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novice iz občine litija

Slovopoletju
festival
oba večera

ob 20.00

PLOŠČAD PRED ŠPORTNO DVORANO LITIJA *
* v primeru slabega vremena v Športni dvorani

ČET/25.08.2016
ANSAMBEL SAŠA AVSENIKA
ZBOR SV. NIKOLAJA LITIJA

V goste smo povabili družbo muzikantov iz Avsenikove
hiše, kjer je glasba doma že tri rodove in kjer je bila
zibelka največjim slovenskim in evropskim narodno
zabavnim vižam. Ansambel Saša Avsenika deluje šesto
leto in se uveljavlja na tujih in domačih glasbenih odrih.
Izdali so tri zgoščenke, tudi s starimi Avsenikovimi
skladbami v novi preobleki. Nekatere izmed njih bodo
izvedene na našem odru v sodelovanju z odličnim Zborom
sv. Nikolaja iz Litije, ki ga vodi Helena Fojkar Zupančič.
Na državnih in mednarodnih tekmovanjih se redno uvršča
na najvišja mesta ter prejema številne posebne nagrade.
Večer z gosti bo odlična kombinacija narodno zabavne
glasbe z vrhunskim zborovskim prepevanjem.
KULTURNI CENTER
CENTER LITIJA
KULTURNI
LITIJA

PET/26.08.2016
ROK FERENGJA
A cappella gospel zbor BEE GEESUS

Rok Ferengja je ustanovitelj skupine Rok’n’Band, ki črpa
navdih iz glasbe petdesetih let prejšnjega stoletja. Tokrat se
bo predstavil kot solist, saj poleg delovanja v skupini že več
let prepeva tudi samostojno. Slišali pa smo ga tudi v duetih s
Tanjo Žagar, z Nadiyo Bychkovo in s Katjo Fašink, s katero
je 2010 osvojil prvo mesto na festivalu Slovenska popevka.
Zbor Bee Geesus je ob izključno vokalni izvedbi prepoznaven
po svoji nalezljivi energiji, s katero navdušuje poslušalce
širom Slovenije in zunaj nje. Namesto inštrumentalne
spremljave zbor v svoje aranžmaje vključuje beatbox in druge
elemente vocal playa, kar ga naredi edinstvenega med gospel
zbori. Deluje pod umetniškim vodstvom Mateja Virtiča,
ki je eden vidnejših predstavnikov a cappelle v Sloveniji.
MATETOVA
DRUŽBA
D.O.O.

MA
AR

papirnica

Telefon: 059 714 522

Center of Culture Litija

Nov parkirni režim na malem
parkirišču pred Občino Litija
Na parkirišču, pred upravno stavbo Občine Litija, tik ob
glavni cesti G2 108 in Ulici Mire Pregljeve je stopil v veljavo
nov parkirni režim s katerim bo uvedeno časovno omejeno
parkiranje (modra cona). Parkiranje bo časovno omejeno
na največ šestdeset (60) minut. Po preteku šestdeset (60)
minutnega parkiranja, bo uporabnik dolžan odpeljati vozilo
z območja kratkotrajnega parkiranja. Uporabnik bo moral s
parkirno uro označiti čas prihoda, če te nima, pa na list papirja napisati čas prihoda in ga postaviti na vidno mesto.

Parkiranje pred Občino Litija (malo parkirišče), na območju
kratkotrajnega parkiranja, bo omejeno vsak delavnik, od ponedeljka do petka, med 7.00 in 17.00 uro. Ob sobotah, nedeljah in praznikih parkiranje ne bo omejeno.

OBVESTILO OŠKODOVANCEM
V NEURJU 5.8.2016.
Neurje s točo, ki je v petek, 5.8.2016 zajelo območje občine
Litija je prizadelo kmetijske površine, stanovanjske in gospodarske objekte ter javno infrastrukturo, v manjšem obsegu
pa se je ponovilo tudi 15.8.2016. Občina Litija je o nastali

• Adaptacije • Gradbena dela • Zaključna
gradbeno-obrtniška dela • Vzdrževanje objektov

iz uredništva
Kot že napoveduje naslov festivala "Slovo poletju", se ob
poslabšanem vremenu res sprašujemo, če smo imeli dovolj
vročih dni, da smo lahko uresničili vse poletne želje oziroma
sanje. Vse je povezano sicer tudi z denarjem, a če uporabimo spodbudne besede direktorice občinske uprave, moramo biti ambiciozni, drzni, skoraj predrzni in prepričani, da
bomo v razvoju dosegli in presegli druge. In tako verjamemo, da je tudi pri razvoju želja in njihovih uresničitev, da na
enak način presežemo sami sebe na poti do uspeha.
Prispevke pošljite do 08.09.2016 po e-pošti:
obcan@siol.net ali tiskarna.aco@siol.net
oziroma na naslov: Tiskarna Aco, C.D.K. 39,
1270 Litija. Tel.: 01/8983-843.

VOZNIKI POZOR BLIŽA SE
PRVI SEPTEMBER!

Spoštovani vozniki. Bliža se PRVI
ŠOLSKI DAN, zato vas prosimo,
da bodite ob tem na otroke in njihovo nepredvidljivost še posebej
pozorni!
Nekateri izmed njih bodo prvič samostojni udeleženci v prometu. Kljub
temu da jim na njihovi poti v šolo vsako leto pomaga veliko prostovoljcev,
je potrebna še dodatna previdnost.
Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Litija bo v
Sodelovanju s Policijo Litija, Društvom upokojencev Litija ter
prostovoljci krajevnih skupnosti, v prvih šolskih dneh poskrbel za dodatno večjo varnost naših najmlajših. Vsi prostovoljci bodo oblečeni v odsevne jopiče, da jih boste vozniki hitreje
opazili in prilagodili vožnjo na šolskih poteh.

Občani in občanke!
društvo upokojencev litija
vas v ponedeljek dne 5.9.2016
ob 18.00 uri v predavalnico
Osnovne šole Gradec

vljudno vabi
na okroglo mizo z naslovom
»jesen življenja« - skrb za starejše
in medgeneracijsko sodelovanje
Na okrogli mizi bo sodelovalo 10 pomembnih
izvajalcev nalog na tem področju iz območja občine Litija.
Okroglo mizo, ki bo popestrena z multimedijo
bo vodil Karlo Lemut.

škodi že obvestila URSZR, ki pa izda sklep o začetku popisa
škode le v primeru, da nastala škoda presega 0,3 promila
prihodkov državnega proračuna. Ker na občini Litija še nismo prejeli odgovora oziroma sklepa o višini nastale škode,
naprošamo vse oškodovance, da so pozorni na obvestila v
javnih medijih in na spletni strani občine Litija, kjer vas bomo
pozvali o morebitnem zbiranju prijav škode. Vsekakor se na
občinski upravi zavedamo, da je bila precejšnemu številu naših občanov povzročena velikanska škoda zato iščemo rešitve, da se sprejmejo določeni ukrepi za ublažitev posledic te
naravne nesreče. 
Župan občine Litija, Franci Rokavec

PO DESETIH LETIH TOČA PONOVNO
PUSTOŠILA V LITIJI
Petek dne 5/8-2016 je potekal
kot običajno vsak dan. Zgrinjali so
se oblaki, po radiu in televiziji so
opozarjali na možnost orkanskega
vetra, ponekod pa tudi toče in razglasili rdeči alarm. V Litiji je bilo
poletje dokaj nenavadno, nad njo
Hiša "Molka" pred točo. so se zgrinjali črni oblaki katere je
zavrtelo in jih odneslo proti severu ali jugu, kjer je nato deževalo,
le v Litiji tako pričakovanega dežja ni bilo. Tokrat je prineslo točo
nosni oblak okoli 20.30 uri iz
smeri Velike Štange, brez grmenja in bliskanja in kot z jasnega
Hiša "Molka" po toči.
neba je nastal silovit veter nato
pa je začela padati gosta toča debela kot lešniki. Silovit veter
in toča sta ca 10 minut klestila in uničevala poljščino, vrtnine, sadno drevje in cvetoče balkone.  (Nadaljevanje na 12. strani)

Društvo upokojencev Litija želi s tem ob svoji
65-letnici delovanja izpostaviti skrb in odgovornost
za reševanje vsakodnevnih težav starejših občanov
in za dvig kvalitete njihovega življenja.
Spoštovani, pričakujemo vašo prisotnost in predloge.

DOBRA VILA ponuja:
WELLNESS, PRENOČIŠČA, DRUŽINSKI TURIZEM, POSLOVNA SREČANJA,
TEAM BUILDING, MASAŽE…..
www.dobra-vila.si
info@dobra-vila.si

Šumnik 9, 1272 Polšnik
Tel.: 01/8973-907
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Številni potrebe… projekti morajo
zasledovati presežek, kanček
prestiža in trajnostni razvoj
Občina Litija se sooča z mnogimi težavami. Tri velike investicije v
mestu Litija so bile hkrati za občino prevelik zalogaj. Premalo investicij v prejšnjih obdobjih in očitna odsotnost infrastrukturnih
in razvojnih vlaganj v občini v prvem obdobju po osamosvojitvi,
so pripeljale Litijo v situacijo, ko kljub zadolženosti ne moremo
govoriti o tem, da bodo s
poplačilom dolga težave
občine izginile. Potrebe
so ogromne. Zagotavljanje varne (zdrave) pitne
vode iz vodovoda za vse
občane, odvajanje in čiščenje odpadnih voda,
ustrezne asfaltirane ceste, varni mostovi, kolesarske poti in pločniki
so prva prioriteta, ki bo
nudila ustrezno kvaliteto bivanja in podpirala razvoj turizma,
kmetijstva in drugih vej gospodarstva.
Litija je lepo mesto, ki mu daje značaj reka Sava, nekoč pomembna transportna pot. Skozi mesto teče železnica – V.
evropski koridor. Leži v središču Slovenije. Ne more se pritoževati nad rodovitnostjo zemlje in naravnimi danostmi.
Bistvo obstoja občine in razvoja pa je v ljudeh. Zato je naslednji
cilj, ki ga zasledujemo, skrb za občane. Začenši s kvalitetnimi
programi vzgoje in izobraževanja, vseživljenjskim učenjem, kulturnim, športnim in društvenim udejstvovanjem, skrbjo za starejše in prikrajšane ciljne skupine.
Pri svojem delu izhajam iz osnovnih nalog občinske uprave.
Moja naloga je zagotavljati:
•	strokovno, učinkovito in racionalno izvrševanje nalog občinske uprave
•	zakonito, pravočasno in učinkovito uresničevanje pravic, interesov in obveznosti strank in drugih udeležencev v postopkih
• polna zaposlenost delavcev v občinski upravi
• učinkovito sodelovanje z drugimi organi in institucijami
Čeprav je mnenje posameznikov drugačno, tako župan, podžupana, kot občinska uprava vlagajo v reševanje zatečene situacije ogromno truda. Poskušalo se je že na vseh področjih in
z različnimi sogovorniki. Tudi pri sodelavcih ne morem govoriti
o lenih uradnikih, navajenih na svoj stolček. Ne bojijo se novih izzivov in sprememb. Dobro poznajo svoja področja dela,
pri delu so zavzeti in učinkoviti. Zato začenjamo z manjšimi
koraki:
•	nadaljnje iskanje možnosti za rešitev nastale finančne situ
acije,
•	priprava novega, dolgoročnega razvojnega programa Občine
Litija do leta 2022,
•	poglobljeno delo z javnimi zavodi in družbami, katerih usta
novitelj je občina,
•	povezovanje in boljše sodelovanje z akterji na področju tu
rizma.
Želim, da pri vseh projektih, katerih se bomo lotili, zasledujemo
odličnost. Izvajanje investicij z nizkimi standardi je delo na kratek rok. Vsi projekti morajo zasledovati presežek, kanček prestiža in trajnostni razvoj.
Iskali bomo potencialne investitorje za razvojne projekte, interesente za javno zasebna partnerstva, evropska sredstva in
sogovornike na državni ravni. Za različne investicije bomo iskali
ambiciozne posameznike, ki vedo kaj hočejo in so pripravljeni
tudi nekaj tvegati. Moramo biti ambiciozni, drzni, skoraj predrzni in prepričani, da bomo v razvoju dosegli in presegli druge
občine.
Meta Ponebšek
v.d. direktorja občinske uprave

O DELU OBČINSKEGA SVETA IN OBČINSKERUBRIKA
UPRAVE
Obnova odseka Ceste komandanta
Staneta v Litiji
V sklopu del pri dokončanju zunanje ureditve nove OŠ Litija je
Občina Litija v mesecu juliju 2016 poskrbela tudi za sanacijo
odseka na Cesti komandanta Staneta. Na delu od križišča z
Ulico Mire Pregljeve do Vrtca Najdihojca se je izvedla popolna
obnova cestišča, pločnikov, novih uvozov in pripadajoče komunalne infrastrukture. Projekt za nadaljno obnovo ceste CKS na
Rozmanovem trgu je tudi že narejen, vendar pa bo investicija

morala počakati na realizacijo, do zagotovitve potrebnih sredstev v proračunu občine, predvidoma v naslednjem letu oz. v
sklopu zunanje ureditve pri vrtcu, za katerega je tudi predvidena celovita prenova oz. novogradnja.

V Zgornjem Hotiču je nujno
potrebna izgradnja obvoznice
Dne 29.junija 2016 ob 18 uri sem se udeležil prve javne razprave, ki je bila v veliki sejni sobi občine Litija v zvezi z izdelavo
Celostne prometne strategije. Namen srečanja pripravljalcev
CPS, občinske uprave, ključnih deležnikov ter vseh zainteresiranih občank in občanov je bil predstaviti ključne informacije o
pripravi CPS in pridobiti mnenja o aktualnih prometnih izzivih.
Na razpravi sem izpostavil zelo pereč problem v zvezi z izgrad
njo obvozne ceste skozi Zgornji Hotič na glavni cesti G2 108. Na sliki
spodaj je poudarjen
kritični odcep med gostilno Juvan in gostilno
Kimovec. Od gostilne
Kimovec pa do Juvančičeve hiše je zgrajen
pločnik, naprej pa ne.
Tako vsi otroci, ki živijo
od Juvančičevih naprej
in hodijo v OŠ Litija, ko
gredo peš do avtobusne postaje, hodijo po cesti, ker pločnika
tam ni in ga tudi ni možno tu umestiti. Druge javne poti do postaje pa ni. Veseli smo lahko, da se še ni zgodila kakšna nesreča. Na spodnji fotografiji se jasno vidi koliko prostora ostane, ko
se srečata dva osebna avtomobila, lahko si predstavljate koliko
prostora ostane pešcem, ko se srečata dva tovornjaka. Promet
obstane kar za nekaj časa. Kam pa odskoči pešec oz. otrok??
Za samo obvozno cesto je bilo kar nekaj študij. Izdelan je bil tudi
idejni projekt obvoznice, kjer pa je zadeva obstala na mrtvi točki. Zato je potrebno nemudoma ponovno pristopiti k postopku
pogajanj z Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo, ki pa
ima izgradnjo obvoznice v tako imenovanem PLANU B.

25. JUNIJA 2016 NA GEOSS-u
SREČANJE POSLANCEV
OSAMOSVOJITVENE SKUPŠČINE
Združenje za vrednote slovenske osamosvojitve in občina Litija sta organizirala srečanje poslancev osamosvojitvene skupščine, ki je potekalo prav na dan državnosti, 25. junija na
Geoss-u. Kulturni program so pripravili člani družinskega gledališča Kolenec. Občina Litija si bo prizadevala, da bi bilo srečanje tradicionalno, saj je odločitev, ki so jo potrdili poslanci
in poslanke prvega sklica, pomembno zaznamovala prihodnost
samostojne in neodvisne države Slovenije.

Idejni projekt obvoznice je bil izdelan tako, da se obvozna cesta prične pri odcepu za Jesenje, kjer se cesta razširi in poteka
malo bolj pod spomenikom, nato pod gostilno Kimovec, kjer je
priključek za odcep PGM, nato naprej po robu predvidene industrijske cone, kjer je pod gostilno Juvan predvideno krožišče in
naprej do odcepa za vrtec Taček, kjer se s še enim krožiščem
vrne na staro traso. Narejene so tudi že bile vrtine za geološke
raziskave terena.
Gradivo za obvoznico sem poslal tudi v našo poslansko skupino
NSi, kjer ga bodo uredili ter pripravili in ga seveda poslali pristojnemu ministru. Kakšen bo odgovor sporočim ko izvem.
Menim, da je skrajni čas, glede na to, da so zadeve pripeljane
tako daleč, da je izdelan že idejni projekt, da se zadeve končno
premaknejo iz mrtve točke preden bo prišlo da kakšne tragedije
s pešci oz. bognedaj celo otroci.
Na tem mestu naj kot namestnik predsednika NS družbe SVC
Litija d.o.o. tudi omenim, da so po zamenjavi vodstva vidni rezultati dobrega dela, v jeseni bo za najem na voljo 17 oskrbovanih stanovanj, katere bo upravljalec Nepremičninski sklad
PIZ d.o.o. ponudil starejšim občanom, dobro kaže tudi z ustanovitvijo enote Varstveno delovnega centra v Litiji. Kot kaže bo
Šmelc kmalu popolnoma zaživel. Več o tem pa v jesenski številki občana.
Boštjan Sukič

RASTLINSKE ČISTILNE NAPRAVE
Rastlinske čistilne naprave (RČN) iz vidika čiščenja odpadnih vod
posnemajo samočistilne procese, ki se odvijajo v naravi. RČN imajo
veliko hidravlično in polucijsko pufersko kapaciteto in tako predstavljajo celoviti sonaravni sistem za čiščenje odpadnih vod in zaščito vodnih virov. Zagotavljajo učinkovito čiščenje organskih spojin,
težkih kovin ter drugih nevarnih strupenih snovi, tako za potrebe
sekundarnega (odstranjevanje KPK, BPK5) kot tudi delno terciarnega in dodatnega čiščenja (dušikove in fosforjeve spojine, ostanki
fitofarmacevtskih sredstev, ostankov zdravil, hormonskih motilcev
ter patogenih bakterij), odvisno od dizajna naprave. Za svoje delovanje praviloma ne potrebujejo strojnih elementov (črpalk, kompresorjev, puhal, mešal, itd.) in posledično električne energije, saj se
voda po sistemu lahko pretaka izključno gravitacijsko.
Pred vstopom v RČN se odpadne vode najprej vodi preko več-prekatnega (primarnega) usedalnika, ki služi za usedanje grobih delcev.
Mulj, ki v usedalniku nastaja je potrebno odstranjevati na približno 3
leta. Preliv iz primarnega usedalnika nato vodimo preko pulznega jaška na površino rastlinske čistilne naprave z vertikalnim tokom. Pulzni jašek v intervalih dovaja odpadno vodo po celotni površini RČN
preko cevi, ki so cca 15 – 25 cm pod površino nasutja substrata.
Za čiščenje 1 PE potrebujemo na RČN z vertikalnim tokom približno 1,5 m2 površine. Greda je globoka 1 m, v njej je nameščen
substrat, ki ga običajno sestavljajo različne frakcije (granulacije)
pranega drobljenca
ali rečnega prodca
vse do debeline 32
mm, v katerem so
zasajene vlagoljubne rastline. Glavni
nosilci čiščenja v
RČN so poleg substrata in rastlin mikroorganizmi, ki prispevajo največji del
(80-90%) čiščenja v
sistemu. Zaradi delovanja mikroorganizmov RČN zelo dobro delujejo tudi pozimi - za
primer najvišje ležeča tovrstna delujoča RČN je izgrajena na Krvavcu za čiščenje odpadnih vod za RTV oddajnik.
V največji meri se na RČN zasadi navadni trst (Phragmites australis), šaše (Carex sp.), rogoz (Typha latifolia sp.), ločje (Juncus sp.),
vodna perunika (Iris pseudacorus), in podobne vlagoljubne rastline.
Površina RČN je pohodna, saj se voda razliva med 15 in 25 cm pod
površino, zato tudi ne prihaja do smradu in razvoja nezaželenih insektov, kot so npr. komarji. Voda v sami napravi ne stoji ampak se
prosto preliva proti iztoku na dnu naprave, kjer se zbira v vzorčevalnem jašku, od koder je vedno možno odvzeti vzorce očiščene vode.

KJE GRADIMO MALE ČISTILNE NAPRAVE

Gradnja malih komunalnih čistilnih naprav je predvidena za območja, kjer javna kanalizacija še ni zgrajena in kjer njena gradnja tudi
v bodoče ni predvidena.
Veljaven Odlok o Občinskem prostorskem načrtu Občine Litija določa, da morajo biti male čistine naprave izvedene podzemno in v
skladu s predpisi. Dopustna je gradnja rastlinske čistilne naprave.
Mala komunalna čistilna naprava mora biti praviloma locirana na
parceli objekta ali na eni od parcel objektov, če naprava služi več
objektom.
Prav tako skladno z OPN-jem Občine Litija velja, da je gradnja male
komunalne čistilne naprave, tudi rastlinske, dovoljenja na skorajda
vseh vrstah zemljišč glede na njihovo namensko rabo. MČN se tako
lahko gradi tudi na območjih kmetijskih zemljišč, pod pogojem, da
ni možna priključitev objekta na javno kanalizacijsko omrežje.
Znotraj območja, ki je opremljeno z javno kanalizacijo pa gradnja
individualnih sistemov čiščenja odpadnih voda ni dopustna, oziroma je dopustna le izjemoma, v skladu s soglasjem, ki ga izda
Javno podjetje Komunalno stanovanjsko podjetje Litija d.o.o.
V skladu z Uredbo o razvrščanju objektov glede na zahtevnost gradnje velja, da je mala komunalna čistilna naprava za čiščenje komunalne odpadne vode, z zmogljivostjo do vključno 50 PE, enostaven
objekt. Za gradnjo enostavnega objekta, skladno z Zakonom o graditvi objektov, investitor ne potrebuje gradbenega dovoljenja. Je pa pri
gradnji enostavnega objekta potrebno pridobiti ustrezna soglasja, v
kolikor je objekt znotraj kateregakoli varovanega območja (na primer
soglasje za poseg v varovalni pas ceste, soglasje za poseg na območje kulturne dediščine, soglasje ARSO za erozijska območja ...)
Pripravila Občina Litija v sodelovanju s podjetjem
Livinplant d.o.o, Celje, ki je na območju naše občine
postavilo že nekaj malih rastlinskih čistilnih naprav.

Obnova kanalizacije v Kresnicah
Javno podjetje Komunalno stanovanjsko podjetje Litija d.o.o. je
v tem dneh izvedlo obnovo kanalizacijskega omrežja v naselju
Kresnice. Obstoječa kanalizacija je bila na lokaciji prečkanja lokalne ceste posedena. Ukinili so obstoječo kanalizacijsko cev
in ob cesti položili nove kanalizacijske cevi. Vgrajeno je bilo 40
metrov novih kanalizacijskih cevi PVC UK 250 in izdelan nov
revizijski jašek. S posegom se je rešil osrednji del naselja pred
nekontroliranim zalivanjem z meteorno in fekalno vodo. V bodoče bo potrebno izvesti še nekaj posegov v okolici blokov.

AK TUALNO / DRUŠ T VA
LETOVANJE OTROK V ČASU POLETNIH
ŠOLSKIH POČITNIC
Območno združenje Rdečega križa Litija poleg namenja posebno pozornost razvoju in širitvi programov organizacije letovanja otrok. Otroci so letovali
predvsem v MZL RKS Debeli Rtič
Število otrok, ki so potrebni takšnega letovanja se iz dneva v dan
povečuje, vendar starši velikokrat ne zmorejo niti najnižjega prispevka za letovanje.

Nekaj utrinkov …
Kot v preteklem obdobju smo tudi letos v
času letovanja organizirali številne prostočasne aktivnosti (rekreacija in športne dejavnosti, družabno življenje, razvedrilo in
program za zabavo, ustvarjalne dejavnosti
naravoslovno tehnične vsebine in izlet z
ladjico.
Za vzgojo in varnost otrok, so skrbeli vzgojitelji-vodiči, predvsem iz
vrst pedagoških delavcev in študentje pedagoških poklicev, ki imajo dolgoletne izkušnje na tem področju in poleg tega tudi dodatna
znanja (učitelji plavanja, animatorji s področja kulturnih dejavnosti,
ročnih spretnosti in drugo).

Z najnižjim možnim prispevkom staršev je letovala v Mladinskem
zdravilišču in letovišču RKS Debeli rtič od 12.7.-19.7.2016 druga
skupina otrok.
POROČILO ZA MEDIJE – pripravila
Tanja Hauptman, vzgojiteljica - vodička
Žal je vsake lepe stvari enkrat konec. Različne delavnice, nogomet,
razne aktivnosti, sprehodi in večerni tematski plesi; vse to in še
veliko več so doživeli otroci, ki so letovali na Debelem Rtiču v organizaciji OZRK Litija. V prvi izmeni je letovalo 19 otrok v drugi pa 23.
Prvi dan smo se najprej namestili in razpakirali svoje kovčke, nato
se je zabava pričela. Skozi teden smo se veliko kopali, potapljali,
skakali v vodo, se naučili plavat, in še in še. Sprehodili smo se tudi
do Italijanske meje in si tam privoščili sladoled. Sodelovali smo na
vseh tematskih večerih, tako pri najbolj »odštekanem« Rtiškem stilu, kot tudi na Rtiških talentih. Dnevi, ki smo jih vsi skupaj preživeli
ob morju so minevali z svetlobno hitrostjo in nikomur se ni mudilo
domov. Kot vse lepo pa je prišel dan, ko smo se poslovili, potočili
tudi solzico ali dve, skupaj pomahali morju in se odpeljali proti Litiji,
kjer so nas že nestrpno pričakovali starši. Skozi kolonijo smo skupaj z otroki uživala vzgojitelja in pedagoška vodja z Debelega rtiča.
Občutke je takole težko opisati, a verjemite, da smo se imeli lepo
več kot 100 na uro! Verjamemo, da ste naše dogodivščine spremljali tudi skozi Facebook. Zahvala gre tudi območnemu združenju
RK Litija, da omogoči letovanje s pomočjo donatorjev in lokalne
skupnosti, kar največ otrokom.
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Praznovanje 100 letnice Ane Nejedly

AMBROZIJA, ALI JO POZNATE?

V sredo, 20. julija 2016, smo v Društvo upokojencev Litija povabili članico Ano Nejedly, da bi skupaj praznovali njen stoti rojstni
dan. Za prijetno vzdušje so poskrbeli pevca in harmonikar, citrarki,
predstavili pa so tudi njeno življenjsko pot. Predstavnik društva Janez Kres je slavljenki čestital ob visokem jubileju in ji izročil pisno
zahvalo za 29 let članstva v društvu. Čestitali so ji, in izročili simbolična darila, tudi župan Franci Rokavec, podpredsednik Mestne
skupnosti Litija, predstavnica Predilnice Litija in tajnica Območnega odbora Rdečega križa.
Ana Nejedly se je rodila v Švarčevi družini v Litiji, ki je imela tri
hčere in sina in so živeli v predilniškem bloku na Štali.
Prvo zaposlitev je dobila, tako
kot tudi njeni sestri, v Predilnici Litija, ki ji je ostala zvesta do
upokojitve. Delala je v sukalnici,
kjer je strežba strojev delavce
vedno priganjala k delu. Kljub
napornemu delu, ki je potekalo v treh in kasneje celo v štirih izmenah, je imela delo in sodelavce v Predilnici rada.
Zgodaj je spoznala moža Ludvika, po poklicu krojača, ki se je kasneje tudi zaposlil v Predilnici. Dobila sta predilniško stanovanje,
družina se je povečala za dve hčerki, ki sta jima podarili tri vnuke,
ki jih je do vpisa v šolo tudi varovala.
Zato se je šele pri 71 letih vpisala v Društvo upokojencev. Posebno
so jo veselili izleti, na katerih je uživala vse do devetdesetega leta.
Kot družabno in zgovorno žensko so jo medse povabili tudi v društvo starih Litijanov.
Vsa leta sta z možem živela skupaj z mlajšo hčerko in vnukom in
jima bila v pomoč v času njenega službovanja. V času pešanja njenih moči pa ji hčerka vrača dobro z dobrim. Tudi starejša hčerka jo
obiskuje vsak dan, oglašajo se tudi vnuki in pravnuki, tako, da leta,
ko ne more več sama iz hiše, uživa v zavetju toplega doma.
Po predstavitvi jubilantke in čestitkah se je ob prigrizku in torti začelo slavnostno druženje, kjer je ob skupnem petju znanim pesmim
tudi sama pritegnila.
Poklonili so se tem letom polnim življenja, naj mirno teko naprej, z
veliko topline in srčnosti !
Naj na koncu omenimo, da so v Društvu upokojencev Litija v zadnjih šestih letih počastili 100 letni jubilej treh članic in člana, vsi
štirje so bili predilniški upokojenci.
Martina Kralj, foto: Milan Amon

Vedno več je Ambrozije, v kateri se skriva nevarnost. Tudi v
Sloveniji se v zadnjih letih ostro
spopadajo z nadlogo, ki si ji reče
AMBROZIJA oziroma » Ambrosia«.
Ko cveti povzroča obilo težav in
neprijetnosti. Jedro težave je v
tem, da gre za rastlino, ki velja za
eno od najbolj alergenih v naravi.
Pri ljudeh povzroča hude alergijske reakcije na njen cvetni prah.
Predvsem gre za težave zgornjih in spodnjih dihal, pojavljajo se
rdečica oči, srbenje, kihanje, zamašen nos, srbenje v nosu, nosni
izcedek, kašelj, piskanje v prsnem košu, oteženo dihanje in tiščanje
v prsnem košu.
Kje je najdemo, uspeva predvsem na golih površinah, nasipih ob
cestah, robovih cest, vrtovih, njivah, robovih travnikov, včasih poganja tudi iz razpok asfalta, ob železniški progi.
Mlade rastline so podobne mehkim smrečicam, ki se razvijejo v pol
metra do meter in pol velike grme, ki imajo na koncu poganjkov
drobne rumeno zelene cvetove.
Kako uničujemo »Ambrozijo«, v prvi vrsti mehansko, kemično ali z
obdelavo tal pri površinah, ki jih tudi ponavadi obdelujemo. Manjša
rastišča je priporočljivo izpuliti v stadiju višine od 10 do 20 centimetrov. V tem stadiju je namreč mogoč dober oprijem, prav tako še
ni premočan koreninski sestav.
OBVEZNA UPORABA rokavic in dolgih rokavov, v času cvetenja pa
tudi zaščitne maske.
Z zakonom o spremembah in dopolnitvah zakona o zdravstvenem
varstvu rastlin imetnike zemljišč zavezuje k izvajanju in zatiranju
Ambrozije. O pojavu Ambrozije morajo nemudoma obvestiti pristojne fitosanitarne organe.
Po podatkih so se v Zasavju odločno spoprijeti s to nevarno nadlogo »Ambrozijo«, kaj pa smo naredili v Litiji. Dobro bi bilo ljudi
seznaniti o Ambroziji, da bi jo vsaj poznali in nato uničevali.
Kako uničevati »Ambrozijo«, odstranjene rastline je treba sežgati ali
neprodušno zapreti v plastične vrečke v katerih bodo zgnile.
Ciril Golouh

NOVO V LITIJI!
Valvazorjev trg 15,
(stari del mesta Litije)
Tel.: +386 40 210 634
Fax: +386 1 620 86 93
dragan.trninic@gmail.com

• prodaja in izdelava pohištva po meri
• sedežne garniture
• kuhinje
• kopaniško pohištvo
• spalnice
• sobna vrata

Od nas pa prejmite še en lep morski pozdrav z naših super počitnic! 

Zakaj naš ne preneha piti?
To je pogosto vprašanje, ki si ga zastavljajo mnogi domači, ki trpijo ob pitju svojega družinskega člana. Včasih je to oče, včasih
mama, včasih sin ali hči. Kar se tiče alkoholizma, ni nobenih pravil,
na podlagi katerih bi lahko rekli kdo bo prej začel piti. Alkoholizem
je prisoten pri moških in ženskah, mladih in starih, izobraženih in
neizobraženih. V vseh poklicih najdemo to bolezen. Pred njo niso
obvarovani ne sodniki, ne zdravniki, ne policisti, ne odvetniki, ne
duhovščina, ne tovarniški delavci.
Vprašanje, ki sem ga zastavil kot naslov, je eno najpogostejših. Pogosto so ljudje prepričani, da alkoholik noče prenehati piti. Četudi
izgubi vozniško dovoljenje ali pa mu/ji razpade družina. Alkoholik
ali alkoholičarka še kar pije. Zakaj, torej, ne preneha?
Ne more! To je edini pravi odgovor. Ker je bolan! To je drugi odgovor.
Ob bolezni gremo k zdravniku, jemo tablete, odležimo v postelji …
Ob alkoholizmu, je nujno potrebno poiskati pomoč. Alkoholik lahko
sam preneha za kakšen mesec. Preneha iz trme ali jeze, ker ga domači preveč najedajo. Le vprašanje časa pa je, kdaj bo zopet začel.
Brez pomoči enostavno ne bo šlo. Da poišče pomoč, pa nekateri
potrebujejo neko prisilo, nekateri pa sami uvidijo kako bolni so.
Vsak alkoholik najprej zavrača vsakršno pomoč. Prepričan je, da
to zmore sam. Hitro se lahko prepriča, da živi v zmoti. Mnogim je
nerodno poiskati pomoč, ker jih je sram. Sram pred ljudmi in pred
samim seboj. Zato je skupina anonimnih alkoholikov tako priročna.
Niti pravega imena ni treba nikomur povedati. 
Jože, alkoholik

ANONIMNI ALKOHOLIKI SLOVENIJE
Imate težave z alkoholom?
Morda je AA rešitev!
Kontaktni osebi: Srečko 041 717 447 in Aco 040 616 795
Kje smo: Zdravstveni dom Litija, Partizanska pot 8a, pritličje soba 101
Srečanja so: vsak torek od 18.30 do 20.00
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Odpiralni čas:
Od pon.- pet.: 8.00-19.00, Sobota: 8.00-12.00

S KUŽKOM V PASJO ŠOLO
Kot nekateri že veste, je naše društvo po dogovoru
z Mestno skupnostjo Litija in Civilno iniciativo Litija, dobilo v uporabo Tačkovo pasje igrišče v Litiji,
kjer smo začeli izvajati tečaje šolanja psov.
Najbolj zagreti so se nam pridružili že v času
počitnic in tako prva skupinica pasjih tečajnikov počasi zaključuje malo šolo. V mali
šoli so se naučili poslušnosti, osnovnih vaj
kot so sedi, prostor in čakaj, hoje na popuščeni vrvici, pred vsem pa kako se vesti
do drugih psov in njihovih vodnikov. Osvojili so nekakšen pasji bonton bi lahko rekli.
Če bodo po inštruktorjevih napotkih vodniki
doma pridno vadili in delali s psom tudi po
končanem tečaju, bodo imeli ob sebi prijetnega in lepo vzgojenega štirinožnega spremljevalca.
Mala šola poteka dvakrat tedensko in obsega dvanajst obiskov.
Ker pa se bliža novo šolsko leto vse zainteresirane vljudno vabimo, da se 24. avgusta 2016, ob 18. uri oglasite na Tačkovem
pasjem igrišču v Litiji (pri Tenis parku AS) na informativnem
dnevu, kjer boste izvedeli vse potrebne informacije in se lahko vpisali v jesenske tečaje.
Se vidimo!
Sabina Palka
Društvo Tačke in Repki

Društvo U3 Litija in
Šmartno
Članice Društva U3 Litija in
Šmartno so v sodelovanju
z Mestnim muzeje Litija in
skupaj s sodelujočimi (DU Litija, Rokodelski
center Moravče, Društvo deklet in žena Vače
ter posamezniki) organizirale 2. julija 2016
2. Sobotno dopoldne na temo POZABLJENE
VEZENINE in pozabljene tehnike vezenja.
Sodobni čas je iz domov in modernega življenja izrinil vezenine, ki so včasih krasile domove in dogodke v človeškem življenju. Od rojstva do smrti.
Le starejši se bodo še spomnili vezenih prtov,
ki so viseli nad kuhinjskimi mizami, štedilniki, divani … z napisi:
Ljubo doma, kdor ga ima ali kaj podobnega.
Sedaj si je v muzeju mogoče ogledati razstavo na to temo. Osrednji
dogodek pa bo ZATVORITEV razstave s kulturnim programom.
To se bo zgodilo v okviru 2. Petkovega popoldneva, 9. septembra 2016, od 18. do 20. ure z naslednjim programom:
18.00 – nastop MePZ DU Litija
18.30 – ZATVORITEV razstave
18.00 - 20.00 – odprta vaja GODBE
Vabljeni v našo družbo!

13. DRUŽINSKI PLANINSKI TABOR
LOKVE 2016
Letos smo v planinskem društvu Litija izvedli že 13. družinski tabor,
ki je potekal od nedelje 10. julija do sobote, 16. julija 2016. Šotore smo imeli postavljene na Lokvah (Trnovski gozd), na nadmorski
višini 965 metrov. Taborjenja se je udeležilo 13 družin od tega 28
otrok in 17 staršev. Za izvedbo programa
je poskrbelo 7 članov vodstva. Vodja tabora je bil Janez Medved. Za udeležence
so poskrbeli še vodniki Roman Ponebšek, Sašo Jovanovič, Aleš Pregel in Matej
Krnc. Za lačne želodce sta poskrbeli kuharici Mari Medved in Nada Potisek. Pavel in Marija Smolej sta pripravila logotip
tabora, pobarvanko in garderobo za simboličen krst. Udeleženci
so prejeli spominsko majico z logotipom tabora.

V spremenljivem vremenu smo izvedli vse predvidene izlete in sicer na Mali in Veliki Golak, Poldanovec, Sveta Gora in naravni most
Skozno ter pohod za zidom. Poleg samih tur so na samem taboru
potekale še športne igre z žogo (odbojka in nogomet). Šli smo tudi
kopat v odprti bazen v Novo Gorico. Imeli smo predavanje in praktično predstavitev o reševanju oseb izpod ruševin s psi, predavanje
o vasi LOKVE in se igrali igro skrita družina. Ob tabornem ognju prepevali pesmi in pekli kruh. Zadnji dan smo izvedli še simbolični krst
za nove udeležence, ki jih je bilo letos sedem. Pri organizaciji tabora
so nam pomagali Občina Litija, Omahen transport – Janez Skubic in
območno združenje Rdečega križa Litija. 
Janez Medved
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KULTURA / ŠOL ST VO inRUBRIKA
VZGOJA

Avgust 2016
Lepo vabljeni na 10. FESTIVAL SLOVO POLETJU, četrtek, 25. avgust (Ansambel Saša
Avsenika in Zbor sv. Nikolaja Litja) in petek,
26. avgust (Rok Ferengja in Zbor Bee Gessus) ob 20.00, na ploščadi pred Športno dvorano v Litiji! – VEČ NA NASLOVNICI!

O ZDRAVILNOSTI GLEDALIŠKEGA ABONMAJA 2016

Raziskave so pokazale, da glasen smeh odlično vpliva na telo, saj
pospeši cirkulacijo tako kot pri telovadbi ali celo tako, kot če bi
jemali tablete za zniževanje ravni holesterola. Ko se boste v novi sezoni abonmajskih predstav v Kulturnem centru Litija pošteno in od
srca nasmejali, torej ne pozabite, da ste veliko naredili tudi za svoje
zdravje in srečo. Lanski abonenti boste vabilo s prijavnico prejeli
po pošti najkasneje do 22.8.2016. Rok prijave je SREDA, 7.9.2016!
Podrobno si o predstavah lahko preberete na spletni strain www.
zkms.si, kjer najdete tudi elektronsko prijavnico. Če bi želeli postati naš abonent, nas pokličite ali izpolnite el. prijavnico in vas bomo
kontaktirali v primeru prostega sedeža. Kontakt: 01-8900-200 ali
kulturnicenter@zkms-litija.si.

GLEDALIŠKI ABONMA 2016/2017:

PAŠJON (SNG Nova Gorica in Gledališče Koper); Režija: Vito
Taufer; Igrajo: Iztok Mlakar, Žiga Udrih, Rodoš Bolčina, Gorazd
Žilavec, Rok Matek, Tjaša Horvat, Matija Rupel, instrumentalni
trio; Besedilo je napisano z vsem spoštovanjem do svetopisemskega izročila, saj Iztok Mlakar pri pisanju za oder enako kot v svojih
songih razpostavlja človeške vrline in »vrline« rahločutno, z ostrim
švrkanjem, a vselej tudi s srčnim razumevanjem.
VEČNO MLADI (SNG Maribor); ZMAGOVALKA DNEVOV KOMEDIJE
2016; Režija: Sandy Lopičić; Igrajo: Irena Varga, Mateja Pucko, Mirja
Šajinović, Matevž Biber, Jurij Drevenšek Kristijan Ostanek, Sandy
Lopičić/Denis Horvat; Piše se leto 2065. Tukaj je nekoč stalo gledališče.
Gledališča ni več, zdaj je tukaj dom za ostarele. Odrske deske pa kljub
priletni starosti še pokajo, nočejo se zapisati trohnobi in gnitju. Po bivšem
odru zdaj kot kakšen oblastni režiser »vodi vaje« medicinska sestra…
STARO ZA MLADO (Večeri smeha); Režija in igra: Boris Kobal in
Tin Vodopivec; O staranju. O mladosti. O tehnologiji. O ljubezni. Kdo
se na koga šlepa? Kdaj lahko rečemo, da smo stari in do kdaj smo
mladi? Na kom zares stoji svet? Lahko stari in mladi sploh živijo v
sožitju? Komedija STARO ZA NOVO se na sproščen in duhovit način
loteva večne tematike sinergije mladih in starih…
DIVJAK (Sititeater); Režija: Aleksandar Popovski; Igrajo: Uroš
Fürst, Primož Pirnat, Katarina Čas; Divjak je komedija o človeku,
ki zapusti vse, za čemer se peha povprečen človek današnjega časa.
Kariero, materialno varnost in družino zamenja za divjino slovenskega gozda, šotor in mladega jelenčka. Osebna revolucija antijunaka, ki
se je naveličal biti “priden”….
iLUTKA; Režija: Samo M. Strelec; Igrata: Tina Gorenak in Gorazd
Žilavec; Komedija iLUTKA je atraktivna gledališka predstava, polna
odličnih dramskih obratov, na trenutke nevsiljivo interaktivna, z
očarljivo zgodbo in zapleti, ki gledalca nasmejijo in zabavajo. Hkrati
pa se besedilo dotika tipičnih problemov, ki jih doživljamo vsi v naših
partnerskih odnosih, vendar - skozi lutkino dojemanje - neposredno,
brez cenzure in zato neizmerno zabavno.

SOBOTA, 17. SEPTEMBER JE DAN ZA PRIČETEK
NOVE SEZONE OTROŠKIH MATINEJ

Že vrsto let, 2x mesečno, so najmlajši ljubitelji
gledališča vabljeni v naš Kulturni center na ogled lutkovne ali igrano-lutkovne predstave. Predstave imamo ob sobotah, ob 10. uri, v goste pa vabimo odlična
gledališča iz cele Slovenije. Več o predstavah lahko izveste na www.jzk.si, če želite vabila prejemati po elektronski pošti, pišite na kulturnicenter@zkms-litija.si ali nas povšečkajte na Facebooku. Cena vstopnice je 3,5€, predstave pa so primerne
za otroke od 3-4 let dalje. Tudi v letošnji sezoni bomo zbirali sončke
(za 5 zbranih sončkov/obiskov, ogled naslednje predstave podarimo).
Bombončki že čakajo pridne obiskovalce, da se srečamo v soboto,
17. septembra, ob 10. uri, ko si bomo ogledali predstavo SLOVENIJA,
MOJA DEŽELA v izvedbi Društva za boljši svet. O predstavi: Slovenija
je majhna, a čudovita dežela, polna raznobarvnih pokrajin, navad in
običajev. Skupaj bomo spoznali nekaj njenih zanimivosti iz sodobnega
časa, pokukali pa bomo tudi v življenje nekoč. Slovenske tradicionalne
jedi, folklorni ples, otroške igre, slovenski prazniki ter znani Slovenci,
kot so Primož Trubar in France Prešeren, bodo predstavljeni na preprost in predšolskim otrokom razumljiv način. SE VIDIMO!

RAZSTAVA DRUŠTVA LILA V GALERIJI KULTURNEGA
CENTRA: „PRIŠLI SMO V LITIJO“

Društvo LILA se je junija preselilo iz Megličevega ateljeja v Šmartnem
v prostore Kulturnega centra v Litiji. V septembru bo preselitev obeležilo z obsežno društveno razstavo »PRIŠLI SMO V LITIJO«. V avli
Kulturnega centra bodo razstavljali vsi aktivni člani in skupine: O-LILA
(LILA odrasli), FOTO LILA, MALA LILA in CICI LILA. Razstavljali bodo
izdelke, ki so nastali v letu 2016 (grafike, risbe, slike, fotografije, skulpture…) Sodelovala bo tudi skupina LILA PIŠE. Razstava bo na ogled
od ponedeljka 26. septembra 2016, ko bo od 16. do 19. ure »DAN
ODPRTIH VRAT društva LILA«. Ogledali si boste lahko tudi »LILINO
UČILNICO« in »ATELJE POD ODROM«.
DATUM
URA
PON – SRE 22.8. – 24.8. 17.00 – 20.00
ČET
25.8.
20.00

DONACIJE, POSOJA

Kot običajno smo v muzeju zelo veseli
vsake donacije ali izposoje zgodovinskega
gradiva v zvezi z Litijo. Stare razglednice,
fotografije, dokumente, predmete – karkoli
želite, da se ohrani prihodnjim generacijam Litijanov, Vas vljudno
vabimo, da nam prinesete na vpogled ali pa v trajno hrambo. V
primeru izposoje Vam bomo gradivo seveda takoj vrnili. Kontaktirate nas lahko na elektronski naslov mestnimuzej@zkms-litija.
si, ali pa na telefonsko številko 031 689 160 (kustodinja Helena
Hauptman). Za Vašo pomoč pri skrbi za našo skupno kulturno dediščino se Vam najlepše zahvaljujemo!

ŠPANSKE PROSTOVOLJKE V MUZEJU

25. in 26. julija so nas med svojim bivanjem v Litiji obiskale prostovoljke iz Španije, ki so se ponudile, da pomagajo očistiti kletne
prostore muzeja. Punce so se pri tem opravilu zelo izkazale, zato se
njim in organizatorjema Emiliu Urbančiču ter Župniji Litija prisrčno
zahvaljujemo.

URADNE URE MUZEJA V MESECU AVGUSTU

Do konca avgusta je muzej za obiskovalce odprt le v dopoldanskem
času in sicer ob ponedeljkih, sredah in sobotah med 10. in 12. uro.
Ogled razstav je sicer možen tudi izven tega časa po predhodnem
dogovoru. V septembru pa po ustaljenem urniku:
Uradni čas ogledov:
ponedeljek in sreda: 10h –12h in 17h -19h; sobota: 10h -12h
Informacije in najave skupin:
gsm: 031/689-160 ali e-pošta: mestnimuzej@zkms-litija.si

Uspešno zaključeno šolsko leto v OŠ Gradec
s podružnicami zavezuje vnaprej

Šolsko leto 2015/16 se zdi že daleč za nami, v šolah pa se
pripravljamo na novo šolsko leto. Prav je, da se ozremo na dosežke
naših učencev, ki so dobra popotnica za novo načrtovanje dela.
Učenci so se redno udeleževali tako tekmovanj iz znanja kot s področja športa. Zabeležili smo kar 766 tekmovalcev, nekateri so se
tako večkrat preizkusili na različnih tekmovanjih. Najštevilčnejša
udeležba je bila na tekmovanju za Vegovo priznanje, kjer je tekmovalo kar 276 učencev, po številčnosti sledi tekmovanje za Cankarjevo priznanje s 133 tekmovalci in nato še Kresnička s 116 tekmovalci. Dosežki torej niso mogli izostati: 286 bronastih priznanj,
24 srebrnih, 4 zlata priznanja iz znanja o sladkorni, znanja
iz računalništva, zlato Vegovo priznanje in zlato na Glasbeni
olimpijadi, ter tri 1. mesta in sicer v akrobatiki, raftanju in
tekmovanju Street dance. Odlično so se učenci izkazali še v pospešenem šahu, Twirlingu, karateju, Hip-hopu, Jazzu. Številčno smo
zastopali šolo tudi na tradicionalnem Litijskem teku 2016 s kar 55
tekači v vseh kategorijah.
Učenci devetih razredov matične šole in podružnične šole na Vačah
so uspešno zaključili svojo osnovnošolsko obveznost in v generaciji
devetarjev je bilo v Zlato knjigo Občine Litija vpisanih kar 18 učencev, od tega 15 deklet in 3 fantje. Za vidne uspehe na področju
znanja in športa pa smo iz naše šole vpisali 13 dosežkov posameznih učencev ali ekip.
Ponosni smo, da je OŠ Gradec z 31 vpisi učencev v Zlato knjigo in Knjigo najboljših dosežkov vodilna v litijski občini. Učencem in ekipam čestitamo in želimo še veliko elana pri doseganju
zastavljenih ciljev.
Vsem skupaj želimo lep preostanek poletja, nasvidenje jeseni, še
posebno dobrodošlico pa izrekamo bodočim prvošolcem, ki se
nam bodo pridružili 1. septembra.
kolektiv OŠ Gradec z ravnateljico Tatjano Gombač

Strokovna ekskurzija na Solčavsko
Po zaključku pouka smo se 30. 6. s kolektivom odpravili na strokovno ekskurzijo na Solčavsko. Imeli smo kaj videti. Prvi ogled smo
opravili v Solčavi v Informacijskem centru Rinka. Prijazna vodička
nas je popeljala po razstavi in multimedijski predstavitvi življenja
in narave na Solčavskem. V drugem delu smo si ogledali še razstavo metuljev in fosilov. V nadaljevanju poti smo se odpravili na
pohod do slapa Rinka. »Pot po Logarski« je opremljena z oznakami za naravne in etnografske znamenitosti. Pri slapu Rinka, ki
je eden najvišjih, smo bili nagrajeni s pršečo osvežitvijo in lepim
razgledom z Orlovega gnezda. Pestrost solčavske kulinarike smo
spoznali v Kmečki hiši Ojstrica, kjer so nam prijazni domačini postregli z okusno pripravljenim kosilom. Po kosilu smo imeli še čas
za ogled slapišča Palenk, ki se nahaja v neposredni bližini gostišča.
Na poti domov smo strnili vtise in spoznanje, da naša dežela ponuja odmaknjene kotičke, kjer je način življenja ljudi tesno povezan

KULTURNI KOLEDAR

DOGODEK
LOKACIJA
BOBNARSKA DELAVNICA
MC KLUB
PLOŠČAD PRED ŠPORTNO
FESTIVAL SLOVO POLETJU:
ANSAMBEL SAŠA AVSENIKA IN ZBOR SV. NIKOLAJA LITIJA
DVORANO V LITIJI
PLOŠČAD PRED ŠPORTNO
FESTIVAL SLOVO POLETJU:
PET
26.8.
20.00
ROK FERENGJA IN VOKALNA SKUPINA BEE GEESUS
DVORANO V LITIJI
TEDEN UPOKOJENCEV DU LITIJA:
PON
5.9.
18.00
OŠ
GRADEC
- PREDAVALNICA
OKROGLA MIZA JESEN ŽIVLJENJA- SKRB ZA STAREJŠE.
TEDEN UPOKOJENCEV DU LITIJA: USTVARJALNA DELAVNICA9.30. – 12.30
ZELENICA
OB BLOKU DU
MEDGENERACIJSKO SODELOVANJE.
TOR
6.9.
TEDEN
UPOKOJENCEV
DU
LITIJA:
LITERARNI
VEČER
Z
GOSTJO
MIJO
BERNIK,
18.00
KULTURNI CENTER LITIJA
PROF., NA TEMO 3 NOVELE
TEDEN
UPOKOJENCEV
DU
LITIJA:
DRUŽABNO
SREČANJE
PRI RIBIŠKI DRUŽINI
ČET
8.9.
Od 13 h dalje
KRATEK KULTURI PROGRAM Z ZABAVNIM PROGRAMOM OB GLASBI
TEDEN UPOKOJENCEV: DRUŠTVO U3 LITIJA IN ŠMARTNO
2. PETKOVO POPOLDNE POZABLJENE VEZENINE,
PRED MESTNIM
PET
9.9.
18.00 – 20.00
MUZEJEM LITIJA
ZATVORITEV RAZSTAVE, SODELUJEJO MEPZ DU LITIJA, ČLANI DELAVNIC IN
GODBA LITIJA (ODPRTA VAJA)
START PRED MESTNIM
TEDEN UPOKOJENCEV DU LITIJA: »PO STOPINJAH ČOLNARJEV« SOB
10.9.
10.00
POHOD PO MESTU V ORGANIZACIJI
MUZEJEM LITIJA
UVODNA OTROŠKA MATINEJA: SLOVENIJA, MOJA DEŽELA
KULTURNI CENTER
SOB
17.9.
10.00
(DRUŠTVO ZA BOLJŠI SVET)
LITIJA
PRED KNJIŽNICO LITIJA
TOR
20.9.
18.00
ZAKLJUČNA PRIREDITEV »POLETAVCI IMATE TALENT«
(v primeru dežja v galeriji knjižnice)
SOB
24.9.
11.00
LISIČKA JE PRAV ZVITA ZVER; DRUŽINSKO GLEDALIŠČE KOLENC
GASILSKI DOM HOTIČ
NED
25.9.
10.00
ARHEOLOŠKI POHOD, DRUŠTVO GEOSS
VAČE
PON
26.9.
16.00 – 19.00
»DAN ODPRTIH VRAT DRUŠTVA LILA«
KULTURNI CENTER LITIJA
SRE
31.8.
19.00
FOTOGRAFSKA RAZSTAVA FLORA META MLAKAR
MC LITIJA
PET
2.9.
17.00
ZAKLJUČNA SKUPNA KUHNA
MC LITIJA
SOB
17.9.
16.00
FILMSKA SOBOTA
MC LITIJA
Podatke zbira: ZKMŠ LITIJA, Kulturni center Litija, TNS 8a, 1270 Litija, TEL:01/8900–200, FAX:01/8900–204, E–MAIL: kulturnicenter@zkms-litija.si; www.zkms.si

z naravo in njenimi danostmi. Pomembno je, da se tega zavedamo
tudi kot učitelji in to prenašamo na mlade generacije.
BOGASTVO, KI GA DOSEŽEM, PRIHAJA IZ NARAVE, IZVIRA MOJEGA
NAVDIHA. (Claude Monet)
Irena Smrekar Simončič, svetovalna delavka

Raziskovalna naloga Janez Menart
na Vačah in v Litiji
… lesk tirov, nasip, ki zavija,
most, lúči, predilnica, hiše,
Litija,
signali, zapornice, cesta,
Lii-tii-jaa,
cviljenje, kostanji, ograja,
Liii-tiii-jaaaa.
/…/
Janez Menart, Srečanje
Ni veliko slovenskih krajev, ki bi dobili mesto v pesmi tako pomembnega besednega umetnika, kot je Janez Menart, zato se je
na pobudo gospoda Jožeta Sevljaka, pisatelja in sokrajana, skupina
nadarjenih devetošolcev OŠ Gradec lotila raziskovanja in tik pred
koncem šolskega leta predstavila raziskovalno nalogo z naslovom
Janez Menart na Vačah in v Litiji, ki si jo lahko ogledate v knjižnici
OŠ Gradec in v domoznanski zbirki Knjižnice Litija.
Raziskovalna skupina, v kateri so sodelovali Lea Bernik, Sabina
Ocepek, Jaro Pavliha, Gala Pregel, Saša Razpotnik, Gaja Starc in
Eva Zagoričnik pod mentorstvom Stanke Sirk in Alenke Zupančič,
je želela raziskati ozadje in nastanek dveh izredno zanimivih Menartovih pesmi. Pesem Vaške klepetulje je povezana z Vačami, kjer
je tudi nastala, pesem Srečanje pa z Litijo.
Kot zanimivost naj vam predstavimo še delček iz raziskovalne naloge, na katerega nas je opozoril Jože Sevljak. Menart naj bi imel
po očetu teto, ki je
stanovala na Štali, tako imenovani
večstanovanjski
zgradbi v Gradcu,
kjer so živeli predilniški delavci. K
njej naj bi pesnik
kot deček hodil na
obiske pred 2. svetovno vojno.
Raziskovalcem še
ni uspelo ugotoviti,
kdo je v resnici bila oseba, ki jo je Menart obiskal v Litiji, saj ni več
veliko krajanov, ki bi jih lahko povprašali o tem. Če poznate koga,
ki je bil tudi sam stanovalec Štale okrog leta 1935 in bi se utegnil
spomniti Menarta kot dečka, ki je v tej zgradbi obiskoval svojo teto,
prosimo, sporočite v knjižnico OŠ Gradec. Z veseljem bomo dopolnili nalogo.
Zahvaljujemo se vsem, ki ste nam pri nalogi pomagali. Zavedamo
se, da prispevate k pestrosti in poglobljenosti šolskega dela. Samo
skupaj lahko gradimo most med šolo in domačim krajem, ki je še
kako pomemben pri utrjevanju zavesti o uporabnosti znanja.
Mentorici Stanka Sirk in Alenka Zupančič
USTVARJATI, POMENI DVAKRAT ŽIVETI
(Albert Camus)
Da lahko vidimo sami sebe v celoti, si moramo oblikovati svojo sliko
sveta. Sami sebe, celovite in popolne, pa lahko vidimo le v svojih
ustvarjalnih dejanjih (Jung C. G., 1928. Analytical Psychology and
Weltanschauung).
Ena izmed pomembnih - če ne najpomembnejša - naloga likovne
umetnosti v šoli je spodbujanje ustvarjalnosti. Na žalost v slovenski
družbi likovna umetnost še zmeraj velja za manj vreden predmet.
Tudi to je eden izmed razlogov, da z leti otroci oziroma najstniki
toliko bolj izgubljajo notranjo motivacijo za ustvarjanje, pogosto ne
cenijo svojega dela in v likovnem ustvarjanju ne vidijo nobenega
smisla. Za to seveda ne moremo kriviti njih, ampak družbo, ki ima
do umetnosti »mačehovski« odnos. Kljub temu je na vsaki šoli še
vedno veliko otrok, ki jim je likovno izražanje blizu, se v njem sprostijo in preprosto uživajo v kreiranju novega.
Brezpomensko je v umetnosti tekmovati, likovna dela je težko ocenjevati, saj nikoli ni mogoče biti do te mere objektiven kot pri npr.
matematiki, imamo pa veliko likovnih natečajev, na katerih mladi
ustvarjalci dobijo potrditev in spodbudo za nadaljnje delo. Na OŠ
Gradec so letos dobili nagrade oziroma priznanja za svoja dela Pia
Pregel, Urban Kotar, Kaja Faganel, Sara Adrović, Pia Škofic,
Jernej Kolar, Klemen Kolar, Maj Mohar in Manca Mohar. Naj jim
to da elan, da si preko likovnega ustvarjanja oblikujejo sliko sveta
po svoji meri.
Petra Prosen, mentorica


ŠE MALO POLETJA V VRTCU MEDVEDEK
Nekateri smo se po
poletnem oddihu spet
srečali, ta veliki in ta
mali. Uživamo v toplih
sončnih dnevih in si
krajšamo čas z različnimi, malce drugačnimi dejavnostmi, ki so značilne za
poletne dneve. Že v jutranjih urah izkoristimo prijetno temperaturo in si pripravimo zajtrk na prostem,
nato pa nadaljujemo z likovnim ustvarjanjem, prepevanjem znanih pesmi,
poslušanju pravljic, igro
in eksperimenti z vodo,
sadnimi pikniki pod krošnjami dreves, …
Polovica poletnih počitnic
je že za nami. Še malo in
bomo zakorakali v novo
šolsko leto, polno dogodivščin in novih izzivov. Do takrat pa: uživajte v preostalih poletnih dneh.  Vanja in Vesna

DRU Š T VA / M LADI

Avgust 2016
KNJIŽNICA POD KROŠNJAMI –
POLŠNIK 2016

TEDEN DRUŠTVA UPOKOJENCEV LITIJA

Ob 65-letnici delovanja društva smo se v DU Litija odločili organizirati TEDEN DRUŠTVA UPOKOJENCEV LITIJA, ki bo potekal od 5. do 10. septembra 2016.
Potrudili smo poiskati za vsakogar nekaj, kajti zavedamo se, da smo veliki, kar pomeni veliko različnih želja in okusov. Verjamemo, da smo pripravili pester in zanimiv
program, ki bo potekal od ponedeljka do sobote.

PROGRAM TEDNA UPOKOJENCEV DU LITIJA
PON., 5.9.,18.00 - Okrogla miza JESEN ŽIVLJENJA- SKRB ZA STAREJŠE IN MEDGENERACIJSKO SODELOVANJE. Vodil jo bo Karlo Lemut,
ki je povabil za omizje pomembne nosilce nalog in skrbi za starejše.
Okroglo mizo bomo popestrili z multimedijo. - V OŠ Gradec - predavalnica
TOR., 6.9., 9.30 - 12.30 - USTVARJALNA DELAVNICA, ki bo tokrat
namenjena medgeneracijskemu sodelovanju. Povabljeni so predšolski
in šolski otroci. - Na Zelenici ob bloku DU. V primeru dežja v prostorih
DU.
TOR., 6.9., 18.00 - LITERARNI VEČER z gostjo Mijo Bernik, prof., na
temo 3 NOVELE. Gre za zanimivo predstavitev izbranih novel naših in
tujih avtorjev. - V Modri soba KC Litija
SRE., 7.9., 9.00 - KEGLJANJE - Na Kegljišču
ČET., 8.9., 9.00 - 12.00 - PIKADO in BALINANJE, ŠAH - Na Prostoru
pri Ribiški družini, DU Litija
ČET., 8.9., Od 13. ure dalje - DRUŽABNO SREČANJE. Kratkemu kulturnemu programu bo sledil zabavni program ob glasbi, jedači in pijači.
Prijave do 5.9. v prostorih društva. V primeru dežja prireditev odpade.
- Na Prostoru pri Ribiški družini
PET., 9.9., 18.00- 20.00 - Sodelovanje MePZ DU Litija in članov delavnic na 2. Petkovem popoldnevu, z razstavo POZABLJENE VEZENINE, v organizaciji U3. - Pred Mestnim muzejem Litija
SOB.,10.9., 10.00 - »Po stopinjah čolnarjev«- pohod po mestu v organizaciji Mestnega muzeja Litija - Pred Mestnim muzejem Litija in po
Litiji

Vljudno vabljeni vsi člani in simpatizerji našega društva!
Dokažite s svojo prisotnostjo pripadnost našemu društvu in dajte
priznanje vsem, ki se trudimo, da se pri nas vedno kaj dogaja.
Če našega dela še ne poznate in ne prebirate oglasne deske ali
spletne strani, pridite med nas, da se sliši še vaš glas.
Predsednica DU Litija Irena Kramar

OBISKALI SMO MATKOV KOT

Res je, da je Slovenija majhna, a lepa dežela. Še zdaleč pa ni res,
da poznamo vse njene lepote, posebno ne tistih, ki nam niso čisto
pred nosom in jih ni na vsakem prospektu. Tako je Planinska sekcija
pripravila zanimiv izlet v Matkov kot, ki je za mnoge od nas pomenil
prav to, odkritje novih
lepot Slovenije.
Preko Kamnika, Černivca, Luč in Solčave, po
Solčavski panoramski
cesti, smo se na vetrovno soboto, 16. julija,
pripeljali na Sv. Duh v
Podolševem, kjer smo
družno odšli do podnožja Strelčeve peči,
na katero pa se je povzpelo po priporočilu vodiča Milana Amona le 9
najpogumnejših ali bolje najbolj veščih planincev. Ostali smo si privoščili krajši sprehod in občudovali lepote okolice. Zaradi hladnega in
neprijetnega vetra pa smo »ta pogumne« počakali v avtobusu.
Ob odlični razlagi našega vodiča o okoliških hribih in posameznih
kmetijah, med katerimi je znana najvišje ležeča kmetija na Bukovniku, smo se po postankih na različnih razglednih točkah pripeljali do
Perkove razgledne točke in znova zagrizli v hrib. Tokrat nas je bilo
nekaj več. Po vznemirljivem vzponu, vsaj za nekatere od nas, smo
priplezali na Perkovo peč, od koder je bila pred nami kot na dlani
Logarska dolina in Matkov kot.
Na Matkovi kmetiji smo poleg okusnega kosila doživeli še citrarski
koncert. Naši članici Mili in Pavla sta poleg palic vzeli s seboj še citre,
njuno igranje pa je dopolnil še lastnik kmetije, ki je samouki citrar
že od mladih nog.
Še malo peš hoje do Zmajeve votline in prevoz domov. Prijetno
utrujeni in z lepimi vtisi o lepotah tega predela Slovenije in o odlično
opravljenem delu vodiča Milana, čakamo na nov izziv, ki jih v Planinski sekciji DU Litija ne manjka. 
Zapisala Iva Slabe

Tudi letos smo na Polšniku gostili Knjižnico pod krošnjami, in sicer pod čistokrvnim slovenskim kozolcem
hiše Juvan. Otvoritev smo praznovali v soboto, 16. 7.
2016 ob 11. uri. Bil je turoben in mrzel deževen dan, a to nas ni
ustavilo. Odlično petje vokalne skupine TRIAD (OŠ Litija) nam je
ogrelo srce. Predstavnica Zavoda
Divja Misel, Tadeja Pungerčar, nas
je razveselila s svojim obiskom in
bila nad ambientom in programom
navdušena. Pohvalila je vse, ki so
pri projektu na Polšniku sodelovali
in prebrala ganljiv govor Tine Popovič, ki je vodja tega projekta. Po
kratki, a melodično sladki otvoritvi
je sledilo druženje in degustacija odlične gobove juhe ter domačih
sladkih dobrot. Letos smo na otvoritvi predstavili tudi nekaj študentov z Akademije za likovno umetnost in oblikovanje v Ljubljani,
ki so letos popestrili celotedensko
dogajanje na Polšniku, saj so lahko
svobodno ustvarjali in smo si lahko
njihove izdelke ob koncu tudi ogledali.
Tako je bil prvi dan za nami in v
nedeljo smo se prepustili branju in
počitku pod krošnjami, Ker je bilo
vreme prijetnejše in sončno, se je
pod krošnjami že našlo nekaj pravih bralcev.
Čez teden smo organizirali dopoldanske delavnice za otroke
(lego delavnica, šahovska delavnica, dve ustvarjalni delavnici
in obisk knjižničarke). Večeri so bili glasbeno obarvani. Nastopili so Jure Tori in Bogdana Herman, skupina Drum (afriški
bobni), Rok Kušlan (Večer pravljic za odrasle) ter trio Jazzster.
Obiskal nas je prof. mag. Jože Barši, redni profesor na ALUO. Poslušali smo predavanje s naslovom Kaj je učenje/mišljenje. Nedeljski
večer je popestril Aleš Vozelj s potopisom po Kanadi.
Knjižnica pod krošnjami je poskrbela, da je v tem tednu zavel v
hribih drug veter. Malo drugačen, a zelo svež. Vsi, ki so obiskali
dogajanje pod kozolcem hiše Juvan, pa so poskrbeli, da bo veter
širil dobro besedo še naprej, mogoče v kakšne druge hribe ali oddaljena mesta, kjer živijo dobri ljudje, ki radi vzamejo v roke dobro
knjigo in se z njo pomenijo pod kakšno dobro olistano krošnjo …
Katarina Juvan

Zmagovalec znan šele po streljanju
sedemmetrovk

Popoldansko sonce 26. junija je po kratki nevihti omogočilo, da
smo bila priča odličnemu nogometnemu dogodku na Koprivniku.
Z izvedbo tekme Stari:Mladi se nadaljuje preko 40-letna tradicija
te priljubljene prireditve. Obe ekipi sta odločno pričeli srečanje in
bili smo priča požrtvovalnim in odličnim akcijam. Ekipo mladih so
sestavljali: Zoran Tomc, Urh Tomc, Bor Tomc, Damir Tomc, Aljaž
Povše, Vili Hribar in Rudi Raukič (ki ga je ekipa starejših posodila
mladim, pst.. pa nikomur povedat‘), ekipo starih pa: Boštjan Juvan,
Tomaž Vozelj, Jože Bevc, Franci Podrenk, Jani Kotar, Robi Bregar,
Grega Petrič in Aleš Vozelj. Prvi gol za vodstvo Mladih je dal Zoran,
Boštjan pa je kmalu izenačil. V drugem polčasu so povedli stari z
golom Aleša, Urh pa jim ni ostal dolžan in je izid dobro minuto pred
koncem izenačil na 2:2. Tako je ostalo do konca tekme in podaljška.
Po mnogih letih smo bili priča streljanju sedemmetrovk, v katerih
so bili boljši mladi in zmagali s skupnim izidom 5:7. Med polčasom
so gole zabijali tudi mladi nogometaši polšniške šole nogometa, ki
je to popoldne zaključila sezono in sicer po taborniškem vikendu.
Tekmo je odlično
sodil sodnik Miloš Breznikar..
Za organizacijo
dogodka je skrbel predsednik
ŠD Polšnik, Aleš
Vozelj, ki je ob
koncu predal prehodni pokal kapetanu ekipe mladih Damirju ter seveda, kot je v navadi že vrsto
let, ni manjkal tudi zaboj piva. Pri organizaciji in izvedbi dogodka so
Alešu pomagali: Tejčka Vozelj, Damir in Darjan Tomc, Aljaž Povše
in Vili Hribar. Hvala vsem. Dogodek je res uspel, saj so športno
vzdušje pokazali tako nogometaši kot tudi zvesti navijači. Stari so
si zadali nov cilj (oz. star cilj :) ), da v naslednjem letu le premagajo
mlado ekipo.
Mateja Sladič-Vozelj

NOVO NOVO NOVO
OD SEDAJ TUDI
POPRAVILA
AVTOMATSKIH
MENJALNIKOV!!!
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Vroči meseci s KLIŠE-jem
Poletje se nadaljuje in prav tako zabavno
dogajanje s KLIŠE-jem…
Kliše je dobil nove barve. Naš zaščitni znak seveda
ostaja modra, vendar stene za KLIŠE-jem so postale veliko bolj živahne. Za le-to gre zahvala grafitarski delavnici, ki je potekala na
KLIŠE-ju od 11. do 17. julija. V sodelovanju z Mladinskim centrom
Litija je potekala delavnica, kjer je lahko vsak poprijel po sprejih
različnih baru. Pod sloganom »ne bodi vandal, postani grafitar« so
zidovi KLIŠE-ja postali barviti, zabavni in odbiti. Na njih pa lahko
prepoznate nekatere naše zaščitne znake, domišljijske like, slavne
pokemone in še, in še.
Prav tako pa smo se v juliju KLIŠE-jevci podali na pustolovsko dogodivščino. Vroč poletni mesec smo tako zaključili z adrenalinskim
podvigom v pustolovskem parku GEOSS, kjer smo med drevesnimi
krošnjami doživeli nore dogodivščine. Ob tem smo premagali številne ovire, nekatere lažje, a druge veliko bolj zahtevne, ter se prav
tako spustili po t.i. orjaškem spustu. Gre za najdaljši spust v osrednji Sloveniji, ki je sestavljen iz treh delov, eden od teh pa je celo
najdaljši enkratni spust v Sloveniji. Pri spustu smo se dvignili kar
25m od tal. Pri tem se nam je odprl razgled na celotno dolino ter
okoliške hribe. S tem lahko KLIŠE-jevci potrdimo, da pogled na svet
s te perspektive
ponuja res enkratno doživetje.
Prav tako kot že
med letom, smo
se tudi avgusta
KLIŠE-jevci podali na Paintball.
S tem samo nadaljujemo naše
adrenalinske
poletne podvige,
saj lahko ponovno potrdimo, da
je Paintball razburljiv, zabaven in adrenalinski šport. Tudi nam je
uspelo združiti zabavo, teamsko delo in sposobnost hitrega odločanja in dan spremeniti v nepozabno dogodivščino. A ker so druženja
na naši terasi za KLIŠE-jem v poletnih dneh res nekaj posebnega,
smo prav tako organizirali tarok turnir in večer družabnih iger. Slednje bo ostala naša stalnica tudi v avgustu in septembru, ob tem pa
bomo prav tako organizirali tudi kakšen poker turnir, kjer se boste
lahko potegovali za bone picerije Sonček.
Ob tem ne pozabite, da s septembrom naše uradne ure ponovno
potekajo vsak ponedeljek, sredo in petek od 17.00 do 20.00. Prav
tako že vse dijake in študente spominjamo, da lahko takoj ob
vpisu ali podaljšanju statusa, na KLIŠE prinesete originalno
potrdilo o šolanju in s tem postanete naš član. Šolsko in študijsko leto bo zagotovo zanimivo tudi s KLIŠE-jem, članstvo pa vam
bo prineslo tako ugodnosti pri športnem udejstvovanju, cenejše
vstopnice za predstavo in naše zabave in še veliko več. Spremljajte
našo fb in spletno stran!
Anamarija Kamin

ZOBOTEHNIČNI LABORATORIJ
Zinka Tori, Ulica Luke Svetca 1 (Rozmanov trg), Litija,
GSM: 031 639 178

popravila in čiščenje
zobnih protez
Nastajajoči Geopark Litija
že privablja obiskovalce

Morska fosilna obala v Vačah, zbirka kamenin na Vačah, rudnik Sitarjevec ter stalna zbirka prodnikov na
Bregu pri Litiji dokazujejo izjemne in pestre geološke vsebine,
ki jih imamo na območju občine Litija.
Pomemben element nastajajočega Geoparka je zbirka prodnikov,
ki je razstavljena na Bregu in je edinstvena Evropi. Na ogled je 300
primerkov po sestavi različnih prodnikov, ki so razdeljeni po obdobju nastanka in izvoru. Obiskovalci si lahko ogledajo poučni
film Čudoviti svet savskih prodnikov, ki je nastal ob vzpostavitvi zbirke leta 2009. Zbirko
so si ogledale že številne skupine in posamezniki, ki so bili
nad predstavitvijo navdušeni.
Spodbudna je tudi načrtovana
oživitev odprtja dela rudnika Sitarjevca za turistične namene in
načrti strokovnjakov o muzejski predstavitvi. V rudniku Sitarjevec
se namreč nahajajo najhitreje rastoči limonitni kapniki na svetu.
Pestra pa je tudi raznolikost najdenih mineralov.
Veseli bomo pomoči prostovoljcev
Pomembno je, da občani znamo ceniti vrednote v lastnem okolju,
da jih poznamo in se trudimo za njihovo promocijo. Tako kot Muzej
v Litiji tudi razstavni prostor v gasilskem domu na Bregu vzdržujemo prostovoljci z minimalnimi sredstvi. Za zadovoljne obiskovalce
pa je potrebno zagotoviti več - interaktivne predstavitve zbirk, ki
obiskovalca še bolj pritegnejo k opazovanju, primerjanju ter poglabljanju znanja.
Društvo, ki upravlja zbirko, si prizadeva s prijavami na vrsto razpisov pridobiti sredstva za prenovo in sodobnejšo opremo in tudi
razvoj novih vsebin. Do jeseni pa bomo s pomočjo lokalnih obrtnikov prostor osvežili z beljenjem. K lepšem videzu bo prispevalo tudi
novo društveno skladišče opreme v 1. nadstropju gasilskega doma,
kamor bomo umaknili vse, kar ne sodi v razstavni prostor.
Veseli bomo pomoči prostovoljcev, pišete nam lahko na info@laz.
si; dogajanje v razstavnem prostoru v gasilskem domu na Bregu pa
spremljajte na FB strani @zbirkaprodnikov. 
Društvo LAZ
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Strokovno izpopolnjevanje

Zaposleni v Knjižnici Litija se prvi ponedeljek v
septembru odpravimo na strokovno izpopolnjevanje. Letos bomo obiskali knjižnico Ajdovščino, kjer
bomo med drugim spoznali delovanje bibliobusa.
Ekskurzija bo v ponedeljek, 5. 9. 2016, obe knjižnici, v Litiji in
Šmartnem bosta zaprti.

Poletavci in NajPoletavci

Še nekaj tednov je na voljo mladim bralcem, da zaključijo s poletnim branjem. Knjižnica Litija bo zloženke zbirala do 10. 9., zaključna prireditev pa bo v torek, 20. 9. ob 18. uri, pred Knjižnico Litija,
v primeru dežja pa v galeriji knjižnice. Tudi letos bomo z veseljem
prisluhnili mladim talentom, ki vsako leto obogatijo zaključno prireditev. Z zanimanjem pričakujemo odziv sodelujočih najstnikov, ki
letos sodelujejo prvič, kot bralci NajPoletavci. Bralci 13+ preberejo
tri knjige, izbrali bomo najbolj priljubljeno najstniško knjigo tega
poletja. Pripravili bomo nekaj nagrad, glavna nagrada pa je pohodniški nahrbtnik! Vabljeni k branju in sodelovanju, se vidimo!

O poletnem branju

Ob spremljanju poletnega povpraševanja po knjigah v obeh knjižnicah, smo zbrali nekaj kratkih informacij: bralke največ povprašujejo
po »hitrih« romanih, kot rečemo romancam založbe Učila. Še vedno
lahko med najbolj iskane avtorice štejemo Noro Roberts, Kathleen
Woodiwiss, Jude Deveraux, Liso Kleypas in druge. Bralci iščejo
skandinavske avtorje kriminalk, še vedno je vrsta za Dekle na vlaku,
izposojajo si dela Pattersona. Čeprav je minilo že nekaj časa od izida, je med najbolj iskanimi tudi Cavazza, iščejo dela Jorgeja Bucaya.
Avtorica Jojo Moyes je priljubljena najbrž tudi zaradi filma Ob tebi.
Med strokovnimi knjigami povprašujejo po knjigi Izštekani najstniki
in starši, ki štekajo, moški bralci pa iščejo Prevarano Slovenijo, zanimajo jih zgodovinske knjige, avtorjev Scarrow, Iggulden, Harris,
Hassel in drugih. Veliko bralk na dopust vzame knjige z duhovno
vsebino, psihologijo, knjige za samopomoč in krepitev samopodobe. Med etnološkimi je vrsta za Ogenj, rit in kače niso za igrače.
Mladina že povprašuje po osmi knjigi Harrya Potterja, čeprav je bila
najprej napisana kot dramsko delo, nad pisanjem je Rowlingova
samo bdela, pisala pa sta dva druga. V Sloveniji naj bi izšla v novembru. Med najbolj branimi so vse knjige o Harryju, vsa dela Johna
Greena, zbirka Merlin, knjiga Metalci 94, zbirka Kronike podzemlja,
pri mladini je popularna mladinska fantastika. Med domačimi avtorji
povprašujejo po knjigi Boštjana Gorenca Pižame, Slolvenski klasiki
1. Prijetno počitniško branje še naprej!
Aleksandra Mavretič


KJE SO TISTE STEZICE?

JUBILEJNI KONCERT OB 40-LETNICI ŽPZ KUD
FRAN LEVSTIK GABROVKA
V soboto, 28. 5. 2016, je bil v dvorani osnovne šole v Gabrovki
jubilejni koncert ob 40-letnici delovanja Ženskega pevskega
zbora KUD Fran Levstik.
Ženski pevski zbor KUD Fran Levstik Gabrovka je imel svoj prvi
nastop leta 1976, ko je pesem zazvenela iz grl šestih pevk: Zore
Jakopič, Lojzke Rappl, Zdenke Kresal, Slavke Železnik, Ive Korelc
in Ive Kastelic. To so bile ženske, ki so želele dati nekaj kraju oz.
ljudem, družila pa jih je seveda ljubezen do petja. Omeniti pa velja še nekatere posameznike, ki so zaznamovali pevsko pot zbora: prva štiri leta dirigent Matija Pačnik, potem skladatelj Radovan
Gobec, ki je bil večletni mentor zbora, dolgoletna zborovodkinja
Marjana Kolar, ki je pevke vodila do leta 2001, do 25. obletnice
delovanja zbora. Vsaka pevka je po svoje pripomogla, da je zbor
živel in se razvijal. V vlogi solistke se je neštetokrat predstavila Iva
Korelc. Vsa leta je naloge predsednice zbora, vse do prezgodnjega
slovesa, vestno opravljala Slavka Železnik, tajniška dela pa vrsto
let Milica Vertot. Po 25. obletnici pa je dirigentsko palico prevzela
mlada zborovodkinja Petra Tekavec z Dol pri Litiji in zbor pripeljala
do 30. obletnice delovanja, ob pomoči Marjane Kolar v letu pred
jubilejnim koncertom. Kar nekaj pevk je potem iz različnih razlogov
prenehalo s petjem v zboru, tako da je nastopilo zatišje. Tiste najbolj vztrajne se niso vdale, se ponovno zbrale, skupaj z mladimi, in
presenetile s svojimi nastopi na našem Večeru po domače, ki se
v Gabrovki spet odvija zadnjih nekaj let. Umetniški vodja zbora je
domačinka Irma Hostnik, ki je obiskovala glasbeno šolo, in sicer
solo petje, pela je in še vedno poje v različnih zborih oz. skupinah,
med drugim v Ženski vokalni skupini Lipa, tudi v Zboru sv. Nikolaja,
sodeluje s Komornim zborom Slovenske filharmonije, Tamburaškim
orkestrom Šmartno pri Litiji, Tamburaškim orkestrom Dobreč. Tako
zdaj mladenke skrbijo, da se tradicija zborovskega petja v Gabrovki
nadaljuje, poleg Moškega pevskega zbora, ki je 40-letnico delovanja praznoval v jeseni lansko leto.

mzelenimi popevkami. V repertoarju se vedno znajdejo tudi pesmi,
ki poudarjajo naše slovenstvo, naše naravne bisere; s takimi pevskimi prireditvami počastimo stvari, dogodke, ljudi, ki so del naše
tradicije, zgodovine. Kot gostje so nastopili pevci MPZ KUD Fran
Levstik Gabrovka, ki jih vodi dirigentka Marjana Kolar, predstavila
pa sta se tudi Jan Dremelj in Manca Grm, oba s harmoniko. Za spremljavo na klavirju je poskrbel Nejc Grm, zdaj še študent Akademije za glasbo, sicer pa dobitnik mnogih priznanj na najrazličnejših
tekmovanjih. Ljubezenske pesmi je občuteno interpretiral Martin
Golob, tudi pevec domačega moškega pevskega zbora. Podeljene
so bile tudi Gallusove značke, podelila pa jih je ga. Marija Hameršek Lavrenčič, predstavnica Območne izpostave Javnega sklada RS
za kulturne dejavnosti. Pevce je nagovorila tudi ga. Magda Grm,
predsednica KUD Fran Levstik Gabrovka, zboru so izrekli čestitke
predstavniki drugih zborov in društev, poleg teh tudi ga. Lijana Lovše, podžupanja Občine Litija. Posebej moramo omeniti še sceno,
ki je dala dogodku piko na i. Eva Potrbin, tudi članica pevskega
zbora in študentka krajinske arhitekture, je pričarala pomlad tudi
na odru v dvorani: s pisanim cvetjem, brezami, ptički, klopmi … Za
luč je skrbel Simon Potrbin, Igor Rebolj za ozvočenje, Martin Golob
in Hana Doblekar za fotografijo. Zahvaljujemo se vsem naštetim in
vsem ostalim, ki so na kakršen koli način pomagali pri organizaciji in izvedbi jubilejnega koncerta in pogostitve, ki je sledila, med
drugim tudi Osnovni šoli Gabrovka ter Vrtnariji in cvetličarni Klinc.
Večer se je zaključil s prijetnim druženjem in obujanjem spominov.
Še lepši bi bil, če bi se lepega dogodka, ki se ne zgodi kar sam od
sebe in ni sam sebi namen, udeležilo več domačinov oz. povabljenih.
Anica Resnik

LILA PRESELJENA V LITIJO

Po šestih letih in pol je dela v Megličevem
ateljeju v Šmartnem, je 10. junija društvo
predalo ključe občini Šmartno pri Litiji.
Ta leta so pomenila velik zagon in razvoj
ustvarjalnosti v društvu. Poleg likovne dejavnosti za odrasle je zaživelo tudi delo z mladimi likovniki, foto, video in literarna sekcija.
Hvala Občini Šmartno za prve samostojne likovne prostore!
LILA odslej deluje v Kulturnem centru Litija na Stavbah.
UČILNICA - preseljevanje v učilnico
KC je potekalo v
prvih dneh junija.
Za delo je poprijela
večina članov. Selitev je fizično potekala v dveh delih,
najtežje elemente
so selili moški člani
LILA in prijatelji, pa
tudi ženske so enakovredno poprijele
za delo. Kar nekaj
opreme društvo ni moglo spraviti v veliko manjšo učilnico, pa so jo,
kljub temu, da je bila stara, sprejeli drugi uporabniki.
ATELJE POD ODROM - po preselitvi učilnice je KC predlagal, da
LILA uporablja za kiparsko delavnico in večje projekte še prostor, v
katerem je bil do lani mestni muzej. Pogovor je pod odrom litijske
dvorane potekal 1. julija. Udeleženci mag. Zoran Poznič (LILA), Lijana Lovše (Občina Litija), Franci Rokavec (Občina Litija), Joža Ocepek (LILA), Anita Vozelj (LILA), Alenka Urbanc (ZKMŠ Litija), Mateja
Sladič-Vozelj (ZKMŠ Litija) so se strinjali, da se uredi atelje. LILA
bo s svojim delom in sponzorskimi sredstvi adaptirala eno sobo, ki
zaradi vlage ni primerna za delo. Občina bo uredila še dostop do
vode in WC. LILA že opravlja dogovorjeno sanacijo.
Kljub dopustom je društvena dejavnost v juniju, juliju in avgustu
živahna, saj so se iztekli ali pa še potekajo različni projekti. Trije
pomembnejši so: razstava Po slikarkinih poteh, Zlata paleta in projekt JSKD »Voda«.

RAZSTAVE V LITIJI

PRAZNIKU V POZDRAV je naslov vsakoletne razstave, ki jo LILA in
JSKD organizirata ob prazniku občine Litija. Razstava je bila odprta v ponedeljek, 13. junija 2016 v avli Občine Litija. Razstavljajo:
Lavra AMBROŽ, Nubia ANŽEL, Marko BEGIČ, Darja BERNIK, Miroslav DEBELAK, Jelka JANTOL, Roman KOVAČIČ, Danijela KUNC,
Aleksander LAVRENČIČ, Tatjana MARTINČIČ, Marjeta MLAKAR
AGREŽ, Marija MURN UARNKAR, Joža OCEPEK, Jelka POLAK, Jože
POTOKAR - Cvrčo, Marija SMOLEJ, Pavel SMOLEJ, Anita VOZELJ,
Jelka ZAJC, Roža ZORC. V kulturnem programu so sodelovali člani
društva PERKAKŠENS. Razstava je na ogled do konca avgusta.
Ulična razstava PRIŠLI SMO V LITIJO (CICI in MALA LILA) je bila
prav postavljena na Svetčevi ploščadi pred občino Litija v ponedeljek, 13.6.2016. Mladi umetniki iz sekcije MALA LILA so sodelovali
s stripi na Tačkovem festivalu.
V sredo, 15.6.2016 je v učilnici LILA že potekala prva delavnica
JSKD za likovno dejavnost in projekt VODA. Udeležilo se jo je 12
članov, vodil pa jo je mag. Zoran Poznič.

ZLATA PALETA 2016

Prireditev se je začela z uvodnim filmom (za izbor gradiva je poskrbela članica zbora Erna Šekli, zmontiral pa g. Adi Slabe), v katerem
je bila na kratko predstavljena 40-letna prehojena pot zbora. Pevke
so potem začele svoj nastop s pesmijo Kje so tiste stezice, pevske
spomine pa je v kratkem intervjuju obujala tudi najstarejša pevka
Rezka Hribar, ki zdaj sicer v zboru ne prepeva več. Zbor se je predstavil z različnimi pesmimi, umetnimi, ljudskimi oz. narodnimi in zi-

Četrta razstava ZLDS za zlato paleto (FOTOGRAFIJA IN KIPARSTVO)
je bila 29.6. 2016 v Nazarjih. Člani društva LILA so oddali štiri dela,
ki so bila tudi izbrana za razstavo. Razstava je bila odprta 29. junija,
Anita Vozelj, Danijela Kunc in Jože Loc so prejeli certifikat kakovosti, Marjeta Mlakar Agrež pa pohvalo.
Med počitnicami pa v društvu nastajajo dela za letošnjo zadnjo Zlato paleto na temo z »ISKANJA«, ki bodo prinesla eksperiment e,
iskanja novih ali drugačnih načinov likovnega izražanja. V avgustu se odrasli člani srečujejo v novi učilnici vsako sredo ob 18. uri.
NAPOVEDUJEMO
VPIS v nove programe bo potekal v sredo, 7. septembra 2016 od
17. do 18. ure:
- v likovne delavnice za otroke (MALA LILA, CICI LILA) od 4. do
15. leta v sredo, 7. septembra 2016 od 17. do 18. ure in
- v likovne delavnice za odrasle, opozarjamo na novost: kiparstvo (les, kamen, kovina); DAN ODPRTIH VRAT DRUŠTVA LILA
bo v ponedeljek, 26. septembra 2016
Vabimo na:
- likovno razstavo PRIŠLI SMO V LITIJ v avlo dvorane KC Litija,
razstavljali bodo odrasli likovniki in mladi rod,
-o
 gled prostorov: likovne učilnice in ateljeja pod odrom.
Več informacij: F Društvo LILA ali e -naslov lilaatelje@gmail.com
Predsednica: Joža Ocepek

OB DESETLETNICI DRUŠTVA
DPM LIŠ DRŽAVNI PRVAKI
V KMEČKIH IGRAH
Na sončno soboto, 18.6.2016, so na Gradiščah potekale regijske kmečke igre, regije
Ljubljana z Zasavjem, v organizaciji DPM Hribci. Dekleti in fantje
so se pomerili v tradicionalni košnji in grabljenju ter 3 spretnostnih
igrah. Tretja igra se je imenovala Sajenje trte. Pri tej igri so morali fantje, z zavezanimi očmi, nositi dekleta na »štuporami« čez
poligon. Tekmovalka je imela v roki trto, ki jo je morala posaditi
v luknjo. Posaditi so morali 4 trte. Ko je trta posajena, jo je potrebno zaliti, zato se je naslednja igra
imenovala Zalivanje trte. Tekmovalci
so tekmovalkam v škornje nalili vodo,
te pa so jo morale čim več prinesti
skozi poligon ter jo brez pomoči rok
zliti v posodo. Zmagala je ekipa, ki je
prenesla največ vode. Zadnja igra je
bila igra presenečenja, za katero so
tekmovalci izvedeli ob pričetku iger.
Letošnje leto je bilo to Pajsanje hloda.
Dva tekmovalca sta morala s cepini
prestaviti hlod za njegovo dolžino v
najkrajšem možnem času.
Na regijskih igrah so nas zastopale
dve ekipi. Z zmago in 2. mestom sta ekipi pokazali in dokazali visoke cilje za državne kmečke igre, v letu društvenega jubileja . Po
igrah je sledila veselica z ansamblom Pojav.
Z zmago na regijskih kmečkih igrah smo si prislužili nastop na jubilejnih 30. Državnih in 9. Mednarodnih kmečkih igrah, ki so potekale
v soboto 9.7.2016. Tokratni gostitelji državnih iger so bili DPM Slovenske Konjice. Na igrah je sodelovalo 20 ekip od tega ena mednarodna ekipa, ekipa Kmetijsko gozdarske zbornice ter ekipa Zveze
slovenske podeželske mladine, za katero sta tekmovala tudi dva
člana DPM LIŠ. Mladi podeželani so se pomerili v 4-ih igrah, ki so
bile že poznane ter izvedene tudi na regijskih igrah (košnja, grabljenje, sajenje trte in zalivanje trte) ter v igri presenečenja, ki je bila,
kakor se spodobi za vroč poleten dan, prepojena z vodo.
V igri presenečenja se je morala ena tekmovalka postaviti v čeber z napolnjen z vodo. Druga tekmovalka je splezala na balo, kjer
je lovila premočene cunje, ki ji jih je metala tekmovalka iz čebra.
Tekmovalec, s plastenko na glavi, je moral skozi ovire do bale, kjer
je poskušal, samo s pomočjo rok, ujeti čim več vode v plastenko,
medtem ko je tekmovalka na bali ožemala cunje. Po minuti je moral tekmovalec, še vedno s plastenko na glavi, nazaj čez poligon in
nato zliti vodo v posodo. Nato so enako storili še preostali tekmovalci. Zmagala je ekipa, ki je uspela prenesti največ vode.

V paradnih in najpomembnejših dveh disciplinah na kmečkih igrah,
košnji in grabljenju, je naš kosec Aleš Šinkovec dosegel 4. mesto,
grabljica Petra Firm pa odlično 2.mesto. Tako sta nam pripravila odlično izhodišče za dobro končno uvrstitev. V preostalih treh
igrah so se vsi člani ekipe odločno borili in si priborili 1. mesto ter
naziv državnih prvakov v kmečkih igrah. Zmagovalno ekipo jubilejnih kmečkih iger so sestavljali: Aleš Šinkovec, Petra Firm, Saša
Biaggio, Miha Biaggio, Peter Dobravec in Žiga Moneta. Z zmago
smo si tudi priborili tudi organizacijo 31. državnih in 10. mednarodnih kmečkih iger, ki bodo 1.7.2017 potekale nekje na območju
Litijske ali Šmarske občine.
Mija Tomšič, tajnica DPM LIŠ

DRU Š T VA / ZANI M IVO ST I
Izlet upokojencev Gabrovka
Upokojenci Gabrovke smo šli dne 09.06.2016 na izlet v Belo krajino. Vseh udeležencev izleta nas je bilo 55.
Iz Gabrovke smo se peljali mimo Novega mesta do Jugorja pri Metliki. V gostilni Petra Badavinaca so nas postregli z belokranjsko pogačo in njihovo značilno pijačo
karampulo in nam predstavili
njihove značilnosti (pasoš in
vinojeto) za vožnjo po Beli krajini.
V Radovici smo obiskali osnovno šolo Brihtna glava in bili
njihovi učenci. Pouk je potekal
kot v letu 1950 z mično tovarišico naših let. Šolska ura je
hitro minila čeprav nas je tovarišica spraševala, kaj znamo in česa ne znamo. Med poukom smo
tudi zapeli belokranjske pesmi. Med poukom smo se tudi dobro
nasmejali. Šolska ura je hitro minila in že smo dobili spričevala.
Pouk smo zaključili z veliko smeha in dobre volje.
V Drašičah smo obiskali edinstveno vaško klet - sosedske zidanice, kjer smo imeli degustacijo vina. Poleg vina so nas postregli
tudi z belokranjsko pogačo.
V Rasilancah smo si
ogledali znamenite cerkve Tri fare.
V Metliki smo si ogledali znameniti grad in v
njem muzej.
Na koncu nam je malo
ponagajalo vreme, da
bi si ogledali še izvir in
skap Krupe.
Odpeljali smo se v Semič na dobro domače kosilo.
Hitro je minila naša vožnja nazaj v Gabrovko.
Za lepo vodenje izleta se moramo zahvaliti tajniku upokojencev Gabrovka g. Nacetu Zore
Za varno vožnjo je poskrbelo podjetje Sanditours iz Moravč pri Gabrovki.
Krajevna skupnost Gabrovka, nas je oskrbela z namizno vodo –
hvala.
Zapisala Ivanka Zgonc (foto: Milenko)

ZLHT - Regionalni center NVO
TUDI »NEVLADNIKI« GREDO V ŠOLO
Že 15 litijskih društev in
zavodov sodeluje v akciji
»NVO gre v šolo«, ki bo v začetku novega šolskega leta
potekala tudi v Litiji. Se jim boste pridružili tudi vi?
Predstavitev nevladnih organizacij iz lokalnega okolja za učence
Osnovne šole Litija bo potekala v okviru tedna otroka, v četrtek, 6.
oktobra, od 8.30 do 12.30. Okrogla miza za vodstvo šole in učitelje
ob 13. uri. Organizator dogodka je
ZLHT Regionalno stičišče NVO.
Namen akcije »NVO gre v šolo« je
predstavitev nevladnih organizacij
in njihovih dejavnosti, programov
in projektov učencem, staršem in
učiteljem. »Učence in njihove starše želimo seznaniti z različnimi
prostočasnimi dejavnostmi, z možnostjo aktivnega vključevanja v
lokalno okolje. Dejavnosti oziroma programe nevladnih organizacij
pa bi se dalo vključiti tudi v izvajanje šolskega učnega načrta,« je
pojasnila koordinatorka projekta Irena Planinšek iz ZLHT Regionalnega centra NVO.
Rokodelske in kulinarične delavnice, športne aktivnosti,
predstavitev društev
V šoli se bodo v okviru akcije »NVO gre v šolo« izvajale rokodelske,
kulinarične, glasbene in druge delavnice, na prostem bodo potekale športne aktivnosti, predstavitev dejavnosti gasilskih društev,
okoljevarstvene dejavnosti,…
Poleg programa za učence bo vzporedno potekala okrogla miza
s predstavitvijo dela nevladnih organizacij v lokalnem okolju, ki
bo namenjena učiteljem in predstavnikom
sveta staršev, da se
spoznajo z nevladnimi organizacijami in
njihovimi storitvami, z
možnostjo vključitve
učencev v prostočasne
dejavnosti ter izmenjajo mnenja in izkušnje.
Tako predstavniki nevladnih organizacij kot
ravnatelj Osnovne šole
Litija Peter Strle so pozitivno sprejeli pobudo s strani ZLHT Regionalnega centra NVO o izvedbi akcije »NVO gre v šolo«.
Še je čas, da se jim pridružite
Nevladne organizacije se lahko akciji še pridružijo. Prijave sprejemajo do konca avgusta 2016 preko spletnega obrazca. Več informacij lahko dobite na telefonski številki 059 927 619 ter na naslovu
info@consulta.si.
Med že prijavljenimi so po dejavnostih zelo različna športna, kulturna, umetniška in humanitarna društva in zavodi, denimo Prostovoljno gasilsko društvo Litija, Društvo Univerza za 3. življenjsko
obdobje Litija Šmartno (U3), Društvo upokojencev Litija, Karate
klub KENSEI, Žensko rokometno društvo Litija (ŽRD), Medobčinsko
društvo invalidov Litija in Šmartno pri Litiji, AERO klub Milan Gorišek Litija, Zavod za razvoj zavesti - družinsko gledališče Kolenc, Planinsko društvo Litija, Društvo litijski likovni atelje LILA, Tenis klub
AS, Kulturno društvo lutkovna skupina LILU Litija, Plesno športno
društvo NLP Litija, Rdeči križ Slovenije Območno združenje Litija in
Društvo za razvoj podeželja LAZ.
ZLHT - Regionalni center NVO

Avgust 2016
ZDRAVSTVENO PREDAVANJE
Vabimo vas na zanimivo predavanje z naslovom Naravni izvlečki za kostno- mišični
sistem in Sladkorni bolnik in izdelki za samozdravljenje katerega organiziramo skupaj
s podjetjem Pharm Swiss d.o.o., ki bo v torek
20.9.2016 s pričetkom ob 16.00 uri v predavalnici knjižnice Litija. Predavala bo ga. Tatjana Hribar.

OKREVANJE V DOLENJSKIH TOPLICAH

"Šola zdravega načina življenja", od 3.11. do 10.11.2016: ponudba vključuje:
•	tri dnevne aktivnosti vodene in diabetikom primerne telesne
vadbe /hidro gimnastika, vodna aerobika, vodna kardio vadba v
telovadnici, nordijska hoja ali vodeni sprehodi/,
•	Vsakodnevno kontrolo krvnega sladkorja, edukacijo vodenja
dnevnikov KS, dvakrat tedensko parno merjenje krvnega sladkorja ali šest točkovni profil- po odločitvi vodstva društva,
• Učno delavnico Zdrava prehrana za diabetike,
•	Dodatno še dve predavanji zdravnika oz. med. s. na temo preventive kardiovaskularnih obolenj.
ponudba še vedno vključuje:
•	namestitev v eno in dvoposteljnih sobah hotelov Kristal**** ,
kopalne plašče v sobah, pol ali polne penzione z varovalno prehrano za diabetike
•	možnost obročnega odplačila aranžmaja s plačilno kartico
(Maestro), 5 obrokov,
•	brezplačni avtobusni prevoz v zdravilišče in nazaj,
•	za tiste diabetike, ki želijo intenzivnejšo vadbo, bomo izvedli testiranje kardiovaskularne zmogljivosti in svetovanje o maksimalno priporočenih srčnih frekvencah pri vadbi po posebni ceni 25
EUR ter jim ponudili vadbo na kardio napravah.
7 pol penzionov v dvoposteljni sobi,+ ena malica dnevno
7 polnih penzionov v dvoposteljni sobi,+ dve malici dnevno

296,80 EUR
352,80 EUR

Navedene cene že vključujejo zgornjo mejo vseh popustov /35%
popust/, nanje ni moženo uveljavljati dodatnih popustov. Cene veljajo na osebo, turistična taksa ni vključena v ceno /1,27 EUR na
dan na osebo/. Doplačilo za 1/1 sobo je 8 EUR na dan.
Vsi, ki bi želeli opravljati fizioterapijo ali zdravniške preglede obveščamo, da se prijavite in dvignete napotnico oziroma delovni nalog
pri svojem zdravniku, na katerem mora obvezno pisati, da so
izvajalec Terme Dolenjske Toplice, zaradi 60- dnevnega čakalnega roka za izvajanje storitev, hkrati nam napotnice dostavite v
društveno pisarno najkasneje do 15.9.2016.
Ob prijavi za okrevanje je potrebno plačati 10 EUR akontacije
odpovednega rizika. Prijave zbiramo do 14.10.2016.
Društvo prispeva rednim članom 50,00 EUR, podpornim članom
pa 25,00 EUR, razen tistim, ki so to že koristili v spomladanskem
okrevanju.
SOCIALNI PROGRAM: Vsem članom, katerim mesečni dohodek
znaša manj kot 430 EUR /potrdilo o izplačilu mora biti priloga ob
prijavi/, prispeva društvo 100 EUR, ob pogoju, da prispevka niste
koristili v spomladanskem okrevanju.

MERJENJE SLADKORJA, KRVNEGA TLAKA,
HOLESTEROLA IN TRIGLICERIDOV

- V društvu bo merjenje v sredo 7.9.2016. in 5.10.2016 od 8.00
do 10.00 ure.
- V DU Šmartno bo merjenje v sredo 14.9.2016 od 8.00 do 9.00
ure.
- KGZ Litija bo merjenje v sredo 13.10.2016 od 8.00 do 12. ure,
- KGZ Šmartno bo merjenje v sredo 20.10.2016 od 8. do 12. ure.

KOPANJE V DOLENJSKIH TOPLICAH, STRUNJANU IN
ŠMARJEŠKIH TOPLICAH

Tudi v jeseni, vam nudimo nakup celodnevnih kopalnih kart (katere
veljajo tudi ob vikendih in praznikih).

TELOVADBA

Telovadba bo potekala v Športni dvorani Litija dvakrat tedensko,
po enakem urniku kot spomladi ponedeljek in sreda ob zadostnem
številu prijavljenih. Da bomo lahko konec avgusta potrdili rezervirane termine, prosimo vse zainteresirane udeleženke, da se prijavite
v društveni pisarni od 23.8.2016 dalje, da bomo lahko potrdili rezervacijo dvorane.

POHODI

1.9.2016
Litija- Velika planina Ivan Lamovšek Ob 7.00 uri avtobus
8.9.2016
Litija- Luštna pot
Jože Groboljšek Ob 7.00 uri
15.9.2016 Litija-Rakitovec
Lojze Hauptman Ob 7.00 uri avtobus
Litija-Jager-Sv.Plani- Ivan Lamovšek Ob 7.00 uri
22.9 2016 na
nad Trbovljami
29.9.2016 Litija-Trdinov vrh
Jože Groboljšek Ob 7.00 uri avtobus
Lojze Hauptman Ob 7.00 uri
6.10.2016 Litija-Vinogradniška
pot Lisec
13.10.2016 Litija-Brestanica
Ivan Lamovšek Ob 7.00 uri vlak
20.10.2016 Litija-Ulovka
Jože Groboljšek Ob 7.00 uri avtobus
27.10.2016 Litija-Nebeška gora Lojze Hauptman Ob 7.00 uri
Nadaljujemo z ustaljeno tradicijo in skupaj s člani MDI vsak
četrtek organiziramo pohode v naši bližnji in daljini okolici. Zbor
je po objavljenih urah, pred društveno pisarno. Pohodi se bodo
glede na vreme tudi prilagajali. Hodite na lastno odgovornost v
primerni obutvi in opremi.
Za pohode v okolici se obvezno prijavite v društveni pisarni najkasneje dan pred pohodom!!!
Za ostale pohode kot na primer Velika planina, Rakitovec, Trdinov vrh, Blejski vintgar kjer je zanimanje večje bo organiziran
avtobusni prevoz, zato se prijavite teden dni pred odhodom z obveznim plačilom akontacije.

PLAVANJE IN VADBA V BAZENU ŠMARTNO
V sredo, 7. septembra 2016 nadaljujemo skupaj z MDI plavanje in
vadbo v bazenu Pungart v Šmartnem pri Litiji od 16.00 do 17.00
ure. Vljudno vabljeni.

USTVARJALNE DELAVNICE

Naše ustvarjalne delavnice se pričnejo v mesecu oktobru. O
datumu začetka pokličite v društveno pisarno po 16.8.2016.
Vljudno vabljeni.
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DOHODNINA
Naše društvo je od oktobra 2007 uvrščeno med upravičence, kateremu lahko namenite del dohodnine za donacije – to je do 0,5
%. Gre za dohodnino, ki je obračunana državi in jo lahko namenite
društvu. S tem nam boste omogočili, da bo naše delovanje programsko še bogatejše.
Obrazce za 0,5% dohodnine lahko dobite v društveni pisarni. Lahko jih tudi posredujete svojim družinskim članom ali prijateljem.
Vsem, ki ste to že storili se najlepše zahvaljujemo.

PLAČILO ČLANARIN

Po pregledu naših evidenc ugotavljamo, da nekateri še niste poravnali članarine za leto 2016 zato vas prosimo, da to poravnate v
najkrajšem možnem času. Članarina za leto 2016 znaša 12 EUR.
V kolikor ste članarino že poravnali, se vam najlepše zahvaljujemo.

RAZNO
• NAROČANJE LISTIČEV ZA APARATE
Po društveni ceni. Pri prvem naročilu prinesite aparat s seboj!
September naročilo do 7.9.2016 - prevzem v sredo 14.9.2016
Oktober naročilo do 5.10.2016 - prevzem v sredo 12.10.2016

RAZNA OBVESTILA
•	Brezplačna zamenjava merilnikov je še vedno možna.
Vsi, ki imate merilnike za sladkor v okvari ali so stari, katerekoli
znamke jih lahko prinesete v društveno pisarno in vam jih bomo
BREZPLAČNO ZAMENJALI Z NOVIMI MERILNIKI.
•	Uradne ure: V mesecu avgustu so uradne ure samo v sredo od
8.00 do 11.00 ure. V septembru in oktobru bodo uradne ure
ponedeljek in sreda od 8.00 do 11.00 ure.
Društvo diabetikov Litija in Šmartno
Danijela Stojančič in Rudolfa Pogačar

Da mi slučajno kdo ne bo spet rekel, kdo pa je sploh ta,ta,…

EDUARD VEDERNJAK
Ker so nekje v Švici zaradi nevednosti Eduardovi prijatelji žalili Slovence, kako smo med drugo svetovno vojno samo čakali, da nas zavezniki osvobodijo, se je odločil, da bo našel dokaz, da temu ni tako.
S pomočjo kustodinje v Muzeju narodne osvoboditve Maribor Mire
Grašič sta naletela na avstralsko knjigo, ki jo bodo znali brati tudi
tujci: A Hundred Miles as the Crow Flies, by Ralph Churches. Več
o knjigi na- http://www.vace.si/Vranov let.htm. Knjiga je oda preprostim slovenskim ljudem in partizanom, ki so v tem primeru pomagali preko sto zavezniškim vojakom pri pobegu iz nemškega taborišča v Mariboru – v svobodo. Eduard je bil
tisti, ki nas je s pobegom seznanil, je pa tudi
avtor markirane mednarodne spominske poti
po območju, ki so ga takrat prehodili osvobojeni ujetniki. Na štirih ključnih območjih
je navdušil tudi organizatorje, ki na svojem
območju Vranovemu letu posvetijo tudi prireditev. Na GEOSS-u je avtorica prireditve Anka
Kolenc in se le-ta imenuje – Mednarodni dan
prijateljstva v zavezništvu na GEOSS-u, Vranov let v svobodo. Posvečena je Slovencem in našemu samozavedanju, pogumu, srčnosti in odličnosti. Prireditve so avgusta in septembra: pri želežniški
postaji Ožbalt, v Gornjem Gradu, na GEOSS-u, in na letališču Otok.
Na Eduardovo pobudo je nastalo pred dvema letoma Društvo Vranov let. Pogosto se odpravi s svojo družico Vilmo na izlet in skupaj
markirata del poti. Za svoje delo je dobil letos najvišje priznanje in
zahvalo Društva GEOSS, z lesenim kipcem GEOSS-a, z utemeljitvijo:
Eduard Vedernjak je s svojim projektom Vranov let, v katerega
je povabil tudi Društvo GEOSS in Družinsko gledališče Kolenc, z
nenehnim požrtvovalnim raziskovanjem, načrtovanjem in oblikovanjem rekreativnih oblik spominjanja, odprl nove vidike novejše zgodovine in mednarodne človeškosti, ki je bila v njej prisotna. Dodal
je svoj prispevek k temeljem srca Slovenije, ki utripajo z resnico in
z ljubeznijo. Kot naš lanskoletni nagrajenec, Vili Kos, je tudi Eduard človek, ki svoje poslanstvo namenja mlajšim rodovom, saj je
ob svojem delu tudi srčen vzgojitelj, ki se razdaja v poštenem in
klenem pričanju o eni najstrašnejših zmot v zgodovini človeštva, o
drugi svetovni vojni.
Rad imam Eduarda in vse nas!
Zvonček Norček
Podnapis k sliki: Markacija, ki nas bo
spremljala na pohodu (http://www.pdrustvo-litija.si/) z Dolenjske čez Savo s čolni
na prireditev na GEOSS-u 10. septembra
ob 14. uri. Tudi markacija je Eduardovo
delo.
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SPREHOD SKOZI ČAS!
ZAKLJUČIL SE JE PROJEKT OPEN
YOUR EYES AND EARS

S koncem meseca julija sta se od nas poslovila prostovoljec Connor
in prostovoljka Martina, ki sta od začetka oktobra 2015 sodelovala
na mednarodnem EVS* projektu Open your eyes and ears.
Glavnino svojega dela sta opravila na dveh osnovnih šolah, in sicer
Connor na OŠ Gradec in Martina na OŠ Gabrovka-Dole. Preko šolskega leta sta sodelovala pri različnih učnih urah in tako spoznala
učence omenjenih šol in delo v instituciji formalnega izobraževanja.
Za učence sta pripravila različne vsebine, preko katerih so spoznali
značilnosti in zanimivosti Avstrije in Irske, to sta namreč matični državi gostujočih prostovoljcev. S projektom kot je bil Open your eyes
and ears želimo krepiti solidarnost, multikulturnost in mednarodno
sodelovanje. Učencem iz našega okolja smo želeli ponuditi možnost
sodelovanja s tujimi prostovoljci in posredovati spoznanje, da je svet
majhen in da smo ljudje sicer različni a enakovredni, kljub temu, da
prihajamo iz različnih okolij in kultur. Preko sodelovanja pri različnih dejavnostih šole sta prostovoljca pomagala ustvarjati prijetno in
ustvarjalno okolje za mlade učence in učenke.
Del svojega dela pa sta opravila v Mladinskem centru Litija. Connor,
navdušen glasbenik, je pripravljal redne tedenske delavnice pod imenom Glasbeni petek, kjer so z drugimi mladimi glasbeniki iz našega
okolja sproščali svojo ustvarjalnost in pogled na svet naslikali z glasbo. Svoj obisk je Connor končal tudi s profesionalnim posnetkom svoje glasbe v žepu, za kar se zahvaljujemo Dejanu Bašu, Evgenu Malisu
Šuniju in Janku Kežarju, ki so mu pomagali pri snemanju.
Martina je pripravljala delavnice Ustvarjalni torki, kjer so z obiskovalci ustvarjalnost sproščali z barvicami, čopiči in glino. Ob koncu je
Martina pripravila tudi razstavo, kjer je na ogled postavila dela, ki so
nastala med omenjenimi delavnicami. Razstava bo na ogled do konca meseca avgusta, tako da imaš še čas, da si jo ogledaš.
Ker pa si v MCju ne znamo več predstavljati dela brez gostujočih prostovoljcev, ki vsako leto prinesejo nov, svež veter v naše vrste, se že
pospešeno pripravljamo na začetek novih projektov. Zaenkrat namignemo samo to: od oktobra dalje bo po Litiji zopet mogoče slišati nov
glas in čutiti nov veter – tokrat obarvan v barve Francije, Madžarske,
Nemčije in Španije. Da pa boš stalno na tekočem spremljaj naš FB
profil in našo spletno stran. *EVS – evropska prostovoljna služba je
del programa EU za mlade ERASMUS+

ZAKLJUČEK POLETJA V MCJU

Letos mineva 40 let od največjega uspeha NK Litija.
Leta 1976. ji je uspelo se prebiti v 1. Slovensko ligo.
Po mnogih poskusih je končno uspelo. Resnično so
bila 70 leta obdobje največjih uspehov kluba. Tako
so postali Jugoslovanski šolski prvaki potem , ko so v
Zagrebu slavili nad odlično zasedbo Zagrebškega Dinama. Izjemen
uspeh so dosegli tudi mladinci, ki so se tudi uvrstili v elitno mladinsko ligo Slovenije. Članska ekipa je bila sestavljena pretežno iz
domačih igralcev, treniralo se je zelo veliko, tudi 5x tedensko. Klub
je bil odlično voden, največji pokrovitelj je bila Predilnica Litija z
njenim direktorjem Jožetom Mirtičem, ki je bil tudi predsednik kluba. Upravni odbor je bil zelo dejaven, vsak je imel svoje zadolžitve,
ki jih je moral opraviti. Na lepo urejenem igrišču so se odigrale
nepozabne tekme, gledalci so imeli kaj videt. Zbralo se je tudi do
1300 gledalcev, na derbiju z Rudarjem iz Trbovelj je bilo prodanih
1000 kart Na tekme se je potovalo z avtobusi, seveda tudi 2 avtobusa navijačev z modro belimi zastavami. Evforija je bila popolna.
Člani in mladinci so nizali uspehe v najvišjih ligah, saj se je tudi na
mladinskih tekmah zbralo 500 gledalcev. Seveda smo imeli tudi
odlične pionirje in kadete, ki so tudi bili med najboljšimi.
Žal ta pravljica ni dolgo trajala. Zgodilo se je nekaj, kar se ne bi
smelo. Politika se je vmešala v šport in to je bilo za mnoge klube
pogubno. Tako smo že na polovici prvenstva zvedeli, da nas bodo
administrativno vrgli iz lige, dobesedno v rekreacijo. Obstali so
samo nogometni centri, kar žal Litija ni bila, saj so Trbovlje imele
večjo podlago. Tako je Litija padla v Zasavsko rekreacijsko ligo, kar
je pomenilo konec kvalitetnega nogometa v Litiji. Klub je bil skoraj
pred razpadom, a je nekaj igralcev sklenilo, da bo klub obstal. Kajti
kar kmalu so veljaki videli svoje zmote, ustanovili so območne lige,
kamor so vključili tudi Litijo, ki je opravičila svoj nastop in se kosala z vsemi. Tako, res so bila 70 leta zlata leta, a tudi precej črna.
Ponosni smo lahko na klub, ki ima tako svetlo preteklost, samo
upam, da bo tudi prihodnost ostala na nivoju. Upajmo, da se bodo
še igrale odlične tekme, da bodo tribune polne. Na koncu samo
še ena misel....če želimo uspešen klub, se je treba za barve kluba
boriti do konca....biti pripaden modro beli barvi....
Joško Nejedly

POVZETKI iz KNJIGE, ki je izšla ob 70-letnici
nogometnega kluba Litija (obdobje 1973–1977)

Poletje se preveša v drugo polovico, vendar v MCju še naprej delujemo s polno paro.
Vse glasbenike in glasbenike po srcu vabimo na zadnjo avgustovsko
delavnico. Z Domnom Malisom bomo bobnali od 22. do 24. avgusta.
Če uživate v ropotanju, lahko z Domnom spoznate osnovne ritme in
tehnike bobnanja. Zadnja razstava to poletje v MC Galeriji, bo v sredo 31.8. ob 19.00. Vabljeni na fotografsko razstavo najmlajše litijske
fotografinje, Flore Mete Mlakar. Zaključuje se tudi projekt Športno
poletje. Do konca avgusta lahko še brezplačno igrate tenis, odbojko,
nogomet in košarko. Z MCjem pa se lahko odpravite tudi na zadnji
kopalni izlet v Atlantis. 3.9. ob 12ih pa se lahko udeležite turnirja v
odbojki na mivki. Mešane ekipe trojk se bodo pomerile na igrišču
na Zgornjem Logu. Torej, izkoristite še zadnje avgustovske dneve. V
petek, 2.9., pridite v MC, na zaključno Skupno kuhno. Kuharska ekipa
MCja in KLIŠEja bo poskrbela za dobro voljo, jedačo in pijačo.

DELAVNICI GRAFITOV PRED KLIŠEJEM IN
MLADINSKIM CENTROM LITIJA

grafít - napis ali risba na zidu ali drugi javni površini, navadno narejen s pršilom: Grafiti so postali sodobno sredstvo sporočanja (SSKJ)
Gotovo ste opazili, da je Litija postala za odtenek bolj barvita. V
juliju in avgustu smo skupaj z mladimi organizirali grafitarsko delavnico Šprejmam #2. Letošnja delavnica je potekala v dveh delih,
in sicer v Klubu litijskih in šmarskih študentov ter na dvorišču Mladinskega centra.
Grafite smo ustvarjali pod budnim očesom in vodstvom izkušenih
mojstrov grafitiranja, ki so nam predstavili različne tehnike ustvarjanja grafitov. Grafitarska ekipa je skupaj z udeleženci delavnice
izdelovala šablone, s pomočjo katerih so kasneje nastali čisto pravi
grafiti. Naučili smo se kakšna je razlika med grafitom in vandalizmom in v lastnih dlaneh občutili, da je nastajanje grafita je dolgotrajen proces, zahteva veliko natančnosti in fokusa.
Najprej smo se lotili stene za Klišejem, kjer smo z mnogimi bravitimi grafiti osvežili teraso. V drugi polovici delavnice smo ustvarjali
na dvorišču Mladinskega centra, kjer smo prepleskali zid ob parkirišču. Po novem lahko parkirate ob EVS grafitu, Mavričnem samorogu, Darth Vaderju ali ob Bronxu, prav tako so novo podobo dobila
cvetlična korita. Domišlije, dobre volje in sprejev nam ni zmanjkalo,
zato smo majhno presenečenje pripravili tudi Rafting klubu Vidra.
Zdaj jim vrata čolnarne krasi vedra Vidra ;) Grafitarska delavnica se
je zaključila s piknikom in glasnimi basi, kot se za ulično subkulturo
spodobi - hvala JSKD, čevapčiči so bili odlični!

ODLIČNI BUKOVI BRIKETI

5.650,00 EUR

2008, teh. pregled: 02/2017, prev. 82809 km, be Letnik: 2005, teh. pregled: 11/2016, prev. 88541
ige kovinska barva, bencinski motor, 1364 ccm, km, srebrna kovinska barva, bencinski motor, 1150
66 kW (90 KM) ročni menjalnik (5 pr.), KLIMA
ccm, 53 kW (72 KM) ročni menjalnik (5 pr.), KLIMA

7.390,00 EUR

OB NAROČILU DO 30.09.2016
CENA Z DOSTAVO NA DOM LE: 175,00 €/tono
NAROČILA NA: 068-13-59-23,
MAIL: info@peletko.net

1.480,00 EUR

Opel Corsa Enjoy 1.2 16V Letnik: Renault Laguna Expression 1.9 dCi

2013, teh. pregled: 06/2017, prev. 96469 km, Letnik: 2002, teh. pregled: 04/2017, prev.
temno siva kov. barva, bencinski motor, 1229 235423 km, srebrna kov. barva, diesel motor,
1870 ccm, 74 kW, ročni menjalnik (5 pr.), KLIMA
ccm, 63 kW, ročni menjalnik (5 pr.), KLIMA

4.800,00 EUR
Opel Meriva 1.4 16V Essentia

LE MIZARSKI ODPADEK!

1.880,00 EUR

Opel Astra 1.4 16V Cosmo Letnik: Chevrolet Kalos 1.2 Direct A C

9.740,00 EUR
Opel Astra 1.7 CDTI Enjoy

Letnik: 2008, prev. 138352 km, srebrna kov. Letnik: 2013, teh. pregled: 01/2017, bela
barva, bencinski motor, 1364 ccm, 66 kW barva, diesel motor, 1686 ccm, 81 kW (110
KM), ročni menjalnik (6 pr.), KLIMA
(90 KM), ročni menjalnik (5 pr.), KLIMA

NA ZALOGI TUDI: Citroen C4 1.6i 16V SX, letnik 2006, srebrna kovinska

barva, bencinski motor, 3.450 eur; Opel Astra 1.4 Turbo Innovation, temno siva
kovinska barva, bencinski motor, 16.900 eur; Opel Astra 1.6 16V Club, temno
modra kovinska barva, bencinski motor, 770 eur; Opel Astra 1.7 CDTI Enjoy,
srebrna kovinska barva, diesel motor, 3.770 eur; Opel Corsa 1.4 Color Edition,
novo vozilo, pokličite za ceno; ter še nekaj testnih vozil.

ŠPOR T / DRU Š T VA
Sezona pred vrati…
Treningi so v polnem teku, 24.8. člani in mladinci
že igrajo predkrog pokala. Pokal bo dobra trening
tekma za prvo prvenstveno tekmo 27.8. in prav prvi
krog bo že članski derbi Kresnice – Litija. Ta vikend
začnejo tudi selekcije U-17, U-15 in U-13. Tudi U-19
in U-17 bosta izjemno močni ligi s 15 ekipami, kjer bodo tudi sosednje Zagorje, Trbovlje, Ivančna Gorica, Mirna, Trebnje. Seveda pa
je v zadnjih dneh do prvenstva največ dela z registracijami, sodniki,
tekmovanjem in pripravami na celoten jesenski tekmovalen del. Eni
igralci odhajajo, drugi se vračajo, tretji prihajajo in tako je povsod. Pri članski ekipi se veselimo povratka Litijana Denisa Kaltaka,
vključujejo se tudi že mladinci Dejan Gojić, Anes Rekanović, Kenan
Hajdarević , Benjamin Hasanagić, ki s svojim delom kažejo, da si
zaslužijo, da so zraven članske ekipe. Pri mladincih bodo ponovno
za Litijo nastopili Nace Bevc, Rok Možina, Matic Gospeti, ki so igrali
za združeno ekipo s Trbovljami. Usoda določenih v tem trenutku še
ni znana. Iščemo še rešitve prav pri vseh selekcijah v smislu popolnitve ekip in dvigu kvalitete. Ponovno se pogovarjamo o obuditvi
treningov za vratarje in izboljšanju pogojev za samo vadbo.
NK Litija pa slovi po fair play-u in povezuje sosednje klube in igralsko pomaga sosednji Jevnici, Kresnicam, Zagorju, Trbovljam z namenom, da se to vrača in da so igralci iz naštetih okolij prav tako
dobrodošli v Litiji. V preteklosti so Kresnice in Jevnica že ogromno
pomagale ekipi Litije pri združenih ekipah mlajših selekcij. Na takšen način dela računamo tudi v prihodnje, saj je to edina pot k
pravemu pristopu dela.
Naša naloga pa ostaja, da se v danih razmerah maksimalno potrudimo, otrokom v šolah ponudimo možnost vključitve v to športno
panogo in da se navadijo na treninge že vse od prihoda v šolo.
Naj že sedaj v imenu NK Litija povabim vse športne navdušence na
nogometne tekme NK Litija, tako doma, kot v gosteh. Skupaj bomo
močnejši z mislijo, da je nogomet v Litiji doma.
UO NK Litija
Gregor Zavrl, predsednik

Začnite novo šolsko
leto z NLP
Litijsko društvo NLP vabi na dneve odprtih vrat, ki bodo potekali 1.-2.9.2016
v prostorih STEKO. Zaplesali bodo lahko
najmlajši, kot tudi tisti, ki so mladi po srcu. Prva skupina, ki bo
otvorila sezono treningov je članska skupina Home alone, ki se
pripravlja na mednarodno tekmovanje. Člani so si nastop na tekmovanju priplesali na Državnem prvenstvu, kjer so dosegli odlično
4. mesto. Na intenzivnih treningih že pilijo svoje znanje in se pripravljajo na svetovno prvenstvo v street disciplinah, ki bo potekalo
15.-18.9.2016 na Sardiniji.

Vse zainteresirane še enkrat povabimo na dneve odprtih vrat, kjer
bo potekal tudi vpis novih članov. Več informacij na naši facebook
strani NLP Litija in naši spletni strani www.psdnlp.com .

Avgust 2016

Postani rokometašica!
Nova rokometna sezona je tik pred vrati,
zato Žensko rokometno društvo Litija dekleta
vseh starosti vabi, da se jim pridružijo v šoli
rokometa.
Prvi trening v novem šolskem letu za mini rokometašice bo prvi teden septembra v Športni dvorani Litija. Mlajše deklice, starejše deklice, kadetinje in članice pa
novo sezono začenjajo že sredi avgusta.
Rokomet je privlačen in dinamičen šport, ki vadeče nauči sprejemati zmage in poraze, spoznati ekipni duh in sodelovanje. Mini
rokomet je prilagojen za mlajše otroke do 10. leta starosti. Usposobljeni trenerji najmlajše za rokomet navdušijo preko igre in učenja
motorike, spodbudijo jih k rednemu gibanju in jih usmerijo v zdrav
življenjski slog.

Vadba mini rokometa za deklice, kot tudi za dečke, od 1. do 4. razreda poteka 2-krat tedensko v okviru podaljšanega bivanja v šoli.
Staršem tako ni treba skrbeti za prevoz na vadbo. Za nadobudne
mlade rokometašice od 5. razreda dalje pa se začne že nekoliko
resnejše delo, saj treningi potekajo 3-krat oz. 4-krat tedensko. Deklice pa svoj trud in uspehe na treningih že prikažejo na ligaških
tekmah.
Žensko rokometno društvo Litija združuje več kot 80 rokometašic,
od mini rokometašic do kadetinj in članic, ki že več kot 10 let dosegajo vidne športne uspehe.
Prijave in informacije: www.zrd-litija.si, info@zrd-litija.si oz. po telefonu 040 786 939.
ŽRD Litija

C. na Grmače 16, MORAVČE
(01) 723-18-68
• VELIKA IZBIRA ZLATEGA IN
SREBRNEGA NAKITA
• POPRAVILO RABLJENEGA NAKITA
•O
 DKUP ALI PREDELAVA ZLATEGA
IN SREBRNEGA NAKITA
• IZDELAVA NAKITA PO VAŠIH ŽELJAH
• IZDELAVA POROČNIH PRSTANOV
• PRODAJA NALOŽBENEGA ZLATA
• NIZANJE OGRLIC

TINA KRISTINA GODEC
ZMAGOVALKA TURNIRJA DO 18 LET
V ROGAŠKI
Tekmovalni tenis – domača tekmovanja
Tina Kristina Godec je zmagovalka Odprtega prvenstva do 18 let,
ki se je odvijalo v Rogaški. Čestitamo! Tina Kristina Godec, ki jo
trenira Denis Bovhan, je v Rogaški pospravila z vso konkurenco. V
finalu je visoko, s 6:1 6:1 ugnala Horvat Evo iz Ljubljana (TC-LJ) in
osvojila pokal za 1. mesto.
S pokalom za 3. mesto je na turnirju v Portorožu razveselil tudi
eden najmlajših tekmovalcev, osemletni Žiga Šeško, ki je kategoriji
do 10 let (torej med dve leti starejšimi!) odlično igral vse do polfinala, kjer je moral priznati premoč 1. nosilcu turnirja, Žiga pa je
osvojil 3. mesto. Bravo Žiga!
Gregor Kokalj na evropskem mladinskem prvenstvu do 18 let žal ni
uspel ponoviti uspeha Nastje Kolar in Nika Razborška iz leta 2011,
ko sta se domov vrnila kar s štirimi medaljami – zlato, srebrno in
dvema bronastima. Dolgo leto odsotnosti tekmovanj zaradi poškodbe je pustilo svoje posledice in Gregor, ki je sicer nedavno
postal državni prvak do 18 let, je na evropskem prvenstvu izgubil že
v 1. kolu in več kot očitno je bilo, da mu manjka nekaj mednarodnih
izkušenj.
Tekmovalni tenis –tuja tekmovanja
Nik Razboršek je
nanizal odlično serijo futures turnirjev z
nagradnim skladom
10.000 $ po Nemčiji
in Avstriji. Kar trikrat
je bil v četrtfinalu in
enkrat v polfinalu. V
četrfinalu je bil na
turnirjih v Saarbouisu,
Kramsachu in Welsu, v
pofinalu pa na turnirju
v Waltersdorfu. Tako
je Nik osvojil kar nekaj
novih ATP točk in se trenutno nahaja na 785. mestu ATP lestvice.
Nastja Kolar se je na turnirju z nagradnim skladom 10.000$ v
Avstriji uvrstila v 2. kolo, kjer pa je nato srečanje zaradi poškodbe
predala. Sedaj jo čaka nekajtedensko okrevanja, upa pa, da bo že
septembra znova v tekmovalnem pogonu.
VPIS V TENIŠKO ŠOLO AS
Tenis klub AS Litije vpisuje otroke od 5 do 11 let v teniško šolo
AS. Vpis bo potekal celoten september, treningi pa se pričnejo
takoj po vpisu. Poglejte si priloženo prijavnico in vabljeni v
naše vrste!

• adaptacije kopalnic
• zidarska dela
• rušitvena dela
• keramičarska dela
• polaganje tlakovcev
• polaganje granita

Ul. Mire Pregelj 4, LITIJA
(01) 899-53-93
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Z vstopom v višji rang tekmovanja so za nogometni klub tudi večje obveznost. Za tekmovanje
pod okriljem NZS je potrebno urediti igrišče,
garderobe in še posebej varnost igralcev ob
prihodu in odhodu z igrišča. Tako smo s prostovoljnimi akcijami uredili igrišče, ki smo ga
morali odmakniti od varovalnih ograj, postavili nove kabine za igralce in delegata, postavili zaščitne mreže ob
poti na igrišče in zagotovili premične ograje. V obdobju enega leta
pa moramo s pomočjo občine zgraditi nove garderobe, ki bodo
ustrezale predpisom NZS. Če nam to ne uspe se lahko zgodi, da po
enem letu ostanemo brez tako težko pričakovane 3.lige. Temu sledi
tudi obvezna piramida mlajših selekcij, ki jih na srečo že imamo.
Zato že vse skupine pridno in zavzeto trenirajo, saj se tekmovanja
začenjajo že v avgustu. V članski selekciji je prišlo tudi do manjših
sprememb. Nekaj igralcev je namreč odšlo igrat v tujino, nekaj pa
jih je prišlo, da se preizkusijo v tem tekmovanju.
Tudi mlajše selekcije se pripravljajo na začetek nove sezone, zato
vabimo še vse tiste otroke, ki bi si želeli igrati nogomet, da se pridružijo našim vadbam na igriščih. Informacije lahko dobite vsak
dan po 17 uri v športnem domu Jevnica.
Vse, ki vas zanima nogomet vabimo, da si ogledate nogometne tekme nogometašev v prihajajočem jesenskem delu in jih spodbujate
k uspešnim rezultatom. Obvestila kdaj so tekme bodo na oglasnih
prostorih v Jevnici in okoliških krajih.
za NK Jevnica
Marjan Medved - Medo

Si kot sonce življenja sijal,
za vse svoje ljubezen razdal,
odslej boš kot zvezda svetleča,
naj ti na nebu dana bo večna sreča.

Ostalo je toliko neizrečenih misli, besed in želja.
Ponesel si jih s sabo na drug svet ….
Spomini so kot iskre, ki pod pepelom tlijo,
a ko jih razgrneš, vedno znova zažarijo.

Z A H VA L A
Mnogo prezgodaj se je od nas poslovil ljubljeni sin in bratec

VID VERBAJS
z Mamolja.
6.12.2007 – 21.7.2016

Z A H VA L A
Ob smrti naše mame, babice in prababice

Frančiške Vek
1912 – 2016

V S P O M IN
Minilo je žalostno leto od kar je nas zapustil naš

ROMAN PLANINŠEK
22.2.1954 – 8.8.2015

Ob boleči izgubi našega Vida se iskreno zahvaljujemo sorodnikom, prijateljem, krajanom, znancem, sodelavkam ter sodelavcem, sošolkam in
sošolcem za izrečena sožalja, podarjeno cvetje ter sveče. Posebno se
zahvaljujemo dr. Majdi Samastur, dr. Milojki Juteršek, patronažni sestri
Karmen Šifrer, Pediatrični kliniki Ljubljana, pevcem MVS Lipa, župniku
Andreju Rovšku, učiteljici Bernardi Kralj in ravnatelju Albertu Pavliju za
lepe poslovilne besede.
Iskrena hvala vsem, ki ste nam v težkih trenutkih stali ob strani, nas
podpirali ter Vida spremljali na njegovi poti k zvezdicam.

se zahvaljujemo vsem, ki ste ji pomagali v času njene bolezni, še posebej vsem zaposlenim v Domu Tisje.
Iskrena hvala tudi pogrebni službi KSP Litija, g. župniku Jožetu Tomšiču
in pevskemu zboru »Spomin« za lepo izveden pogrebni obred ter vsem,
ki ste jo pospremili na zadnji poti, nam izrekli sožalje in podarili cvetje
ali sveče.

Hvala vsem, ki se ga spominjate,
postojite ob njegovem grobu, mu prižigate sveče
in ga ohranjate v lepem spominu.

Mami Klara, ati Jože, sestrici Neža in Iza

Vsi njeni

Vsi njegovi
V naših srcih še naprej živiš,
zato pot nas vodi tja,
kjer v tišini spiš.
Tam lučka ljubezni vedno gori
in tvoja dobrota ter nasmeh med nami živi.

Oko zaprem,
v spominu vedno znova tebe uzrem.
Nikjer te ni in to boli…
Spomin na tebe večno bo živel,
nikoli ti zares od nas ne boš odšel,
v naših srcih večno boš živel.

Čeprav tvoj glas se več ne sliši,
beseda tvoja v nas živi,
povsod te slišimo mi vsi,
med nami si.

V S P O M IN

Z A H VA L A

V S P O M IN

V mesecu septembru bo minilo 10 let
odkar nas je zapustil naš dragi

Mnogo prezgodaj nas je zapustil naš dragi mož,
oče in dedek

26. avgusta bo minilo eno leto odkar nas je mnogo prezgodaj
zapustil naš dragi

PAVEL RESNIK

MARJAN ŽLAHTIČ

iz Kresniških Poljan.

1962 – 2016
iz Zgornje Jablanice.

TINE PENČUR

Hvala vsem, ki se ga spominjate z lepo mislijo
in mu prižigate svečke.

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in
znancem za izrečena sožalja, tolažilne besede, cvetje in sveče. Hvala
pevcem, gospodu župniku in vsem, ki ste našega Marjana pospremili
na njegovo zadnjo pot.

Hvala vsem, ki ste ga imeli radi, ga ohranjate v lepem spominu,
mu prižigate sveče in postojite ob njegovem grobu.

Vsi njegovi

Žalujoči: žena Helena, sinova Aleš z družino in Miha

Vsi njegovi

Čeprav sta odšla od nas,
nista daleč.
V naših srcih je spomin
na vaju ostal živ in boleč.
Je utihnila harmonika…

rojen 6.11.1946
iz Spodnjega Hotiča.

Glej zemlja si je vzela, kar je njeno.
A kar ni njeno, nam ne more vzeti.
In to, kar je neskončno dragoceno,
je večno in nikdar ne more umreti.

V S P O M IN
Minilo je 27 let
odkar nas je zapustil naš

Minilo je 20 let
odkar nas je zapustil naš

Z A H VA L A

Tragično in nepričakovano se je ustavilo srce ljubljene žene,
neskončno dobre mame in hčerke

V 95. letu starosti je Stvarnik poklical k sebi našo drago mamo,
babico in prababico,

ZDENKE ŠKRINJAR

Ano Grom

15.03.1961 – 15.07.2016

MARTIN
BORIŠEK ml.

in

1.8.1949 – 6.7.1989
Cerovica

MARTIN
BORIŠEK

10.8.1910 – 5.8.1996
Mamolj

Hvala vsem, ki se ju spominjate, postojite ob njunem grobu
in jima prižigate sveče.

Za vsestransko in nesebično pomoč se iskreno zahvaljujemo krajanom
Verneka, najinemu sorodstvu, številnim prijateljem, gasilskim tovarišem
iz PGD Ribče, bivšim sodelavcem iz Amaranta in Policijske postaje Litija.
Iskrena hvala PGD Ribče, Jevnica, Kresnice in Hotič, Adriani Cividini za
poslovilne besede, g. župniku Štefanu Pavliju, pevcem Lipe in trobentaču, zahvala vsem, ki ste se poslovili od naše Zdenke, jo pospremili na
njeni mnogo prerani poslednji poti in darovali cvetje in sveče. Hvala
tudi vsem, ki nam stojite ob strani v teh težkih trenutkih.

Vsi njuni
Mamolj, Jablanica, Ljubljana
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roj. Šraj.
30.10.1921 – 19.7.2016

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem in znancem za
izrečeno sožalje, cvetje, sveče in darove za maše ter vsa dobra dela.
Posebej se zahvaljujemo litijskim pogrebcem, pevcem in g. župniku
Jožetu Tomšiču za spoštljiv obred in lepo sveto mašo. Hvala vsem, ki ste
jo pospremili na njeni zadnji poti.
Hvala vsem, ki ste imeli mamo Ančko (Grumovo mamo) radi
in se jo boste spominjali.
Vsi njeni

Neutolažljivi mož Slavko, sinova Aljoša in Andraž in mama Terezika

Vsi, ki radi jih imamo,
nikdar ne umro,
le v nas se preselijo
in naprej, naprej živijo.

www.gostilnakovac.si
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MALICE
“KOLIKOR
LAHKO POJEŠ”

Od nas se je poslovila, a ostala v naših srcih naša draga mami,
mama in prababica

ANA PIKL

rojena Sluga
24.7.1930 – 9.8.2016.

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in
znancem, ki ste se v tako velikem številu poslovili od naše mame, darovali cvetje, sveče, za svete maše in izrečena sožalja. Zahvaljujemo se
zdravstvenemu osebju ZD Litija in Bolnišnici Trbovlje za skrb in nego.
Hvala gospodu župniku za opravljen obred in pevcem Mlade Lipe za
zapete pesmi na pogrebu in v cerkvi.

Vsi njeni

PRENOČIŠČA

juha, enolončnica,
solata in ostale jedi
iz menija malic

OTROŠKA IGRALA

Cena malice:
4,90 EUR

Vabljeni v večjo in prenovljeno dvorano za zaključene družbe, POROKE, obletnice do 200 oseb ...

OBVESTILA / KR IŽAN KA
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NE P R EMIČNINE
PRODAM zazidljivo parcelo

v izmeri 1.500 m v Šmartnem pri Litiji
(Možna delitev parcele).
Informacije: 031/794 473, 031/630 931.
2

PRODAMO hišo-vilo, dvonadstropno z mož
nostjo mansarde v Šmartnem pri Litiji. Cena
145.000 EUR. Več informacij: 041 810 844.

dom tisje
ŠPANSKI DNEVI V DOMU
STAREJŠIH TISJE

V mesecu juliju so Dom Tisje, enoto v Litiji in matični dom, obiskali mladi prostovoljci iz Španije,
večinoma iz Madrida, njihovega glavnega mesta.
Tako po špansko, z malo zamude, hrupno, širokega nasmeha in z
vetrom v laseh, so mlade španske prostovoljke popestrile naše dopoldneve z zanimivimi delavnicami.
Ob španski glasbi, učenju plesnih korakov flamenka in makarene
ter prepevanju španskih pesmi, je dopoldan prehitro minil. Zanimivo in prijetno je bilo, ko smo se učili španskih besed. Ponavljali
smo ter si lomili jezik ob besednih frazah: Mi nombre es (ime mi
je), Buen dia (dober dan), Yo vivo
en ( živim v),...
Po naši hiši pa je
zadišalo tudi po
okusni španski kuhinji. Skupaj smo
pekli empanade
ter pripravili ocvrte paličice iz kuhanega testa. Španci
so jim nadeli ime
»kurkos«. Jed pa
postrežejo ob kavi ali pa s hladno juho in solato. Zelo slastni, pa
so bili tapasi. To so majhni preprosti prigrizki, ki so odvisni od naše
lastne domišljije in denarnice.
Zadnji dan druženja z mladimi špankami, smo ob diapozitivih spoznavali njihovo deželo, čudovite plaže, mestne in kulturne znamenitosti, njihove narodne noše in kulinariko.
Prijetno je bilo skupno druženje in poslušanje španskih besed na
naših hodnikih.
Gostjam je bila Slovenija zelo všeč. Obljubile so, da se bodo še kdaj
vrnile in dodale, da bodo odslej še raje navijale za španski nogometni klub »Atletico«, saj v golu stoji »zelo, fejst fant, Jan Oblak.«
Stanovalka Doma Tisje, enota Litija

SEČNJA IN SPRAVILO LESA

Izvajamo sečnjo in spravilo lesa.
Les tudi odkupujemo in izdelujemo gozdne poti.
Po dogovoru možen tudi odkup na panju.
Gozdarstvo Primož Žunter s.p.
Mala sela 5b, 1252 Vače, gsm: 041 244 274
zunterprimoz@gmail.com

TOREK, 13.9.2016, ob 16.uri

nagradna križanka
Podarite odvečne knjige,
priročnike. Pokličite, pridem
z veseljem, jih odpeljem in
ohranim.  030 996 225

sestavil:

TISOČ Z
RIMSKO
ŠTEVILKO

KUPIM razne stare predmete, odlikovanja, medalje, značke, bajonete,
čelade, sablje, uniforme,
stare razglednice, kipce, slike, nakit, kovance,
knjige in druge starejše
drobnarije, ki jih morda
ne potrebujete več.
 051 740 430

Jože Vizlar številka: 189
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Težje besede: AMIKT, BELI, TANTO, RAMSTEK,
KOLIKA, CAT
Izžrebanci križanke iz meseca JULIJA 2016 bodo prejeli
reklamno majico Tiskarne ACO. Nagrajenci bodo prejeli
majico v Tiskarni ACO, Litija.

1. Nada Setničar, CKS 18, Litija
2. Andreja Bučar, Gobnik 27, Gabrovka
3. Ani Prosenc, CKS 9, Litija

Nasveti za izboljšanje varnosti občanov
Policisti pri svojem delu, kljub večkratnim opozorilom in svetovanju
občanom glede samozaščitnih ukrepov ugotavljamo, da še vedno prihaja do drznih tatvin na našem območju. Tarče teh tatvin pa so v
glavnem starejši ljudje v dopoldanskem času in sicer v bolj oddaljenih
predelih našega območja, kot so Golišče, Veliki vrh, Štanga, Moravče
pri Gabrovki, Dole pri Litiji, Polšnik. Osumljenci pod pretvezo (odkup
odpadnega materiala, zaprošajo za vodo, čisto »navaden« pogovor o
urejenosti okolice hiše, ponujajo prodajo raznih priročnih predmetov
ipd), zvabijo iz hiše, tako da oškodovanec nima več nadzora nad objektom in preusmerijo njegovo pozornost s pogovorom. Medtem drugi
storilec ali več, vstopi/jo v notranjost, od koder v večini primerov odtujijo denar, nakit ali druge vrednejše predmete. Da so bili okradeni,
pa opazijo šele več ur po dogodku.
Občanom svetujemo, da naj poskušajo imeti pod nadzorom osebe,
ki so prišle do njih nenapovedano, naj jih brez potrebe ne vabijo v prostore in naj vedno zaklenejo hišo, objekt…. Ključ naj vzamejo s seboj
pa če tudi »stopijo samo za vogal«. Ob tem pa naj bodo pozorni na
izgled oseb, znamko, barvo in reg. št. vozila, s katerim so se pripeljali,
ipd. V kolikor občan kljub temu postane žrtev kaznivega dejanja, naj
takoj obvesti policijo na številko 113.
Prav tako opažamo, da vozniki tudi v oddaljenih naseljih naših občin,
kot so Gradiške Laze, Zavrstnik, Kresnice, Jevnica… pogosto kršijo cestno prometne predpise, zlasti kar se tiče prehitre vožnje z vozili skozi
ta naselja. Večinoma pa gre to za naselja, kjer prebivajo tudi mlade
družine z otroci, kateri pa so na in ob cesti še bolj nepredvidljivi. Policisti bomo v okviru zmožnosti večkrat nadzirali hitrost vožnje tudi
po teh naseljih. Vse udeležence v cestnem prometu pa hkrati opozarjamo, da se nezadržno bliža tudi novo šolsko leto, kjer bodo naši
najmlajši vsakodnevno obiskovali šole in vrtce, zato je potrebna še
večja pozornost in pa strpnost za naše najmlajše, ter da jim vsi skupaj
zagotovimo, da gredo v šolo in domov varno.
komandir policijske postaje, Mag. Marjan TURNŠEK

Javno glasilo OBČAN
Javno glasilo OBČAN je vpisano v evidenco javnih glasil
pri Ministrstvu za kulturo RS pod zap. št. 1638.
Časopis prejemajo vsa gospodinjstva v občini Litija.
Izdajatelj: Tiskarna ACO - Mitja Jovanovič s.p.,
CDK 39, 1270 Litija, TEL: 01/898-38-43
• Glavni in odgovorni urednik: Sašo Jovanovič
• Grafična priprava in tisk: Tiskarna ACO, Litija
Naklada 5800 izvodov.
Občan je glasilo, v katerem so objavljeni prostovoljni prispevki
avtorjev, ki niso novinarji. Uredništvo Občana in Tiskarna ACO ne preverjata objavljenih informacij in ne odgovarjata za točnost podatkov.

SRBSKO
MOŠKO
IME

Ime in priimek:
Ulica:
Pošta:
Telefon:

Rešeno križanko pošljite do 8.9.2016 na naslov uredni
štva. Izžrebali bomo 3 reševalce, ki bodo prejeli stenski
koledar 65 let mesta litije. Tiskarne ACO. Nagrajenci
bodo prejeli koledar v Tiskarni ACO, Litija.

Tel.: 01 896 32 41

KGZ LITIJA Z.O.O.

Tel.: 01 896 32 49

TC AGROMARKET Litija

PC DOM MARKET Šmartno

SOBOTA: 7.00-14.00

SOBOTA: 7.00-17.00

DEL. ČAS: PON.-PET.: 7.00-19.30

DEL. ČAS: PON.-PET.: 7.00-19.30

"PREDSEZONSKA AKCIJA KURJAVE !!!"
• LESNI PELETI
"HAS"
razred A1
3,45 € /vrečo
oz. 230 € /tona

• LESNI PELETI
"RED DEVIL"
razred A2
3,21 € /vrečo
oz. 214 € /tona

• DRVA ZA KURJAVO, ŽAGANA (1,8 m3) – 119,90 € / paleta
CENE VELJAJO OB PALETNEM NAKUPU!

AKCIJA !!!
• JUPOL, 16 l ................. 22,90
• JUBOLIN, 25 kg .......... 15,59
• CEMENT, 25 kg ........... 2,43
• APNO, 25 kg ................ 3,85

€
€
€
€

TC SUPERMARKET
"NAJUGODNEJŠI NAKUP"

• SLADKOR BELI, 25 kg ...... 0,73€/kg
• OLJE SONČNIČNO, 1 l ........... 1,19 €
• OLJE OLIVNO EX. V., 1 l ......... 4,99 €
• MLEKO TRAJNO, 1 l ................. 0,59 €
• NAPOLITANKE, 700 g ........... 1,59 €
• KREM BANANE, 17-pak ....... 1,29 €
• ČOKOLEŠNIK, 500 g ............. 2,79 €
• LESNO OGLJE, 3 kg .............. 2,29 €
• PERSIL, 2,1 kg ....................... 4,99 €
• ARIEL FAMILY, 9,1 kg ......... 18,90 €
Dobrodošli!
TC SUPERMARKET ODPRTO: PON.- PET.: od 7.30 do 20.00 │ SOBOTA: od 7.30 do 19.00 │ NED.- PRAZ.: od 7.30 do 11.30
PC ŠMARTNO ODPRTO: PON.- PET.: od 6.00 do 19.30 │ SOBOTA: od 6.00 do 18.00 │ NED.- PRAZ.: od 7.30 do 11.30

V Litiji, Praprošče, ugodno prodam parcelo cca 350 m2, vključno z gradbenim dovoljenjem!
Na voljo sta še dve parceli.
Cena po dogovoru.
Možnost nakupa tudi obeh parcel
(1014 m2).
Info na: 041-651-802 ali
031-693-330
(Nadaljevanje s 1. strani)

PO DESETIH LETIH TOČA PONOVNO PUSTOŠILA V LITIJI

Veter je delno odkril »Premkov« hlev, pri litijskem pokopališču izruval smreko in jo vrgel preko
cestišča, na Partizanski cesti nasproti Zdravstvenega doma Litija je vrglo smreko na stanovanjsko
hišo. Na Graški cesti je iz dvorišča stanovanjske hiše
Jere dvignilo »Tranpolin« in ga po zraku prenesel cca
200 m nad sadovnjakom PREMK Karla na sosednji
travnik.
Ko se je vreme umirilo pa so se že pokazale prve posledice uničujočega neurja. Kupi toče na vrtovih, ceste in travniki zasuti s točo, zamašeni odtočni kanali,
zaradi česar je voda preko vozišča vdrla na dvorišča.
Prave posledice pa so se pokazale naslednje jutro.
Razkrita streha na hlevu last Premka na Graški cesti Pločniki, cestišča in travniki so bili prekriti z debelo
plastjo listja, tako rekoč cestišča in pločniki so ozeleneli. Sadovnjaki so ostali skoraj brez listja, na sadju pa so
ostali poškodovani sadeži v kolikor jih že med neurjem ni
zbilo z drevja. Polja s posejano koruzo so dajala videz kot
bi jih nekdo obsekal, ostala so sama stebla brez listja iz
njih pa so štrleči storži.
Takšen je bil pogled na naravo, ki ga je povzročilo 10 minutno petkovo neurje s točo, ki je zajelo mesto Litija, Podšentjur, Breg in Tenetiše.
Spoštovani krajani Litije morda se še nekateri spominjate hudega neurja s točo 1994 leta nato
neurja s točo (veliko kot zidaki) leta 2006, ki je povzročila škodo na poljščinah, sadovnjakih in vrtovih, posebno pa je poškodova
la ogromno strešnih kritin. Iz
navedenega lahko sklepamo,
da ta naravna nesreča prihaja k nam v središče Slovenije
skoraj bi lahko rekel v 10 let
nih intervalih.
Žal škoda, ki je nastala se ne
da oceniti, kajti posledice v
sadovnjakih in trti se bodo poznale tudi v naslednjem letu,
največ škode pa so trenutno
utrpeli kmetje na koruznih posevkih, posevkih ajde in travinjah. 
Ciril Golouh

