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Poleg številnih drugih aktivnosti, ki so namenjene 
preventivnemu zdravljenju vida ter pomoči slepim in 
slabovidnim, slabovidnim ljudem pomagamo tudi z 
zbiranjem, recikliranjem in razdeljevanjem rabljenih 
očal. Lionsi po svetu to akcijo vodijo že več kot 80 let. 
Zbrana rabljena očala so namenjena predvsem slabo-
vidnim otrokom in odraslim v manj razvitih deželah 
sveta. 
Pri zbiranju in pakiranju očal, ki jih ljudje iz različ-
nih razlogov ne potrebujejo več, pozorno skrbimo, da 
so ta nepoškodovana in tako še vedno uporabna. V 
Lions klubu Domžale smo na tem področju aktivni 
že od leta 2008, sedaj pa smo k sodelovanju povabili 
tudi optike in rabljena očala zbiramo tudi v njihovih 
prostorih.
S ponosom lahko povemo, da smo uspeli zbrati že več 
kot 700 kosov.
Optiki, ki so se prostovoljno odločili ponuditi svoje 
lokacije za zbiranje starih očal so naslednji:

Aprila letos je bilo na občnem 
zboru TD Radomlje izvoljeno 
novo vodstvo društva. Da se pred-
stavi svojim članom, jim je poslalo 
obvestilo s predvidenim dogaja-
njem in načrtovanim delom v letu 
2011 ter s povabilom na piknik in 
prikaz odstranjevanja in uničeva-
nja invazivnih rastlin. 
V soboto, 11. junija, smo se ob 
14. uri zbrali na večnamenskem 
prostoru ob tenis igriščih na 
Škrjančevem. Moški so pripravi-
li manjšo deponijo s črno folijo. 
Sledilo je teoretično in praktično 
spoznavanje japonskega dresnika, 
(japonskega bambusa) kanadske 
zlate rozge, žlezave nedotike in 
pelinolistne ambrozije. Vse te ra-
stline so namreč že skoraj prekrile 
bregove naše lepe Kamniške Bi-
strice. Če jih ne bomo zatrli zdaj, 
bodo one požrle vse ostalo rastje 
in se razsejale povsod, kjer ni re-
dno košeno. TD je že lani pokaza-
lo, da se jih da z majhnimi sredstvi 
odstraniti, in kjer je volja, je tudi 
moč!  
Igor Kuzmič v popolni zaščitni 
opravi nas je torej seznanil z inva-
zivnostjo teh rastlin in z zaščitno 
opremo, s katero se jih moramo 
lotiti, kar velja predvsem za aler-
geno ambrozijo. Nato pa je, skupaj 
z Davorjem Pernjakom, ki ureja 

Pri Lovski koči 
Mengeš
V petek, 10. junija 2011, smo ime-
li člani Društva Sožitje Mengeš 
tradicionalni piknik, tokrat pri 
Lovski koči Mengeš. Člani dru-
štva se trudimo, da organiziramo 
dejavnosti glede na želje in zmo-
žnosti oseb z motnjami v dušev-
nem razvoju. Najpomembnejše so 
aktivnosti, ki spodbujajo, razvijajo 
ali ohranjajo znanja, spretnosti 
in veščine, ki zagotavljajo večjo 
samostojnost in veljavo vsakega 
posameznika v družbi. Zelo po-
membna so tudi družabna sreča-
nja. Srečamo se z znanci, prijatelji, 
ohranjajo se stiki, sklepajo prija-
teljstva, izmenjujejo informacije. 

Našemu piknikovanju sta se pri-
družila župan in podžupan Ob-
čine Mengeš, Franc Jerič in Jože 
Vahtar, ki sta nam zaželela lepe 
počitnice, prav tako sta vsem 
spodbudne besede namenili naša 
predsednica, mag. Tatjana No-
vak, in  predsednica Zveze Soži-

Tudi letos so ribiči Ribiške dru-
žine Bistrica Domžale pregledali 
svoje delo, uspehe in težave na re-
dnem letnem zboru članov. Dru-
žina deluje že 57 let in upravlja z 
vsemi vodami v porečju Kamniške 
Bistrice, od Trojan do Češnjevka, 
izvira Kamniške Bistrice do Save. 
V svojih vrstah ima 311 članov in 
22 mladincev.
Zbora sta se udeležila tudi pred-
sednik Ribiške zveze Slovenije, 
Borut Jerše, in predsednik Zveze 
ribiških družin Ljubljana, Slavko 
Lasnik,  ter delegacija iz zamej-
skega Kluba koroških ribičev iz 
Avstrije. 
Zbor je vodil Eduard Špendl, taj-
nik v ribiški družini. Ribiči so se 
najprej poklonili spominu v pre-
teklem letu preminulim članom: 
Stanetu Homarju, Janezu Koviču 
in letos preminulemu Antonu 
Klemenu – nekdanjemu predse-
dniku RZS.
Sledila so izčrpna poročila vseh 
organov in statistični pregled go-
spodarjenja z ribolovnimi revirji in 
ulovom rib v letu 2010. V gojitve-
ne potoke je bilo vloženo 48.000 

V okviru Zveze Sožitje vsako leto 
potekajo seminarji za vseživljenj-
sko učenje oseb z motnjo v du-
ševnem razvoju. Na seminarju za 
dekleta in fante, ki je potekal od 
27. do 29. maja 2011 v Ljubljani 
in Domžalah, so udeleženci po-
slušali teme o spolnosti, higieni 
intimnih delov in skrbi za same-
ga sebe v celoti. Seminar je vodila 
Vilma Novak, babica, ki je po-
skrbela, da je bil seminar zanimiv 
in nekaj posebnega tudi zaradi 
ostalih dejavnosti, ki so popestri-
le strokovne vsebine. V soboto je 

Univerza za tretje življenjsko ob-
dobje, društvo Lipa, vsako šolsko 
leto načrtuje sodelovanje z dru-
gimi slovenskimi univerzami in 
združenji ljudi v tretjem življenj-
skem obdobju. V šolskem letu, ki 
se končuje, smo najprej obiskali 

li so nam zanimivosti svojega me-
sta, spoznali smo izjemno urejeno 
zgodovinsko zbirko v loškem gra-
du in bližnjo cerkev Crngrob, bi-
ser naše sakralne arhitekture. Naš 
drugi obisk je bil pri naših kolegih 
v Ajdovščini. V njihovi družbi 
smo si ogledali ostanke nekdanje 
rimske utrdbe, na kateri je nastalo 
sedanje sodobno mesto, odprli pa 
so nam tudi vrata Pilonove gale-

  .led hivogejn okribz otagob z ejir
Na gričku sredi Vipavske doline 
smo spoznali veličino nekdanjega 
mesta Vipavski križ, ki je danes 

Rajko Bajec  
– prejemnik 
najvišjega 
ribiškega 
odlikovanja

mladic potočne postrvi. Po dvo-
letnem vzrejnem ciklusu  je bilo 
izlovljeno in vloženo v ribolovne 
revirje 6.684 kosov potočnih po-
strvi in 1.300 kg konzumnih po-
strvi, največ šarenke.
Družina ima v upravljanju tudi 
18 ribnikov in jezer, v katere le-
tno vložijo še okrog 10.000 kg 
gojenih krapov.  Da z velikim ribi-
škim okolišem uspešno upravljajo 
in postorijo vse, kar je potrebno 
po Ribiško gojitvenem načrtu in 
letnih planih, morajo člani vsa-
ko leto opraviti kar okrog 6.000 
delovnih ur.  Zato je prav, da naj-
zaslužnejši prejmejo tudi kakšno 
priznanje.
Letos je bilo še posebej slovesno. 
Jože Žlebir je za svoje dolgoletno 
uspešno delo in zasluge prejel pla-
keto RZS. 
Predsednik ribiške družine Rajko 
Bajec pa je prejel najvišje ribiško 

odlikovanje –  plaketo Ivana Fran-
keta, ki jo podeljuje RZS za izje-
mne zasluge v razvoju slovenskega 
sladkovodnega ribištva. Prepričani 
smo, da ni bilo ribiča, ki bi temu 
nasprotoval. Rajko Bajec je ri-
bič že od otroških let. Že njegov 
oče je bil ribič in ustanovni član 
te družine. Rajko ga je z veseljem 
spremljal na njegovih pohodih ob 
Rači, Radomlji, Kamniški Bistri-
ci, še posebej rad pa ob Drtijšči-
ci. Izredno delaven in navdušen 
je kmalu prevzemal zahtevnejše 
naloge, bil je vodja izlovnih ekip, 
ribiški čuvaj, gospodar, šofer, 
predsednik pododbora Domža-
le in član upravnega odbora. Ves 
čas pa iskren naravovarstvenik. 
Nikoli mu ni bilo vseeno, kakšne 
vode imamo, kako se počutijo ribe 
in drugi prebivalci obvodnih ha-
bitatov. Posebej ostro se je ves čas 
boril proti brezvestnim onesna-
ževalcem voda in narave. Zato je 
bilo samo po sebi umevno, da je 
prevzel vodenje ribiške družine. 
Njen predsednik je že 27 let. Ves 
ta čas jo uspešno vodi in skrbi, da 
se v njej dobro počutijo njeni člani 
in tudi vse ribe.

Z Rajkom se priznanja veselimo 
tudi njegovi ribiški tovariši, saj je 
to tudi priznanje za naše delo pod 
njegovim vodstvom. Ponosni smo, 
da je naš predsednik prejel to ve-
liko priznanje, s katerim se lahko 
pohvali le malo ribičev.

Eduard Špendl

Turis Tično druš Tvo r adomlje 

Izobraževanje in piknik
parke in vrtove, in z gozdarjem 
Anžetom Knificem, pokazal, kako 
se odstranjuje japonski dresnik. 
Tega je največ, je najvišji in razve-
jan, najbolj agresiven, ima globoke 
in razpredene korenine, iz katerih 
na gosto izraščajo nove in nove 
rastline. Mlajša stebla so izpulili, 
debelejša pa posekali z mačeto, 
s srpom, s koso in s kosilnico na 
nitko. Kosilnica ni bila kos debe-
lim steblom, saj so preveč gosto 
raščena eden ob drugem, pač pa se 
je kosa izkazala kot najbolj učin-
kovita. Z njo so pokosili veliko 
rastišče dresnika in ga na prikolici 

odpeljali do pripravljene deponi-
je, da se posuši. Najbolje je, da se 
suhega sežge. Strnišče so pokrili 
s črno folijo, da se ne bi ponov-
no razbohotil. Mimogrede smo 
populili tudi precej žlezavih nedo-
tik, a koliko jih je še ostalo! Da ne 
govorimo o japonskem dresniku. 
Potrebno bo še takšnih akcij! Sicer 
pa pomaga samo košnja, košnja in 
ponovno košnja!

Prijetno utrujeni smo posedli ob 
žerjavici, na kateri je novi pred-
sednik TD Peter Zvonc medtem 
že spekel prve dobrote z žara, tudi 
za vegetarijance se je kaj našlo. 
Ni manjkalo niti osvežilne pijače, 
ohlajene v vedno bistrejši Kamni-
ški Bistrici. Imeli smo se lepo.

Zlatka Levstek

Društvo Lipa promovira domžalske 
turistične zanimivosti

le ena manjših vasic, a v svojem 
jedru skriva mnoge zgodovinske 
zanimivosti. V tem mesecu so nas 
obiskali člani »tretje univerze« iz 
Murske Sobote. Menili smo, da 
jim tudi mi lahko veliko povemo o 
našem mestu, saj imamo prav tako 
kot druga slovenska mesta bogato 
kulturno dediščino, ki v prvi vrsti 
temelji na slamnikarstvu. Sprejeli 
smo jih pri dimniku pred trgovi-
no Mercator. Prostor je primeren 
za »povest« o slamnikarstvu, pod 
katerim se skriva delo pridnih rok 
naših prednikov, ki so že pred 200 
leti s svojo spretnostjo pletenja 
slamnatih kit in iz njih sešitih sla-
mnikov naredili Domžale prepo-
znavne v velikem delu Evrope in 
tudi v Ameriki. Tu smo jim lahko 
povedali »zgodbe« nekdanje tovar-
ne Univerzale in slamnikarske to-
varne, predhodnice tovarne Toko 

ter usodo slamnikarske tovarne na 
makadamskem parkirišču ob nek-
danji trgovini Vele. Skupaj smo 
se sprehodili do gasilskega doma, 
ki je prav tako »spremljevalec« 
nekdanje slamnikarske industrije. 
Vstopili smo v Godbeni dom, kjer 
so naši obiskovalci poleg ogleda 
razstave Lipinih likovnikov spo-
znali tudi nekaj vsebine o domžal-
skem družabnem življenju. Tega je 
ustvarjala domžalska godba, usta-
novljena s podporo takrat že pre-
možnejših tovarnarjev. Sprehodili 
smo se še skozi park ob občinski 
stavbi, ki prav tako kot mnoge 
druge stavbe skriva slamnikarsko 
zgodovino. Prijeten razgovor v 
prostorih Lipe za slovo je utrdil 
vezi z našimi obiskovalci. Veseli 
so bili, da so lahko spoznali naše 
mesto in nas za slovo povabili na 
spoznavanje njihovih prekmur-
skih ravnic. Obljubili smo jim, da 
zagotovo pridemo prav kmalu.

Jožica Polanc

tje, dr. Katja Vadnal. Pravo veselje 
je med člani povzročil slonček 
Bansi, maskota RTV-Slovenija, 
ki je s svojim obiskom popestril 
dogajanje, med posamezniki pa 
vzpodbudil, da so pokazali svoje 
pevske talente. Druženje smo po-

pestrili še s srečelovom, da pa ni 
manjkalo plesa in odlične glasbe, 
so poskrbeli fantje Moravški trio z 
veselimi zvoki. Kako smo preživeli 
popoldne, si oglejte v fotogaleriji.

Metka Mestek

lions  Klu B dom Žale

Domžalski Lionsi zbiramo rabljena očala

Vseživljensko učenje v okviru zveze Sožitje - seminar za 
dekleta in fante

brezplačen prevoz iz Ljubljane 
v Domžale ter nazaj omogočil g. 
Vuk, za varno vožnjo je poskrbel g. 
Janez, majčke je preskrbel Marjan 
Lebeničnik, Božo Stupica je vse z 
navdušenjem popeljal v jamski svet 
Železne jame in omogočil ogled 
Jamskega muzeja, druženje pa se 
je zaključilo v Športnem konje-
niškem društvu Valentin v Stobu. 
Vsak se je preizkusil v jahanju, za 
marsikoga je bila to prva izkušnja 
s konjem, vendar sta gospe Meta 
Pirnat Radovič in Maja Kokalj 
prav vse navdušili, da so se zavih-

teli v konjsko sedlo. Da je bilo še 
bolj zanimivo, je France Florjančič 
vpregel konje in vse popeljal s ko-
čijo. Gospa Meta je tudi poskrbe-
la, da so bili polni želodci, večer pa 
se je zaključil s športnimi igrami, 
ki jih je vodila Olga Šraj-Kristan. 
Vsi udeleženci so za sodelovanje 
dobili nagrade in popoldne se je 
prehitro prevesilo v večer. Za nove 
izkušnje in dogodivščine vsem, ki 
so omogočili prijeten dan, iskrena 
hvala.

Mag. Tatjana Novak

OPTIKA BISTRA DOMŽALE - Visus d.o.o., 
OPTIKA AVSEC - Domžale, OPTIKA MARTI-

  ŽAMOT AKITPO ,elažmoD - .p.s CIFOKŠ AN
ŠIMENC s.p. - Ljubljana, OPTIKA DOLINŠEK 
HELENA s.p. - Domžale,  OPTIKA VID, BENDA 
MILENA s.p. - Radomlje, OPTIKA  OCULUS - 
Kamnik, OPTIKA BRIGITA s.p. - Vir pri Domža-
lah, OČESNA OPTIKA  Likeb Ternik d.o.o. - Mo-
zirje, SIMPSS d.o.o. - Ljubljana. 
Če imate doma očala, ki jih ne potrebujete več, so 
pa še vedno uporabna, bomo zelo veseli, če jih boste 
prinesli v eno izmed zgoraj navedenih optik. Vsem, ki 
boste kakorkoli darovali, se Lions klub Domžale že 
vnaprej najlepše zahvaljuje, saj boste s tem prispevali 
k uresničevanju našega gesla:

WE SERVE – POMAGAMO.
www.lions-domzale.si

Boštjan Pavlič

Predstavnik OPTIKE BISTRA Domžale, optik Mario 
Kolac, in nekdanji predsednik LK Domžale,  Igor 
Seme. Foto: Boštjan Pavlič, LK Domžale

Predstavnika OPTIKE ŠKOFIC Domžale, op-
tika Jerca   Movrin in Janez Ško�c s predsednico LK 
Domžale 2010/2011, go.  Janjo Gregorc (v sredini). 
Foto: Boštjan Pavlič, LK Domžale


