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Spoštovani,
letošnje leto nam je ponudilo lepe zgodnje pomladne dni. Lotili
smo se že prvih pomladnih del, ko nas je presenetil korona virus.
Saj smo vedeli, da je na pohodu, a smo vseeno upali, da nas
bo nekako obšel. A več kot očitno postaja, da noben narod ni
tako majhen ali tako pripravljen, da virus ne bi zahteval svojega
davka. Življenje se je praktično ustavilo, vsak od nas se po
svoje poskuša prilagoditi in dojeti, da je nevarnost lahko že tik
za vogalom. Poskušajmo dobro poskrbeti za svoje zdravje. Pa
vendar ne smemo dopustiti, da strah popolnoma obvlada naše
življenje. Poskušajmo se gibati v naravi ob urah, ko niso vsi na
sprehodu. Srečujmo in pozdravljajmo se bolj na daleč. Bodimo
pozorni tudi na sosede, ki živijo sami; opazujmo, če kdo rabi
pomoč. Tokrat ni na izpitu samo odnos do našega zdravja in
zdravja drugih, ampak tudi naša človečnost. Bolj se vlečejo dnevi
karantene, bolj se rahlja tudi naše duševno zdravje. Pomislimo,
da smo vsi v tem, zaposlimo svoje misli in roke s knjigo, glasbo,
ročnimi deli, deli na vrtu, tudi pomladno čiščenje pride prav. V
tem času nam pride prav napredna tehnologija, ki nam omogoča
vzdrževati medsebojne stike. Verjetno bo trajalo še nekaj časa do
prvih obiskov in pogovorov s prijatelji in sosedi, a preživeli smo
že marsikaj, zato vemo, da bo tudi to minilo.
Pomagajmo to dojeti tudi mladim, ki takih omejitev praktično
niso poznali. Vse je bilo samoumevno: od hrane do šole, raznih
dobrin in zabave. Tokrat pa morajo narediti korak nazaj, ostati
doma in se odpovedati druženju. Šolajoča mladina je pri delu
doma nenadoma prepuščena svoji samostojnosti in zavzetosti,
kajti tokrat ni poleg učiteljev, ki bi jih motivirali ali priganjali.
Lepo je napisala učiteljica Zdenka v svojem obvestilu otrokom:
to bo zelo odgovorno delo, ki bo veliko povedalo o njih in njihovi
samostojnosti ter želji po uspešnosti.

Občina Medvode je vzpostavila spletno stran, kjer objavlja vse
novosti in aktivnosti v zvezi s širjenjem korona virusa. Občina je
do preklica vzpostavila popolne zapore nekaterih lokalnih cest in
javnih poti (za omejitev prometa in gibanja prevelikega števila ljudi
na turističnih točkah) z namenom preprečevanja širjenja epidemije
korona virusa. Seznam si lahko ogledate na spletni strani, v naši
bližnji okolici pa sta tako zaprti cesti od hiše Smlednik 9 na Stari
grad in od hiše Zbilje 47a do križišča pri jezeru. Vzpostavljen je
tudi nadzor nad upoštevanjem popolnih zapor.
Za premagovanje težav je občina Medvode vzpostavila interventno
oskrbo starejših. Na telefonski številki 01 361 9514 lahko od
ponedeljka do petka med 8. in 10. uro naročite dostavo nujno
potrebnih življenjskih potrebščin (hrano, higienske pripomočke,
zdravila, ipd.). Potrebe se lahko posreduje tudi po elektronski
pošti na naslov cz@medvode.si. Interventna oskrba je namenjena
starejšim, gibalno oviranim ali tistim, ki ne morete zapustiti
stanovanja in se sami ali prek sorodnikov ali prijateljev ne morete
oskrbeti.
Do nadaljnjega je zaprta tudi pisarna krajevne skupnosti, se pa
redno preverja elektronska pošta. Če želite kaj sporočiti ali opazite
problem, lahko napišete in pošljete sporočilo na elektronski naslov
krajevna.skupnost@smlednik.si.
Mnogi obiskujete tržnico Medvode: do nadaljnjega je zaprta.
Lahko pa lokalne pridelke naročite neposredno na kmetijah,
kjer se boste dogovorili tudi za način prevzema oziroma dostave.
Prav je, da v teh težkih časih kupujemo lokalno in na ta način
pomagamo kmetom. Kontaktne podatke lahko najdete na spletni
strani občine.
V marcu smo planirali tudi sprejem za naše smučarje. Z dosežki
je še posebej izstopala Anamarija Lampič, ki ima za seboj daleč
najuspešnejšo sezono. V skupnem seštevku šprinta je zasedla 3.
mesto, v skupnem seštevku svetovnega pokala pa 12. Prestižni
Tour de ski je kot edina slovenska predstavnica zaključila na 19.
mestu, pred zadnjo preizkušnjo na Alpe Cermis pa je bila celo

7. najboljša tekačica Toura. Janez Lampič je sezono začel zelo
obetavno, a je na koncu v skupnem seštevku pokala zasedel 124.
mesto. V biatlonu je krajan Rok Tršan zasedel najboljše mesto
doslej, in sicer 57., utrjuje pa se tudi kot eden zanesljivih strelcev
svetovnega pokala in je tudi nepogrešljivi član štafetne ekipe,
kjer je slovenska ekipa letos prikazala nekaj odličnih predstav z
vrhunskim 5. mestom na SP v Anterselvi. Za vse tri se je sezona
nepričakovano končala in že trenirajo za naslednjo. Vsem iskreno
čestitamo za dosežene rezultate in sporočamo: za vas bomo
navijali tudi v novi sezoni!
Ravno v času te epidemije se veliko govori o starostnih skupinah,
zato vam v tokratni številki posredujem podatke o starostni
strukturi prebivalcev v naši KS (Statistični urad RS za leto 2018).
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Dela obnove okrepčevalnice so zaradi varnostnih razlogov zaustavljena.
Takoj ko se bo virus umaknil in nam bo dovolil spet svobodno zadihati,
se bodo aktivnosti nadaljevale.
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Pohod 27.4. še ni odpovedan, če se bo situacija zaradi korona virusa
umirila, pohod bo. O nadaljnjih aktivnostih se bo sproti obveščalo.

8. Memorial Henrika Sečnika v Hrašah je prestavljen na jesen, in
sicer na 18. oktober. Seveda vas bomo o dogodku ponovno obvestili
v septembru.

Flancanje in vaški vrt 2020

Letošnje flancanje naj bi se po prvotnem načrtu odvijalo v soboto, 9.
maja, z običajno izmenjavo sadik, popoldanskim kulturnim programom
in delavnicami, letos predvsem na temo ustvarjalne ponovne uporabe
materialov za manj odpadkov in ohranjanje virov. Seveda pa bodo
organizatorji Društvo za ustno zgodovino, KUD in TD Smlednik
po potrebi prireditev predstavili na kasnejši datum in vsebinsko
prilagodili.
Na vaškem vrtu se pozna toplo vreme, pa tudi sušne razmere.
Pomladno urejanje, ki se je že začelo, bomo opravljali posamezniki v
skladu s sedanjimi pravili ter glede na možnosti in vreme. Veselimo
pa se spet časa, ko bo možno skupinsko delo in druženje. Nadaljnja
sprotna obvestila najdete v vitrini na pročelju stavbe KUD nasproti
vaškega vrta.

SKLEPNA MISEL
Verjetno slišite zvonjenje zvonov zvečer ob 20. uri. Radio ognjišče je
pozval vse poslušalce, naj se vsak dan združijo v molitvi in prošnji po
čimprejšnji ozdravitvi oziroma razrešitvi zdravstvene situacije. Tudi
kdor ne veruje, se lahko v tem času s pozitivnimi željami in mislimi
ali meditacijo pridruži skupnemu dogodku. Skupaj smo tudi v duhu
močnejši in upanje je temelj življenja. Kljub osamitvi vam želim vesele
prihajajoče praznike. Pazite nase in drug na drugega.
Spoštujte vsa navodila in priporočila vlade ter ostanite zdravi!
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