (Katja Škrubej)

Izlet ŠD Najevska lipa
Člani Športnega društva Najevska lipa so se v mesecu
juliju odpravili na vsakoletni
celodnevni izlet, in sicer so
si letos zadali, da obiščejo
Dolenjsko. Pot jih je vodila v
Terme Čatež, kjer so se namakali v zunanji termalni
rivieri, nato pa so zavili na
Bizeljsko. Tam so si ogledali
peščene vinske kleti pod zemljo Repnice in številne druge zanimivosti, ki jih ta kraj

ponuja. Ob večeru so se ob dobri hrani, pijači in glasbi tudi malo
sprostili in se, polni novih doživetij, šele po polnoči vračali domov.

Tanja Šepul

objavo. Tesno mora sodelovati tudi z uredniškim odborom glasila občine Črna na Koroškem »Črjanske
cajtnge«, da se izbrani članki in slike pripravijo tako,
da so primerne za tisk in jih ni potrebno ponovno pripravljati.
Internet administrator je odgovoren tudi za vnos in
urejanje podatkov o prireditvah in prirediteljih, ki mu
jih sporočajo prireditelji (društva in organizacije).
Za vsako vsebino, ki jo uvrsti na spletni portal, mora
hraniti elektronsko pošto, CD ali disketo, kot dokument, da je naredil spremembo po nalogu prireditelja. Za pravilnost podatkov jamči nalogodajalec. Z
nalogodajalcem se dogovarja tudi o času, v katerem
mora materiale objaviti na internetu.
Opis nalog se bo z razvojem sistema sprotno nadgrajeval.

2. Potrebna znanja
• Osnovna znanja uporabe osebnega računalnika,
• poznavanje Interneta in delo z MS Internet Explorerjem, firefox-om,
• osnovno znanje uporabe programa za urejanje slikovnih materialov. Priporočamo uporabo programa
Adobe photoshop,
• poznavanje programa za urejanje in prenos materialov na strežnik,
• ostala znanja bo pridobival sprotno, skladno z razvojem sistema.
3. Potrebna oprema
• osebni računalnik s skenerjem, ki je primeren za
delo z internetom,
• priključitev računalnika na internet,
• instalirani potrebni programi za opravljanje dela.

11

ČRNA – BELI LABOD

Nikar mu ne pulimo peres, ne kamenjajmo
ga, ne packajmo po njem! Tako bo ostal lep,
nam v okras in v veselje in občudovali ga
bodo vsi, ki nas bodo obiskali.

Gotovo poznate pravljico o grdem račku, ki
se je spremenil v belega laboda in ponosno
zaplaval po gladini jezera, kjer so ga vsi občudovali … Mladiček ima namreč temno sivo
perje in ko dorašča, se šele razvije v prelestno belo ptico.
Tudi središče našega kraja se je letos iz grdega račka razvilo v prelepega belega laboda,
ki se ga vsi veselimo in občudujemo. Pešci
smo dobili dovolj varnih pločnikov, tlakovanih z lepimi granitnimi kockami, prehod za
pešce tudi pred pošto, kolesarji se veselijo
gladkega asfalta, vozniki vozijo po prometno
urejenem krožišču, z okrasnim rastlinjem
zasajene zelenice pa nam lepšajo celotno
podobo središča vasi. Plečnikov spomenik
ima obnovljeno zelenico, je bil in je spet pika
na i v središču našega kraja. Zelo smo lahko
ponosni na ta spomenik.
Zdaj so prišle do veljave tudi obnovljene fasade večine hiš v središču in v obeh ulicah,
cvetje na oknih pa dopolnjuje celotno sliko.
Oko pritegneta obnovljena mostova, katerih
ograje krasijo zabojčki s cvetjem. Lep je pogled tudi nad cesto, saj je ‘pajkova mreža’ iz
žic izginila pod zemljo … Mnogi lastniki hiš
in tudi nekateri bloki so v zadnjih letih zasijali v novi fasadi, okolice domov pa so vsako
leto lepše in bujneje zasajene z okrasnim
drevjem in grmovjem, naš kraj postaja vse
lepši.
Podoba urejenega središča pa je popolna, če
jo pogledamo skupaj z naravnim okrasom,
ki nas obkroža že iz davnine: bujno zelenje
gozdov po okoliških hribih, poraslih Obistovih skal sredi kraja, kar v vsakem letnem
času daje našemu kraju svojstven čar.
No, naš labod ima med snežno belim perjem še nekaj stranskih temnih peres, tam
zadaj, spodaj, okoli. A pustimo mu nekaj let
časa, pa se mu bodo tudi ta peresa spremenila v bel puh okoli že snežno belih peruti.
Za zdaj pa se veselimo tega, kar ima od tega
dne naprej.
A naš labod je krhka ptica. Spoštujmo ga!

Ureditev središča Črne, popolna obnova
osnovne šole, obnova mrliške vežice, obnovljeni trije veliki mostovi (dva v Črni, eden
čez Mežo proti Koprivni) in številne druge
pridobitve so za naš kraj PODVIG STOLETJA! To nam nikakor ni padlo z neba. Za
takimi dosežki so vedno LJUDJE, njihova
prizadevanja, iznajdljivost, znanje in predvsem delo in še delo. Res je, da je tudi čas
tak, ko so bile te možnosti, a brez prizadevanja nam nihče ničesar ne bi pripeljal v Črno.
Ne vemo za vse, ki so prispevali k takemu
zagonu obnove Črne, a vsakemu posebej in
vsem skupaj:
ISKRENA HVALA ZA VSE, KAR STE NAREDILI ZA NAŠ KRAJ,
v katerem se zaradi vaših prizadevanj počutimo vedno bolje in živimo lepše.
Posebna zahvala pa naj bo izrečena spoštovanemu
ŽUPANU NAŠE OBČINE G. JANEZU ŠVABU,
NJEGOVIM NAJOŽJIM SODELAVCEM IN
SVETNIKOM OBČINE ČRNA
za vsa prizadevanja za tak razvoj in napredek kraja.
Vemo, da vaši dosedanji dosežki pomenijo
nadaljevanje vaših prizadevanj za še lepšo
podobo Črne. Naša zahvala naj vas spodbuja.
MaRe

Nova prometna ureditev v centru
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DRŽAVNO ČEBELARSKO TEKMOVANJE
V soboto, 9. maja 2009, je na OŠ
Črna na Koroškem potekalo
državno tekmovanje iz znanja
o čebelarstvu. Organizatorji
prireditve so bili: Čebelarsko
društvo Črna (Ludvik Germadnik, Marjeta Sušnik), Čebelarska zveza Slovenije, OŠ Črna in
Občina Črna, sodelovali pa so
mnogi gostje iz drugih čebelarskih društev in zveze. Po sprejemu ekip in zajtrku je bil najprej
kulturni program v telovadnici
šole s pozdravom, himno, čebelarsko himno in pevskimi točkami. Sledilo je tekmovanje, ki
je trajalo 45 minut, udeležilo se
ga je 75 šol iz vse Slovenije, to je
okoli 460 tekmovalcev. Tekmovali so na treh stopnjah, ekipno
(po dva učenca), vse to je moderiralo 22 učiteljic, vzgojiteljic in
zunanjih sodelavcev, ki so naloge potem tudi popravili. Računalniško podporo je nudil Branko Hancman. Iz črnjanske šole
se je tekmovanja udeležilo 6
učencev – 3 ekipe. Po tekmovalnem delu so si gostje ogledali
Črno: etnološko zbirko, rudarski in čebelarski muzej, nagačenega medveda ter nastop perkmandlca in gozdnega moža. Po
kosilu je bila v Kulturnem domu
slovesna razglasitev.

Množica nastopajočih (Foto: B. Hancman)

Izmenjava mnenj organizatorjev in gostov
Čebelica je vzletela
in na rumeni cvet priletela.
Tam medek nabira,
s cveta na cvet pilotira.
Ko noč travnik zavzame,
čebelica se ne gane.
Ker se cel dan zunaj potika,
zvečer le spanje jo mika.
(Anja Siher)

Čebelica mlada
leta s cveta na cvet,
išče ljubezen,
živi za svoj svet.
Z rož pobira sladek med
in skrbi za ta današnji svet.
(Monika Ferlež)
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KAKO PROTI SVINCU
PODLOGA IZ NAŠEGA LOGA
ali »UPORABNE« INFORMACIJE O VAROVALNI PREHRANI
Prehrana je eden izmed najpomembnejših
vidikov našega zdravja. Skozi celotno zgodovino si ljudje preko prehrane boljšamo ali
kvarimo zdravje.

Sadje in zelenjava sta glavni vir vitamina
C.
V telesu, ki bo zaužilo tovrstno pestro in bogato prehrano, bo svinec manj uspešen, zato
vključite v svojo dnevno prehrano kalcij, železo in vitamin C, zelenjavo in sadje pa vedno dobro operite, ker se lahko na površini
nahajajo številne škodljive snovi – od bakterij do kemikalij in težkih kovin.

Danes sta pojma zdrava in nezdrava prehrana splošno uveljavljena, prav tako pogosto pa srečujemo izraza varna in varovalna
prehrana – pri slednjih gre za dva različna
pojma. O varni prehrani govorimo takrat,
ko v njej ni presežena maksimalna količina
dovoljenih aditivov (dodatkov) in kontaminantov (onesnaževalcev), ki po mnenju stroke in po veljavni zakonodaji ogrožajo zdravje ljudi. Varovalna prehrana ima poleg tega,
da je varna, tudi pozitivno vlogo pri varovanju našega zdravja. V splošnem bi lahko rekli, da je to prehrana, ki zvišuje odpornost
proti neugodnim vplivom okolja, boleznim in
nastankom t. i. civilizacijskih bolezni, kot so
npr. rak, obolenja srca in ožilja, visok krvni
tlak, sladkorna bolezen, debelost …

Poleg vrste prehrane je pomemben tudi način prehranjevanja. Redna prehrana z več
manjšimi obroki, razporejenimi preko celotnega dne, krepi naše zdravje. Prav v primeru svinca so raziskave pokazale, da je njegova vezava v telesu po jedi bistveno slabša
kot na prazen želodec.
Zaradi jasnih pozitivnih učinkov je bila dopolnilna varovalna prehrana vključena tudi
v program ukrepov za izboljšanje kakovosti
okolja in zdravja prebivalcev Zgornje Mežiške doline. Dopolnilna varovalna prehrana
je že v lanskem letu našla prostor na dnevnih jedilnikih stotih otrok tako v Črni kot v
Mežici, v jeseni pa se bo zagotovila dopolnilna varovalna prehrana za vse predšolske
otroke, za šolske otroke pa določena živila iz
skupine varovalnih živil.

Prav tako, kot so specifični neugodni vplivi
na zdravje iz okolja, je specifična tudi varovalna prehrana, ki varuje naše zdravje pred
temi vplivi. V Zgornji Mežiški dolini so specifična tveganja iz okolja težke kovine, v največji meri svinec.
Varovalna prehrana pred vplivi svinca
mora biti bogata z železom, kalcijem in vitaminom C.
Železo in kalcij sta zdrava tekmeca svincu
v našem telesu, vitamin C pa pomaga preoblikovati železo v obliko, ki se v telesu lažje
veže.
Veliko kalcija je v mleku, jogurtu, skuti, ribezu, figah, špinači, brokoliju in poru.
Železo je doma v pustem rdečem mesu, belem piščančjem mesu, rumenjaku, pšeničnih kalčkih, proseni kaši in v suhem ter določenem svežem sadju.

Letos smo na Zavodu za zdravstveno varstvo Ravne nameravali pripraviti informativno »zloženko« o varovalni prehrani. Precej
časa smo razmišljali, na kakšen način bi podali uporabne informacije o varovalni prehrani in po zaslugi domiselnosti sodelavcev
se je zloženka preoblikovala v plastificiran
prtiček. Na tak način podane informacije o
varovalni prehrani so vsekakor bolj praktične, saj jih je možno uporabiti pri pripravi pogrinjka namesto prtička, kadar se namenite
prigrizniti kaj bolj ali manj slastnega, hkrati
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pa predstavljajo koristno čtivo. Ob tem vam
bodo delali družbo prijazni namigi, kako s
primernim načinom prehranjevanja zmanjšati škodljive učinke svinca. Da pa naloga ne
bo pretežka, smo na drugo stran dodali še
»Dobronamerne za sladkosnedneže« - to je
skupek idej, kako kombinirati posamezna
živila, da dosežemo koristne učinke.

Podloga je namenjena vam in vašim otrokom, zato jo uporabite – tudi kot smernico
za pripravo zdravega in okusnega obroka.
Pa dober tek!
ZZV Ravne na Koroškem

Ko boste sami ali s pomočjo glavnega šefa
domače kuhinje napisano preizkušali v
praksi, vam želimo, da uživate tako v pripravi kot tudi v pokušanju.
Izdelek smo namenili za vsakega otroka
Zgornje Mežiške doline, razdelili smo ga že
med šolarje OŠ Črna in OŠ Mežica, v jesenskem času pa ga bodo prejeli tudi njihovi
mlajši prijatelji v vrtcih. Podlogo smo razdelili tudi med mlade obiskovalce na olimpijskem teku v Mežici in na nedavnem srečanju pri Najevski lipi.
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PREDSTAVLJAMO
ZLATE MATURANTKE

preseneča z vpisom na Biotehniško fakulteto v Ljubljani. Pravi, da ji je ta študij všeč in
da hoče narediti nekaj dobrega za naravo
in ljudi. »Matura je srednje zahtevna, a se
mi zdi, da več ali manj učenja ne bi prineslo boljših ali slabših rezultatov.« Naslednjim
generacijam maturantov polaga na srce, naj
naredijo, kar jim profesorji svetujejo v šoli,
veliko več dela pa ni potrebnega za dobre
rezultate. Obenem jih opogumlja, naj se ne
bojijo mature.

Letos so bile na Gimnaziji Ravne kar tri Črnjanke zlate maturantke (med skupaj devetimi dijaki). Čestitamo, saj so zrelostni izpit
opravile s 30 ali več točkami. In katere so te
odličnjakinje?
TINA SKARLOVNIK, rojena 19. 11. 1990, stanujoča v Bistri 9a, si je za izbirna predmeta izbrala
nemščino in geografijo,
študirala pa bo medjezikovne študije - nemščino
in sociologijo, dvopredmetni univerzitetni študij 1. stopnje (bolonjski
sistem), in sicer na Filozofski fakulteti v Mariboru. Nemško se je namreč naučila razumeti že kot otrok z gledanjem televizije in ji
je v vseh letih v gimnaziji zelo dobro šla, za
Maribor pa se je odločila, ker ji je že od nekdaj bil bolj poznan, bolj domač kot Ljubljana;
mogoče tudi zato, ker njen brat tam študira
in bo tako vstop v novo življenjsko obdobje
malo lažji. O maturi meni, da je edina težava
ta, da prepozno spoznaš, da se snovi štirih letnikov ni mogoče naučiti v dveh dneh, sama
pa z maturo ni imela problemov, ker se tudi
ni obremenjevala z različnimi točkami, potrebnimi za vpis. Po njenem mnenju matura
ni težka, če sproti delaš oz. če osvojiš osnove,
ki jih potem stalno nadgrajuješ v vseh letnikih gimnazije. Nasvet bodočim maturantom:
»Nobenega razloga ni za skrb, matura je le
še en nadaljnji, malce bolj obširen, a zato ne
tako podroben test.«

TARA
SIMETINGER,
rojena 9. 7. 1990, stanujoča v Centru 143, je za
izbirna predmeta vzela
psihologijo in biologijo.
Za nadaljnji študij si je
izbrala pravo, vpisala
se je na Univerzo v Ljubljani, Pravna fakulteta.
»Maturo vsi štejejo kot
glavni zrelostni izpit, ki ga moramo nujno
opraviti, če nameravamo preživeti nadaljnje
življenje na fakultetah. Zdi se mi, da smo od
mature res odnesli nekaj dodatnih učnih navad, ki nam bodo pomagale pri študiju. Pa
vendar matura z vsemi pripravami ni tako
stresna in zastrašujoča stvar, kot so nas opozarjali že od prvega letnika dalje. Ne vem, ali
je to zato, ker so nas nanjo tako dobro pripravili ali pa zaradi vsega halo učinka. Sama
sem maturo vzela dokaj resno, čeprav nisem
imela tako visokih ciljev. Na koncu pa se mi
vse skupaj niti ni zdelo tako grozno, časa za
učenje je bilo kljub vsemu dovolj, izkoristek
pa je bil ogromen.« Vsem naslednjim generacijam svetuje,
naj ne trepetajo pred maturo, kljub temu pa
naj jo vzamejo resno, da se jim bodo izpolnili
vsi cilji, ki so si jih zastavili.

MATEJA
POTOČNIK,
rojena 24. 4. 1990, stanujoča v Centru 88, odlična učenka v vseh štirih
letnikih, je za izbirna
predmeta študirala biologijo in kemijo, zato ne

Bodočim intelektualkam želimo uspešen študij!
Irena Greiner
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ŠPORT
ŠPORTNIKI LETA 2008
V OBČINI ČRNA NA KOROŠKEM
ŠPORTNIK LETA 2008:
ALEŠ GORZA
Ludranski Vrh 25/a,
Črna na Koroškem
Roj. 20. 7. 1980

PREDLAGATELJ:
SMUČARSKI KLUB ČRNA – TAB
UTEMELJITVE OZ. DOSEŽKI:
- 4. mesto svetovnega pokala (WC) smuk (DH) –
Val d Issere (Francija)
- 3. mesto svetovnega pokala (WC) superveleslalom (SG)
– Lastile – Canada
- 3. mesto mesto svetovnega pokala (WC) superveleslalom
(SG) – Bormio – Italija
- 5. mesto svetovnega pokala (WC) superkombinacija – Val
d Isere – Francija
- član A reprezentance, proglašen za smučarja leta
v Sloveniji

Aleš Gorza

ŠPORTNICA LETA 2008:
TINA MAZE
Pristava 29
Črna na Koroškem
Roj. 2. 5. 1983

PREDLAGATELJ:
SMUČARSKI KLUB ČRNA - TAB
UTEMELJITVE OZ. DOSEŽKI:
- 1. mesto svetovni pokal (WC) smuk (DH) – St. Moritz –
Švica
- 8. mesto svetovni pokal (WC) superveleslalom (SG) –
St. Moritz – Švica
- 7. mesto svetovni pokal (WC) superveleslalom (SG) –
Cortina – Italija
- 1. mesto FIS tekma GS, VSL (DP) – Krvavec – Slovenija
- članica A reprezentance – ženske, proglašena za smučarko leta v Sloveniji

Tinino priznanje je sprejela njena mama
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ŠPORT
ŠPORTNICA LETA
2008 – do 15 let:

PREDLAGATELJ:
SMUČARSKI KLUB ČRNA –
TEKAŠKA SEKCIJA

TEA JELEN
Center 80
Črna na Koroškem
Roj. 02. 07. 1995

UTEMELJITVE OZ. DOSEŽKI:
Pokal Slovenije: 2x1., 3x 2., 1 x 3. mesto
posamično,
- državno prvenstvo: 4. mesto posamično,
2. mesto štafete
- pokal Slovenije: 1 x 2., 1 x 3., 1x 5. mesto
posamično; 1x2., 1 x 5. mesto šprint štafete;
4. mesto v skupni razvrstitvi
- trofeo Topolino: 8. mesto (neuradno
otroško svetovno prvenstvo

Tea Jelen

ŠPORTNIK LETA
2008 – do 15. let

PPREDLAGATELJ:
SMUČARSKI KLUB ČRNA - TAB
UTEMELJITVE OZ. DOSEŽKI:
- 3. mesto na SL – tekma državnega
pokala Hervis
- 5. mesto na VSL – tekma državnega
pokala Hervis
- 9. mesto v skupni uvrstitvi pokala
Hervis v državi
- 1. mesto VSL vzhodne regije - Golte
- 3. mesto v skupni razvrstitvi pokala
VZH regije

TADEJ AMERŠEK
Rudarjevo 12
Črna na Koroškem
Roj. 11. 08. 1995

Tadej Ameršek
ŠPORTNA EKIPA LETA 2008:

PREDLAGATELJ:
KEGLJAŠKO DRUŠTVO ČRNA NA
KOROŠKEM

ČLANSKA EKIPA KEGLJAŠKEGA
DRUŠTVA ČRNA NA KOROŠKEM

SESTAVA EKIPE:
Jože Jamnik, Stanislav Kordež, Miro Simetinger, Boris Kolarič, Jože Gorišek, Ivan Ropič in Zdenko Lesjak
UTEMELJITVE OZ. DOSEŽKI:
Moška članska ekipa se je udeležila državnega prvenstva v kegljanju borbenih iger v
organizaciji Kegljaške zveze Slovenije, ki je
bilo na kegljišču Komcel v dvorani Golovec
v Celju, dne 16. 12. 2008. Ekipa je dosegla 10.
mesto in za tri mesta izboljšala rezultat iz
leta 2007.

Del
članske
ekipe
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ŠPORTNA EKIPA LETA 2008:
EKIPA STAREJŠI DEČKI
»U-14« - SKUPINA 1

PREDLAGATELJ:
NOGOMETNI KLUB PECA ČRNA NA
KOROŠKEM
SESTAVA EKIPE:
Timotej Antolič, Tadej Ameršek, Armin Halilović,
Andrej Jež, Gal Kreuzer, Jaroš Krivec, Jan Mlinar,
Jure Ozimic, Miha Ozimic, Matic Pečovnik, Tilen
Raztočnik, Uroš Stanišić, Klemen Šepul, Žiga Verdel, Matic Obretan, Nejc Plesec
UTEMELJITVE OZ. DOSEŽKI:
Prvo mesto na področju NMZ Maribor – starejši
dečki »U – 14« - skupina 1.
Igrali so kvalifikacije za vstop v prvo ligo Nogometne zveze Slovenije – »U-14« - vzhod

Tadej in Primož, predstavnika mladih
nogometašev
PERSPEKTIVNI ŠPORTNIK LETA 2008:
TILEN DEBELAK,
Pristava 61,
Črna na Koroškem
Roj. 31. 5. 1991

PREDLAGATELJ:
SMUČARSKI KLUB ČRNA - TAB
UTEMELJITVE OZ. DOSEŽKI:
- 2. mesto v veleslalomu FIS tekma v Bormiu,
Italija
- 1. mesto v veleslalomu FIS tekma na Peci,
Avstrija
- na državnem tekmovanju starejših mladincev je
osvojil srebrno medaljo v super veleslalomu in bronasto medaljo v super kombinaciji
- 5. mesto v super veleslalomu na državnem
prvenstvu članov
- je stalni član državne C reprezentance
- več uvrstitev med prvo šesterico na FIS
tekmovanjih po Evropi

Tilen Debelak
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KOROŠCI V CORDILLERI BLANCI
Igor Radovič
Letos alpinisti v Črni praznujemo 35-letnico
samostojnega organiziranega delovanja. Že
lani smo se odločili, da bomo ta jubilej počastili z odpravo v Cordillero Blanco v Peruju.
Poleg tega pa letos mineva tudi 30 let od prve
samostojne odprave črnjanskih alpinistov v
Romsdalske alpe na Norveškem.
Cordillera Blanca leži v centralno severnem
delu Peruja in je po velikosti nekje vmes
med Himalajo in evropskimi Alpami. Je
najvišje gorstvo na svetu, ki leži v tropskem
podnebnem pasu. V tej kompaktni, 180 km
dolgi in 20 km široki gorski verigi je 25 vrhov
višjih od 6000 m ter 35 vrhov višjih od 5700
m. S 6768 m je Nevado Huascaran najvišji.
Skoraj celotno gorstvo je prekrito z ledeniki,
ki pa so se zaradi globalnega segrevanja v
zadnjih desetletjih drastično skrčili in redko
segajo pod višino 4800 m. Zaradi krčenja so
postali mnogi tudi težko prehodni, saj so se
pojavile številne razpoke, ki jih je včasih prekrival sneg. Vode iz zahodnega dela gorovja
se iztekajo v Pacifik, ki leži le 100 km proti
zahodu. Vode iz vzhodnega dela pa odtekajo
v porečje Amazonke in nato v Atlantski ocean.

Člani odprave

Ključ za uspešne vzpone je dobra aklimatizacija, t.j. prilagoditev na višino, saj zaradi
nižjega zračnega tlaka dobi telo na 5000 m
približno polovico manj kisika kot na morski
gladini. Zato je to zelo resno okolje za plezanje. Vsako leto se zaradi pomanjkljive aklimatizacije, padcev v razpoke, plazov, višinske bolezni, utrujenosti ali podhladitve nekaj
alpinistov smrtno ponesreči.
No, in v to zahtevno, a prekrasno gorsko verigo smo se letos od 26. aprila do 19. maja
podali koroški alpinisti.Vodil nas je vrhunski
alpinist in izvrsten organizator, strpen prijatelj in poznavalec gorstva Grega Lačen. Iz
AK Črna smo na odpravi bili še: Grega Golob – Tavbi, Jani Hercog - Čana, Blaž Penec
– Bremza, Blaž Piko, Igor Radovič - Cigi (načelnik in Gregov namestnik), Zdenko Razbornik – Blondi in Zdenko Žagar. Iz AK Ravne sta se nam pridružila Matej Flis in njihov
načelnik Domen Petek, iz AK Slovenj Gradec
pa Miha Hrastelj.

Glavna plezalna sezona je od maja do začetka septembra. To je obdobje perujske zime
- obdobje najbolj suhega vremena, čeprav letos žal ni bilo tako.
Ker gorstvo leži le 9 stopinj južno od ekvatorja, so temperaturne spremembe med
dnevom in nočjo velike. Pod 5000 m so nočne
temperature med minus 5 in minus 20 stopinjami Celzija. Podnevi pa lahko na sončnih
legah dosežejo tudi do 25 stopinj, medtem ko
v senčnih legah tudi čez dan ostanejo okrog
ledišča. Nižje v dolinah, okrog 4200 m visoko, je ob sončnih in mirnih dnevih čez dan
prijetno toplo, lahko vse tja do 25 stopinj.

Pot nas je vodila iz Benetk preko Madrida
do glavnega mesta Peruja Lime. Iz Lime smo
po osmih urah vožnje z avtobusom in po 37
urah neprekinjenega potovanja 27. aprila ob
20
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6. zjutraj po lokalnem času prispeli v Huaraz.
Huaraz leži 3052 m visoko in ima okrog
100.000 prebivalcev. Je glavno mesto province Huaraz in regije Ancash ter predstavlja
izhodišče za vzpone v Cordilleri Blanci.
Kratek kronološki potek odprave
Že naslednji dan smo pričeli z aklimatizacijskimi turami. Peterica nas je obiskala dolino
Llaca, kjer smo se povzpeli 4430 m visoko
pod Ocshapalco in Vallunaraju, ostali pa so
s kolesi opravili dolg in zahteven vzpon na
višino 4200m.

Direktna smer

tome, ki bi se lahko ob vztrajanju na 4200
m tudi tragično končali. Takoj smo mu dali
ustrezna zdravila, jaz in Zdenč pa sva ga
po nasvetu oziroma že kar ukazu Grege v
dežju pospremila nazaj v Huaraz. Z vsakim
metrom izgubljene višine se je počutil bolje.
V Huarazu je bil že čisto dober, vendar smo
vseeno obiskali lokalnega zdravnika. Zjutraj
se je Zdenč po telefonu posvetoval še z našim
Jurijem Gorjancem, vrhunskim strokovnjakom za višinske bolezni. Po njegovi oceni in
nasvetih, ki so se izkazali za povsem točne,
smo si vsi oddahnili, Blaž pa se je po aklimatizaciji počutil odlično in je zopet vandral po
prelepi Cordilleri Blanci.

Tretji dan smo se skupaj odpravili v dolino
Ishinca in postavili bazni tabor 4200m visoko. Naslednji dan smo vsi, razen Blondija,
opravili vzpon na 5420 m visoki Urus. Naša
udarna naveza – Grega, Miha in Matej se je
po sestopu z Urosa še isti dan povzpela pod
zahodno steno Tocclaraja (6032 m), kjer so
naslednji dan kljub sneženju preplezali 1032
m visoko Direktno smer v zahodni steni. Še
dan kasneje so severozahodni greben Tocclaraja želeli ponoviti Domen, Jani, Tavbi in
Bremza, vendar so tabor pod steno zapustili
razočarani zaradi slabega vremena.

4. maja smo se Zdenč, Blaž, Blondi in jaz po
čudoviti dolini Quilcayhuanca povzpeli 22
km daleč v njen skrajni desni del in 4270 m
visoko postavili bazni tabor. Tokrat nismo
imeli oslov ali nosačev za naš tovor. Vse, kar
smo potrebovali, je bilo na naših hrbtih. Ravno ko smo postavili šotore, se je vsula sodra
in dež. Naslednji dan sta se Zdenč in Blondi povzpela na srednji vrh Maparaja (5180
m), z Blažem pa sva za boljšo aklimatizacijo
ostala v baznem taboru.

Jasno je, da tretji dan na taki višini še nismo
bili ustrezno aklimatizirani. Več jih je imelo
glavobole. Tudi spanje ni bilo tako, kot je običajno. Največ težav pa je po sestopu z Urosa
imel Blaž. Imel je nekatere klinične simp-

6. maja so se Grega, Miha in Matej odpravili
v dolino Santa Cruz, glavnemu cilju odprave naproti – prvenstveni smeri v južni steni
Taulliraja. Spremljal jih je Jani. Po osmih
dnevih poskusov so v obdobjih, ko je bilo
vreme malo boljše, preplezali slabo polovico smeri. Velik uspeh, ki bi ga pomenila zelo

Črnjanska smer
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težka prvenstvena smer, jim je preprečilo
slabo vreme. Fantje so bili smeri ob boljših
pogojih vsekakor dorasli. Pa saj poznamo
Grega, Mateja in Miha.
Prav tako 6. maja so se Domen, Tavbi in Bremza podali v dolino Llanganuco, kjer so se
naslednji dan povzpeli na 5752 m visok Pisco. Načrtovali so tudi vzpon na 6354 m visok
Chopicalqui (tam bi se jim pridružila tudi z
Zdenčem), vendar nam je slabo vreme preprečilo doseči tako željeni cilj.
12. maja sta se na Pisco povzpela tudi Blondi
in »jekleni« Blaž. Le dan prej pa sva z Zdenčem prilepila majhen obliž čez vremensko
smolo. V zahodni steni Yanapacche (5460 m)
sva preplezala novo, 580 m visoko in objektivno zelo nevarno smer ter jo poimenovala Črnjanska. Smer poteka med številnimi
seraki in preko mnogo vidnih in prikritih
razpok. Toda indijanski bogovi so bili tistega
11. maja prizanesljivi. Ni pa bilo tako z vremenom, ki je ohranilo svojo tradicijo. Zadnji
raztežaj sva plezala v hudem vetru ter sodri
in sneženju. Vse stopinje, ki sem jih naredil
kot prvi v navezi, je sproti zasipalo. Na vrhu
sem imel tako trde prste, da je štrike za abzajl moral zvezati Zdenč. Kasneje mi je povedal, da ga je bilo strah, da bom obrnil in
ne bova dosegla vrha. Tako blizu cilja pa res
nisem hotel odnehati.
Že dolgo v hribih nisem občutil takega zadovoljstva, ko sva se po srečnem abzajlu preko zahodne stene na varni ledeniški moreni
živa in zdrava tolkla in objemala v navdušenju nad storjenim.

Morenski tabor pod Yanapaccho

pot«. Na skupni aklimatizacijski turi sem že
v baznem taboru doživel tegobe velikih višin. Vzpon na Urus mi ni bil dan. Ko so se
prijatelji odločili za dolino Quilcayhuanca,
sem se jim v strahu pridružil. S težkim nahrbtnikom sem se podal po čudoviti dolini.
Ves strah je bil odveč. Počutil sem se odlično.
Na koncu doline smo postavili bazni tabor.
Ko smo si pripravljali župco in čaj, je pričelo
deževati.
Ob treh zjutraj je bilo nebo brez oblakov. Blaž
in Cigi sta se odločila, da ostaneta v baznem
taboru, jaz in Zdenč pa sva se odpravila na
goro. V temi sva iskala stezo, se izgubila,
končno pa sva le našla pot, ki naju je pripeljala na ledenik. Iz nahrbtnika sva izvlekla
vrv, se navezala, prečila ledenik in zagrizla
v strmino. Tu se je že poznala višina. Nekaj
korakov, nato lovljenje sape, pa spet nekaj
korakov. Malo pod glavnim vrhom pa šok. V
vodničku je ocena smeri nizka, greben, ki je
bil pred nama, pa je bil neprehoden. Bil je
poln opasti in prhlega snega. Vrh Maparaja
na dosegu roke, midva pa ne moreva nanj.
Da bi opravila vzpon po drugi strani, ni bilo
več časa. Po kratkem predahu in ko je kisik
spet preplavil najino telo, je padla odločitev,
da se povzpneva na srednji vrh. Z vrha je bil
čudovit razgled na okoliške gore. Zdenč je
priganjal, da morava čim prej sestopiti. Sprva je še šlo, čeprav so se delale cokle. Ko pa
sva prišla do ledenika, sem se pogrezal do
riti. Tu me je bilo najbolj strah. Sonce je žgalo v serake nad nama, s težavo sem gazil in s

Ko sva kasneje na vodniškem uradu v Huarazu preverjala, ali je smer res prvenstvena,
se najprej nismo razumeli in so mislili, da
sprašujeva, kako je s tisto najino linijo. »No,
no, there is very danger!« je bil njihov nasvet.
Ko sva jim pa le dopovedala, da sva tam že
plezala, so naju malo čudno gledali in si najbrž mislili: »Two jackass from Slovenia.«
Zdenko Razbornik
Nekdo je nekje zapisal, »kjer je volja, tam je
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strahom pogledoval proti serakom. Pa se je
vse dobro izteklo.

koj spat v šotor. Čez nekaj časa pride k meni
Blaž. Pogledam ga in pri tem razmišljam: »Le
kdo je kadil v šotoru ?« Kmalu za njim pride še
Zdenč. Vpraša, kako je z mano. Povem, da vidim megleno, on pa pravi, da sem ves zabuhel
in da imam skrčene zenice. Igor takoj sproži
alarm: višinska bolezen! Po radijski zvezi pokliče Grega in mu pove, da sumi na možganski edem. Grega naroči takojšen sestop v dolino, po satelitskem telefonu organizira prevoz,
Igor pa mi da zdravila. Z Zdenčem me takoj
pospremita v Huaraz. Med potjo me strašita,
da se mi lahko zgodi, da bom ležal v bolnici in
da sem osvajanje hribov v Andih že zaključil.
V Huarazu me pregleda lokalni zdravnik in
ugotovi, da je bilo ukrepanje hitro in pravilno
in da ne bo nobenih posledic. Zjutraj Zdenč po
telefonu pokliče še dr. Jurija Gorjanca v Slovenijo in se posvetuje z njim. Ko pride v sobo, me
prestraši: »Blaž, slaba novica …. čez nekaj dni
lahko greš nazaj v hribe !«
»Hvala bogu, vsaj zgnil ne bom v tem mestu!«

Ko sva prispela v bazni tabor, sta prijatelja
pripravila župco, ki se po taki turi najbolj
prileže.
Podrli smo šotore ter se odpravili 22 km nazaj na začetek doline, kjer nas je čakal taksi.
Bil sem utrujen, a zadovoljen, da mi je uspelo.
Blaž Piko
Kombi nas odloži nad vasjo Pashpa. Tam
nas čakajo osli. Naložimo nahrbtnike in šotore na osle in konja, pofotkamo vse domačine in okolico. Poženemo se za vodičem oslov
v dolino Ishinica pod goro Urus. Enakovredno držimo tempo hoje z domačini, kar nam
vliva poguma. Dobrega občutka ne pokvari
niti dež, ki se vliva vsakih deset minut. Tako
hodimo dve uri in pol in prispemo v bazo. Na
hitro postavimo šotore in se zbašemo vanje,
saj zunaj že spet pada sodra in dež. Dogovorimo se, da vstanemo ob treh zjutraj in ob
štirih krenemo proti Urusu. Nalogo »trobentača« za budnico prevzame Grega, ki predhodno oceni pogoje za vzpon.

(Opomba: bil sem »dohtar« odprave in resnično sem
posumil na možganski edem. No, ta pravi dohtar Jurij je na osnovi opisa simptomov mojo domnevo zavrnil ter nam dal navodila za nadaljevanje zdravljenja
ter ravnanje v gorah. Moja ocena za nazaj je taka, da
je bil tretji dan bivanja na taki višini vzpon na 5420 m
visoki Urus prehiter. Vsi še nismo bili primerno aklimatizirani, o čemer pričajo tudi glavoboli, nespečnost
… Potreben bi bil bolj individualen pristop. Z aklimatizacijo je pač tako, da se ljudje razlikujemo v odzivih na
višjo nadmorsko višino. Prilagoditev nanjo poteka pri
vsakem posamezniku različno hitro in ni odvisna od
kondicijske pripravljenosti. Pogosto imajo dobro trenirani na začetku večje težave, saj pomanjkanje kisika
hitreje občutijo kot povečan napor. Kakorkoli že, za
Blaža neprijetna, vsekakor pa poučna izkušnja za vse,
ki hodimo v visoke gore. Tam smo bili že večkrat, a se
kaj podobnega še ni zgodilo. IR)

Nekaj pojemo in poskušam zaspati. Pa mi ne
gre najbolje. Celo noč se prebujam. Ponoči si
tudi želim, da bi zjutraj kar naprej deževalo,
saj se mi sploh ne da na hrib. Ob štirih se
oglasi Grega: »Pobi, gremo!«. Zbašem se iz
spalke: »Seveda bom šel, saj sem zato prišel
sem!«. Spakiram in počasi krenem za lučkami, ki se že vzpenjajo po pobočju navzgor. Z
Bremzo dohitiva Igorja, ki naju hoče spustiti naprej. Odločim se, da bom šel zadnji. S
počasnim tempom se vzpenjamo proti vrhu.
Osvojimo ga ob enajstih. Sledi obvezno fotografiranje in razgledovanje po čudovitih
vrhovih.. Začnemo se vračati v dolino. Bremza in Jani me prosita, da bi šel z njima, saj
sta pri sestopih bolj počasna. Pri sebi razmišljam: »Ne vem, kaj je narobe, saj ju niti ne
dohitevam?! Noge ne gredo tako, kakor sem
vajen.« Po napornem sestopu nekje popoldne le pridem do baze. Popijem nekaj čaja,
pojem juho in ker sem zelo utrujen, grem ta-

Domen Petek
Sedel sem tam, po glavi so švigale misli, slike
iz preteklih dni, najbolj pa besede:
»Ne lubi se nama. J’di sam.«
Takrat je bilo konec naših letošnjih Andov.
Dan je bil prekrasen, gore kot naslikane, v
zraku tista enkratna energija, ki te sama nosi
proti cilju, kljub 25 kilogramom na hrbtu. Oziram se nazaj, kolega sta vedno manjši piki,
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čakam, spet grem in nekako tako naprej do
snidenja in njune odločitve.
Nismo vsi isti, nismo vsi ta pravi in nekaterim pogled tja gor proti kraljestvu kondorja
v duši vže plamen, kaj plamen – kres, drugim
pa bore malo. Je pač smola, če tisti s kresom
pade v navezo s tistim, ki ga nima.

Za večino šesttisočakov v Cordilleri Blanci
rabiš v povprečju vsaj 4 dni lepega vremena.
Tega pa ni bilo. Zato smo se odločali večinoma
za krajše ture. Na takih pa dosti višje, kot smo
bili mi, ne moreš. Pa drugič, skoraj zagotovo
že leta 2011. Ravno za mojo 60-letnico. Takrat
pa mora biti kak vrh tudi nad 6, da se bo vse
ujemalo. Pa še eno prvenstveno imam planirano v redko obiskanem pettisočaku Shaqshi.
Juhej. Se že danes veselim ponovnega obiska
teh res lepih gora.

A bilo je mnogo prekrasnih trenutkov, v dolini pa v hladnih zaledenelih šotorih visoko
zgoraj pa v neskončnih vzponih, ko si sam s
svojimi mislimi in svojim dihanjem, ko hlastaš
po tistem redkem zraku. In potem prideš do
konca. Do najvišje točke tiste gmote in naslednji korak vodi le navzdol. Takrat stojiš tam,
če je lepo vreme, vidiš do konca horizonta,
vse okoli je kot pravljica. Fotografije, objemi
prijateljev. Potem te prešine misel, da si šele
na pol poti in treba je nazaj.
Vsakemu ljubitelju gora bi privoščil te razglede, te razsežnosti, ledenike, prepadne ledne stene, smeh soplezalcev …

Vmes pa – morda celo Himalaja. Koroška elita pod Gregovim vodstvom na Makalu (8462
m), jaz pa še z enim ali dvema prijateljema na
Baruntse (7129 m). Vse pa je odvisno od tega,
koliko soldkov nam bo uspelo zbrati. Časi
temu niso preveč naklonjeni. Taki so pač naši
cilji in želje.
K Domnovemu prispevku bi rad dodal še to,
da je bil upravičeno globoko razočaran nad
odločitvijo njegovih dveh soplezalcev, ki se
jima ni ljubilo na šesttisočak Tocclaraju. Pa je
kot zrel mož in načelnik AK Ravne to grenko
izkušnjo mirno prenesel in nam tako omogočil, da smo se vsi vrnili kot prijatelji. Če bi bil v
Domnovi koži kdo drug, pa bi lahko bilo tudi
drugače.

Skratka, vesel sem, da sem bil zraven, da je
Igor dal idejo, da je Grega prevzel organizacijo, da so me Črnjani sprejeli in uvrstili na
seznam članov odprave. Ni šlo vse po načrtih, naš planet se spreminja, vreme postaja
vse bolj nepredvidljivo in proti vremenu pač
ne gre. Dovolj smo bili predvidljivi in previdni, da nismo rinili v težave. Gore bodo tam
in če bo volja, jih bomo še zagotovo videli,
preplezali.

17. maja smo odpotovali iz Lime ter 19. maja
v zgodnjih jutranjih urah na Poljani doživeli
prisrčen sprejem tistih, ki nas imajo najraje.
Manjkala nista niti moja velika prijatelja Milan in Ivo. In to ob pol štirih zjutraj! Pa whisky
in pivo so prinesli, Zdenčeva Cveta pa je spekla izvrstno pecivo. Bilo je lepo.

In vesel sem za Cigija in Zdenča, da sta pri
svojih letih spet pustila pečat v teh kotičkih
sveta, pa vesel sem, da sem videl na delu
mašine Grega, Flisa in Miha, pa za višinski
rekord Tavbija, Bremze, pa za vrhove Blaža,
Blondija in Janija. In najbolj vesel sem, da
smo vsi prišli nazaj, da so vsi prsti na svojem
mestu in nove zgodbe v srcu.
Zaključek
Igor Radovič
V celoti gledano je bila odprava glede na vremenske razmere uspešna. Obiskali smo pet
dolin, se povzpeli na štiri pettisočake in en
šestisočak ter preplezali prvenstveno smer.

Na vrhu Urusa
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NOVE PRIDOBITVE NOGOMETAŠEV PECE
Poslanstvo nogometnega kluba Peca je združevanje vseh generacij mladih, ki z igranjem
nogometa ne samo skrbijo za svoje zdravje,
ampak so deležne tudi njegove neprecenljive vloge pri oblikovanju človeškega značaja:
to je spoznanja, da brez truda, sodelovanja,
predanosti in pripadnosti ni uspeha ne v nogometu ne v šoli ne v poklicu in v življenju
nasploh.
Smo prepoznaven športni kolektiv, ki vzgaja
mlade nogometaše, hkrati pa nas veseli, da
se na stadionu odvijajo tudi druge športne
dejavnosti, ki ljudem omogočajo druženje
in aktivno ter zdravo preživljanje prostega
časa.

Dobrodelna tekma; predsednik SK Črna daje zadnje napotke

prostor je namenjen druženju igralcev, navijačev in velikemu številu obiskovalcev naših
tekem. Poleg ureditve klubskega prostora
smo se aktivno vključili tudi v obnovo atletske steze, za katero je donatorska sredstva
prispevalo podjetje MPI iz naslova Dogovora
o varovanju zdravega življenjskega okolja v
občini Črna na Koroškem in NK Peca z dodatno pridobljenimi sponzorskimi sredstvi
in lastnim, nesebičnim, prostovoljnim in neplačanim delom članov kluba. Športni park,
ki ga na tak način ustvarjamo, je ne samo
naš ponos, pač pa je lahko tudi ponos našega prelepega kraja. Ob tem ni nezanemarljivo dejstvo, da s takšnim načinom dela prejeta proračunska sredstva potrojimo in tako
poleg investicijskega vzdrževanja objektov
poskrbimo tudi za nemoteno treniranje in
tekmovanje naših ekip.

Imamo kvaliteten trenerski kader, ki poleg
veščin z žogo vse naše igralce odvrača od
negativnih aktivnosti, privzgaja delovne navade, krepi medsebojno sodelovanje in skrbi
za prijateljsko druženje.
V igralni sezoni 2008/09 smo imeli v klubu
naslednje selekcije U 6, U 8, U 10, U 12, U 14,
kadete, ki igrajo pod okriljem MNZ Maribor,
in člansko ekipo, ki nastopa v Štajerski nogometni ligi. Naši dosežki v tej sezoni so naslednji: kadeti so se uvrstili na 4. mesto, U 14
na 6. mesto, U 12 na 5., U 10 na 8. mesto, naši
najmlajši pa na odlično in vzpodbudno 3.
mesto, za kar so prejeli zasluženo priznanje.
Članska ekipa je po odlično odigranem spomladanskem delu prvenstvo ŠNL zaključila
na 9. mestu. V tekmovalni sezoni 2009/10 si
želimo najmanj takšnih rezultatov in trdno
verjamem, da jih bomo tudi dosegli.

Za naš klub in za Koroško so bile uspešne
tudi letošnje volitve v MNZ Maribor, kjer sta
bila v IO MNZ izvoljena dva Korošca, in sicer Željko Kljajič in Bogdan Tušek, sama pa
sem bila izvoljena v nadzorni odbor MNZ
ter ob zaupanju klubov postala tudi njegova predsednica. V komisijo za priznanja pri
MNZ Maribor je bil imenovan Hinko Petrič,
v drugostopenjski pritožbeni organ pa Dani-

Po lanskih investicijah na stadionu, to je ureditvi razsvetljave in tribun, smo v letošnjem
letu obnovili dotrajan klubski prostor. Gre
za večnamenski sodoben prostor, ki ga krasi
črno-bela klubska barva, povezana z zeleno,
ki ponazarja nogometno igrišče. Lepo urejen
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lo Emeršič. Mnenja sem, da bomo svoje delo
vsi resno in pošteno opravljali v dobro vseh
klubov, včlanjenih v Medobčinsko nogometno zvezo Maribor.
Ker je Črna tudi kraj smučarjev, katerih rezultati razveseljujejo tudi nas, nogometaše,
smo se letos odločili, da dobrodelno tekmo,
ki smo jo organizirali že tretjič, odigramo z
nekdanjimi in sedanjimi črnjanskimi smučarji, ki so se jim pridružila tudi številna druga znana smučarska imena. Veseli nas, da
smo doslej pomagali Tilnu Potočniku, Samu
Kuncu in Magdi Ropotar, ki je tudi mama našega nogometaša. Dobrodelna tekma ostaja
tudi v bodoče naša stalnica.

Izkupiček dobrodelne tekme v nogometu med slovenskimi smučarji in NK Peca je namenjen okrevanju Magde Ropotar.

V okviru Turističnega tedna so se na stadionu v naši organizaciji odvile še naslednje
prireditve: tradicionalna, že četrta šaljivo
hudomušna nogometna tekma med suhimi
in debelimi, veteranska tekma med NK Peca
in NK Korotan, skupaj z Društvom prijateljev mladine smo izvedli nepozaben škratkov
dan, kresno noč v avgustu z iskanjem zaklada kresne noči ter sodelovali pri izvedbi maratona kralja Matjaža, katerega start in cilj
je bil letos prvič na stadionu. Do konca leta
bomo na stadionu izvedli še noč čarovnic ter
silvestrovanje na prostem. Vse te dejavnosti
tkejo vezi med klubom in krajani Črne, zato
jih ob njihovi podpori z veseljem organiziramo.

V upravnem odboru NK Peca skrbimo za
učinkovito vodenje in pregledno poslovanje
kluba, kvalitetno vzgojo mlajših selekcij, zgledno sodelovanje z drugimi klubi in društvi
v kraju ter na Koroškem. Še nadalje bomo
skrbeli za razvoj infrastrukture na igrišču in
skrbno ravnali z že zgrajeno.

MOJE ŽIVLJENJE Z
NOGOMETOM

učili tudi starejši vrstniki, ki so študirali v Ljubljani. Starejši fantje so na starem igrišču pri
šoli že občasno igrali nogomet, največkrat z
vojaki, ki so takrat bivali v karavli Črna, in s
Helenarji v času Turističnega tedna. Nekateri funkcionarji tedanjega TVD Partizana
(predvsem nogometni navdušenec Martin
Gašpar) so opazili naš entuziazem. Vprašali
so nas, če bi igrali za pionirsko ekipo. Seveda smo bili vsi navdušeni in leta 1957 so nas
prijavili na tekmovanje v Nogometno zvezo
Maribor.
Ker staro igrišče pri osnovni šoli ni bilo
primerno za igranje tekem, smo vse tekme

Smo najmnožičnejši športni kolektiv v kraju, zato bomo vsa naša prizadevanja tudi v
bodoče usmerili v to, da to tudi ostanemo.
Predsednica NK Peca:
Romana LESJAK

Z nogometno žogo sem se s fanti v Mušeniku in Rudarjevem spoznal že okoli leta 1955.
Okroglo usnje, ki je bilo malo drugačno, kot
je danes, smo brcali, kjerkoli je bil kak košček travnika, največ pa na prostoru, kjer
danes stoji tovarna IGP in kjer je zdaj čistilna
naprava. Skoraj vsi šolarji smo takrat hodili
k telovadbi v okviru Partizana, kjer so nas
navdušili za šport in nogomet. Tega so nas
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igrali na igrišču NK Korotan na Prevaljah.
Copat takrat nismo poznali, večinoma smo
igrali bosi ali v debelih volnenih nogavicah.
Tudi prvi rezultati niso bili najbolj vzpodbudni. Navadno nas je treniral kak starejši
igralec, na tekme pa smo hodili z avtobusom
v spremstvu kakega funkcionarja TVD Partizan. Ta ekipa pionirjev je bila pravzaprav
začetek organiziranega igranja nogometa v
Črni, seveda v okviru Telovadnega društva
Partizan.
Po določenem času igranja za pionirsko
ekipo smo se znašli pred problemom, kako
naprej. V Črni tedaj še ni bilo kadetov ali
mladincev. Pri Korotanu na Prevaljah so nas
nekako opazili in nas povabili, da bi igrali za
njih. V letu 1960 nas je pet fantov iz Črne začelo igrati za mladince Korotana. Na treninge na Prevalje smo po navadi hodili trikrat
tedensko. S kolegom Karlom Markovičem
– Dacom sva takrat hodila v šolo na Ravne,
on v gimnazijo, jaz v industrijsko. Ko sva prišla iz šole, sva sedla na kolo pa na trening na
Prevalje, po treningu pa po pol makadamski cesti nazaj domov. Ker nisem premogel
kolesa, mi ga je posojal kolega Daco. Ko pa
sem začel igrati za člane Korotana, pa sem
že hodil na treninge z avtobusom.
Medtem so v Črni že organizirali ekipo članov in leta 1962 se je ustanovila NK Peca, ki
je nastopala s pionirji in člani. Nekateri prijatelji so se vrnili k Peci, sam pa sem ostal na
Prevaljah do leta 1966. V šestih letih igranja
za NK Korotan sem se veliko naučil in veliko odnesel. Na ta kolektiv me vežejo res lepi

Igralci, ki so se v sezoni 1966/67 prvič uvrstili v
SCL in osvojili pokal maršala Tita Mariborske
nogometne podzveze. Stojijo od leve proti desni:
Markovič (trener), Rovšnik, Vukojevič, David,
Jug, Petrič, Vidovič, Grubelšek. Čepijo: Markovič,
Čogorovič, Plesec, Ošlak, Drolc, Šteharnik

spomini, saj so nas prijazno sprejeli in ves
čas lepo skrbeli za nas.
Medtem se je v Črni članska ekipa že dobro utrdila. Leta 1966 smo prišli iz vojske
štirje nogometaši: Jože David, Alojz Grobeljšek, Štefan Šteharnik in jaz. Takoj smo se
priključili članski ekipi. Pod vodstvom trenerja Miha Markoviča smo pridno in resno
trenirali. Tako smo v sezoni 1966/67 postali
prvaki Mariborske nogometne podzveze in
se uvrstili v takratno drugo consko nogometno ligo – vzhod. To je bila za moje pojme
takrat močna liga, saj so v njej igrale ekipe:
Drava Ptuj, Rudar Velenje, Branik Maribor,
Steklar, Šmartno, Krško, Nafta in drugi. V
tej ligi smo žal igrali samo eno leto, manjkalo nam je izkušenj, pa tudi druge ekipe
so bile kvalitetnejše. V Nogometni podzvezi
Maribor smo bili vedno pri vrhu in v sezoni
1968/69 smo ponovno zaigrali v drugi conski
ligi – vzhod. Tu smo ostali dve leti. V tej ekipi
smo bili res prava generacija, vedno smo se
skupaj družili in uživali v nogometu. Še enkrat smo se kot prvaki uvrstili v consko ligo
v sezoni 1973/74, vendar pa smo kmalu spet
pristali v podzvezi.
Rad se spominjam naših zvestih navijačev, ki
so nas polnoštevilno vzpodbujali na tekmah
doma in na gostovanjih. V letih aktivnega

Tekma Peca - Akumulator spomladi 1967.
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igranja so me trenirali: Miha Markovič, Helmut Jonke, Franc Gostenčnik, Murat Lujinović in Franc Kordež. S hvaležnostjo se spominjam tudi predsednikov: Franca Ravšerja in
za njim Štefana Zvera. Vedno sta nas znala
vzpodbujati in navduševati, po drugi strani
pa skrbeti, da smo bili v vsem preskrbljeni.
Da je na igrišču vse klapalo, kot je treba, je
potrebno omeniti takratne gospodarje: zakonca Katrco in Ivana Dolinška ter kasneje zakonca Marijo in Alojza Kordeža. Kljub
stari in utesnjeni baraki ob Meži so skrbeli, da je bilo vedno vse čisto, oprano in pripravljeno za treninge in tekme. V tej baraki
smo preživljali lepe trenutke ob zmagah in
porazih. Predsedniki v času mojega igranja
so bili res pravi zanesenjaki, radi so nam
govorili, da bomo tudi mi nekoč prevzemali

je dolgo igralo za NK Peca, nekateri pa še
sedaj aktivno delajo v klubu.
Po raznih funkcijah v upravnem odboru NK
Peca sem leta 1985 sprejel mesto predsednika kluba. Večkrat se rad pošalim, da sem v
klubu opravljal že vse funkcije, le blagajnik
in golman še nisem bil. V obdobju mojega
predsednikovanja smo poleg rednega igranja z vsemi selekcijami imeli veliko dela z dograjevanjem objekta garderob in pomožnega objekta ob Meži. Takrat se je gradilo tenis
igrišče, ves odvečni material smo deponirali
na prostor, kjer so sedaj tribune. Velik uspeh
je dosegla mladinska ekipa, ki se je uvrstila
v drugo slovensko ligo – vzhod. Pomanjkanje
finančnih sredstev nas je vodilo v različne
aktivnosti. V Črni ali Žerjavu smo vsako leto
priredili veselico s srečelovom. V obratih Rudnika Mežica smo nabirali svinec, razbijali
odpadne akumulatorje, zbirali mazut, kopali
jarke za kable in sadili drevesa. Vse te aktivnosti smo člani kluba opravljali prostovoljno.
Te akcije so nam z razumevanjem omogočili
nekateri direktorji Rudnika Mežica.
Po predaji svoje funkcije Ferdu Dimniku sem
ostal član UO, vodil propagandno, tehnično
in gospodarsko komisijo. V letih 1997-2001
sem deloval tudi v TVD Partizan – odbojkarska sekcija.
Predsedniško funkcijo sem ponovno sprejel
leta 2005. V tem letu smo se s člansko ekipo uvrstili v Štajersko ligo, kar je eden večjih uspehov našega kluba, in tu igramo še
danes. Leta 2007 mi je uspelo poiskati novo,
zagnano, sposobno in nadvse uspešno predsednico kluba – Romano Lesjak.
Leta hitro minevajo in kmalu bo NK Peca
praznoval 50 let neprekinjenega delovanja.
Vedno se rad spomnim, koliko otrok in mladine je šlo skozi roke naših trenerjev. Največje
zadovoljstvo mi je, ko vidim na igrišču polno
razigranih otrok. Mislim, da imamo trenerje, ki se zavedajo, da šport krepi človekovo
zdravje, ga odteguje od sodobnega načina
življenja, mu daje boljše sposobnosti, ga plemeniti in bogati njegov prosti čas. Naši trenerji so odkrili veliko talentiranih igralcev,

Stojijo od leve proti desni: - 1970/71
Zver, Jovanovič, Čogorovič, Jug, David, Vidovič,
Grubelšek, Jonke (trener), Ošlak (tehnični).
Čepijo: Petrič, Taradi, Šteharnik, Mlačnik, Plesec,
Skitek

njihovo funkcijo. Zato sem res ponosen, da je
iz takratne generacije kasneje naš klub vodilo kar pet predsednikov: Franc Jug, Marjan
Jug, Ferdo Dimnik, Ivo Taradi in jaz.
Svojo razmeroma dolgo nogometno pot sem
zaključil v sezoni 1978/79. Mučila so me že
leta, prihajali so mlajši in boljši, pa tudi ob
delu sem se izobraževal, kar mi je vzelo precej časa. Po končani aktivni karieri sem dobri dve leti treniral pionirsko ekipo. Rad se
spominjam teh fantov, sami talenti. Veliko jih
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Ekipa mladincev, ki je nastopala v II. Slovenski mladinski ligi - vzhod 1978/88

ki so postali vrhunski nogometaši in so igrali
v najvišjih ligah ter v reprezentanci. Veliko
tekmovalcev pa se žal po zaključeni karieri
oddalji od nogometa, ravno takrat ko bi jih
najbolj potrebovali za delo v klubu.
V letih mojega delovanja v NK Peca je nogomet zelo napredoval. Kljub temu nekako sledimo vsem spremembam. Tudi v sami Črni
so nastale velike spremembe. Ko sem leta
1959 končal osnovno šolo, nas je bilo šolarjev okoli 630, sedaj pa je na šoli 270 otrok.
Težave se pojavljajo predvsem v kolektivnih
športih, kot je nogomet, saj ena ekipa šteje
vsaj 16 igralcev. Ko smo začeli z nogometom,
sta bila v Črni samo telovadba Partizana in
smučanje, sedaj pa je v športni zvezo vključenih 13 športnih društev in klubov, ki v svojo sredino vključujejo osnovnošolce in drugo
mladino. Kljub pomanjkanju otrok pa NK
Peca nastopa s sedmimi selekcijami, kar je
največ, odkar obstaja klub. Mislim, da je to
odraz dobrega dela vodstva kluba in kvalitetnih trenerjev. Žal je še vedno veliko otrok, ki
niso vključeni v nobeno aktivnost.
Leta, ki sem jih preživel z nogometom, so
zame nepozabna. Vsem, s katerimi sem sodeloval in še sedaj sodelujem, sem hvaležen.
Vedno se kaj novega naučim, te izkušnje
pa poskušam prenašati naprej. Hvaležen
sem tudi svoji družini, ki me razume. Poleg
delovanja v NK Peca sem opravljal še šte-

vilne druge funkcije v nogometu.
En mandat sem bil član IO Nogometne zveze Maribor. Bil sem tudi
član IO bivše skupne Športne zveze Ravne, kjer sem vodil komisijo
za nogomet, ki je združevala vse
koroške klube. Sedaj kot član UO
NK Peca in član predsedstva kluba
največ pomagam pri delu mlajših
selekcij, po potrebi pa se vključujem tudi v druge aktivnosti.
Za svoje delo v nogometu sem prejel več priznanj: srebrno in zlato
plaketo Športne zveze Ravne, zlato plaketo NK Peca, srebrni grb
Občine Črna in letos plaketo Nogometne zveze Slovenije za dolgoletno delo
v nogometu.
Takšno je moje videnje prehojene poti v
druženju z nogometom. Prepričan sem, da
kljub občasnim težavam zaradi dobrih nogometašev in zvestih navijačev nogomet v
Črni ne bo zamrl.
Hinko Petrič

Plaketa Nogometne zveze Slovenije za dolgoletno
delo v nogometu, maj 2009
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KONČANA OBČINSKA LIGA V KEGLJANJU V
SEZONI 2008/09
V soboto, 16. 5. 2009, se je končalo tekmovanje v občinski ligi za sezono 2008/09. Tekmovanje se je pričelo v mesecu oktobru 2008 in
je potekalo vsako soboto do 9. 5. 2009. V ligi
je sodelovalo 8 ekip. Tekmovanju v ligi se je
priključila nova ekipa, in sicer Tanabrani; v
tej ekipi so kegljali tekmovalci, ki so v tem
letu šele pričeli s kegljanjem, in je bil viden
do konca sezone zelo velik napredek, saj so
bili na koncu skoraj enakovredni ostalim
ekipam. V ligi je kegljalo 46 kegljačev in 2
kegljavki. Nasploh je bil viden velik napredek v kvaliteti kegljanja v tej sezoni, saj se je
pri prvih desetih posameznikih rezultat izboljšal za povprečno 27 kegljev: s 500 na 527.
Končni vrstni red ekip je bil naslednji:

uvrstilo 9 najboljših posameznikov, in sicer:

Najboljših 6 se je uvrstilo v finale 14. 5. 2009.
Končni vrstni red posamezno pa je bil naslednji:
1. NAPOTNIK ALOJZ
2. KORDEŽ STANISLAV
3. VERHNJAK SREČKO
3. LESJAK ZDENKO
5. DELALUT BOŠTJAN
6. JAMNIK JOŽE

KONČNA LESTVICA

- 5429 KEGLJEV
- 5379 KEGLJEV
- 5270 KEGLJEV
- 5270 KEGLJEV
- 5249 KEGLJEV
- 5212 KEGLJEV

Štirje najboljši posamezniki, ki so si razdelili prva
3 mesta.

16. 5. 2009 je bilo tekmovanje vseh ekip v borbenih igrah ob zaključku tekmovanja in v gostišču Lunder ob prijetnem vzdušju podelitev
pokalov, medalj in priznanj. Zaključek je popestril z igranjem na diatonično harmoniko
mlad perspektivni kegljač Jan SLATINEK, ki
je skupaj s tehničnim vodjem Jožetom GORIŠEKOM in predsednikom društva podelil
priznanja.

Zmagovalna ekipa občinske lige: LUNDI

Vzporedno z ekipnim tekmovanjem je potekalo tudi tekmovanje posameznikov. V polfinale, ki je potekalo v sredo, 13. 5. 2009, se je
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dolgoletne sanje vseh prijateljev kegljanja.
Za vse to smo hvaležni članom občinskega
sveta, predvsem pa županu g. Janezu ŠVABU. Zahvaljujem se tudi vsem članom društva za nešteto opravljenih ur prostovoljnega dela, predvsem pa gospodarju društva
Avgustu OSOJNIKU, ki je vodil gradbena
dela. Kegljišče ob pisanju članka še ni končano, saj kljub velikemu trudu, zaradi objektivnih razlogov, predvsem zaradi saniranja
podtalnice in kljub veliki želji otvoritev ob
Turističnem tednu ne bo možna. Dela bodo
končana verjetno šele v tednu po tem.

Mladi kegljač Jan SLATNEK zna poleg kegljanja
tudi dobro raztegniti meh.

Predsednik KD Črna
Ivan Ropič

V borbenih igrah je bil vrstni red ekip naslednji:
1. ŠD PODPECA
370 kegljev
2. LUNDI
369 kegljev
3. BRATJE TOMŠIČ - 331 kegljev
4. DOM NA PECI G-7 - 330 kegljev
5. DŠN
- 322 kegljev
6. EKO DIM
- 312 kegljev
7. TANABRANI
- 307 kegljev
8. KRALJ MATJAŽ
- 293 kegljev

Delujemo tudi kot kegljaški klub Črna, v katerem je deset tekmovalcev: Ropič I., Gorišek
J., Jamnik J., Kolarič B., Delalut B., Kordež S.,
Kos P., Lesjak Z., Brajnik J., Simetinger M.
Udeležili smo se kar nekaj turnirjev, in sicer
smo bili na državnem prvenstvu (borbene
igre) v Celju, kjer smo dosegli zelo dobro 10.
mesto. Moram povedati, da smo bili edini neregistrirani tekmovalci, vsi ostali so bili tekmovalci iz različnih državnih lig.
Bili smo tudi v Kranju, Dravogradu, Šoštanju, Radencih, Medvodah, Ravnah, Slovenj
Gradcu. Naj naštejem samo nekaj odmevnejših rezultatov:
Kranj: Kos P. 11. mesto, Ravne: Delalut B., 4.
mesto, kvalifikacije za državno prvenstvo
posamezno in v parih: posamezno Kordež S.
12. mesto, pari Kordež S. in Simetinger M.
12. mesto (21 ekip), v občinski ligi na Ravnah
in Prevaljah pa so med neregistriranimi tekmovalci bili Kordež S. 5. mesto, Simetinger
M. 6. mesto, Kolarič B. 7. mesto od 47 tekmovalcev.
V KK treniramo dvakrat tedensko. Žal pa
še ne moremo tekmovati v državni ligi, saj
so pravila takšna, da je potrebno imeti štiri
steze, tekmovanje na drugem kegljišču pa je
za nas prevelik finančni zalogaj. Vendar pa
smo tudi s takšnim delom, kot ga opravljamo
sedaj, zadovoljni in glede na to, da se ukvarjamo s tem amatersko, tudi zelo uspešni na
tekmovanjih.

Zmagovalka borbenih iger, že drugo leto zapored,
ekipa ŠD PODPECA.

Občinska liga v letošnji sezoni je bila daleč
najbolj uspešna, tako v organizacijskem kot
še posebej v smislu druženja. Izredno vesel
sem, da izvedba tako zahtevnega tekmovanja ne sloni samo na enem človeku, ampak
da vsi zadolženi za posamezna področja
skoraj profesionalno odigrajo svojo vlogo.
Ta sezona je bila nekaj posebnega, saj smo
zadnjič kegljali na starem kegljišču. Jesenska sezona se prične na popolnoma prenovljenem kegljišču, s čimer se bodo izpolnile

Trener KK Črna
Miro Simetinger
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KOČA NA NARAVSKIH LEDINAH
FOLK SE TE NAVADI
Prostrana črnjanska občina sega daleč v nedrja Uršlje gore. Na zahodnem delu te koroške lepotice, tik ob meji z občino Ravne, stoji
na njenem območju tudi koča na Naravskih
ledinah. Zgradbo je postavil mežiški rudnik
v bližini nekdanjega rudokopa. Rudnik je
stavbo odstopil Planinskemu društvu Ravne,
ki jo je preuredilo v planinsko postojanko in
zraven nje zgradilo depandanso, leta 1964
pa jo je uradno odprlo. Leta 1978 so kočo
adaptirali in povečali, leta 1986 napeljali telefon, potem namestili vodovod in centralno
ogrevanje in pred nekaj leti je tam PD Ravne
praznovalo svojo 50-letnico.

Smrekovec, Komen), severozahodu ( Raduha,
Savinjske Alpe, Olševa) in zahodu (Peca).

Na koči že vrsto let gospodarita Peter Fajmut
in Ana Žagar. Pero je nekdanji Črnjan, rojen
je bil pri Silvestru. Že petdeset let je planinec, začel je pri PD Žerjav. Zdaj je že trideset
let Ravenčan in zadnjih devet let oskrbuje
planinsko postojanko na Naravskih ledinah.
Z Ano, ki je pred tremi leti prevzela gostišče
kot samostojna podjetnica, sta leseno stavbo
in okolico počasi preuredila v prijetno zatočišče miru željnih pohodnikov.
»Prej je bila koča v slabem stanju,« razlaga
61-letni oskrbnik, »zato sem marsikaj sam
porihtal in financiral. Najemniki koč ne le
bogatimo, kot nam očitajo, hehe, s to dejavnostjo pač ne postaneš bogat, ampak tudi
vlagamo!« Postavil je novo uto z roštiljem, tatrmana (ki so mu ga naredili člani slikarskokiparske kolonije) s koritom, tik pred kočo je
postavil nove mize s pomočjo Leopolda Čikona, medtem ko mu je nove klopi in mize na
travniku priskrbel prejšnji predsednik PD
Ravne Jože Žunec. Rusko kegljišče je obnovil
z novimi keglji, na odbojkarskem igrišču pa
je postavil stebre in zaščitno mrežo. Anin in
Petrov smisel za ohranjanje lepega pa dokazujejo nageljni na oknih in bogat skalnjak.

Najbližji dostop do koče je za Črnjane iz Žerjava ob Jazbinskem potoku in potem peš na
Rupe (Kristavčnik), to je ena ura hoje. Lahko pa se zapeljemo daleč v zgornjo Jazbino
mimo Lavterja in potem pred Križanom zavijemo levo. A večina obiskovalcev pride do
Naravskih ledin z Raven (9 km), iz Slovenj
Gradca (18 km), s Prevalj od Brančurnika ali
pa z Leš.
Z Naravskih ledin vodi pot na Uršljo goro
ali Urško ali preprosto Goro. To je priljubljen planinski cilj Ravenčanov, medtem ko
jo Črnjani, navajeni višjih vršacev, bolj poredko obiščemo. Ta plešasta gora (Plešivec)
je sicer s svojimi 1696 m nizka predstavnica
Karavank, a premore široko podnožje in
neizmeren razgled. Zanimiva pa je tudi zaradi gotske cerkve sv. Uršule, najvišje ležeče
cerkve na Slovenskem. Mimo Naravskih ledin se pride tudi do Slemena in Poštarskega
doma. Te makadamske ceste so posebej priljubljene med kolesarji.
Naravske ledine vežejo Smučarsko kočo s
Križanom. Jaso na višini 1072 m obdajajo
gozdovi, zato od koče ni razgleda, če pa se
povzpnemo po poti na Uršljo goro na deset
minut oddaljen odprt svet nad kmetijo Naravnik, se odpre razgled proti jugu (Sleme,

Kapelica na Naravskih ledinah
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KOČA NA NARAVSKIH LEDINAH
Najbolj pa je ponosen na dve leti staro kapelico. To ni navadna kapelica, pač pa je nekak
naravni spomenik na energetski točki. Gozdarji so namreč na gozdnem robu požagali
115 cm debelo, a votlo smreko. Peter je s pomočjo Hribarskega Poldeta, mojstra žagarskih in tesarskih del, ohranil votli del in ga
zaščitil. Ta votli ostanek smreke sta potem
postavila pokonci ter mu naredila streho in
vrata. Kapelica stoji na energetski točki, izmeril jo je zdravilec Moličnik, torej odganja
bolezni; menda lahko kapelica služi tudi za
meditiranje in spovedovanje, marsikdo pa
bo le posedel pred njo na stolih, ki so izdelani iz vitalnejših delov iste smreke.
Pero večinoma sam kuha in z Ano lahko
nasitita od 150 do 200 lačnih planincev. Na
njunem jedilniku je klasična ponudba enolončnic (pasulj, ričet, vampi, golaž, svinjska
obara z žličniki), ostalo pa je po naročilu, ne
le ‘na žlico’, tudi kompletna kosila. Z vegetarijanci se dogovorita, večinoma pa so na voljo: zelenjavna juha, palačinke, ajdovi žganci, skuta, kislo mleko, štrudl. Postojanka je
znana po dobri hrani, nekateri gostje se zaradi nje radi vračajo. Ponudba obsega tudi
češnjev šnops ter vrsto domačih čajev (lipa,
meta, hribja resa, kopriva, češnje). V gostinskem delu koče je 30 sedežev in je primeren
tudi za kako praznovanje; Aleš Gorza je na
primer tu slavil svojo fantovščino. Zunaj na
klopeh pri mizah pa je prostora za 200 ljudi;
del tega včasih zasedejo piknikarji, ki lahko
prostor tudi najamejo.

Oskrbnik Peter Fajmut

na spoznavnih dneh, včasih tudi konjeniki
(za njihove konje je uredil privez na robu
gozda), posamezniki pa le redkokdaj prenočijo.
Pero dobro sodeluje s sosedi: Lavtarjem, Močivnikom, Karničnikom in Kovsom, najljubši pa mu je Ošven s svojo turistično kmetijo
– z njim izmenjavata goste, Peter pa mu pozimi pomaga na smučišču kot reševalec in
strojnik. Včasih je bil namreč dober smučar,
saj so se znali spustiti z vrha Uršlje v dolino. Pogoste stike vzdržuje tudi s taborniki
na Obretanovem, posebej še z gospodarjem
Valterjem, ter s sosednjim Društvom vojnih
veteranov. Prav tako je vzajemno sodelovanje s kočo na Uršlji gori in s PD Prevalje ter z
zaposlenimi na oddajniku. »Pa tudi s črnjanskim županom sva si dobra!« pristavi.

»Obisk je relativen, nikoli ne moreš predvideti, koliko bo gostov. In mnogi prinesejo svojo malico in pijačo, tako da z njimi ni
profita. A zadnja leta sem kar zadovoljen,
posledice recesije še niso hude, le letošnje
junijsko vreme je bilo prekislo. Društvo je to
leto prepleskalo hišo, zdaj ureja še okna. Žal
za zahtevnejše goste nimamo tušev, a to je
trenutno nerešljivo.«

Pero Fajmut je postal nekak zaščitni znak
Naravskih ledin. »Folk se te navadi,« se nasmehne zgovorni upravnik.
Torej - planinci, pohodniki, kolesarji – vabljeni v to oazo sredi gozdov pod Uršljo goro, na
koroško planinsko pot, k ‘Perotu’ na golaž!
Koča je odprta od 1. maja do konca oktobra,
izven sezone pa ob vikendih.

Postojanka premore 34 postelj in 2 vikendici.
Prenočišča najbolj koristijo šolarji in malčki
iz vrtca, gorski vodniki za tečaje usposabljanja, študentje s kakim taborom, gimnazijci

Irena Greiner
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vanskih problemih, katere sta začinila Mrzli
in Gornjec. Steno, ki je vse to prenesla, pa
so po celotedenskem švicanju postavili Jaroš
the Zajček & company. Sami pridni pobi! Najmočnejša in najboljša spiderwoman tistega
lepega sobotnega popoldneva je bila Katja
Kadič, najmočnejši in najboljši spiderman
pa Jernej Kruder. Po uradnem delu je sledil
še klasično legendarni skok za akumulator,
v katerem je imel najsunkovitejši odriv v višino zmagovalec tekme, ki bi skakal še višje,
kot je bilo sploh možno. Celodnevno plezalno druženje smo zaključili s funky ritmi FriisskoDisca in migajočimi boki. Za glasbo, ki
nas je zibala pozno v noč, je poskrbel domačin iz domačih blokov, z artističnim imenom
&RAY LOU. Zavrtel nam je vseh 73 hitov
prejšnjega stoletja, končal pa že z lansko himno večera Y.M.C.A. Moto večera “Imejmo
se radi” pa je obrodil kar nekaj sadov.
Nedeljsko jutro smo pozdravili z otvoritvijo
razstave unikatnih, ročno izdelanih keramičnih izdelkov 3 LUKNE. Umetnica, gospodična Ana Haberman, nam je prinesla na
vpogled prečudovite čajnike, skodelice, svečke in nakit, ki nastajajo kot sadovi njene potrpežljivosti in spretnih prstov. Vzporedno z
razstavo v naših prostorih v središču Črne
pa so potekale delavnice izdelovanja nakita
za otroke in vse, ki bi jih to zanimalo. Na žalost sta se jih udeležili le dve zelo simpatični
mladi Črnjanki, s katerima smo si nato izdelale verižice, zapestnice za roke in noge,
potem pa smo se še malo poigravale z oblikovanjem iz “dass mase”. Bilo je res prijetno
sončno jutro, tako da smo se dogovorile, da
ga prihodnje leto ponovimo. Mogoče se nam
pa pridruži še kakšna mala umetnica ali
umetnik ...
Torkov letni kino večer na vrtu je bil namenjen počitku ob gledanju filma ... Vse je bilo
odvisno od obiskovalcev. Igrali smo točno
tako, kot so dirigirali! Žal pa je zaradi slabe
komunikacije organizatorjev prišlo do nesporazuma, zato prvo načrtovane stand up
komedije na Krsnikovem odru letos ni bilo,
saj je ista skupina isti dan ob isti uri že nastopala na sosednjem odru. Za zmotno obveščanje na plakatih se vam iskreno opravičujemo.

Pa dajmo kar po domače za domače s strani
KUD KRSNIK ...
Za naše ljube goste, prijatelje, sokrajane in
pač vse, ki ste si želeli naše družbe, smo se
vam z dušo in telesom ponujali skozi cel teden turizma v Črni na vrtu hotela Krnes, lokalcem poznanega pod imenom Afrika. Ker
pa je Afrika z leti izgubila svoj eksotičen izgled, ohranila pa seveda pozitivno energijo,
smo jo hitro opremili z veselimi obrazi, peščeno plažo, havajskim šankom in plezalno
steno, katero smo, takoj ko je padel na Črno
mrak, z malimi čarovnijami spremenili v
Happy Krsnik stage. Iz vsega tega se je rodil
mali praznični teden, ki bi si že skoraj pridobil naziv “festival”. Dogajalo se je! Kaj pa? Pa
poglejmo ...
V petek zvečer smo dodali ambientu še ritem, kakršen mu pripada. Pozibavali smo
se ob ritmu koroških “regijašev”, za piko na
i pa je poskrbela še ognjena predstava. Vsi
smo si kar nekako želeli umirjenega začetka
z roots reggae glasbo, vendar se je kaj kmalu iz umirjenosti prelevil v energičen žur do
jutranjih ur.
Sobotno dopoldne smo pričeli z otvoritvijo
razstave za vse ljubitelje piva. Naš vrli član,
največji poznavalec te žlahtne kapljice iz
hmelja, Veliki Low, se že od malega ukvarja z
zbirateljstvom. Začel je z značkami, nadaljeval s cigaretnimi škatlicami, sedaj pa je ravno pri zbiranju “pirovskih flaš”. Steklenice z
vseh koncev sveta, različnih starosti in oblik,
so se svetlikale na policah v naši ljubi hišici v
centru Črne. Obiskovalci pa so imeli na dan
otvoritve razstave priložnost tudi pokušati
sladke, kisle, slane, sadne in še mnoge okuse
piv. Istega dne, ob popoldanskih urah, smo si
Afriko, zavoljo idealnih geoloških značilnosti
in ravno pravšnje energije, delili z mišičnjaki, sodniki in ostalimi delavci najbolj mastnega športno plezalnega dogodka na svetu. Na
tekmovanju s polnomastnim nazivom “MaStn GRif” so se bulderaši pomerili na 5 bal34

Naslednji dan je bil na sporedu nastop
akustične glasbene skupine Franc N Roses iz Slovenj Gradca. Kopiram z njihove
predstavitvene internetne strani: »Poezija
in glasba, glasba in poezija. Zvenita vsaka
zase in zazvenita skupaj, ko na oder stopijo Franc&Roses. Člani benda prisegajo na
najrazličnejše glasbene zvrsti – od rocka,
reggaeja, jazza pa do popa in bosne. Njihov
frontman Franc je skladatelj, aranžer in gonilna sila, formalna moč pa je v rokah ostalih članov, čeprav on tega ne ve. Ko se toliko
različnosti združi v eno, lahko nastane samo
to, kar je - glasba skupine Franc&Roses, ki
je mešanica akustične glasbe in klasičnega
rocka.« Sliši se zanimivo in zanimivo jih je
bilo tudi slišati. Pravljična glasba je vibrirala
iz Happy Krsnik odra v sredo.
Petek je dan za … BOBEN in BASS. Lanskoletni Bashment Partee z Radyoyovci so se
tudi letos uvrstili na naš seznam dogodkov.
RDYO DJs so predstavili sveže viže iz njihove ROOTSINSESSION SOUNDS fabrike.
Fantje in dekleta so na vas prinesli plate,
gramofone in skup zmešali vse mogoče zvrsti (DnB, Jungle, Reggae, Hiphop, Dancehall ).
Mi pa smo očistili slušne kanale, se naužili

zlomljenih in celih ritmov ter zaplesali, kakor se to pač dela. Zvočna poslastica, ki ni
tako pogost pojav na Koroškem, se je za vse
pozitivne ljudi dogajala v Afriki. Na koncu
pa smo bili še deležni zahvale iz publike, kar
nam je pričaralo še dodaten nasmešek na
obraze in energijo za prihodnje leto.
Če vas je petkov glasbeni vrhunec pustil hladne in niste razgibali vseh okončin in sklepov, pa ste lahko v soboto na preizkus postavili vaše vratne mišice in ligamente. Sobotni
BLACK TOWN METAL so žagali predvsem v
znamenju čupanja s težkimi kitarskimi ritmi
skupin ROLLING BASTARDS, THRAW in
primorskimi metalci.
To je torej celoten uradni program KUDa
Krsnik, ki se je izvajal v društenih prostorih
in na Happy Krsnik odru sredi »Afrike«. V
primeru, da bi prihodnje leto želeli kakorkoli pomagati, prostovoljno sodelovati pri
organizaciji kateregakoli dogodka, nas kar
pocukajte za rokav in se nam pridružite.
Skozi društvo je namreč lažje uresničiti, uresničimo marsikatero zanimivo idejo, željo.
Zdaj pa gremo polni veselja naprej, novim
dogodivščinam naproti ... Lepo se imejte!
Nika Skudnik
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Vsi mi

11. ŠOLA-ŠALA V ČRNI
V zadnjih dneh junija, ko so se šola in šolske obveznosti od učencev in dijakov za
nekaj časa poslovili, se je za otroke že petnajstič zapored začela 11. šola-šala. Gre za
počitniški program, ki ga za vse otroke Mežiške doline, v starosti od sedem let naprej,
organizira Center za socialno delo Ravne
na Koroškem. Lahko bi mu rekli kar potujoči počitniški program, saj se izvajalci dnevno selijo po dolini, potekal pa je petkrat na
teden, med 9.00 in 13.00 uro. Otroci in mladostniki so lahko 11. šolo-šalo vsak ponedeljek obiskali na Ravnah na Koroškem, vsak
torek na Prevaljah, ob sredah v Mežici, ob
četrtkih v Črni, vsak petek pa so se različne
aktivnosti dogajale na eni od podružničnih
osnovnih šol.
Otroci in mladostniki so lahko sodelovali pri
različnih kreativnih in ustvarjalnih delavnicah, športnih in družabnih igrah ter aktivnostih za sproščeno, zdravo in ustvarjalno
preživljanje prostega časa. Otroci so se igrali, družili med seboj, spoznavali nove prijatelje ter si tako popestrili počitniške dni in
pregnali dolgčas.
To leto je program 11. šola-šala trajal osem
tednov, potekal je od 29. 6. 2009 do 13. 8. 2009,
in se zaključil 18. 8. 2009 z zaključnim izletom
v Maribor. Vseh udeležencev 11. šole-šale je
bilo 227, od tega jih je bilo v Črni kar 59. Tudi
na podružničnih osnovnih šolah Črne, kjer
smo letos obiskali Javorje in Žerjav, so se
otroci z velikim zanimanjem vključili v počitniški program.

Navdušeni fantje komaj čakajo, da se aktivnosti
začnejo.

V drugem tednu smo imeli ustvarjalno delavnico Servetni čudeži. Otroci so na ploščice ustvarjali vsak svoje servetne čudeže, ki
so jim dodali še razpoke. Pravi čudeži. Le
nekaj trenutkov nazaj je bila še sama barva,
potem pa je medij za razpoke poskrbel, da
je barva tako lepo spokala, razpoke pa so
izdelke še dodatno polepšale. Na koncu so
otroci s servetno tehniko ploščice okrasili še
s čudovitimi motivi servetk.

Dekleta zamišljeno opazujejo pokanje barve.

In kaj vse smo počeli?
V prvem tednu smo imeli spoznavna srečanja in družabne igre. Otroci, mladostniki
in spremljevalci smo se spoznali, stkale so
se nove prijateljske vezi in poznanstva. V
program smo vključili veliko socialnih iger,
otroci so se igrali, eni so uživali v družabnih
igrah, drugi so se predajali bolj športno-tekmovalnim užitkom.

Tretji teden si bomo zapomnili po pohodu v
neznano. Od šole smo se odpravili do smučišča, kjer nas je najprej prestrašila kača,
vendar se je sama našega hrupa še bolj zbala in jo tudi ona mahnila v neznano. Podali
smo se v gozd – kako nam je ugajala senca
dreves. Hodili smo malo sem pa tja, pa levo
in desno po zanimivih poteh naših gozdov.
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Vmes smo se posladkali tudi z borovnicami in naš pohod končali na stadionu, kjer
je naše pohodnike čakal skriti zaklad. Naši
Črnjani so se izkazali za prave pustolovce,
saj noben zaklad ni ostal skrit. Ker nas pohod še ni utrudil do konca in nam je ostalo
še nekaj moči, smo se podali v športne igre:
odbojka, nogomet, luknje, lovljenja, tekmovanje z baloni – za vsakega se je našlo kaj
zanimivega.

Naši umetniki pri ustvarjanju pri brunarici TIC
Topla.

Ker nas je teden slikanja umetniško čisto
prevzel, smo morali naše misli preusmeriti
še na športno področje. Čakal nas je teden
športnih iger smeha in zabave. Srečanja so
se udeležili sami športni navdušenci, ki so
se pomerili v različnih športnih panogah in
štafetnih igrah. Koliko športno-tekmovalnega duha je bilo v naših tekmovalcih! Bilo je
celo tako razburljivo, da smo imeli na koncu
dve prvi mesti, preostali pa so zasedli drugo
in tretje mesto. Ja, kaj bi sploh lahko še tu
komentirali – spet sami Črnjani na stopničkah.

Naši pohodniki ne izgledajo prav nič utrujeni.

Čas je hitro tekel in spet je bil tu četrtek, dan,
ko smo se odpravili v Šmelc. Ker je bilo ta teden na vrsti slikanje na steno, nam je gospod
župan zaupal zahtevno nalogo, da bomo poslikali plošče iz iverke, ki bodo krasile zunanjost brunarice TIC Topla. Osredotočili smo
se na nekaj značilnosti Tople in tako naslikali kar nekaj motivov. Dve skupini otrok sta
se odločili, da bosta umetniško ustvarjali s
področja živali, ki so značilne za Toplo, in so
tako naslikali belega zajca in kozlička, drugi
dve skupini otrok sta se podali v rastlinstvo
in tako naslikali dve značilni roži Tople: murko in zvončka. Tudi na Kralja Matjaža nismo
smeli pozabiti, zato smo mu namenili največjo ploščo, in čeprav smo si zaželeli, da bi se
končno že prebudil, za našo mizo prav trdno
spi. Tudi na motiv črne Marije, ki je ponos
naše cerkve pri Sv. Ani, nismo pozabili. Pri
samem ustvarjanju nam je bila v veliko pomoč likovna pedagoginja ga. Alja Tertinek,
ki nam je s smernicami zelo pomagala.

Malo pred tem največji tekmovalci so bili na koncu spet dobri prijatelji.

In že je bil tu avgust. Pet prijetnih tednov
druženja je bilo sedaj za nami. Ker so se vsi
že dolgo spraševali, zakaj smo na pohodu
nabirali kamenčke, jim je bilo to ta teden
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popolnoma jasno. Pred nami je bila umetniško-kreativna delavnica z naslovom Živi
kamenčki. Iz kamenčkov so otroci najprej
nekaj sestavili, nato pa jih zlepili v zanimivo
celoto: nastale so živali (račke, žabe, sove, pikapolonice, polži), gobe; eni pa so kamenčke
posebnih oblik zanimivo poslikali. Ko je lepilo dodobra prijelo, so naši umetniki z barvami poskrbeli, da so malo nazaj le gmote
kamnov sedaj dobile utrip življenja – dobili
smo žive kamenčke.

v lepem spominu, smo si izdelali spominski
izdelek. Vsak udeleženec je dobil eno sliko z
naših druženj, zanjo pa so si izdelali zanimive okvirje, kamor so si to sliko prilepili. Te slike danes krasijo otroške in najstniške sobe
naših črjanskih 11. šolo-šalarjev. Da tudi spomin na vse aktivnosti ne bo hitro zbledel, pa
bo poskrbel CD, ki so ga dobili vsi udeleženci
počitniškega programa, na katerem so slike
z vseh druženj.
Na še lepši spomin na 11. šolo-šalo 2009 pa
smo se otroci in spremljevalci odpravili na
zaključni izlet. Že v ranih urah smo se s Prevalj z vlakom odpeljali v Maribor in si v Planetu Tuš ogledali 3D kino predstavo in se
nato preizkusili v bowlingu. Končnega izleta
se je udeležilo 161 otrok Mežiške doline, ki so
bili redni udeleženci 11. šole-šale; od tega je
bilo kar 51 črnjanskih šolo-šalarjev.
Kljub temu da se je program 11. šole-šale iztekel, nismo nič žalostni, saj se dobro zavedamo, da se v naslednjih počitnicah zopet
srečamo, stkemo nove prijateljske vezi in poznanstva ter na zanimiv način preženemo
dolgočasne počitniške dni.

Iz kamenčkov smo dobili celo žabjo družino – prej
dolgočasnim kamnom sedaj ne bo dolgčas.

Le zakaj čas tako hitro beži, smo se spraševali na zaključnem srečanju. Počitniški program 11. šola-šala se je z ogromno hitrostjo
bližal h koncu. Da pa nam bo za vedno ostal

Vesna Burjak

SPOMINI NA
RUDNIŠKI HAUS

še manjše poslopje in
v njem krušna peč. Na
drugi strani reke Meže
je stal velik hlev. V njem
je imel vsak stanovalec
določen kot za morebitne domače živali. Hlev
je bil povezan s hišo z
visečim mostom.« (Črna
in Črnjani)

»Konec 19. stoletja je rudnik odkupil v Mušeniku od grofa Thurna večje poslopje, v katerem so stanovali fužinarji, ki so bili zaposleni
v Balosu in Mušeniku. Ker se je železarska
industrija osredotočila na Ravnah (nekdanjem Guštanju), je Thurn prodal hišo tedanjim lastnikom rudnika. Stavba je bila velika enonadstropna štirikapna hiša, v kateri
je bilo 16 družinskih stanovanj. Obsegala so
samo po en prostor, tj. nekoliko večjo sobo, v
kateri so kuhali in spali. Tla v njih so bila narejena iz debelih tramov. Na dvorišču je bilo

»V rudniškem hauzu v Mušeniku sem preživela 45 let,« pravi danes Ivanka Divjak in se
nasmehne ob lepih spominih.
»V tej hiši, zgrajeni iz kamna, je v času moje
mladosti prebivalo 21 strank. Enoprostorna
stanovanja so predelali v enosobna, kar naj
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bi bilo dovolj za eno družino. Oprema je bila
skromna in preprosta: v spalnici dva ‘kaslna’, nočne omarice in postelje, dodatno ležišče je predstavljal divan v kuhinji, kjer je
bila miza s stoli pa ‘kredenca’ in zidan štedilnik. Štiri družine so uporabljale eno stranišče; izračunala sem, da je svoje potrebe tam
opravljalo kar 17 ljudi! Šele mnogo kasneje
so naredili angleška stranišča. Blizu hiše je
bila velika pralnica z dvema kotloma ‘za beš
kuhat’ in dve krušni peči; eno so kasneje podrli, tam pa naredili kopalnico. Na podstrešju je vsaka stranka imela svojo ‘kamro’ za
shranjevanje krame in hrane, predvsem kolin. Za lažje preživljanje smo namreč vsi gojili domače živali: prašiče, koze, zajce, kure
in kako ovco, nastanjene pa so bile v mnogih
hlevih in utah okoli hiše. Vsak je imel tudi
svojo gredo pa tudi kak travnik, da je bilo
dovolj trave. Živeli pa smo skromno.«

1942. leta:
Mirko
Grabner,
Ivanka in
Pepi Sterže
na partizana, ki sta bila skrita za drvmi, in
kako so očeta najprej potegnili v partizane, a
je zaradi ‘naduhe’ dobil odpustnico, pa kako
so ga nekoč peljali na gestapo na zaslišanje.

Ivanka Sterže se je rodila v rudniškem hauzu leta 1938 očetu Francu in materi Amaliji.
Poleg njihove petčlanske družine so takrat
v tej stavbi živeli še: Ravšerjevi, Bricmanovi,
Kertovi, Ilgotovi, Hovnikovi, troji Grabnerjevi, Šahmanovi, Vehovčevi, Ipavčevi, kasneje
še Predikakanovi, Kunčevi … Njihov socialni
status je bil približno enak, nihče ni izstopal.
V glavnem so bili zaposleni le moški, in to v
rudniku, ženske pa so večinoma gospodinjile.
»Pomanjkanja nismo trpeli: veliko smo doma
pridelali, ati je bil tudi čebelar, malo pa je
pomagala bica. Moja mama je bila prišla iz
Oplotnice ‘služit gospodi na grad’, moj oče
pa je pred tem s svojo materjo živel pri Pongračiču. Kasneje se je zaposlil v jami, naredil
izpit in postal strelni mojster v rovu.«

»V tem hauzu in okoli njega smo preživeli
lepo otroštvo. Na dvorišču je rasla lipa, pod
njo pa smo se zbirali otroci in starši. Pogosto
je tam na citre igral Vehovčev Drejči, mi pa
smo posedeli in kaj zapeli. V lepem spominu imam tudi Grabnerjevega Mirka, ki je na
citre brenkal melodijo iz filma Tretji človek,
dekleta pa smo ga poslušala pod oknom. Kadar so vadili, smo radi prisluhnili tudi Golobom, ki so imeli svoj ansambel: Stanku, Anziju, Kertovemu Viliju in Mlinarjevemu Roniju.
Posebej veselo je bilo pred prvim majem, ko
so starši nabrali več košev vresja, potem pa
so na predvečer praznika ženske na hodniku v hiši spletle venčke, moški pa so jih nabijali na okna, ponekod pa tudi na vrata – da
bi bila hiša čim lepša.«

Ivankini najzgodnejši spomini segajo v vojni čas. Spominja se strahu, ko so hoteli žago
zažgati, kako so polivali petrolej in imeli
pripravljene žaklje s peskom, pa očetovega
ukazovalnega glasu, da morajo otroci sedeti
pri najdebelejši steni, če bo treščilo. Po pripovedovanju odraslih ve tudi za dva ustrelje-

»Bilo nas je veliko otrok pa smo se igrali vse
sorte: trgovino, skrivalnice, ravbarje in žandarje, z žogami … Pozimi smo se sankali na
Ravšarjevem in pa od Motnika dol, smučarji
pa so si ‘poštamfali’ svojo progo. Kopat smo
se hodili v Babjak; tam smo si dekleta na
ravnini med grmovjem uredile pravi park:
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skopale smo stezice, si nanosile kamnov iz
‘grabna’ in nasadile rožice. Dobro smo se razumele med seboj. No, fantje so se že stepli
kdaj, posebej z Rudarčani, ki so jih imenovali ‘hauzarji’. Pa kako ‘žlehtnarijo’ smo tudi
kdaj ušpičili: kradli sadje in obirali murvo
na poti iz šole. S Tončko smo pasli kravo na
Polu in si večkrat spekli krompir na ognju;
zraven pa smo tudi kadili, in sicer ‘srobotovno’ – pa ni veljala vsaka, saj če nima luknje skozi, ne moreš vleči. Mušenikarji smo
si organizirali svojo pionirsko organizacijo,
sestankovali pa smo na podstrešju pri Telčeku. Vodila nas je Mojca Telček in potem smo
šli na izlet na Ostrčnjakov vrh k Plajnarjevi
koči, s sladkim moštom in belim kruhom za
malico ter vsak s svojo izrezljano palico. V
šolo smo hodili peš; pozimi smo počakale na
Šumahovo Mojco, da je prigazila do nas, in
potem smo jo ubrale proti šoli. Ne pa kot današnja mladina, ki je že pretirano razvajena
s prevozi. Na poti iz šole pa smo se radi obesili na kake sani, ki so jih vlekli konji – in včasih nam je uspela vožnja, včasih pa so nas
furmani nagnali. Večkrat smo pomagali tudi
staršem pri delu, sploh če je bilo treba pripraviti krmo za živali. Z atijem sva spomladi
hodila po mlado srpje in praprot za svinje.
Drugače pa so naši dnevi otroštva brezskrbno minevali.«

Dolinar st., v ansamblu pa so bili še: Skokov
Adi, Simetinger Hubert, Prevalnik Jozi, Fajmutov Štefan, Havnik Anica, Jež Ivanka,
Kristavčnik Julka in Ema … Na Pikovem smo
igrali skupaj z mežiškimi tamburaši in preživeli marsikaj zabavnega. Nekoč se nam je
tako mudilo v dolino ‘na gavdo’, da je Prevalnikov Jozi, ki je imel oblečene lepe bele hlače, tako hitel, da se je kar po ta zadnji speljal
po travi navzdol, a je potem veselo plesal kljub zeleni riti. Dekleta zaradi igranja marsikdaj nismo mogle na plesišče, takrat pa je
vskočil Dolinarjev Lojz, da smo se vsaj malo
‘narajale’. Še danes mi je žal, da sem ob razpadu tamburaške skupine oddala mamino
staro tamburico, ki bi mi lahko bila vsa leta
v drag spomin. Folkloristi pa smo plesali ‘rej
pod lipo’ v Miklovi Zali, potem pa zbežali z
vojaškimi vozovi s konji; še vedno mi v ušesih
odmevajo besede: ‘Bijte plat zvona, Turki prihajajo!’ Pri Pernjakovih smo bili statisti na
Puncengrobarjevem kozolcu. Odigrali smo
tudi igro Dekle iz Trente ter z njo gostovali
v Heleni, na Rečici in v Lučah. In po vsaki
predstavi je bilo ogromno zabave!«
Ivankini spomini kar vrejo na plan. Navdušeno nadaljuje s pripovedovanjem: »Nekega
dne se je stara mladina odpravila na izlet v
Logarsko dolino. To je bilo luštno! Pikotova
Tončka je tako pela, da ji je glas vzelo, samo
‘juckala’ je še lahko. Strmčnikovega Adija

Ko so končali osnovno šolanje, so se nekoliko razkropili, saj se je vsak šel za kaj učit, da
je potem čim prej dobil zaposlitev. Ivanka je
štirinajst dni jokala, ker so ji določili poklic
frizerke, rada pa bi postala vzgojiteljica ali
šivilja. A hkrati ima iz tega obdobja najlepše
spomine, saj so bili vključeni v mladinsko organizacijo in dejavni na več področjih, predvsem pa so znali poskrbeti za obilo zabave.
»Predsednica Pikotova Tinca je bila stroga:
ob devetih je bilo plesa nepreklicno konec,
ob ponedeljkih pa je sledilo obvezno čiščenje dvorane. Sodelovala sem pri tamburaški skupini (kjer sta nekoč igrala tudi ata in
mama, potem pa še sestra), vodil nas je Alojz

Rudniški haus
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smo skoraj tam pustili, ker je zaspal pod
smrečicami, pa Slivnikovega Tonija smo iskali po Solčavi!«

ram reči, da sem sprva močno pogrešala
rudniški hauz. Še dolga leta sem tja zahajala na gredo in rada posedela pod lipo pri
gradu. Zdaj je stavba že nekaj let zapuščena,
razpadajoča. Vse se spreminja, čas kar prehitro beži, hiša bo porušena, lepi spomini pa
ostajajo. A o življenju v rudniškem hauzu bi
se dalo povedati še marsikaj.«

Poplava Ivankinih spominov se umiri v zaključek: »Tako smo počasi odraščali, si ustvarili družine in se razšli. Mnogi smo se preselili v Rudarjevo, najprej v nemške bloke,
kasneje v socialistične, nekateri so odšli v
svet. Jaz sem že 26 let v Rudarjevem, a mo-

Irena Greiner

NAJBRŽEVO
Ker je rudnik Mežica v Heleni potreboval vedno več rudarjev, je eno
od posestev tudi odkupil, in sicer
leta 1896 kmetijo Najbrževo od Matije Osojnika, katerega sorodniki
še danes živijo v Ludranskem Vrhu,
svojemu sorodniku Filipu in njegovi
ženi Neži pa je v pogodbi priskrbel
dosmrtni užitek na Najbrževem. Rudnik je posestvo preuredil v eno- in
dvosobna stanovanja, v katera se je
vselilo 22 družin. Družine so bile zelo
številne - od 4 do 14 otrok - tako da je
bilo v tistem času na Najbrževem preko 100
otrok. Rudarske družine niso bile odvisne
samo od očetovega zaslužka, ampak so družinski proračun razbremenili z lastno preskrbo, z vrtnarjenjem in vzrejo malih živali.
Ker je bilo na Najbrževem dovolj obdelovalne zemlje, so si rudarji porazdelili obdelovalno zemljišče, tako da so imeli tudi krmo za
živino, saj so imeli vsaka družina eno kravo,
skupaj osem, in skoraj vsaka še prašiča.
Družine so bile zelo povezane med seboj - za
delovno pomoč in družabne stike. Ob sobotah so bile tudi veselice, saj so imeli svoje muzikante.
A usoda je hotela, da je Najbrževo septembra
1959 v celoti pogorelo. Permanškova Lojzka
(tako pripovedujejo) je s karbidovko kolovratila po hlevu in se nevede dotaknila stelje ali
sena ter odšla v hišo. Ogenj se je tako hitro

Sliko narisal Milan Pečovnik, 60x50 akril

razvnel, da niso obstajale nobene možnosti
za pogasitev. Družine so ostale brez vsega,
rudnik pa je hitro poskrbel, da so se nekatere družine preselile k sorodnikom, nekatere
pa v Heleno, Mežico, Žerjav in Črno.
Zaradi zanimivosti navajam družine, ki so
takrat živele na Najbrževem:
Permanškovi, Žuterji, Keržbaumerji, Stoparjevi, Mlačniki, Stantarjevi, Jezernikovi,
Oderlapovi, Planinškovi, Bačovniki, Roscovi,
Osojniki, Povsodovi, Sablatniki, Sveršinatovi, Kunci, Pajanki, Sušniki, Morijevi, Osojniki, Urbančičevi in Podojstršekovi.
Milan Pečovnik
41

DA NE POZABIMO
VREDNO NEMINLJIVEGA SPOMINA
Preden sem se odločil, da opišem, kako smo
z rudniškega obrata Neuburger – danes
se imenuje Raušarjevo – iskali in tudi našli
stike s prvimi koroškimi partizani ter kako
smo pričeli ustanavljati odbore OF in DE,
sem ravnokar znova prebiral Prežihovo Požganico, to veliko besedilo o Mežiški dolini
in njenih ljudeh v času prevrata in koroških
bojev po končani prvi svetovni vojni do plebiscita (1918-1920). Doživljal sem usodo jazbincev, Javorcev in vseh drugih kmetov – najemnikov na grofovih posestvih okoli planine
Požganice, ki so v skrajno zaostalih in zanemarjenih razmerah obdelovali tujo zemljo in
služili kruh sebi in svojim družinam, obkroženi s stiskami in nadlogami. Prijetno sta me
prevzeli trmoglava kljubest grofovih gozdnih
delavcev, mežiških rudarjev in leških premogarjev, ki so rušili staro oblast ter se spustili
v revolucionaren boj za socialne in narodne
pravice. Prizadelo me je spoznanje, kako so
nekateri zgrešili pravo smer in zašli v temo
povprečnosti, nemoči, tavajoče izgubljenosti
in celo nasprotne miselnosti samo zaradi
tujih političnih vplivov. Sredi razgibanega
upora se je pojavil v dolini nadporočnik Malgaj s svojimi legionarji, ki so prišli semkaj
na povabilo slovenskih veljakov – predstavnikov Narodnega sveta, da bi branili mir in
red ter, če bi bilo potrebno, tudi s puško v
roki posegli v obrambno osvobodilno dogajanje. Mežiška dolina je bila končno z mirovno pogodbo priključena novi kraljevini SHS.
Življenje se je po izgubljenem plebiscitu navidezno umirilo in steklo po starih tirnicah.
Razočarani delavci in kmetje – najemniki so
spet opravljali svoja dela, molče in trmasto
so kljubovali krivicam, ki so jih prizadejali
novi izkoriščevalci, šestojanuarska diktatura in gospodarska kriza.
Prežihova Požganica je po svoji problematiki in globoki notranji ideologiji preračunska
slutnja delavske osveščenosti, napoved lepšega časa, ko bo po narodnoosvobodilnem

boju in socialni revoluciji nastopil pravičen
družbeni red. Dobrih dvajset let po dogodkih, ki jih je v svojem delu opisal Prežihov
Voranc, so s fašizmom in nasilno okupacijo
naše dežele prišla leta vojne in osvobodilnega boja. To je bil grozen čas umiranja, hkrati
pa tudi čas neomajnega prepričanja in resničnega upanja. Mnogo žlahtnih življenj je
ugasnilo. Naši ljudje so umirali v vrstah borcev in v izgnanstvu. V najhujši stiski smo se
zavedli svojih korenin in našli tovarištvo in
sožitje, združeni v Osvobodilni fronti slovenskega naroda, ki je temeljila na jasnih narodnih in socialnih načelih. Po njeni zaslugi so
med nami vzklile nove plodne ideje, ki so jim
sledila obdobja, bogata smelih pobud in zrelih odločitev.
V arhivu CK ZKS sta ohranjena izvirni zapisnik 1. konference Okrožnega komiteja KPS
za Koroško in političnih delavcev OF na Koroškem, ki se je vršila 12. maja 1943 na Beli
peči v Bistri, ter poročilo OK KPS za Koroško in političnih delavcev OF, ki ga je 1. junija
1943 poslal Pavle Žaucer – Matjaž Pokrajinskemu komiteju KPS za severno Slovenijo.
Oba dokumenta zelo zgovorno pričujeta o
živahni organizacijsko-politični dejavnosti in
prizadevanjih terenskih političnih delavcev
in partizanskih vojaških enot.
Sekretar Matjaž je na konferenci dejal, da
je bila to prva konferenca političnih delavcev OF na terenu OK KPS za Koroško, ki je
pomenila tudi formalno priključitev vse slovenske Koroške k našemu skupnemu osvobodilnemu boju. Osvobodilno fronto, nositeljico revolucionarnega boja za narodno in
socialno osvoboditev, je bilo treba tudi na
Koroškem razširiti in ji dati novega poleta,
jo utrditi med delavskimi in kmečkimi množicami ter jih vojaško in politično mobilizirati proti okupatorju in njegovim pomagačem.
Polde Jamski pa je na konferenci govoril o
organizacijskih oblikah OF, o pomembnosti
organiziranja odborov OF in DE, o njihovem
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pomenu in ciljih. Potrebno je bilo ustanavljati
odbore OF in jih pripravljati na samostojno
delo, da bi tako razbremenili terence, ki jih
je za tako obsežno področje primanjkovalo.
Odbori Delavske enotnosti naj bi združevali
revolucionarne delavce, zaposlene v industrijski dejavnosti.
Poleg še drugih organizacijskih oblik OF naj
bi se povezali tudi kmetje – najemniki. Ustanovili naj bi najemniške odbore, ki bi sčasoma prešli v razlastitvene odbore za zemljo,
ki bo odvzeta narodnim izdajalcem, okupatorjevim pomagačem in veleposestnikom po
določilih zakona o agrarni reformi ter po
načelu: Zemljo tistemu, ki jo obdeluje. V drugem ohranjenem poročilu z dne 1. julija 1943
javlja Matjaž, da je bilo v rudniškem revirju Črna-Žerjav-Mežica organiziranih devet
odborov DE: za Črno in Žerjav neposredno,
za Mežico pa posredno preko prvih. Razen
tega sta bila organizirana še dva odbora OF
tudi na Poldetovem terenu, in dobro funkcionirata, zbrala sta nekaj denarja, precej
materiala in tehniko, nekaj eksploziva in še
drugih malenkosti. Odbora sta mobilizirala
več novih tovarišev in dala podatke o skritem orožju, strelivu in oborožitvi, ki je v sovražnikovih rokah. Matjaž izraža bojazen,
da delo odborov ne bo dolgotrajno, ker so
nekateri člani kljub poudarjanju čim večje
konspiracije zelo neprevidni.
Ob koncu decembra 1942 sem se po petih
mesecih, ki sem jih preživel v prevaljških in
celovških zaporih, vrnil domov, nato pa še v

taborišču Kraut pri Špitalu ob Dravi. Srečal
sem dobrega znanca Ivana Jerneja. V pozdrav sva izmenjala nekaj besed. Ivan mi je
zaupno prišepnil in pomembno pomignil z
očmi, naj bi še isti večer ob šesti uri prišel
k Mihu Lorbergu, kjer bi se nekaj pomembnega dogovorila. Dal sem mu besedo. Miha
Lorberg je stanoval na Pristavi v Puncengruberjevi žagi v nekakšnem cirkuškem transportnem vagonu, ki ga je postavil na trdne
in trpežne temelje, ga skrbno zavaroval in
obgradil s posebnim ohišjem iz lesenih tramov. Miha je bil zelo revolucionaren, pa so se
pri njem že dlje časa shajali pripadniki osvobodilnega gibanja, simpatizerji KP. Močno je
snežilo tisti večer, zato skoraj nikogar nisem
srečal. Ko sem vstopil v Mihov voz, sta bila
notri že Vester Delalut in Ivan Jernej, kmalu
za menoj pa sta prišla še Štefan Mlačnik in
IvanHercog. Sproščeno smo se pogovarjali o
vojni, o razmerah doma in po svetu, o 1. Koroški četi, ki je prezimovala nekje na sončnem pobočju Pece, nad Toplo. Štefan nam
je prinesel nekaj propagandenga materiala
in radijske novice z bojišč, ki so jih zbrali v
četni tehniki. Vester pa nam je predlagal in
nas zaprosil, da bi se brez vsake formalnosti
pogovorili in ustanovili odbor OF, postali naj
bi v njem člani in prevzeli s tem vse odgovornosti in dolžnosti.
Avtor: Aleš Mrdavšič
Se nadaljuje.
Za Črjanske cajtnge pripravil Salvador Kotnik, ZZB Črna na Koroškem

Pri Krsnikovcih je
bila razstava starih
pirovskih
flaš
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DA NE POZABIMO
BILO JE NEKOČ V ČRNI
21. 6. 1961

Vabilo bralkam in bralcem!
V Črjanskih cajtngah smo
začeli z rubriko BILO JE
NEKOČ V ČRNI, v kateri
želimo objavljati po dve
ali tri fotografije, stare več
desetletij. Vsaka taka fotografija je dragocen dokument pričevanja o življenju v našem kraju nekoč,
mi pa bi radi to bogastvo
pokazali tudi drugim krajanom. Prosimo, da nam
zaupate svojo staro fotografijo, dopišete datum
ali letnico in imena oseb
ali dogajanje; napišite vse,
kar veste o posnetku. Če
datuma ne veste, nam posredujte približno letnico
posnetka. Svojo fotografijo
lahko pošljete po internetu
na naslov urednice: irena.
greiner@guest.arnes.si ali
jo prinesete urednici osebno.
Zagotovo jo boste dobili vrnjeno.

Balos pred neurjem

Plaz jalovine opuščenih jamskih rovov

Uredništvo

(Fotografije prispeval Hinko Petrič)

Preko 100.000 kubikov jamske halde
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DA NE POZABIMO
NA PRAGU JESENI

la do večerje se je zopet podalo na delo, zvečer pa so postregli še z ostanki kosila, dodatno pa narezali svinjski želodec. Od kmetije
do kmetije se je jedilnik lahko tudi nekoliko
spreminjal, skupno pa je bilo vsem to, da so
delo radi dobro zalili z moštom ali celo z vinom in žganjem ter se seveda ob pesmi veselili v noč. Če pa je bil pri roki še godec, pa so
radi tudi zaplesali. Kaj natančno so plesali
in kakšne igre so se igrali, pa si lahko predstavljamo po opisih ‘likafa’ z gnojvože ali steljeraje.

Počasi stopamo v čas, ki že nakazuje, da je
konec poletja. Jesen se bliža in zato bomo
tokrat nekoliko pobliže pogledali tri s poletjem, predvsem pa z jesenjo povezana kmečka opravila: nosačijo, steljerajo in gnojvožo.
Nosačija
Eno prvih jesenskih opravil, tisto, ki je že naznanjalo, da je skrbi za letino konec, je bila
nosačija. Beseda izvira iz glagola nositi. Nosili pa so požeto rž. Nosačija je bila znana
na hribovitih predelih Mežiške doline, predvsem v Javorju, Bistri, Koprivni in Topli (na
južnih predelih Pece). Poznali so jo tja do
druge svetovne vojne, v petdesetih pa so jo
že popolnoma opustili.
Nosačija se je pričela v septembru. Najprej
so rž poželi in jo spravili v kope. Čez nekaj
dni, ko so bili snopi suhi, pa so povabili sosede k spravilu žita. Ker je bilo delo težko, so
k nosačiji prišli predvsem fantje, ki jih je bilo
tja do trideset. S kop pobrane snope so tako
z vrvjo povezali v breme, ki so ga nosili na
glavi. Nosači so navadno nosili od 24 pa do
30 snopov hkrati. Za tiste najmočnejše in najspretnejše pa so napravili ‘bika’, kar je pomenilo med 48 in 60 povezanimi snopi. Ker
vedno ni šlo vse kot po maslu in se je kakšno
breme včasih tudi razvezalo, so nesrečnemu
nosaču z razsutimi snopi rekli ‘kokla’ . ‘Janka’
pa je bil nosač, ki so se mu snopi razlezli in
razčepnili le na eni strani.
Ker se je delo pričelo bolj pozno zjutraj, šele
ko se je posušila rosa, so nosači pozajtrkovali še doma in se šele nato podali na njive. Delali so do kosila. Pred prvo svetovno vojno je
bilo tako v navadi, da je gospodinja za kosilo
pripravila ovčetino ali prekajeno svinjsko
meso, ržen kruh ter za vsakega lonček kave.
Po prvi svetovni vojni pa je bila v navadi že
čista juha, v kateri so kuhali svinjsko meso,
vanjo pa so nadrobili rženega kruha ter jo
popoprali. Poleg juhe pa še kuhano meso,
kuhan hren, krofi in slivov kompot. Od kosi-

Steljeraja
Vrste nastilja za živino so različne, od suhega nagrabljenega jesenskega listja, požete
praproti, deloma celo nižje gozdne podrasti, do načeloma smrekovih nasekanih vej.
Po drugi svetovni vojni so v Rudarjevem za
prašiče pogosto želi praprot v današnji Žgajnarci. Pravo smrekovo steljo pa so pridobivali predvsem večji kmetje pod Smrekovcem
in Uršljo goro. Delo se je pričelo zelo zgodaj
zjutraj, še v mraku, tako da so ponekod celo
zakurili ogenj, da so drugi steljerajevci našli kraj dela. Seveda je bil vedno med njimi
tudi kakšen zamudnik, ki je bil potem tarča
posmeha, tako da so mu steljerajevci hodili
naproti, mu stiskali roke in ga hvalili, kako
je zgoden in priden pri vstajanju. Steljo so
dobivali tako, da so klestili veje, po tleh pa so
‘košutili’, torej sekali koše in čistili tla. Ženske so nato delale ‘vlake’- spravljale veje na
kupe. Te pa so potem bodisi še isti dan ali pa
med zimo sproti spravljali domov ter sesekali z ‘računom’ ali razrezali s slamoreznico.
Delalo se je do večera ali do takrat, ko je zvonilo ave Marijo. Po molitvi so se tako odpravili domov.
Na steljerajo so ljudje radi hodili zaradi
tega, ker se je tam vedno obilno in dobro jedlo. Zajtrkovali so žgance, krompirjevo juho
in jeglče (prosena kaša), kuhane na mleku.
Za južino so bili jabolčnik, šarkelj, jabolka
in orehi, večerja pa je bila bolj izdatna. Za
steljerajo so navadno zaklali ovco ter meso
postregli poleg kuhanih štrukljev, mežrlija,
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krofov, pečenega ‘štrudlja’, mrzlih kuhanih
jabolk in boba. Slednji so bili pogosto servirani v zakuhanem žganju, zato je bila to zelo
opojna jed in so jo uživali predvsem moški.
Po večerji je na steljeraji vedno bila tudi zabava. Pogosto so se na teh zabavah ‘pipali za
rajcel’. To je bila olupljena smrekova veja ali
korenina, ki so jo, da je bila čim bolj spolzka,
še dodatno namazali z milom. Dekleta pa
so se ‘pipala’ za namazano olupljeno repo.
Zmagovalec je dobil za nagrado šarkelj s pušeljcem. Pušeljc pa je bila majhna smrečica,
ki so jo pogosto okrasili z v svetleč papir zavitimi cigaretami, s sadjem ali sladkarijami.
Lahko pa so preprosto dobili denar, ki so ga
pogosto zataknili v jabolko. Ples in zabava
sta tako potekala pozno v noč, podobno kot
pri gnojvoži.

ali pelo, kažejo viri, da so se ravno na Koroškem znali dobro zabavati. Plesi in igre so
bile podobne, kot sem jih že omenjal, s to razliko, da so se pogosto lahko ‘pipali’ tudi za izvotljeno bučo, v katero so stlačili mačko. Ko
se je buča strla, je ven skočila mačka in kdor
jo je ujel, je lahko prejel nagrado - ‘pušeljc s
šarkeljnom’.
To so samo tri od večjih skupinskih del, ki so
jih v preteklosti opravljali na kmetijah v poletno jesenskem času. Kar je še posebej pomembno, je to, da so si vedno med seboj pomagali in je cel zaselek opravljal neko delo
najprej pri eni hiši, nato pri drugi in tako
naprej, vse dokler niso imeli vsi opravljenega dela. Ravno ta vzajemnost in medsebojna
pomoč pri delu in ‘jelu’ pa je nekaj, kar bi
veljalo kdaj poskusiti tudi v današnjih dneh.

Gnojvoža
Ko je bila žetev požeta in spravljena, seno že
na senikih, stelja pripravljena za nastilj, pa
je bila na vrsti še gnojvoža. Ta pa je že naznanjala, da je konec toplih dni. Še več … Pogosto so celo čakali, da je zapadel prvi sneg
in da je zmrznilo po tleh, da so začeli voziti
gnoj na njive s sanmi. Tako vozijo z več vozovi, voznik pa se imenuje ‘vozarni’. Za vsak
voz sta določena po dva ‘kidača’, ki gnoj kidata, na njivah pa voznikom pomagajo ‘skoparniki’ gnoj zmetati z voza, kjer ga dekle
raztrosijo.
Po južini moški pripravijo ženskam ‘ženina’
in jim ga pošljejo domov z vozom. Ženin je
slamnata, razcapana lutka, z raztrganim
klobukom in petelinovimi peresi. Vozaren
nato tega ženina vrže med ženske, kjer nastane direndaj in v smehu se ga vse otepajo.
Dekleta tako pripravijo šopek za fante iz lanenih glavic in jim ga pošljejo nazaj, skritega
v podvozju voza.
Do večera je navadno gnoj raztrosen, zato
sledi doma umivanje in obilna večerja. Za večerjo so tako pripravile: kislo juho, jegličeve
nudlne, pogačo, brate in krofe.
Kljub temu da je pogosto prevladovalo mnenje, da se po Sloveniji po gnojvoži ni plesalo

Tomaž Simetinger
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FOTOREPORTAŽA
54. TURISTIČNI TEDEN
VESELI ODER NA JARMAKU

Mladi harmonikar Timotej Fortin

Veseli oder že šestič v rokah Tadeje Germadnik in
Draga Repnika

Klekljarica Slavica Simetinger
Krst flosarjev z Ljubnega

Mehe je raztegnil
Franci Stopar

Pevke Karantanije

Že šesti Veseli oder je tudi tokrat poskrbel za veselo vzdušje v centru Črne. Idejni vodja Veselega
odra Drago Repnik je na prizorišče pripeljal poleg stalnih gostov tudi nove obraze, ki so zabavali
in nasmejali obiskovalce. Voditeljici Tadeji Germadnik sta se na odru pridružila mlada voditelja
Nika Žagar in Luka Kropivnik. Letošnja rdeča nit dogajanja je bila 80-letnica Turističnega društva Črna na Koroškem. Ustvarjalci Veselega odra že snujejo smele načrte za prihodnje leto.
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ZLATA POROKA ALOJZA IN MARIJE KOS
Ko se dva človeka podata na skupno pot, verjetno niti pomislita ne, kako bo čez petdeset
skupnih let. Konec koncev ima le redko kdo
to sploh možnost doživeti. Pa vendar se med
nami najdejo tudi pari, ki so jim po petih desetletjih znova zapeli poročni zvonovi.
Alojz in Marija Kos iz Centra sta imela takšen z zlatom obarvan dan 2. maja 2009. 2.
maj pa ni bil kar tako naključno izbran za
dan zlatega slavja, saj sta se točno 2. maja
1959 na Ljubnem poročila.
Sicer po rodu nista Korošca, Alojz je namreč
z Radelj, Marija pa z Ljubnega, pa vendar ju
je pot pripeljala v Črno. Alojz je sprva delal
pri Gozdni upravi, kasneje pa v rudniku Mežica, Marija pa je kot pridna gospodinja skrbela za družino. Simbolično število sedem
pa je bilo skrito tudi v njenem šopku, saj je
sedem z zlatom posutih vrtnic simboliziralo
njunih sedem otrok.
Kako pa se je sploh začela ta že preko petdeset let dolga zgodba? Nekega dne, ko je
Alojz imel dela prosti dan, so pri Krpuhu v
Jazbini gledali fotografije, kjer je videl Marijo. Odločil se je, da napiše pismo. Nanj se je
ona nekaj časa obotavljala odpisati, a ko je
vendarle dala svoj odgovor, so pisma pričela
romati svojo pot med Kladjami na Ljubnem
in Krpuhom v Jazbini. Pisanje se ni ustavilo,
niti ko je šel Alojz v vojsko, kar kmalu po odsluženem vojaškem roku so se začele priprave tudi na poroko. Takrat je trajala dva dni
in na njej je bilo nekaj več kot štirideset svatov. Danes je bilo res veselo samo en dan, a
svatov je bilo okrog sto, med njimi pa je bilo
še sedem tistih, ki so ju na poroki spremljali
že pred petdesetimi leti. Celo Marijina današnja priča je bila sestrična, ki je davnega leta
1956 bila tudi njena družica.
Kakor sta vsa ta leta skrbela za svoj zakon,
tako sta poskrbela še za nekaj krhkih poročnih daril izpred petdesetih let. Zato sta da-

nes v cerkvi lahko nazdravila še s kozarci, ki
sta jih dobila pred petdesetimi leti za poročno darilo.
Po tolikih letih se je njuna družina večala in
danes se lahko pohvalita s sedmimi otroki,
dvanajstimi vnuki in že z dvema pravnukoma. Vsi skupaj so ju tako pospremili najprej
na topel sprejem k županu, od koder so se
podali k maši, ki so jo za dedka in babico na
svoj način pripravili vnuki sami. Ob njunem
jubileju pa jima kličemo še na mnoga srečna, zadovoljna in predvsem zdrava leta!
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POPOTOVANJA
OLA, ŠPANIJA
Popotniška duša je vedno lačna, letošnje
poletje pa sva rekla, da bo padla Španija.
Odločitev med jugom in severom Španije je
bila težka, kocka je padla tik pred zdajci. Z
nahrbtniki sva se odpravila španskim dogodivščinam naproti, tokrat proti severu. Kakšen nasvet ali dva sva pred odhodom pridobila, potem pa le sledila najinim sanjam.
Iz Gradca proti Gironi je bil polet prijeten,
prva postaja potepanja je bila fascinantna
Barcelona. Potovati po Španiji je enostavno,
infrastruktura je odlično urejena, na letališču nabaviš karto za bus, ki te popelje do
Barcelone. Če nisi hotelski gost, te lahko na
vsakem koraku kaj preseneti. Prva noč je
bila prava polomija, kajti apartma, ki sva
ga rezervirala, »slučajno« ni bil prost, zato
so naju strpali v res slab hostel. Ker se po
večurnem prerekanju ni dalo več kaj postoriti zaradi pozne ure, sva utrujena zaspala,
a ne za dolgo. Noč je bila svetla, saj ostali
popotniki očitni niso bili zaspani, bilo je kot
v živalskem vrtu. Naslednje jutro sva poiskala drug hostel, a ni bil tipičen, delila sva si
stanovanje z ostalimi popotniki. Iz Alžirije je
bil fant prav navdušen nas Slovenijo, zaupal
nama je, da je obiskal našo državo in očaral
ga je Bled. Simpatično opremljeno stanovanje, ni kaj, na postelji so naju čakale sveže
brisače in čokoladica ter rumeni bonboni v
škatlici. Izkazalo se je, da to niso bonboni,
ampak čepki za ušesa … hahaha, situirana
sva bila v bližini znamenite promenade La
Rambla, kjer je ponoči živahno. Ampak po
celodnevnem potepanju sva zaspala brez
težav, brez »bonbonov«. Štiri dni sva preživela v Barceloni, pridih umetnika Anonija
Gaudija čutiš na vsakem koraku. Seveda sva
pokukala v njegovo stavbo La Pedrera, kjer
je urejen muzej. Stavba z neravnimi balkoni,
s katerimi je Gaudi ustvaril občutek valov,
je prava atrakcija. Terasa pa te pusti brez
besed, na njej so situirane različne skulpture velikega mojstra. Tudi njegova stavba

Park Arc de Triumph v Barceloni

Casa Batlo je simpatična, balkoni so v obliki
pustnih mask, streha pa kot zmajev hrbet.
Gaudijev park (Park Guell) je paša za oči,
skozenj se moraš sprehoditi počasi, sonce
neusmiljeno pripeka, spočiješ pa se lahko na
baje najdaljši klopi na svetu. Paša za oči je
nikoli dokončana Gaudijeva Sagrada familija (sveta družina), sprehod mimo katedrale
v centru te očara, boleč pa je pogled na mnoge brezdomce, ki ležijo v bližini ali brskajo
po smeteh, da nahranijo želodčke. Domačini
se v poletnih dneh zatečejo v največji park v
mestu Arc de Triumf, s čolni se vozijo po jezeru in se hladijo v vodnih fontanah. Seveda
naju je pot vodila tudi na stadion Camp nou,
kjer je doma nogometni klub Barcelona. Po
ogledu stadiona in muzeja sva doživela še
presenečenje, brezplačno sva si lahko med
65.000 glavo množico ogledala sprejem novega igralca, iz italijanskega Interja je k Barci
prestopil Zlatan Ibrahimovič. Navdušenje je
bilo nepopisno, Španci res živijo za nogomet.
V tamkajšnjem akvariju morski psi plavajo
nad tvojo glavo, pingvini pa nerodno hodijo
in te spravijo v smeh. Številne promenade,
fontane, arhitektura, muzeji, vse to in še več
je Barcelona. Pod parkom Montjuic je v poletnem času zvečer pravi fontana šov, polurne
vodomete, obarvane z najrazličnejšimi barvami, spremlja čudovita glasba, več tisoč ljudi z radovednostjo pričakuje nov curek vode,
ki dobesedno pleše po taktu glasbe. Podzemna železnica deluje brezhibno, tako sva
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delček Barcelone odkrila z metrojem, tudi z
vzpenjačo, s tekočimi stopnicami v parku in
seveda peš. Bus pa naju je odpeljal v naslednje mesto Zaragoza, ki leži na stičišču treh
rek, zato je lanskoletna svetovna razstava
Expo minila v znamenju vode. Razstava je
v mesto pripeljala ogromno denarja, tako
danes mesto krasijo nove stavbe, čudovite
fontane, curki vode se brezskrbno pozibavajo, kot bi plesali … Tu sva bila nastanjena v
novem hostlu, ki je bil od vseh prenočišč na
najini poti najcenejši, a hkrati najboljši. S kolesi sva odkrivala mesto, pokukala v čudovito palačo Aljaferia (palača veselja), ki jo krasi tudi vrt z nasadi pomarančevcev, tam je
tudi sedež aragonskega parlamenta, v centru stoji mogočna bazilika, v muzeju sva se
seznanila z zgodovino mesta in občudovala
rimski amfiteater. Živo srebro se je povzpelo
čez 40 stopinj, zato sva se hladila v parkih in
vodnih fontanah. Le uro iz Zaragoze se nahaja Huesca, od koder te razgledni stolp, ko
premagaš 180 zavitih in res ozkih stopnic ob
katedrali, nagradi s pogledom na Pireneje.
Ob večerih sta se v Zaragozi prijetno prilegla sangrija in pivo. Med vožnjo iz mesta v
mesto smo lahko opazovali ogromne vetrnice. Prve so pred 18 leti postavili na poljih
mesta La Muela, 20 kilometrov jugovzhodno
od Zaragoze. Glavna obnovljiva vira energije v Španiji sta veter in sonce. Španci so pri
proizvodnji in številu nameščenih vetrnic ter
proizvedeni električni energiji v svetovnem
vrhu. In končno smo dočakali nižje temperature … Po vročem srednjeveškem mestu se
je prijetno prilegla ohladitev. Podala sva se
med Baske, po večurni vožnji sva z busom
prispela v San Sebastian (Donostia), ki je
tistega dne premogel le 19 stopinj. Šok za
telo. En dan sva mesto raziskovala kar z dežnikom. Sicer pa sva najino že rezervirano
sobo našla tako, da sva mimoidočega fanta
na rolki vprašala za ulico, le-ta se je nasmejal
in dejal, da je on najin gostitelj. Romantično
mestece ob Biskajskem zalivu živi s športom,
pršutom, pregrešno dragimi trgovinami in
spremenljivim vremenom. Kip Jezusa nad

mestom spomni na brazilski Rio, pogled s te
razgledne točke seže do peščenih plaž, razkošnih vil ob promenadi. Streljaj od zaliva
leži otoček Santa Klara, kamor najbolj »potrucani« kopalci plavajo vsak dan. Biskajsko
morje je pobožalo le moja kolena, slabih 19
stopinj je zame pa malo premalo, Simon se
je še zame »ohladil« v valovih. Po desetdnevnem potepanju sva si tu res spočila, naključna domačina sta naju povabila na pršut in
jabolčnik (sidra) ter nama zaupala, če imaš
1 milijon evrov, si tam lahko kupiš 4-sobno
stanovanje z dvema kopalnicama. Letoviško
mondeno mestece (20 kilometrov od francoske meje) sicer nudi ogromno. Njihovi neprekosljivi barski prigrizki (pintxos - pinčosi) obloženi kruhki z morskimi sadeži, so res »ta
pravi«. V drugih mestih jih imenujejo tapas,
a niso tako bogati. V centru se ustaviš ob
zvokih kitare, spretnem čarovniku in glasu
operne pevke. Starinski vlak te popelje na
grič nad mestom, kamor se je dobro podati
v zgodnjih jutranjih urah. Plaža Zurriola je
polna deskarjev, na klopci ob promenadi se
čudiš in smejiš vratolomnim skokom med valovi. Mesto Bilbao se nahaja le uro iz mesta,
slovi po ogromen muzeju, Guggenheimov
muzej. Že sama zgradba v obliki ladje, oblečena v titanovo pločevino, je veličastna. Pred
vhodom te pozdravi več metrov visok pes iz
pisanih rožic, muzej pa postreže z umetniškimi instalacijami, kitajskimi skulpturami,
slikami Picassa, labirinti … Tramvaj naju je

V objemu Gaudija
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HUMOR
popeljal v stari del mesta, kjer se nahaja
največja tržnica v Evropi, ozke ulice so kot
labirinti, sicer pa je mesto tudi polno zanimivih mostov. Lačna na potovanju res nisva
bila, se pa kar utrudiš, preden naročiš pravo
verzijo kosila, saj imajo le redke restavracije
(no, tiste za naš žep) jedilne liste v angleščini. Ker sem enkrat naročila kosilo tako na
»slepo«, so se na mojem krožniku znašli tudi
svinjski parkeljni, še sreča, da je bila predjed
izredno okusna, pa tudi sladica. Z angleščino Španci niso v najboljših odnosih, razložili

so nama, da se jim zdi enostavno pretežka …
Ker še nisva usvojila španščine, no, prodati
naju ravno ne morejo, je bilo veliko telovadbe z rokami in tako sva se kdaj znašla tudi
v slepi ulici, tako je pač, če sam raziskuješ.
Težko je strniti v nekaj vrsticah vse, kar sva
doživela na potovanju, če je bil začetek bolj
kaotičen, je bil nato vsak dan lepši. Zagotovo
bova Španijo še obiskala.

TEŽAVE S HUMORJEM

mora čim več vedeti o ljudeh, hkrati pa mora
to svoje znanje bolj ali manj posredno ali neposredno posredovati vse v Vatikan (kot so
menda nekoč morali to vrsto znanja sporočati komunisti v Moskvo), bo razmišljanje za
marsikoga kar preveč zahtevno in morda
celo boleče, zato bo bolje preiti k bistvu.

Tadeja Germadnik in Simon Modrej

Ja, prav ste prebrali, s humorjem so vedno
neke težave – za vse, ki so ali niso v igri življenja s polno zavestjo ali skoraj brez prištevnosti. Pravzaprav je humor nekaj takega
kot tumor: tako za avtorje, ki se ukvarjajo s
pisanjem, kot za bralce, ki lahko pri humorju vsako besedo čutijo na svojih žuljih, kot bi
jih brezobzirno potacal slon in ne nežno in z
besedami ošvrknil humor(ist). Tako pač je in
bojim se, da bo še huje – manj so ljudje razgledani, več dajo nase in svoj ugled.

In bistvo je v bistvu res nenavadno spoznanje, da beseda sicer ni krogla, je pa očitno
hujša od le-te in da je več ljudi bilo kaznovanih zaradi besed, ki so zadele, kot zaradi
krogel. Dejstvo je, da morajo strelcu vsako
kroglo temeljito dokazati, opredeliti čas in
kraj dejanja, utemeljiti motive, potrditi dogodek s pričami, ki so tako ali tako v obeh primerih nezanesljive (besed ne razumejo, strele so pa pozabile) – kajti samo truplo je kot
dokaz premalo. Ej, pri besedah je pa stvar
drugačna: em je večina obsodb sprejeta zunajsodno, em je povsem dovolj, da nekdo ni
razumel ali pa si ni zapomnil, em lahko celo
s sabo nosi jabolko spora s tabo že od svojih
praprapraprednikov dalje. Pravzaprav je za
dokaz besedne krivde beseda celo nepotrebna – dovolj je, da si nekomu pohodil kepico
sladoleda, ki mu je pred pol ure v vročem in
sončnem dnevu padla na pločnik, po katerem si šel, in že si kriv. In obsojen.

Dejansko bi poskusil potegniti paralelo
(včasih se je temu reklo vzporednica) med
humoristom in pridigarjem (v moderni slovenščini take imenujemo »the preacher«, da
ne bi kdo prav naivno vlekel svojih vzporednic med pridigarstvom in duhovništvom).
Medtem ko je pridigarju dovolj, da nič ne
ve, zna pa to lepo povedati, mora humorist
kar nekaj vedeti (a bog ne daj, da bi priznal
vse, kar ve, ker bi nadrsal), hkrati pa je prisiljen, da to pove kar najbolj učinkovito in po
mnenju prizadetih grobo in grdo – torej da
zna in upa stopiti na žulj čim bolj opazno in
boleče. Če za ilustracijo tovrstne besedovalske scene podam še razlago o duhovniku, ki

Joj, sem zašel v napovedovanje, kaj vse lahko
doleti nekoga, ki s humorjem opozori na ne51

DA NE POZABIMO
kaj, kar se mu ne zdi prav ali pošteno!!!!! Pa
le to sem hotel napisati, da je zelo riskantno,
če v humorni obliki izjavim ali napišem, da
se je sosedov pes iztrebil pred šolo (čeprav
to na rednih sprehodih z gospodarjem redno počne), pred ambulanto, pri Lundru ali
pred občinsko stavbo (prav jim je, tile si tako
ne zaslužijo drugega kot drek pred noge, saj
celo upoštevanja svojih lastnih odlokov ne
spremljajo) …

jih ustvarili. Naš človek je vendar skrben in
vesten in hoče s čim manjšimi izgubami svojega časa in dela storiti čim več zase.
Pravzaprav pa – zakaj naj o tem piše humorist? Naj raje kakšno tehtno besedo rečejo
pridigarji, ki sta jim dobronamernost in skrb
za ljudi pisana v poklic, in ljudje, ki so plačani za to, da mislijo, iščejo rešitve, predlagajo
in kaj naredijo.
Nekaj bi pa vendarle dodal, da ne bo vsega
kriva malomarnost uporabnikov:
nekaterih odpadkov (plastificiran karton ali
karton, ki je prevlečen z alu folijo in še kaj in
česar sploh ni malo) sploh ni mogoče kam
odložiti, ne da bi kršil neživljenjska pravila
pisarniških mislecev. Morda bi en sam dodaten zaboj v sklopu vsakega ekološkega otočka, namenjen za te vrste odpadkov, rešil več
težav, kot jih lahko vse silne besede?
O težavah pa več drugič – danes bom ostal
optimist s smislom za humor.

Da pa ves tale prispevek ne bo izpadel nergaško proti občinarjem in raznim …arjem,
pa naj opišem primer, ki zadeva ekološki
otok (veste – tisto zadevo s smetnjaki za
selekcionirane odpadke tam blizu šole mislim, ki je vedno zasuta z vsem mogočim in
nemogočim): nedvomno sem ugotovil, da
nismo Lamprečani tisti, ki ga prenatrpavamo, temveč da gre spet za krivdo občinarjev,
ki v svojem načrtovanju niso predvideli, da
bodo starši hkrati z otrokom, ki ga pripeljejo v šolo, oddali še vse druge smeti, kar so

Niko Brumen

V ČRNI DVE NOVI KNJIGI O ČRNI
Ob 65. obletnici bojev v neposredni okolici
Črne nam Občina Črna in Občinska organizacija Združenja borcev za vrednote NOB
Črna podarjata publikacijo dr. Rista Stojanoviča (uredila mag. Karla Oder) Legendarni
boji Vzhodnokoroškega odreda na območju
Bistre, Koprivne, Tople, in Podpece od 19. 8.
do 24. 8. 1944 za obrambo Koroške partizanske republike. Delo je pomemben prispevek
k ohranjanju NOB boja na Koroškem. Publikacija je izšla v nakladi 500 izvodov in je bila
lepo darilo ob letošnjem občinskem prazniku.

spomini na otroška in mladostniška leta v
Črni, z naslovom Koroška, moj mali veliki
smučarski svet. V delu se predvsem spominja smučarije v svojem domačem kraju v obdobju, ko je bilo profesionalno smučanje še
v povojih, kasneje pa je, zahvaljujoč požrtvovalnim posameznikom in podpori krajanov,
preraslo v dominantno športno panogo, iz
katere izhajajo imena vrhunskih smučark in
smučarjev. V svoji knjigi opisuje tudi mnoge
lepote in zanimivosti Koroške, ki so vredne
zapisa in bodo gotovo del zgodovinskega arhiva o Črni. Knjigo lahko kupite v trgovini
Tri–K ali pa na Ravnah v knjigarni Mladinske knjige.

Majda Ravnikar (Kaker) je izdala knjigo s
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FOTOREPORTAŽA
RAZSTAVE v času TT

Ena izmed slik na razstavi Milana Pečovnika

Alenčice so razstavile predvsem pletene in kvačkane izdelke

Na ogled so bile
tudi košarice
Franca Novaka

Kulturno
usmerjeni
Šmelcarji so,
potem ko je
odpadla razstava v TIC
Topla, na
hitro opravili
sestanek
vaške
skupnost

Debata o pentljah in vbodih

Tudi letos so klekljarice predstavile svoje male umetnine

53

»Danes tukaj, jutri tam, drugi kraji,
druga mesta!
Če mi všeč ni tu, drugam urno me
popelje cesta.«
(J.S. Popotne pesmi)

vnemo in še nekaj milijonov različnih reči.
Torej ne govorimo več o drugačnih ljudeh ali
o drugačnih pogledih, saj smo si vsi različni,
enakih ljudi ni. So samo ljudje, ki so si bolj
ali manj podobni. Mi pa se moramo vprašati, ali želimo vzgojiti otroka, ki bo nestrpen
do drugih ljudi, ali otroka, ki bo sprejemal
drugačnost. Prvemu bo v življenju težje, saj
se bo pritoževal nad vsemi rečmi, ki so vsakdanje, vendar si ne bo upal biti drugačen od
svoje okolice. Tako je lahko že v osnovi obsojen na neuspeh.
Pomislite, svet so razvijali tisti, ki so mislili
drugače, ne tisti, ki so mislili kot ostali. Menite, da smo ljudje narejeni tako, da razmišljamo enako? Ne, ljudje smo skozi čas doživljali razvoj ravno zaradi različnih pogledov
na reči. Če bi v kameni dobi vsi mislili, da
je tako, kot je dobro, najboljše, in da se ne
smejo drugače obnašati, izklesati kolesa ali
kuhati na ognju, potem bi bili danes še vedno v jamah.
»Razumen človek se svetu prilagodi, nerazumen pa skuša doseči, da bi se svet prilagodil
njemu. Zato je ves napredek odvisen od nerazumnih ljudi.« (G.B. Shaw)

Vsebina zgornjih verzov nas spomni na poletje, ki se počasi poslavlja. Poslavljamo se
tudi mi, vsaj večina, od dopustov, potovanj,
počitnic, potepanj, skratka od vsega, kar
smo v tem času počeli. Z jesenjo se vse začne nekako znova. Vrnemo se na delo, otroci
in mladina pa v šolo. Spomladi sem na tem
mestu govorila o dedkih, babicah in vnučkih,
danes bom o otrocih in najstnikih.
Torej, če smo se odločili imeti otroke, smo
dolžni spoznavati vse, kar zanima njih, kdaj
pa posezite tudi po kakšni knjigi ali obiščite
kakšno zabavo, ki jo obiskuje vaš otrok (rave
parties, rock koncerti…). Sicer pa, če ste dobri starši, ste tako ali tako morali biti na kateri od teh zabav, ali ne? Nikakor ne obsojajte drugačnosti ali izvirnosti na katerem koli
področju. Ob vsakem vprašanju pretehtajte,
kaj boste dejali; svoj odnos do perečih vprašanj namreč prenašate na svoje otroke in
okolje. Otroci, ki ne marajo črncev ali drugačnih, so se tega nekje naučili, po navadi
pri starših, manjkrat pri prijateljih.
Poskušajmo svojim otrokom dajati občutek,
da so za vas oni glavni v življenju in jim dajajte občutek varnosti, vendar le tako, da se o
vsem odkrito pogovarjate. Otroci pobegnejo
od doma, ker ne čutijo varnosti; ta občutek
pa ni povezan z denarjem, televizorjem ali
računalnikom, temveč s pogovorom in razumevanjem njihovih težav in problemov.
Enako velja za družbo, ki ne mara drugačnosti. Ljudje smo med seboj različni, ne drugačni. Nekateri so črni, drugi rumeni, tretji
beli, če govorimo o barvi kože. Nato so tisti,
ki jim je všeč nasprotni spol, spet drugi, ki
jih privlačita oba, in tretji, ki jim je všeč isti
spol, če govorimo o spolni usmerjenosti. Pa
seveda ljudje, ki razmišljajo tako, in drugi, ki
razmišljajo drugače. Enako smo različni pri
zanimanju za šport, zabavo, delo, delovno

S polnimi pljuči v vsak nov dan … v jesen.
Ena najdragocenejših dobrin je zdravje. Njegovo vrednosti pa spoznamo navadno šele
takrat, ko ga izgubimo. Po njem zahrepenimo šele v bolezni. Gotovo pa je, da si človek v
naravi zdravje krepi in utrjuje, da lahko kljubuje boleznim in drugim nevšečnostim. Včasih se zdi, da se človek v naravi, v planinah
nekako dvigne nad običajno bivanje smrtnikov. V dolini pušča vsa nizkotna čustva, njegova duša pa, čim bolj se bliža višavam, vse
več sprejema vase njihovo nespremenljivo
čistost. Polašča se nas občutek miru, veseli
smo svoje eksistence, mika nas misliti in čustvovati. Sila strasti pojenjuje, srce je polno
lahkotnega prijetnega nemira. Tako se blaži
človekovo trpljenje in bolest se spreminja v
srečo. Gorska narava je modernemu človeku nepogrešljivo dopolnilo življenja, kjer lahko kljub odčaranemu svetu še vedno obču54

duje naravo in popravlja fizično in moralno
zdravje, preizkuša svojo voljo, potrpežljivost
in fizično moč.

korak. Lahko tečemo, skačemo v daljavo,
višino, se vzpenjamo, se spuščamo, skratka
preverimo vse svoje moči in sebi razodenemo tisto stopnjo volje, ki jo dejansko premoremo.
Še vedno vas je veliko, ki menite, da je hoja
primerna le za ljudi, ki iz zdravstvenih razlogov ne morejo teči. Popolnoma napačno!
V Ameriki, domovini fitnesa, so ljubitelji rekreativne hitre hoje po številčnosti že presegli svojo tekaško konkurenco. Hitra hoja je
nova, blaga športna zvrst, odlična za oblikovanje postave in izboljšanje telesne kondicije. Je sklepom prijazna in obremenjuje le mišice, med njo pa telo porabi celo več maščob
kot med tekom. In še za dobro voljo poskrbi,
če nas je več! Zakaj bi še čakali? Pojdimo!

Hoja…
Ker je pokončna hoja kot stalna oblika gibanja značilna le za človeka, smemo sklepati,
da spada hoja med praoblike športa. Veliko
število vojnih pohodov, preseljevanj narodov
in dosežkov posameznikov od davnine do
danes dokazuje, kako velike so bile in so še
vedno človekove sposobnosti v hoji.
Hoja ni delo, ki ga opravljajo samo noge,
temveč mišice celega telesa. S hojo izražamo
veselje, duševno ubranost, boječnost, sramežljivost, potrtost, naveličanost in življenjsko
silo. Skratka, s hojo izraža človek samega
sebe. Hojo moramo vzljubiti, veliko moramo
hoditi v naravo, po gozdu, po travnikih … To
je začetek in osnova telesne kulture. S hojo,
posebno s hitrejšo in daljšo, si pridobivamo
osnove telesne zmogljivosti. Pa ne gre samo
za hojo, temveč za globlji stik z naravo: z rastlinami in živalmi, oblikovanostjo in sestavo
tal, s posebnostmi v raznih letnih časih in v
različnih dobah dneva in noči.
Ko hodimo, teče kri v telesu močneje in hitreje. Možgani dobijo več kisika. Odmaknjeni
od hrupa in sami s seboj ter v stiku z naravo
se običajno znajdemo v posebnem miselnem
svetu; bolj zrelo in bolj točno razčlenjujemo
probleme, s katerimi se ubadamo, porajajo
se preproste, toda učinkovite rešitve vsakdanjih nadlog in nalog. Če dolgo hodimo sami
po samotni poti, kmalu pozabimo na naravo
in dogajanje v njej, naše misli same najdejo
pot v tisti del našega notranjega sveta, ki je
trenutno najbolj obremenjen s stisko in hotenji. Tako lahko prehodimo veliko razdaljo,
ne da bi zaznali pot, našli pa smo zanesljivo
smer za rešitev svojega problema, čeprav je
rešitev sama morda še daleč. V tem je tudi
čar samotne hoje v naravi.
Tako smo našli zdravilo za svojo težavo, sedaj
se lahko zopet posvetimo naravi in ljudem
ob poti. Lahko se zopet ukvarjamo s seboj,
vendar drugače kot prej. Lahko pospešimo

Soba brez knjig je podobna telesu brez
duše. (Cicero)
Knjige so naočniki, skozi katere opazujemo svet. (Feuchtersleben)
Najboljša knjiga je najboljša družba. (Chesterfield)
Knjiga je prijatelj, ki nikdar ne razočara.
(Johnson)
Branje je za duha to, kar je telovadba za
telo. (Steele)
Glasba vodi k notranji ubranosti. (Konfucij)
Iz glasbe prihaja čar, ob katerem se morajo upokojiti vse skrbi in vse bolečine srca.
(Shakespeare)
V naravi ni najti lepšega in popolnejšega
od glasbe; ona usmerja človeka v globino
njegove duše. (Marij Kogoj)
GRENKA SOPOTNICA ZA VSE ŽIVLJENJE
Ko človek zboli za katero izmed kroničnih
bolezni, se lahko znajde v precejšnji psihični
stiski, ki se lahko, če ni prepoznana in če iz
okolja ni prave podpore in spodbude, poglablja v težje duševne motnje, npr. v depresijo;
ta se alarmno prepleta med našimi kroničnimi bolniki ali celo v nadaljnje psihosomatske
bolezni, pravi Jernej Vidmar, univ. dipl. psiholog specialist klinične psihologije v bolni55

šnici Maribor.
Pred nami nastopi težko obdobje: spopasti
se moramo s svojo boleznijo, za katero vemo,
da je neozdravljiva in da bo terjala popolno
spremembo načina dosedanjega življenja, in
te bo spremljala do konca življenja. Srečanje s kronično boleznijo je pravzaprav huda
stvar, saj se pred tabo zvrsti vrsta izgub
hkrati. Ljudje živimo v prepričanju, da bomo
dolgo živeli, da smo zdravi, potem pa se ta
iluzija naenkrat podre, v daljavi začutimo
našo končnost, smrt. Naenkrat začutiš izgubo varnosti, zato se na razkritje diagnoze
tudi različno odzovemo: šok, jeza, skrb, zanikanje bolezni … Veliko ljudi se umakne vase
in ne zahajajo več v družbo, ker se počutijo
oškodovane. Izguba je lahko prisotna tudi
na delovnem mestu, mogoče nismo več tako
delovno uspešni, nastopijo ovire, ki se jim je
treba prilagoditi. Tudi izguba v partnerskem
odnosu, ko je bolezen za partnerja prevelik
zalogaj, ni redka.
Kdaj je za nas bolj kritično obdobje: ko zveš
za bolezen ali pozneje, ko moraš živeti z njo?
Ko zveš za bolezen, še misliš, da se bo uredilo ali da se boš prej ali slej vklopil v prejšnje
življenje. Počasi spoznavaš, da moraš to upanje opustiti in se čim prej soočiti s stanjem.
Potem začneš mrzlično brati literaturo, brskati po zdravilnih zeliščih in končno se z boleznijo spopasti in naučiti živeti z njo. Vsem
je znano, da obstaja sladkorna bolezen tip
1, to je avtoimunska bolezen, za katero se
oboleva že v mladosti, pa sladkorna bolezen
tip 2 , ki pa se pojavi v poznejšem obdobju.
To sta dve popolnoma različni bolezni z različnim potekom in načinom zdravljenja. Skupno obema je uravnavanje sladkorja, ki je
pri obeh povišan.
Ko si končno sprejel bolezen za svojo, se
začne življenje z njo, kar pomeni: naučiti se
meriti in voditi sladkor. Pomeni dieto in redno gibanje, po desetih letih tablete, kasneje
inzulin. Medicina ne more napovedati, kakšna bo urejenost sladkornega bolnika ob
isti terapiji čez deset let. To je težka bolezen,
ki zahteva celotno spremembo življenjskega

sloga, znižanje telesne mase, opustitev kajenja in drugih razvad, kajti povišan sladkor
ne boli. Kar ne boli, ni treba zdraviti, lahko
pa preprečiš, da bi kasneje bolelo, da ne bi
bilo zapletov. Zakaj zdravniki tako agresivno zdravijo tlak, maščobe in sladkor? Zato,
ker želijo na dolgi rok zmanjšati zaplete in
stroške zdravljenja.
V Zvezo društev diabetikov Slovenije je včlanjenih 17.800 ljudi, večina starejša od 60 let.
Obstaja pa še veliko sivo polje bolnikov, potencialnih bolnikov, ki jih statistika obide, in
bi po nekaterih ocenah bilo v Sloveniji kar
120.000 bolnikov. Naše temeljno poslanstvo
je, da bi sladkorni bolniki čim bolj normalno
živeli s sladkorno boleznijo. Najboljša orožja
za to pa so znanja in vedenje o bolezni in njenih hudih posledicah. Zato se organizirajo
izobraževalna predavanja, učne delavnice,
spodbuja se telesna aktivnost, srečujemo se
tudi v toplicah na okrevanju …
Težava, s katero se diabetolog in drugi srečujejo v vsakdanji praksi, je predvsem ta, da
se ljudje ne znamo spremeniti. »Kako naj se
manj sekiram, če sem takšen? Če bi se lahko
spremenil, bi se že zdavnaj.« Prav tukaj pomembno vlogo odigrajo društva in njihova
podpora, urejenost in dostopnost do socialnih ugodnosti, podpora iz okolja in odnosov
skupnostne skrbi, ki je nujno potrebna za
kakovostno življenje bolnikov in invalidov in
je šele v začetni fazi. V Društvu diabetičnih
bolnikov Mežiške doline si želimo, da bi se
včlanili tudi tisti bolniki, ki so tako samostojni, da društva zaenkrat še ne rabijo. Mi pa
rabimo sleherno podporo, da bomo pomagali ljudem v stiski.
»Sladkorna bolezen je kot sivi lasje – ko jih
enkrat imaš, jih imaš za vedno,« pravi predsednik Zveze društev diabetikov Slovenije
Janko Kušar. Seveda jih lahko pobarvaš, a
spodaj bodo še vedno sivi, kot grenka sopotnica sladkorna.
Iz revij (Moje zdravje, Uživajmo zdravo), priročnika Dolga pot in svoje prakse zbrala
Lenčka Ošlak
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FOTOREPORTAŽA
ŠE NEKAJ UTRINKOV

Novi vodovod je že potegnjen do ‘Amerike’

Na literarnem večeru je bila predstavitev knjige
Majde Ravnikar

Raper Samo Kozar
Medved v Črni: kljub slabi fotografiji je to zanimiv dokument
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ČRNJANSKI ROKOPIS SODI V VSAKO BEROČO
DRUŽINO!
Oglasite se v turistični pisarni Park kralja
Matjaža in pri Alešu Tomšetu knjigo naročite; vplačajte 20 evrov kot prednaročilo (do
sredine septembra), celotna cena pa je 50
evrov.
Mag. Marija Irma Vačun Kolar
ČRNJANSKI ROKOPIS
MONOGRAFIJA
»Zdi se kot pravljica,« je vzdihnil dr. Pavle
Zdovc, profesor slavistike na dunajski univerzi, ko je v brošuri Črnjanski rokopis, ki jo
je l. 2007 izdala Koroška osrednja knjižnica,
preštudiral tam ponatisnjene strani rokopisnega vira iz 17. stoletja, shranjenega v arhivu knjižnice.
Gledati jezikovni dokument o slovenstvu –
poimenovanju in dajatvah / darovih Slovencev – v dolinah pod Peco in ob Meži izpred
več kot tristo let (kar petnajst rodov nazaj
praprapra … dedkov in babic) ni le presunljivo, človeka navda predvsem s ponosom in
samozavestjo. Dokument je namreč priča o
tem, kako smo Slovenci v teh krajih postali
zgodovinski subjekt, in tako oznamovali tudi
našo zemljo.

oblikoval in tehnično uredil Blaž Prapótnik,
v celoti objavljen barvno. Neprecenljiv zgodovinski in jezikovni dokument je zdaj v svoji
originalni podobi ter celotnem obsegu na voljo bralcem, študentom in javnosti.
558 strani
155 x 205 mm
mehka vezava
cena: 50 EUR (prednaročniška cena)

Avtorica mag. Marija Irma Vačun Kolar
je temeljito obdelala celoten rokopis bratovščinske knjige iz Črne na Koroškem (1633–
1707) in ugotovitve strnila v spremni študiji,
ki so ji dodani abecedni seznami imen in priimkov. V nadaljevanju sta prepis in prevod
rokopisnih strani vseh 136 listov – vključno
z dve strani obsegajočo molitvijo za verne
duše. Faksimile je narejen na osnovi digitaliziranega originala dimenzij 147 x 196 mm,
ki ga v strogih klimatskih pogojih hrani Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika Ravne na Koroškem in je v knjigi, ki jo je
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PETROV KOT(L)IČEK
O NOŽIH

Naslednji razlagi bi lahko rekel: ˝Metalurgija za telebane˝. Kovanemu železu kot
osnovnemu materialu za nože lahko dodajajo: ogljik - naredi železo trše, nož dlje drži
ostrino in nudi delno zaščito pred rjo, krom pripomore pri zaščiti proti rji in poveča trajnost, molibden - poleg odpornosti proti rjavenju poveča trdnost, kobalt - poveča trdnost
in dlje časa drži ostrino, mangan - poudari
vrednosti dodanega ogljika.

Bolj podrobno poznamo orodje, bolj znamo
ceniti izdelke, napravljene z njim.
Pred nedavnim sem prebral zanimivo misel: Ko smo majhni, se učimo hoditi, ko smo
malo večji, se učimo zavezati čevlje, potem se
učimo vožnje s kolesom … Če smo dovolj radovedni, nam lahko kdo pokaže, kako se kaj
skuha, po navadi pa nam nikoli nihče ne bo
natančno razložil, kako je treba uporabljati
orodje, ki ga imamo v kuhinji najpogosteje v
rokah – nož.

Izgled nožev je odvisen od tega, za kaj jih rabimo: za izkoščičevanje, za filetiranje, noži
za sir, za kruh ...

Kuharija ni le prestavljanje piskrovja po štedilniku. V kuhinji je velik del naših aktivnosti
navadno posvečen rezanju in sekljanju, pa
vseeno zelo redko dobimo od strokovnjaka
ali amaterja primerna navodila o uporabi
noža. Skoraj zagotovo imamo vsi doma v
kuhinjskem predalu kak nož, ki nam ga je
nekoč »z vezami« priskrbel znanec z Raven;
takšni noži so dobre kvalitete in šele po večkratnem poudarjanju, da noža ne dajemo
v pomivalni stroj, navadno začnemo razmišljati, za kaj sploh gre.

Za podlago, kjer režemo, strokovnjaki svetujejo, naj uporabljamo le les ali plastiko, uporabo trdih materialov (kamen, steklo, marmor) pa odsvetujejo.
Zadnje čase se pojavljajo tudi keramični
noži. Napravljeni so iz cirkonijevega oksida
in stisnjeni v kalup pod ogromnim pritiskom
(več 100 ton), takšni noži so izjemno trdi in
ostri. Ob običajni uporabi ostanejo uporabno ostri več kot desetkrat dlje kot kovinski
nož, so pa izjemno krhki in se jih uporablja le
za rezanje zelenjave, sadja in mehkih kosov
mesa brez kosti. Tak nož sploh ni prožen in
upogljiv in se nam ob čisto nedolžnem padcu
na tla lahko dobesedno razbije.

Angleži pravijo: ˝Nisem tako bogat, da bi kupoval poceni reči˝ in to drži tudi za nože. Kolikor vem, so najdražji noži japonski, kovani,
kot so pred leti izdelovali samurajske meče,
iz več plasti. Tisti, ki doma kaj skuhate, si
lahko predstavljate, kako se izdela listnato
testo. Plast testa prepogibamo in valjamo
in prepogibamo in valjamo ... Tako japonski
strokovnjaki kujejo nože. Recimo: KIN MOKUME SANTOKU 180 MM, sestavljen iz preko 100 plasti, stane več kot 1.000 EUR.

(Našel v knjigi Knives cooks love)
Peter Lenče

V srednjem veku so k jedi moški nosili špičasta bodala, ki so služila poleg obrambe tudi
za obdelavo hrane na mizi. Šele Louis XIII. je
prepovedal nošenje nožev na pojedine, to je
bil začetek uporabe topih nožev kot del pribora pri jedi.
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Rešitev te križanke tudi tokrat pošljite na naslov:
Občina Črna, Center 101, 2393 Črna na Koroškem, s pripisom: NAGRADNA KRIŽANKA.
Izžrebanega srečneža čaka nagrada!
Izžreban reševalec prejšnje križanke
MIROSLAV SIMETINGER, Rudarjevo 6, 2393 Črna na Koroškem naj se oglasi na občinski upravi, kjer mu
bodo podelili praktično nagrado.
ČRJANSKE CAJTNGE, informativno krajevno glasilo, izdaja Občina Črna na Koroškem.
Uredniški odbor: odgovorna urednica in lektorica Irena Greiner, odbor: Marjeta Burjak,
Tadeja Germadnik, Jure Kladnik.
Tisk in oblikovanje: ZIP center d.o.o., Koroška cesta 14, Ravne na Koroškem.
Naklada 1400 izvodov, avgust 2009.
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