Krajevni praznik v sliki in besedi 2015
Sobota, 05 September 2015 15:24

V nekaj slikah vam predstavljamo praznovanje krajevnega praznika v Drulovki, ki je potekalo v
soboto, 29. avgusta pod naslovom »Družinski dan na vasi«. Malo drugačno praznovanje, kot
smo ga navajeni, je organiziral
Svet
KS Orehek – Drulovka
, ki je želel s številnimi aktivnostmi spodbuditi predvsem druženje krajanov in predstavitev
njihovih dejavnosti.

To je v nagovoru poudaril tudi predsednik KS Marjan Fajfar: »Naša želja je, da bi bili krajani
med seboj bolj povezani v društvih, krožkih, na družabnih srečanjih, da bi se bolje spoznali ter
skupaj lažje premagovali vsakodnevne težave.«

V vročem sončnem dnevu smo izvedeli precej novega o naši Krajevni skupnosti, saj so se
predstavili ustvarjalci z različnih področij.

Učiteljica Sneža Vidovič iz Joga studia Sadhana je obiskovalce popeljala v svet sprostitvene
tehnike, na stojnicah so se s svojimi izdelki predstavili krajani, ki se s tem ukvarjajo. Najmlajšim
so bile namenjene ustvarjalne delavnice z »varuško po meri« Niko Markovič. Srečevali smo
otroke s poslikanimi obrazki, ki sta jih » s svojimi umetnijami« razveseljevali Ana Repnik in
Julijana Rupnik. Za otroke je bilo zabavno tudi skakanje po napihljivem gradu, spuščanje po
toboganu in na koncu še vragolije klovna Žareta.

Medtem so se na stojnici izmenjevalnice »BOLJŠJAK DRULŠJAK« nabirale igrače, otroški
vozički in kolesa, predmeti za dom in šport, oblačila in podobni predmeti, ki so čakali na
izmenjavo ali pa so jih krajani preprosto podarili tistim, ki jih potrebujejo. Vse česar ni bilo
izmenjano, je z veseljem prevzel Rdeči križ Orehek – Drulovka. Le-ta je na prireditvi izvajal
številnim krajanom tudi brezplačno merjenje krvnega tlaka, holesterola in sladkorja v krvi.

Tudi Komunalno podjetje iz Kranja je prisluhnilo kraju ter s svojo aktivnostjo pripomoglo k
dobremu vzdušju.

In da ne pozabimo - obiskovalcem sta bila namenjena tudi brezplačen golaž in prav tako okusni
flancati, ki jih je kar na prireditvenem prostoru delala ga. Slavi Fajfar.
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Skratka aktivnosti je bilo veliko, tako da se je za vsakogar kaj našlo.

Sobotno druženje krajanov, ki se ga je udeležil tudi župan MO Kranj Boštjan Trilar, je
povedalo veliko zanimivega o naših krajanih in njihovem ustvarjanju. Zato je lahko žal vsem
tistim, ki so ga zamudili. Morda pa se vidimo prihodnje leto...
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