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14. 11. PREDSTAVA ZA OTROKE: LEDENKA (Vrbje), samo za abonente

ob 10. uri TVD Partizan

14. 11. PREDSTAVA ZA ODRASLE: PRAH (Visoko), samo za abonente

ob 19. uri TVD Partizan
Koledar dogodkov pripravlja Zdenka Mihelič. 

Podatke za mesec oktober pošljite na mihelic.zdenka@gmail.com. 

Zbiramo spomine: šege in navade vašega kraja
Če želite, delite z nami fotografi je, doku-

mente, predmete ali spomine v povezavi s 
praznovanjem šeg in navad vašega kraja, kot 
so pustovanje, kresna noč, poroke, rojstvo, 
krst, jurjevanje, martinovanje, setev, koli-

Praznovanje pusta v Ribnici leta 1953 – kamela iz 
Goriče vasi (Fototeka Muzeja Ribnica, avtor: Jože 
Divjak)

Dragi občanke in občani!
Za nami je mesec oktober, ki je bil popol-

noma drugačen, kot smo ga bili vajeni do 
sedaj. V državi je bila ponovno razglašena 
epidemija, kar pomeni, da smo bili primorani 
aktivirati štab civilne zaščite in z njim pove-
zane dejavnosti. Nastopile so razmere, ki jih 
pred letom dni ne bi pričakovali niti v najhuj-
ših sanjah. Virus je obrnil na glavo življenje, 
ki smo ga poznali in ki smo ga bili vajeni.

Če bi razmere dovoljevale, bi vas na občin-
ski praznik, ki je bil 23. oktobra, z veseljem 
in ponosom gostil v dvorani Športnega cen-
tra. Kot že vsa leta doslej, bi praznovali sku-
paj ter ob načrtovanem kulturnem progra-
mu podelili nagrade in priznanja letošnjim 
nagrajencem za njihove izjemne uspehe. V 
običajnih razmerah bi bil občinski praznik 
priložnost za druženje in prijeten klepet. A 
žal so trenutne razmere vse prej kot običaj-
ne, zato smo bili tokrat primorani odpove-
dati tudi prireditev ob občinskem prazniku. 

Seveda bomo zamujeno nadoknadili, in ko 
bo ta virus premagan, bomo organizirali 
prireditev, kjer bomo z veseljem in ponosom 
počastili vse letošnje nagrajence ter nado-
knadili tudi prepotrebno druženje, ki ga je 
bilo v tem letu premalo. 

Bi pa izkoristil to priložnost in iskreno če-
stital vsem letošnjim nagrajencem in dobi-
tnikom priznanj, saj je zaradi njih, njihovih 
uspehov, idej in njihove neusahljive energije 
naša Ribnica še toliko bolj prepoznavna in 
uspešna. Skupnost je uspešna le toliko, ko-
likor so uspešni posamezniki, ki gradijo 
podobo kraja, občine. Zato spoštovani na-
grajenke in nagrajenci, iskrene čestitke za 
vaše izjemne uspehe in opravljeno delo, ki 
je pustilo neizbrisen pečat tako v Ribnici kot 
zunaj občinskih meja. 

Kljub temu da je gibanje v državi omejeno 
na regije, da je vlada uvedla policijsko uro, 
da moramo tudi na prostem nositi maske in 
se držati številnih ukrepov, pa ne pozabimo 
nase in na skrb za svoje zdravje. Navkljub 
razmeram ohranimo telesno dejavnost, ne 
pozabimo na zdravo sezonsko prehrano z 
dovolj vitamini in si privoščimo dovolj ka-
kovostnega spanca. Imamo čudovito naravo 
in kulturne znamenitosti na prostem – spre-
hod ali pohod, nordijska hoja po komasacij-
skih in ostalih poljskih ali hribovskih poteh, 
tek, kolesarjenje itd. Vse to pripomore k 
odpornosti, tako v fi zičnem kot v psihičnem 
smislu. Stres je tisti, ki nam velikokrat poruši 
imunski sistem in ki »poskrbi« za naše slabo 
počutje. V trenutnih razmerah moramo kar 
v največji možni meri poskrbeti za svoje telo 

– bodimo in gibajmo se v naravi, da nam 
bodo barvita jesen in vsi odtenki barv v tem 
letnem času dali novo energijo in nov zagon.

Vsem tistim občankam in občanom, ki 
prebolevajo nadležni koronavirus, pa želim 
hitro okrevanje. Vem, da so za vami težko 
obdobje in različni simptomi prebolevanja: 
nekateri virus prebolevate s simptomi lažje 
gripe, drugi ste potrebovali tudi bolnišnično 
zdravljenje. Najtežja pri virusu pa sta izolaci-
ja in ohranjanje socialne distance, zato vam 
želim veliko energije, da čim prej premagate 
bolezen in da se vrnete v življenje, kakršnega 
ste vajeni. Pa vendar naj bo zdravje na pr-
vem mestu, zato svojemu telesu posvetite 
kakšen dan več od tistega, ko bo počutje že 
bolje in ko bo rezultat ponovnega testiranja 
pokazal, da ste virus uspešno premagali. Iz 
srca vsakemu od vas želim vse dobro in čim-
prejšnje okrevanje.

Spoštovani, naj na koncu vsem vam kljub 
razmeram, ki smo jim priča, zaželim lep 
predzadnji mesec v letošnjem letu. Upošte-
vajmo ukrepe, a hkrati resnično ne pozabimo 
nase. V življenju je šel vsak od nas čez veliko 
preizkušenj, tokrat pa imamo skupno preiz-
kušnjo, kjer je zdravje vseh v veliki meri od-
visno od doslednosti vsakega posameznika. 
Verjamem, da bomo skupaj premagali tudi to 
epidemijo, zato bodimo odgovorni, strnimo 
vrste in skupaj poskrbimo, da bo v naši prele-
pi Ribniški dolini virus le še preteklost. 

Spoštovani občanke in občani, želim vam 
vse dobro in ostanite zdravi! 

Samo Pogorelc,
župan

ne, ličkanje koruze, mlatev ipd. Vse šege so 
pomembne in jih je vredno zabeležiti. Vabi-
mo vas k sodelovanju v sredo, 18. novembra 
2020, med 8. in 16. uro. Če na omenjeni da-
tum ne utegnete, nas pokličite na mobilno 
številko 041 390 057. Pomagate si lahko tudi s 
pametnim telefonom – z njim lahko snemate 
zvok, ustvarite video posnetek ali fotografi ra-
te. Gradivo nam lahko pošljete po e-pošti na 
e-naslov domen.cesarek@miklovahisa.si.

Vaše zgodbe bomo zapisali, gradivo pa di-
gitalizirali in vam ga vrnili. Zbrano digitali-
zirano gradivo bomo shranili v arhivu in ga 
delno uporabili za pripravo novih digitalnih 
zbirk na spletnem portalu digitalizirane kul-
turne dediščine slovenskih pokrajin Kamra.

Vsaka zgodba šteje pri snovanju življenj-
ske zgodbe našega kraja!

Domen Češarek
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Vzemi knjigo, podari knjigo!
>> Konec septembra smo pred zdravstvenim domom v sodelovanju z 

Občino Ribnica postavili prvo knjigobežnico.

Knjigobežnica je hiška, v kateri so knjige, 
ki smo jih že prebrali in se nam zdijo vredne, 
da jih prebere še kdo, hkrati pa je to hiška, 
iz katere lahko brezplačno vzamemo knjigo 
in jo preberemo, potem pa je ni treba vrniti. 
Gre za lepo gesto, ki neznancu polepša dan, 
saj poteka izmenjava dobrih knjig brez kakr-
šnihkoli obveznosti. V knjigobežnici lahko 
odložite kakršnokoli knjigo – poučno, lepo-
slovno, otroško ipd. 

Knjigobežnice so prostovoljski projekt, ki 
živi in se širi v Sloveniji že od leta 2011, v 
tujini pa ga poznajo pod imenom Little Free 
Library (mala brezplačna knjižnica) od leta 
2009. Na začetku knjigobežnic v Sloveniji so 
nekdanji lastniki puščali knjige kjerkoli, jim 

priložili sporočilca za nove bralce, lokacije 
knjig pa objavili v skupini Knjigobežnice na 
Facebooku, ki ima že več kot 7.000 članov. 
Danes je v Sloveniji že 130 knjigobežnic, v 
svetovnem merilu pa jih je več kot 100.000. 

Glede na trenutne zdravstvene razmere bi 
vam svetovali le, da ko knjigo prinesete do-
mov, ne hitite nemudoma z branjem, ampak 
jo z namenom preprečevanja okužb s koro-
navirusom pustite odležati 3 dni in se je šele 
nato lotite.

Prinesete svoje knjige in jih pustite v knji-
gobežnici, seveda pa si dobre knjige tam tudi 
vzemite!

Neža Tanko
Knjižnice Miklova hiša

Poletavci so brali 
že šesto leto

Razumemo, da je marsikomu pol ure bra-
nja na dan dolgo in da je prenekateremu bral-
cu zmanjkalo počitniških dni, da bi dokončal 
nalogo. Vse takšne mlade bralce želimo opo-
gumiti in jim sporočiti, da ni nikoli prepozno 
in da naj znova poskusijo naslednje leto. K 
sodelovanju pa želimo pritegniti tudi tiste, ki 
se letos niso odločili za branje. Sodelovanje 
pri Poletavcih prinaša zgolj prednosti in nima 
nobene slabosti. Vsak bralec tako pridobi do-
bro navado in odlično nagrado. 

Na tem mestu se zahvaljujemo tudi vsem 
donatorjem, ki so nam pomagali, da smo 
namesto odpovedane prireditve letos za Po-
letavce pripravili lepe nagrade. Projekt se je 
tako zaključil s spletnim prenosom žrebanja, 
kjer sta nas nagovorili direktorica knjižnice 
Nastja Hafnar in vodja projekta Poletavci 
Anica Mohar, nadobudneže pred zasloni pa 
je zabaval Boštjan Gorenc – Pižama.

Neža Tanko, Knjižnica Miklova hiša
Foto: Nastja Hafnar

AMZS
Bistro Ž
Bitis
Cvetličarna Požar
Deželna banka Slovenije
Dt avto - r
Ertl Glas
Fotostudio Opal
Frizerski salon Barbara
Frizerski salon DG
Frizerski studio Fantazija
Frotcom Slovenija
Gostilna in picerija Harlekin
Gostilna in picerija Ribn’čan
Gregor Lovšin s.p.
Griffi  ng
Inotherm
Javni sklad RS za regionalni razvoj in 
razvoj podeželja
Kmetijsko gozdarska zadruga Ribnica
Košček
Lekarna Ribnica
Luart
Megadom

>> Poletavci, torej otroci, stari med 

7 in 12 let, so brali že šesto leto 

zapored. Vsak otrok je med 10. 

junijem in 10. septembrom bral 30 

dni 30 minut na dan. Letos jih je 

projekt dokončalo kar 163, kar je 

res lepo število. Vsem Poletavcem 

iskreno čestitamo!

k u l t u r a

Iskrena hvala našim donatorjem:

Mercator
Microera
Nova Ljubljanska banka
Občina Ribnica
Območna obrtno-podjetniška zbornica 
Ribnica
Offi  ce&more
Optik Janez Poznič, s. p.
Optika Preskar
Papirnica Ribnica
Pekarna Ribnica
Petek transport
Policija
Pos plastika
Posek in spravilo lesa Dušan Zbačnik s. p. 
Pošta Slovenije
Sanolabor
Spar
Telemach
THE Nutrition
Tiskarna P&G
Triglav
Yaskawa
Zavarovalnica Sava




