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Jaslice kiparke Lize Hribar v podružnični cerkvi Matere Božje (Foto: Anže Habjan)

Drage krajanke in dragi krajani!
Dodobra smo že zakorakali v praznični december. V tem času se spodobi, da se
ozremo na skoraj že preteklo leto, in zato je pred vami letošnja številka krajevnega
glasila, namenjena prav temu.
Obdobje pred zaključkom leta nam sugerira, naj se ozremo nazaj, pogledamo na
naše opravljeno delo in priznamo, kaj je bilo dobrega in kaj manj dobrega. Že drugo
leto dajemo krajevnim društvom možnost, da v nekaj vrsticah predstavijo delovanje
svojega društva med letom. Vsako vam na svoj način tudi tokrat, dragi krajani, ponuja
možnost vpogleda v društveno dejavnost v Kropi!
Ob skorajšnjem koncu leta vam, spoštovani krajani, z dobrim namenom pošiljamo
v premislek nekaj besed v zvezi z odgovornostjo. Naj nam bo to, vsem skupaj, letošnja želja in voščilo za prihajajoče obdobje. Naj nam leto, ki prihaja, vlije novih moči,
da bomo odgovorni kot posamezniki. Odgovornost je namreč tudi tista, ki izboljšuje
življenje in ga napravlja bolj prijaznega. Nihče ne bo nosil odgovornosti nekoga drugega. Prej, ko se tega zavemo, bolje bo. Prijaznega kraja žal ne more narediti popisan
list papirja, ki z oglasnih desk ali od drugod narekuje, kaj in kako. Lahko je le v pomoč.
Glavno lahko naredimo le ljudje sami. Ob zavedanju tega nam bo bolje!
SVET KRAJEVNE SKUPNOSTI KROPA IN VSA KRAJEVNA DRUŠTVA IN ORGANIZACIJE
VAM ŽELIJO PRIJETNE BOŽIČNE PRAZNIKE IN SREČNO NOVO LETO 2014!

KRAJEVNA SKUPNOST KROPA
Prejšnja zima nas je presenetila z obilico snega, zato smo za zimsko vzdrževanje
javnih površin porabili kar dvakrat več sredstev, kot jih je bilo predvidenih v občinskem proračunu. Zgodaj spomladi smo zaradi vodnih ujm morali interventno urediti
hudournik in makadamsko pot proti Dolgi njivi. Med letom smo zaključili še ostala investicijska dela: oporni zid pred Kokaljem (porušen med poplavo 2007), nadaljevanje
sanacije hudournika Petrovc (levi oporni zid in nasutje poti), zamenjava cevi na poti
od Brezovice proti kamnolomu. To cev smo tudi nasuli in utrdili. Na Stočju smo od Lipnice proti Kropi pričeli s postopno zamenjavo svetilk javne razsvetljave s sodobnimi
svetilkami na LED diode, ki ustrezajo vsem zahtevanim normativom (letos jih bomo
zamenjali 11). Novo svetilko smo namestili tudi na Brezovici. Ceste smo spomladi zakrpali, kolikor se je pač dalo. V sodelovanju z Občino Radovljica in Direkcijo za ceste je
bil uspešno saniran oporni zid v Karlovcu, potrebno pa je omeniti še zelo pomemben
projekt, financiran s strani Občine in Evropske skupnosti, ki trenutno poteka: izvedba primarne in sekundarne kanalizacije s čistilno napravo in obnova vodovodnega
omrežja. Po svojih najboljših močeh smo pomagali tudi krajevnim društvom, saj se
zavedamo, da naše delo ni zgolj skrb za vzdrževanje in gradnjo nepremičnin in javnih
površin, ampak tudi spodbujanje dela na vseh področjih, ki zagotavljajo krajanom
čim boljše počutje.
Franc Jelenc, predsednik sveta

TURISTIČNO DRUŠTVO KROPA
Turistično društvo Kropa je v letu 2013 organiziralo dve tradicionalni prireditvi. V
marcu Spuščanje barčic, v juliju pa Kovaški šmaren. Z obiskom obeh prireditev smo
zadovoljni. Na Kovaškem šmarnu smo zgledno obeležili tudi štiri 60-letnice: TD Kropa, zavarovanja Krope kot kulturnega spomenika, dokončanja ceste Kropa-Jamnik in
odkritje Slovenske peči. Te obletnice smo praznovali letos. Za organizacijo in izpeljavo
prireditev so seveda potrebni denar in veliko prostovoljnih ur dela. Sredstva smo
zbrali s pomočjo različnih razpisov in donatorjev, ostalo delo pa so dobrohotno opravili člani in simpatizerji društva.
V odhajajočem letu smo sodelovali tudi v projektu turističnega avtobusa (Hop
on-hop off) v organizaciji Zavoda za turizem Radovljica: poskrbeli smo za voden ogled
Krope in muzejske hiše Fovšaritnica. Prav tako smo tretjič zapored dobili posebno nagrado. Tokrat je bilo to priznanje Gorenjske turistične zveze za trud pri urejanju kraja
in pospeševanje turizma v Kropi. Na tem mestu se zahvaljujemo vsem, ki pomagate
pri izvedbi prireditev in delovanju društva. Posebna zahvalo izrekamo prebivalcem
stare trške Krope, ki s svojim odnosom do okolice skrbijo, da je Kropa lepa in urejena
ter prijazna domačinom in obiskovalcem.
Metka Kavčič, predsednica

KULTURNO DRUŠTVO KROPA
O zborovskem delovanju!
Moški zbor Kropa, Ženski zbor Koledva in Mešani zbor Koledva so tudi v letu 2013
redno vadili in nastopali. Opravili smo vrsto manjših in priložnostnih nastopov.
Večje smo pričeli v januarju z dvakratnim nastopom v Zagorju. V februarju smo
pripravili tradicionalni koncert ob kulturnem prazniku. Marca so sledili trije nastopi
naših zborov na območni reviji in koncert duhovne pesmi v Otočah. V aprilu je sledil koncert v Zasipu, v maju pa v Srednji vasi v Bohinju in na Lancovem. Junija smo
nastopili v okviru praznovanja 120-letnice PGD Kropa, sledila pa sta še dva nastopa
na Kovaškem šmarnu (skupaj z zborom iz Zagorja). Avgusta smo nastopili v Kropi in
na Dobravi. V septembru smo praznovali 50-letnico sodelovanja s Slovenskim prosvetnim društvom z Radiš. V počastitev te obletnice sta bila pripravljena koncerta na
Radišah in v Kropi. Novembra sta sledila koncerta na Brdu in v Podnartu. V zadnjem
letošnjem mesecu bodo sledili še koncerti v Radovljici, Kropi in v Begunjah.
Letošnji koledniški koncert, ki bo v ponedeljek, 23. decembra 2013, bo zaznamovala svetovno znana koncertna pevka Bernarda Fink Inzko, ki bo pela koroške in naše
domače kolednice. Prisrčno vabljeni!
Egi Gašperšič

Čofta, kaj pa ti?
Vsak in vse lahko pride, vsak in vse lahko odide! To je geslo Čofte, skupine, ki je v
osnovi dramska, odprta pa tudi k drugim zanimivostim.
Ker nimamo dovolj primernih sodelavcev, denarja, ustreznega prostora za vaje,
marsikdaj pa tudi časa in volje ne, se ukvarjamo s kratkimi besedili.
Proti koncu prejšnje zime smo pripravili recital poezije Lojzeta Jožeta Žabkarja.
Preizkusili smo se v improviziranju skečev na izhodiščna besedila, in rezultat prikazali na Kovaškem šmarnu v začetku julija. Novembra smo te skeče združili v kratko
predstavico in z njo gostovali pri starostnikih v Domu dr. Janka Benedika v Radovljici.
Presenetljivo lepo so nas sprejeli in nas povabili, naj še kaj pridemo. Zakaj pa ne, če
bomo imeli kaj zanimivega pokazati!
Kot imamo radi ustvarjalno druženje znotraj skupine, tako nam ugaja tudi živ odziv občinstva. Kajti kot je menil Shakespeare:
»Ves svet je oder, in mi smo igralci na njem!«
Irena Resman

DRUŠTVO UPOKOJENCEV KROPA
Društvo upokojencev Kropa vse leto ponuja svojim članom možnost aktivnega
preživljanja prostega časa z organizacijo izletov in pohodov. Letošnjo zgodnjo pomlad
smo pričeli s pohodom na Stovc in nadaljevali z izletom z vlakom v Ljubljano, kjer
smo si poleg mestnega jedra ogledali tudi Ljubljanski grad. V aprilu je sledil pohod na
Lubnik. Maja smo se odpravili na pohod preko Crngroba do spomenika na Planici pri
Čepuljah, ki je posvečen 14 padlim borcem in Stanetu Žagarju. Konec meseca je sledil
še meddruštveni pohod v neznano, namenjen odkrivanju znamenitosti Mošenj in
okolice. Junija smo se odpravili na Vodiško planino, avgusta do planine Dedno polje,
septembra na Veliko planino in oktobra na Dražgoško goro. V novembru smo se najprej odpravili na Dolenjsko martinovat, nato pa smo z zadnjim pohodom na Jamnik
zaključili letošnjo pohodniško sezono. Ob tej priložnosti se za organizacijo pohodov in
izletov še posebej zahvaljujemo podpredsednici Miri Krnc.
Tone Berce, predsednik

O posebnih dogodkih v letu 2013!
Društvo je bilo ustanovljeno 2. maja leta 1952 in šteje 272 članov, upokojenih
prebivalcev iz Krope, Brezovice, Dobrave, Mišač, Lipnice in Jamnika. Od vseh članov
društva štirje bivajo v Domu upokojencev dr. Janka Benedika v Radovljici.
Letošnje tradicionalno druženje, ki smo ga pripravili v Kulturnem domu v juniju,
smo popestrili s športnimi in zabavnimi igrami. Vsi sodelujoči so bili za to nagrajeni
s praktičnimi nagradami, ki so jih društvu namenila lokalna podjetja. Za gostinsko
ponudbo je poskrbela gostilna pri Jarmu, manjkalo pa ni niti glasbe in plesa. Jesenski
čas je bil namenjen praznovanju naših članov jubilantov, ki se jih sicer spomnimo že
med letom, a jeseni ponovno še vseh skupaj. Tako smo tiste, ki so v tem letu praznovali 80 ali 90 let, 25. oktobra povabili na kosilo in druženje v gostilno Pri Jarmu. Poleg
upravnega odbora se je praznovanja udeležilo 12 jubilantov. Ostale tri, ki se srečanja
niso mogli udeležiti, smo obiskali osebno. Še posebej smo bili veseli zdravega in čilega
90-letnika gospoda Stojana Potočnika. Osebno pa smo v Domu dr. Janka Benedika v
Radovljici obiskali in čestitali gospe Polonci Ažman, ki je letos ravno tako praznovala
svoj 90. rojstni dan. Decembra nas čaka še zaključna zabava, čajanka, namenjena
članom društva, ki jo bomo pripravili 26. decembra. Prav tako pa bomo kot vsako leto
obiskali naše člane, ki jesen življenja ne preživljajo doma, ampak v Domu dr. Janka
Benedika v Radovljici. S čestitko in skromnim darilom jim bomo zaželeli vse dobro v
prihajajočem letu.
Marija Bešter

Projekt Starejši za starejše
V organizaciji Zveze upokojenskih društev Slovenije po vsej državi že nekaj let
poteka zanimiv projekt z naslovom Starejši za starejše. Namen projekta je predvsem
krepiti sodelovanje in organizacijo pomoči starejšim nad 69 let in jim s tem omogočiti, da bi čim dlje živeli v svojih domovih. Vseslovenskemu projektu se je leta 2006
pridružilo tudi domače društvo. Z delom želimo najti in prenesti informacije o stanju
starejših in poskrbeti za tiste, ki potrebujejo in želijo pomoč. Prostovoljke ponavadi
domove starejših obiščejo enkrat letno, v kolikor pa gre za občane, ki so slabšega
zdravja ali osamljeni, pridemo večkrat. Do letošnjega leta sva to nalogo opravljali
Marina Galič in Slava Maček, prvo leto pa tudi Marija Bešter. V letošnjem letu sta se
pridružili še Jelka Prelovšek in Cveta Gartner. Spoštovani, sprejmite nas v svoj dom,
da bomo malce pokramljali, in če bo potrebno, tudi pomagali.
»Danes bomo mi pomagali vam, jutri bo kdo mlajši pomagal nam.«
Marina Galič

Parada ob 120-letnici PGD Kropa

foto: Branko Maček

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO KROPA
Letošnje leto je za PGD Kropa minilo kar mirno. Poziv na intervencijo smo v naši
krajevni skupnosti prejeli dvakrat, na območje Občine Radovljica pa smo bili klicani
le enkrat. Kljub manjšemu številu intervencij med letom nismo počivali. Zelo dejavni
smo bili na področju mladine, operative in izobraževanja. Najbolj je naše društvo letos zaznamovala visoka obletnica. Veliko časa smo tako porabili za pripravo in izvedbo
praznovanja 120-letnice društva. Obeležili smo jo z meddruštveno gasilsko vajo, parado in proslavo ter veselico. Ob tej priliki se vsem zahvaljujemo za pomoč pri izvedbi
celotne prireditve, hkrati pa gre zahvala tudi vsem udeležencem.
Nejc Bertoncelj

KRAJEVNI ODBOR RDEČEGA KRIŽA KROPA
V letu 2013 smo v KO RK Kropa nadaljevali z našim poslanstvom. Med letom je
bila naša pisarna v prostorih Kulturnega doma v Kropi odprta vsako drugo sredo v
mesecu, in tako bo tudi v letu 2014.
Delovno leto je minilo podobno lanskemu. Razdeljevali smo pakete Rdečega križa
in hrano, kupljeno s pomočjo evropskih sredstev. Krajane, ki so potrebovali našo
pomoč, smo obiskovali v njihovem domu. Ljudem v stiski smo pomagali z obleko,
obutvijo, igračami in s pomočjo območnega odbora z delnim poplačilom položnic. Žal
je denarja v ta namen zelo malo, zato je tovrstna pomoč mogoča le izjemoma. V juliju
smo s pomočjo območnega odbora organizirali krvodajalsko akcijo. Ponovno jo bomo
izvedli v letu 2014, in tako že ob tej priliki vabimo krajane, da se udeležijo akcije in
darujejo kri, saj nikoli ne vemo, kdaj jo bomo sami potrebovali.

Vse to nam uspeva tudi s pomočjo naših domačih donatorjev, kot sta Novi Plamen in Iskra Mehanizmi. Pri transportu nam pomagajo člani PGD Kropa in podjetje
URH Transport. Gostilna pri Jarmu pa nam je v času krvodajalske akcije za pogostitev
odstopila svoje prostore. Vsem se ob tej priložnosti iz srca zahvaljujemo in se priporočamo za nadaljnje sodelovanje.
Anita Habjan, predsednica

ŠPORTNO DRUŠTVO KROPA
Člansko odbojkarsko ekipo OK Uko Kropa smo zaradi pomanjkanja finančnih sredstev in posluha gospodarstvenikov Lipniški dolini morali razpustiti. Otroci mlajših
kategorij so se povezali z OK Žirovnica in OK Astec Triglav. Žal moramo poudariti, da
smo razočarani nad vpisom otrok v skupino mlajše kategorije. Za odbojko se namreč
ni odločil niti en otrok. S kopalno sezono na Letnem kopališču Kropa smo zadovoljni,
vendar smo pogrešali domače kopalce. V prihodnosti si želimo več domačinov na
Letnem kopališču v Kropi in sponzorje, ki bodo pripravljeno finančno podpreti kroparsko odbojko. Čakamo na boljši jutri.
Tomi Kržišnik, predsednik

KLUB TA LESENIH KROPA
Zadnji mesec v tekočem letu je za naš klub že čas, ko se pripravljamo na tekmo
v novi smučarski sezoni. Na delovanje društva v pretekli zimski sezoni se vsako leto
ozremo med članskim piknikom junija. Čeprav je klub to leto postal polnoleten, je
bila naša letošnja tekma šele trinajsta po vrsti. Kljub temu, da tekma ni bila izvedena
na tradicionalno drugo soboto v januarju, ampak malce kasneje, smo bili z njeno
izvedbo zadovoljni. Upamo, da nam bo vreme z obilico snega ob naslednji tekmi le
naklonjeno. Ravno tako smo zadovoljni z ostalimi dejavnostmi, ki jih opravljamo med
letom. Še pred novo tekmo v prihodnjem letu sledi že tradicionalno novoletno srečanje, ki ga bomo pripravili na istem mestu in ob istem času kot lani.
Pred novo sezono velja nekaj besed napisati o našem tekmovanju, ki je prvo od
osmih, kolikor jih je v Sloveniji. Pripravljeno je v času koledovanja, in zato smučarji
tekmujemo za pokal KOLEDNIKI. V Kropi tekmujemo v veleslalomu in smučarskih skokih. Obe panogi sta za marsikaterega tekmovalca kar zahtevni in velikokrat se gledalci
nasmejijo zabavnim dogodkom na smučini. Kljub mrazu, ki je redni spremljevalec naših prireditev, so gledalci za nastope ta lesenih smučarjev poplačani. Do sedaj jih je
namreč grela srčnost vsakega nastopajočega. Naj tako ostane še naprej. Prireditev
bomo tradicionalno začeli s sprevodom in gorjansko godbo, poskrbeli pa bomo tudi
za zabavo, pijačo in jedačo. Upamo, da se boste naše prireditve udeležili v čim večjem
številu. Za konec naj dodam, da je naš plezalec in gorski reševalec Joža Čop, ki je prijateljeval s Kroparji, ponavadi rekel:
»Pa bohlonej, k smo prjatli.«
Prav to vam izrekamo tudi mi.
Joža Eržen, predsednik

PRIREDITVE od decembra 2013 do januarja 2014
Sobota, 14. december 2013, od 9.00 do 13.00

Otroški vrtec Kropa

NOVOLETNI OKRASKI Z ANKO NARDIN,
21. prednovoletna ustvarjalna delavnica Kovaškega muzeja v Kropi
Obvezne predhodne prijave, cena delavnice 5 evrov. Prijave na telefon
53 37 200 in 53 37 201 ali po elektronski pošti [kropa@muzeji-radovljica.si].
Nedelja, 22. december 2013, ob 16.00

dvorana Kulturnega doma v Kropi

Otroška predstava MUCA COPATARICA in DEDEK MRAZ
Z darili bomo razveselili otroke KS Kropa, stare do vključno 10 let.
Ponedeljek, 23. december 2013, ob 18.00

dvorana Kulturnega doma v Kropi

KOLEDNIŠKI KONCERT
Tradicionalni koncert kroparskih pevskih zborov z gostjo Bernardo Fink Inzko.
Torek, 24. december 2012, ob 17.00

podružnična cerkev Matere Božje

JASLICE PRI KAPELICI
Jaslice kiparke Lize Hribar bodo tako kot vsako leto na ogled od 17. do 20. ure.
Torek, 31. december 2013, ob 22.00

Plac

NOVOLETNO SREČANJE
Srečanje krajanov Krope od 22. do 1. ure.
Sobota, 11. januar 2013, ob 10.00

pobočje za gostilno Pri Jarmu

14. POKAL KOLEDNIKI
Tradicionalno tekmovanje smučanja po starem.

KROPARSKI VESTNIK JE OBČASNO GLASILO KS KROPA,
ki ga brezplačno prejmejo vsa gospodinjstva v KS.
Številko je uredil Anže Habjan, lektorirala pa Irena Resman.
Tisk so omogočili Novi Plamen, d.o.o., Kropa;
RAORA d.o.o., Brezovica; KS Kropa.

