ZELENE NOVIČKE RADENSKEGA POLJA
KOLEDAR DOGODKOV
NA RADENSKEM POLJU
• 03.11. 2008
TEČAJ PLETENJA KOŠAR
Na tečaju boste pod strokovnim vodstvom
spoznali postopek izdelovanja košar.
Naučili se boste kako spoznati, nabrati
in pripraviti ves potreben material za
izdelavo košare. Za zaključek pa boste
pod skrbnim očesom mojstra tudi sami
izdelali lično košaro. Predprijave pobiramo
na telefonu 040 655 795 ali misa.pintaric@
radenskopolje.si
• 12.11.2008
NETOPIRJI RADENSKEGA POLJA
Primož Presetnik iz Slovenskega društva
za proučevanje in varstvo netopirjev nam
bo predstavil te nočne živali, ki živijo
na Radenskem polju. Spoznali bomo
značilnosti netopirjev, njihove navade in
posebnosti. Predavatelj pa bo predstavil
njihovo ogroženost in kako jim lahko tudi
mi pomagamo. Začetek predavanja bo
ob 18:00, v galeriji Grad Boštanj. Vse
informacije lahko dobite na telefonu 040
655 796 ali info@grajski-vrt.si
• 15.11.2008
MARTINOVANJE
Vabimo vas, da se nam pridružite na
veselem praznovanju Martinovega, ki bo
bo potekalo na Boštanju, Veliko Mlačevo
59, Grosuplje. Na stojnicah se bodo
predstavila številna društva, ki delujejo na
Radenskem polju, pokušali boste vino in
pršut, sladko pecivo društva kmečkih žena
in medene dobrote lokalnih čebelarjev.
Lahko pa se boste zapeljali s kočijo po
Radenskem polju. Vse informacije lahko
dobite na telefonu 040 655 796 ali info@
grajski-vrt.si

BOLEZNI, KI JIH
PRENAŠAJO KLOPI

V sredo, 8.10., je v prostirih Grajskega vrta Boštanj potekalo že 11.
tematsko predavanje o Radenskem polju z naslovom “Bolezni, ki jih
prenašajo klopi”. Primarij Jurij Us, dr.med. nam je predstavil boreliozo in
klopni meningoencefalitis. Predavanje je bilo zelo zanimivo in poučno,
predvsem pa prežeto z uporabnimi nasveti in priporočili.
Splošno velja, da hitreje, ko opazimo
klopa, manjša verjetnost je, da nas
okuži. Posebno pozorni moramo biti pri
odstranjevanju klopa. Nikakor ga ne
smemo ga vrteti ali mazati z oljem ali
alkoholom. Najbolj varno odstranimo klopa
s plastično pinceto, ki jo lahko kupimo v
trgovinah za male živali. Klopa primemo
s pinceto, jo zavrtimo za 45 stopinj ter ga
izpulimo.
foto: Wikipedia
Klop od blizu

Najpogosteje se bolezen začne s kožnimi
spremembami. Na mestu ugriza je koža
rdeča. Rdečina začne v sredi bledeti,
na obrobju se širi v obliki kroga. Pogosti
spremljevalci tega znaka so še srbečica,
občutek pekočte bolečine ter glavobol.
Veliko ljudi pa poleg tega čuti še splošno
utrujenost ter bolečine v mišicah in sklepih.
Kadar zasledite katerega od teh znakov je
najbolje, da obiščete svojega zdravnika.

foto: Wikipedia
Pinceta za puljenje klopa

Verjetnost, da bi se človek okužil v času
od oktobra do marca je majhna, saj ob
nizkih temperaturah, ki vladajo v zimskih
mesecih, klopi mirujejo. Ravno zato se v
tem času priporoča cepljenje proti boreliozi.
O cepljenju in cepivu se lahko pozanimate
pri svojem splošnem zdravniku.

• november 2008
UMETNOST GOJENJA BONSAJEV
Na tečaju boste spoznali skrivnosti
vzgajanja bonsajev. Naučili se boste
uporabljati tehnike, ki jih mora obvladati
vsak gojitelj malih dreves. Vsak udeleženec
bo na začetku tečaja dobil drevesce, ki ga
bo s svojim delom spremenil v lep bonsaj
in ga na koncu tudi odnesel domov.
Predprijave pobiramo na telefonu 040 655
795 ali misa.pintaric@radenskopolje.si

Miša Pintarič

foto: Wikipedia
kožna sprememba pri boreliozi

Pred okužbo z omenjeno boleznijo se lahko
tudi sami zaščitimo. Po vsakem sprehodu
skozi gozd ali travnik se preoblečemo in
se temeljito pregledamo. Obleko pa je
najbolje na kratko, (10 do 15 minut) dati
v sušilni stroj. Klopi so izredno občutljivi
na izsušitev in jih na ta način zagotovo
uničimo.

foto: Wikipedia
Bakterija Borrelia burgdoferi povzročiteljica bolezni

