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novice iz občine litija
VABILO na javno razpravo

Prispevke pošljite do 08.11.2016 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.

o pripravi Dolgoročnega razvojnega
programa občine Litija 2016-2022
OBČINA LITIJA

Spoštovane občanke in občani!

Vabimo vas na javno razpravo o pripravi
Dolgoročnega razvojnega programa občine Litija
2016-2022, ki bo potekala v veliki sejni sobi Občine Litija,
dne 26. oktobra 2016, ob 17.00 uri.
Veselimo se ustvarjalnega srečanja z vami.
Župan Občine Litija
Franci Rokavec

Vabimo vas,
da si od 8. do 11. novembra 2016
ogledate predstavitev društva in
razstavo sadja v avli Občine Litija
Razstava bo odprta:
torek, sreda, četrtek od 8. do 15. ure
in v petek do 13. ure

OBVESTILO

Vse občane obveščamo, da bodo tudi letos ob
Dnevu spomina na mrtve, 1. novembru, žalne
svečanosti pri grobiščih in spomenikih padlih po
naslednjem časovnem razporedu:
1. V Štangi pri spomeniku NOB,
v četrtek 27.10.2016 ob 11. uri
2. V Kostrevnici pri spominski plošči NOB,
v petek 28.10.2016 ob 10. uri
3. Na Primskovem pri grobišču NOB,
v petek 28.10.2016 ob 11. uri
4. Na Savi pri spomeniku NOB,
v petek 28.10.2016 ob 14. uri
5. V Gabrovki pri grobišču NOB,
v petek 28.10.2016 ob 11.30 uri
6. V Jevnici pri spomeniku NOB,
v petek 28.10.2016 ob 17. uri
7. V Kresnicah pri spomeniku NOB,
v petek 28.10.2016 ob 18. uri
8. Na pokopališču v Šmartnem pri
Spomeniku žrtvam 1. svetovne vojne,
v ponedeljek 31.10.2016 ob 14.15 uri
9. V Šmartnem pri spomeniku NOB,
v ponedeljek 31.10.2016 ob 15. uri
10. V Litiji pri spomeniku NOB,
v ponedeljek 31.10.2016 ob 16. uri
11. Na Sp. Logu pri spomeniku NOB,
v ponedeljek 31.10.2016 ob 18. uri
12. Na Polšniku pri grobišču NOB,
v nedeljo 30.10.2016 ob 11. uri
13. Na Vačah pri grobišču NOB, na poko
pališču, v nedeljo 30.10.2016 ob10. uri
Vse občane vabimo, da se udeležite žalnih sloves
nosti v čim večjem številu in s svojo prisotnostjo
počastite spomin na padle v NOB.

ZB za vrednote NOB, Litija-Šmartno

(nadaljevanje na 2. strani)

VABIMO V JEVNICO NA PRIREDITEV
»V HVALEŽNOST JESENI«

Tudi letos Vas vabimo na tradicionalno prireditev »V HVALEŽNOST
JESENI«, letos že petindvajseto po vrsti, ki bo v nedeljo, 6. novembra 2016, v Jevnici. Vabimo vse, ki želijo predstaviti svoje kmetijske ali
vrtičkarske pridelke ter domače prehranske izdelke, da le-te prinesejo za
razstavo »NAJ PRIDELKOV«. Organizatorji prireditve jih bodo sprejemali
v soboto, 5. novembra 2016, od 15. do 18. ure. V nedeljo, 6. novembra
2016, bodo razstavljeni pridelki in izdelki od 9. ure naprej na ogled obiskovalcem, hkrati pa bo potekala tudi ponudba najrazličnejših pridelkov na
stojnicah pred zadružnim domom (zainteresirani za ponudbo na stojnicah
naj pokličejo Štefana Trebca, GSM: 041 547 186). Osrednja prireditev s
podelitvijo priznanj za »NAJ PRIDELKE« bo v nedeljo, 6. novembra 2016,
ob 15. uri v dvorani zadružnega doma v Jevnici.
Pred tem (ob 14. uri) bo tudi krajša slovesnost ob otvoritvi prenovljenega
mosta čez reko Savo v Jevnici.
Vljudno vabljeni!
KUD JEVNICA

in

Vabita

Občina Litija
					
na odprtje

občina
Dol pri Ljubljani

prenovljenega mostu v Jevnici.

V nedeljo, 6.11.2016 ob 14. uri.
Po krajšem kulturnem programu, ste vsi udeleženci
vabljeni na prireditev z družabnim srečanjem,
v zadružni dom v Jevnici.

Vrhunski glasbeni dogodek v Litiji!

KONCERT

Los Cantantes de Manila Filipini
in

Zbor sv. Nikolaja Litija
22. OKTOBER, OB 20.00 v cerkvi Sv. Nikolaja v Litiji
Oba zbora se pripravljata na mednarodno
zborovsko tekmovanje v Tolosi (Španija).
S prostovoljnimi prispevki bomo pomagali
filipinskemu zboru pokrivati stroške bivanja v Sloveniji.
Vljudno vabljeni!

UPRAVNA ENOTA LITIJA SE JE PRESELILA
Spoštovane občanke in občani!
Obveščam vas, da se je Upravna enota Litija preselila v prostore bivše davčne uprave v Litiji, ki so v lasti Republike Slovenije. Naš nov naslov je Ulica Mire Pregljeve 4 v Litiji. V prostorih Upravne enote Litija gostuje, enkrat tedensko (sreda
od 7h do 17h), tudi FURS - Finančna pisarna Litija. Uradne
ure upravne enote pa ostajajo nespremenjene.

Slikarska
razstava
Ivane Horvat
v Litiji
V avli Občine Litija je nekoč
naša sokrajanka iz Velikega
Vrha pri Litiji Ivana Horvat
postavila na ogled svoje
slikarske mojstrovine, med
katerimi so med drugim tudi
spomini iz Litije, npr. star lesen most čez Reko Savo.
(več na 3. strani)

Salon pohištva
Valvazorjev trg 15,
(stari del mesta Litije)
Tel.: +386 40 210 634
dragan.trninic@gmail.com
www.mizarstvo-javor.com

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

Odpiralni čas:
Od pon.- pet.: 8.00-19.00, Sobota: 8.00-12.00
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PRIČETEK OBRATOVANJA NOVIH ZBIRNIH
CENTROV ZA KOMUNALNE ODPADKE
Javno podjetje Komunalno stanovanjsko podjetje Litija d.o.o.
obvešča občane občine Litija in občane občine Šmartno pri
Litiji, da s 01.12.2016 pričneta obratovati nova zbirna centra
za ločeno zbiranje komunalnih odpadkov. Pretovorna postaja
z zbirnim centrom Širjava pri Ponovičah preneha z obratovanjem. Občane obeh občin obveščamo, da na lokaciji Širjava od
01.12.2016 dalje ne bo več mogoče oddajati komunalnih odpadkov.
Na območju občine Šmartno pri Litiji se odpira povsem nov
zbirni center za komunalne odpadke na naslovu Grumova 6 a,
1275 Šmartno. Občani boste lahko posamezne frakcije komunalnih odpadkov oddajali v obratovalnem času in sicer:
• Torek med 8:00 in 12:00 uro,
• Četrtek med 12:00 in 16:00 uro in
• Sobota med 8:00 in 12:00 uro.
Na območju občine Litija pa se ureja lokacija na Ponoviški
cesti 15, 1270 Litija, kjer je že urejena zbiralnica za nevarne
odpadke. Občani boste lahko posamezne frakcije komunalnih
odpadkov oddajali v obratovalnem času in sicer:
• Ponedeljek med 8:00 in 12:00 uro
• Sredo med 13:00 in 17.:00 uro in
• Petek med 12:00 in 16:00 uro.
Občani obeh občin boste posamezne frakcije komunalnih odpadkov, ki nastajajo v vašem gospodinjstvu, oddajali v zbirnem
centru, ki vam je bližji.
Upamo, da bosta nova zbirna centra omogočala ugodnejše pogoje za ravnanje s komunalnimi odpadki in da se bomo, z odgovornim ravnanjem z odpadki, tako uporabnikov, kot izvajalca in
obeh Občin, približali cilju, da bo večina odpadkov tretirana kot
sekundarna surovina.

ODZIV NA MEDIJSKO GONJO ZOPER MENE
KOT PODŽUPANA OBČINE LITIJA

Spoštovane občanke in občani.
Dolžen sem vam pojasnilo na poročanje v
medijih o zadevi »kolo«. V uvodu naj povem,
da sem kljub svoji pridnosti in delovanju na
vse mogočih področjih vedno vesel tudi kritike, če je upravičena.
Prva objava s sočnimi komentarji določenih
ljudi, katerim je prioriteta zgolj »šinfanje«
je bila v časniku Delo. Vse nadaljnje po
vzemanje tega prispevka in plemenitenje je zgolj posledica
le-tega. Kot je bilo že pojasnjeno s strani direktorja podjetja
Locus, zbranega za izdelavo Celostne prometne strategije občine Litija in župana Občine Litija, dodajam še svoje pojasnilo,
da boste zvedeli resnico, ki sem jo večkrat povedal medijem,
pa je od nje ostalo le par iz konteksta potegnjenih besed.
Omenjeno podjetje je pripravilo anketo, in ne jaz, kot je bilo pisano in poročano. Prireditev Dan brez avtomobila v Evropskem
tednu mobilnosti v Litiji je organizirala občina s sodelovanjem
različnih akterjev (Policijska postaja Litija, PGD Litija, ZD Litija,
Locus, RC Srce Slovenije ter ostalimi promotorji mobilnosti
in ne jaz, kot so navajali. Prireditev sem zgolj povezoval na
mikrofonu in ne vodil, kot so navajali, in to z vsem žarom in
trudom, ki ga premorem, tako kot to znam, pred vsem zaradi
velikega obiska najpomembnejših spoštovanih gostov, to pa
so bili otroci iz vrtcev in šol.
Anketo smo imeli možnost izpolniti vsi občani. Po moje je to
naša dolžnost, da vsi pomagamo po svojih močeh oblikovati
najboljšo strategijo za našo občino. Anketo sem izpolnil na
spletni strani, in to samo enkrat, ne večkrat, kot so lagali.
Zaključek anketnega vprašalnika in žrebanje nagrad je vodilo
podjetje Locus in RC Srce Slovenije, in ne jaz, kot so objavljali.
V posodici so bili prepognjeni lističi z vsemi sodelujočimi v
anketi. Žreb je opravila deklica iz OŠ Litija. Bile so objavljene
laži, da sem se sam izžrebal itd. Tudi moje ime je prebrala
deklica in ne sam, kot so določeni mediji zavajali javnost. Za
nagrado smo se torej potegovali vsi občani, ki smo izpolnili
anketo, razen zaposlenih na občini in v podjetju Locus, ki so
bili izločeni. Bil sem zelo presenečen in presrečen ob dobitku.
Kolo sem podaril osebi, ki ji bo še kako prišel prav in si ga
tudi zasluži, jaz ne potrebujem ženskega kolesa, poleg tega
imam dva, le voziti se nimam časa! Zakaj pa jaz sam ne bi
mogel odločiti, kaj bom storil z nagrado od žreba, ki je sicer
zelo majhne vrednosti, pa kljub temu, zakaj bi nagrado moral
prepustiti nekomu drugemu, komu ali tisti organizaciji, ki mi
bo nekdo, ki me morda ne mara, ukazoval? Sam sem dovolj
star in dovolj izkušen ter pošten, da bom sam vedel kaj mi je
storiti! Mnogokrat sem daroval, tako denar, kot dobrine in tudi
ogromno časa in svojih sposobnosti vodenja ter komentiranja
na mikrofonu, pa nisem nikoli potreboval raznih „mešetarskih
svetovalcev«, ki so imeli tudi tokrat mnogo idej, tudi takih, da
se jih bog usmili. Od malih nog sem živel na kmetiji, skromno
in pošteno. In v tem duhu od nekdaj rad pomagam ljudem,
pred vsem mladim, starejšim, osamljenim in bolnim pa vsem
pomoči potrebnim, tako društvom, organizacijam, kot posameznikom, sploh tistim, ki postanejo nemočni v različnih situacijah in zaradi različnih razlogov.
Ob mnogih neresnicah in zavajanju ter dilemah o tem ali jaz
kot občan lahko sploh lahko dobim kakšno nagrado je bila jasna v odgovoru tudi Protikorupcijska komisija, ki ugotavlja, da
pri tem ni bilo n nič spornega. Zato le še zaključujem. V kolikor
bom zbral dovolj poguma in časa bom, pa čeprav nimam s
tem izkušenj po pravni poti poiskal pravico in zadoščenje za
vse grdo in hudo o meni po krivici. Kam pa bomo prišli, če se
bomo kar takole pustili nekemu novinarju, ki mu nek svetnik,
kateremu na tem svetu nič ni prav naroči, da piše kar hoče,

O DE LU OBČIN SKEGA SV ETA IN OBČIN SKERUBRIKA
UPRAV E
pa če tudi pri tem zavaja ter človeka prizadene po nedolžnem!
»Če bo kritika upravičena, ali bog ne daj, da naredim škodo
komer koli, da kaj ukradem, ali koga hudo prizadenem, takrat
pa spoštovani novinarji, brez milosti po meni!« Na koncu pa le
še to. Nisem in ne bom obupal pri mojih prizadevanjih za skupno dobro, če je bil to cilj pisunov. Še naprej se bom z vsemi
močmi trudil in delal ter ostal preprost, skromen in ljudski, tak
kot sem bil vse doslej.
podžupan Boris Doblekar l.r.

S kolesom namesto z avtomobilom!

Dan brez avtomobila, ki že tradicionalno poteka v okviru
Evropskega tedna mobilnosti, si bo zagotovo dobro zapomnil
po zanimivih in poučnih aktivnostih, ki so jih tega dne skupaj z
Občino Litija organizirali pripravljavci Celostne prometne strategije (CPS) za Občino Litija pod vodstvom podjetja LOCUS iz
Domžal.
Dan brez avtomobila so popestrile še drug akcije za občane in
občanke vseh starosti. Za otroke iz vrtca in osnovne šole sta
potekali likovni delavnici »Beli zajček« in »Moja pot po Litiji čez
10 let«, ki sta spodbujali k razmisleku o načinih potovanj in
mobilnosti v prihodnosti. Otroci so svoje predstave o prihod
nosti izrazili z risbami, ki so bile nato obešene in postavljene
na ogled, kasneje pa bodo vključene tudi v razstavo na temo
vizije trajnostne mobilnosti v občini 2030. Otrokom je bila na

voljo tudi palačinkarna. Malo starejšim obiskovalcem pa sta
bila namenjena predstavitev avtomatiziranega sistema za izposojo koles z vzorčnimi kolesi podjetja Vizija Sport d.o.o.,
kolesarski servis Vidic in prikaz reševanja iz ponesrečenega
osebnega avtomobila. Vsem obiskovalcem so bile na voljo
različne promocijske stojnice: podjetja LOCUS - z informacijami o Celostni prometni strategiji Občine Litija, Zdravstvenega
doma Litija – z možnostjo merjenja krvnega tlaka in informacijami o zdravem življenjskem slogu ter Policijske postaje Litija
- z informacijami o varnosti v prometu. Na stojnici LOCUS-a so
obiskovalci lahko prebrali tudi ideje za slogan, ki bi promoviral
bolj trajnostno mobilnost v občini. Poleg že zapisanih idej, ki
so jih predlagali občani in občanke ob izpolnjevanju anket, so
bili obiskovalci povabljeni, da dodajo še svoje nove ideje.
Letošnji Evropski teden mobilnosti je za nami, priprava Celostne prometne strategije pa je še v polnem teku. Občanke
in občani ste vabljeni k aktivnemu in tvornemu sooblikovanju
tega dokumenta, ki bo nedvomno imel velik vpliv na vaša življenja v naslednjih desetletjih.
Več informacij o pripravi CPS vam je na voljo na spletni strani
http://cpsobcine.com/litija/ in FB profilu – Celostna promet
na strategija občine Litija.

Preventivna akcija »PEŠEC BODI VIDEN –
BODI PREVIDEN« tudi v Litiji

Tudi v Občini Litija smo se pridružili vsakoletni oktobrski nacionalni preventivni akciji pod okriljem AVP RS za večjo varnost pešcev »BODI VIDEN – BODI PREVIDEN«. Akcija posveča
pozornost večji osveščenosti pešcev, še posebej starejših in
otrok – šolarjev, in voznikov glede pravilnega ravnanja v cestnem prometu. Zaradi vse krajšega dneva posvečamo posebno pozornost tudi uporabi odsevnih teles, saj so pešci in tudi
rekreativni tekači izpostavljeni večjim tveganjem prometnih
nesreč in zmanjšani vidljivosti.
Osrednjo preventivno akcijo smo izvedli v četrtek 6. oktobra z začetkom ob 18. uri v mestu Litija. Organizator je bil
Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Litija
v sodelovanju s PP Litija in Medobčinskim inšpektoratom in
redarstvom. Pred vsem smo se osredotočili na prehode za pešce, prečkanje cestišča in hojo ob cesti ter na pomen akcije
opozorili tudi druge udeležence v prometu, posebej voznike
avtomobilov.

Ob poučnem gradivu smo delili tudi odsevna svetlobna telesa
pred vsem »nevidnim« pešcem ob slabi vidljivosti!
Ob tem smo k sodelovanju pozvali javne zavode, krajevne
skupnosti in vse občanke ter občane, da v času preventivne
akcije, ki poteka v celotni državi, še posebej veliko govorimo in
opozarjamo pred vsem mlade in starejše o tej temi.
Priporočili smo organiziranje akcije na terenu. Za pomoč se
zainteresirani vedno lahko obrnejo na občinski SPV, ki bo ved
no z veseljem pomagal s svojo strokovnostjo in zmožnostmi.
Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Litija
Boris Doblekar

PODŽUPAN GOST NA PRAZNOVANJU
OB 70 LETNICI LOVSKE DRUŽINE LITIJA
IN KRESNICE
Ob praznovanju visokega jubileja Lovske družine Litija smo
se na Občini Litija z velikim veseljem odzvali povabilu in se udeležili prireditve v lovski koči v Ponovičah. V imenu Občine je
lovce z obiskom počastil podžupan Občine Litija Boris Doblekar. V nagovoru je poudaril zgledno sodelovanje Lovske
družine Litija z lokalno skupnostjo, pred vsem z vidika odlične komunikacije in
sodelovanja z občani
na vseh področjih
odnosa lovcev do občanov ter tudi z ostalimi lovskimi družinami v občini. Pred
vsem je izpostavil
izjemno skrb lovcev
za zaščito kmetijskih
površin pred škodo,
ki jo povzroča divjad.
Pohvalil je prizadevanje litijske lovske družine po nenehni širitvi
in izrazil zadovoljstvo, da je med člani veliko mladih, ki koristno
izkoristijo svoj prosti čas. Naučijo se reda, spoznavanja, spoštovanja živali in narave, nudenja pomoči soljudem in ob odlični
družbi ter obilici dela v naravi naredijo tudi veliko dobrega za
svoje zdravje in duha.
Ob koncu je lovcem, njihovim starešinam, predstavnikom Zveze, visokim gostom in vsem zbranim v imenu Občine in svojem
imenu zaželel vse najboljše, še mnogo ostrih pogledov skozi
daljnoglede in merke in še naprej tako pristen odnos ter zgledno sodelovanje z lokalno skupnostjo.
Slovesnosti v Kresnicah sta se udeležila skupaj z županom Francijem Rokavcem, kjer je lovce in vse zbrane nagovoril župan
Franci Rokavec.

70 LET PRAZNOVALA TUDI LOVSKA
DRUŽINA VAČE
Na slovesnosti, v začetku meseca septembra, je vse prisotne nagovoril starešina Vinko Podbevšek, ki je orisal delo lovske družine
in podelil priznanja vsem, ki so s svojim zglednim sodelovanjem
prispevali k dvigu ugleda lovske družine Vače. Med drugi, sta vse
prisotne lovce in ostale obiskovalce nagovorili tudi predsednica KS
Vače Sonja Zidar Urbanija in podžupanja Lijana Lovše.

(Nadaljevanje s 1. strani)

MANJ SVEČK ZA MANJ GROBOV je Sloveniji
dobro poznana akcija!

Bistvo akcije je osveščanje o prekomernem krašenju grobov ob
1. novembru ter namesto kupov sveč in rož, delček sredstev
preusmeriti v dobrodelne namene. Svečke na grobu so spomin
na naše najdražje, ki niso več z nami. Tega se dobro zavedamo,
zato z akcijo ne želimo rušiti tradicije, še manj spomina na preminule. Želimo, da se ta lepa slovenska tradicija ohranja skozi
vse leto, a da tega spomina ne okrnemo s pretiravanjem.
Svojih pokojnih se spomnimo vsak dan in s sodelovanjem v akciji
Manj svečk za manj grobov naredimo nekaj dobrega za žive, ki so
še z nami, ob nas ali preprosto v naši bližini.
Velika količina sveč je tudi ekološko breme. S to akcijo nam bo
hvaležna tudi narava!
Projekt, v katerega se vsako leto vključi vedno več prostovoljcev
in v katerega pristopi vedno več organizacij, so mladi v Zagorju
prvič izpeljali v letu 2009. V sedmih zaporednih akcijah so po celi
Sloveniji zbrali skoraj 120.000 EUR. Zbrana sredstva vsako leto
namenijo za nakup zdravstvenih naprav in pripomočkov, ki REŠUJEJO ŽIVLJENJA!
Za ta projekt smo se letos ponovno odločili tudi v občini Litija
in nekaterih KS, kot so Sava, Hotič, MSL, ter na novo tudi KS
Gabrovka.
Zbrana sredstva bodo KS Sava, KS Hotič, KS Gabrovka in MSL
namenile za nakup pripomočka za senzorično integracijo za
otroke s težjo in težko motnjo v duševnem in telesnem razvoju
za OŠ Litija–Podružnica s prilagojenim programom, kjer so v
posebnem programu vzgoje in izobraževanja otroci s srednjo,
težjo in težko motnjo v duševnem razvoju in drugimi kombiniranimi motnjami. Da bi bilo njihovo delo in življenje vsaj malce
olajšano, smo se odločili, da jim tokrat pomagamo tudi mi. KS
Hotič in KS Gabrovka pa bosta del sredstev namenili tudi za
nakup defibrilatorja, saj v preteklih akcijah še ni bilo zbranih
dovolj sredstev.
BOMO USPELI? Mi sami ne – uspeli bomo le skupaj z vami!
Pred pokopališčem v Litiji, Hotiču, Gabrovki in na Savi vas bodo
od 31.10. do 1.11. 2016 čakali prostovoljci, ki vam bodo še podrobneje razložili namen akcije. V zameno za dar boste prejeli
zastavico sočutja, ki jo boste lahko pustili na grobu. Na Savi bo
stojnica že od 22.10. do 23.10.2016 in 29.10.2016.
POMAGAJMO TISTIM, KI ŠE LAHKO ŽIVIJO, ČE NISMO MOGLI
VSEM, KI SE JIH TE DNI SPOMINJAMO!
Koordinator/Litija Koordinator/Sava Koordinator/Hotič Koordinator/Gabrovka
Lijana Lovše
Tatjana Primc
Leopold Malovrh
Uroš Resnik
Vodja akcije: Primož Jelševar

AK TUAL N O / DRUŠ T VA
(Nadaljevanje s 1. strani)

Slikarska razstava Ivane Horvat v Litiji
Johana Konchar se je rodila v času 2. svetovne vojne in sicer

avgusta 1944 v Tujem Grmu. Po končani vojni sta se njuna
mama Francka Konchar in oče Janez Šircelj poročila in postala je Ivana Šircelj.
Odraščala je v hudem pomanjkanju, saj se je družina v glavnem preživljala z delom na manjših revnih kmetijah, ki so jih
bogati kmetje dajali v najem. Že v zgodnjem otroštvu je morala
poprijeti za raznovrstno delo, zaradi česar je postala zelo
delovna ženska. Predvsem mama ji je privzgojila poštenost
in dobronamernost. Težke izkušnje v otroštvu in mladosti so
pripomogle, da je postala močna in pogumna, hkrati pa zelo
sočutna do sočloveka, pa tudi do živali.
V osnovno šolo je hodila v oddaljeno Litijo, vendar je redno ni
mogla obiskovati zaradi potrebe po delovnih rokah na kmetiji,
pa tudi zaradi slabih vremenskih pogojev v zimskem času, ko
pogosto niti ni imela primerne obutve, da bi lahko prehodila
1 uro poti do šole.
Najprej se je zaposlila »pr› Knaflič«, torej v Tovarni usnja in
krzna. Že pri rosnih 16. letih se je odselila v Ljubljano s trebuhom za kruhom. Najprej je delala kot delavka v Žimi, nato
pa v tovarni Žito. Ob delu je dokončala osnovno šolo. Kar 15krat se je morala preseliti, preden je zaživela v svojem prvem
stanovanju, v majhni garsonjeri na robu Ljubljane, ki sta jo
kupila s svojim bodočim možem Valentinom. Po poroki se je
preimenovala v Ivano Horvat.
Ivanina slikarska nadarjenost je začela sramežljivo prihajati
na dan pred dobrimi tremi leti. Že v mladosti se je rada potrudila, ko je prijateljicam narisala kakšen spominček v spominsko knjigo. Pred tremi leti pa je začela slikati z akrilnimi
barvami na stare cvetlične lončke, vazice in vrče, ki jih je
olepšala z rožicami. Ugotovila je, da ji slike dobro uspevajo,
čeprav je bila samouk. Nato je začela slikati na stare, odslužene strešne opeke – bobrovce. Nato se je odločila in poskusila slikati še na platno in ugotovila je, da je ta tehnika veliko
preprostejša in hitrejša, kot na stare opeke neravnih površin.
Kljub temu še vedno za oblikovanje svojih umetnin pogosteje
uporablja bobrovce, ker so bolj unikatne in bolj priljubljene pri
njenih oboževalcih.
Ob presenetljivo lepem obisku otvoritve razstave, ki sem jo
imel čast odpreti, sta odlično vzdušje popestrila še glasbenika
saksofonistka litijsko-šmarske glasbene šole Vesna Vavtar in
harmonikar Denis Poglajen. Razstava bo na ogled še oktobra.

Boris Doblekar

DVESTO LET
SLOVENSKEGA
GLASBENEGA ŠOLSTVA
Leto 2016 je za slovenske glasbene šole, ki izvajajo javno
priznane programe, zelo pomembno leto, saj praznujemo
200-letnico glasbenega šolstva na tleh sedanje Republike
Slovenije. Ustanovitev prve javne glasbene šole tako sega
v leto 1816, ko je po vzoru že obstoječih glasbeno-izobraževalnih ustanov v Avstriji in drugih zahodnoevropskih deželah,
pobudo za ustanovitev prve javne glasbene šole na naših tleh
podal gubernij z odlokom št. 1648 z dne 15. novembra 1814.
Filharmonično družbo je zadolžil, naj pripravi predlog in načrt šolskih pravil, predlog pravilnika je vseboval predmetnik,
po katerem naj bi na šoli poučevali petje, violino, klavir, orgle
in generalni bas. Šolanje naj bi trajalo štiri leta, razdeljeno
na osem polletnih tečajev. Šola bi sprejemala učence od
osmega do dvanajstega leta, predvsem revne dečke. Otroci premožnejših staršev naj bi plačevali šolnino od 8 do 12
goldinarjev na leto. Učitelj, ki bi poučeval v glasbeni šoli, je
moral biti odličen pevec, organist in violinist, v osnovah pa je
moral obvladati tudi pihala. Poleg tega je moral ustrezati tudi
moralno. Po nekaj časa trajajočem usklajevanju med vsemi
zainteresiranimi, je centralna organizacijska dvorna pisarna
dne 11. decembra 1816 dovolila, da se odpre Javna glasbena šola pri ljubljanski normalki in potrdila stroške v znesku
724 goldinarjev in 33 krajcarjev ter 30 goldinarjev za nabav
najpotrebnejše opreme. Gubernij je po opravljenem razpisu
za glasbenega učitelja imenoval Franca Sokola, ki je 10. septembra 1816 zaprisegel, poučevati pa je začel 7. novembra
1816. Franc Sokol je bil prvi učitelj Javne glasbene šole, njen
organizacijski, pedagoški in umetniški vodja, njegovi učenci,
bodoči pianisti, organisti, violinisti in pevci so uspešno nastopali in sodelovalo na akademijah Filharmonične družbe.
Takšni so bili torej začetki, visoka obletnica potrjuje kvalitetno kontinuirano delovanje javnega glasbenega šolskega
sistema skozi zelo dolgo obdobje. V 200 letni zgodovini se je
sistem javnih glasbenih šol na Slovenskem spreminjal, razvijal in nadgrajeval svoje programe in vsebine. Danes smo
lahko ponosni, da šole, ki so povezane v Zvezo slovenskih
glasbenih šol, predstavljajo enega izmed najbolj razvitih
glasbeno-izobraževalnih sistemov v evropskem prostoru,
saj nudimo možnost glasbenega izobraževanja otrokom
vseh starosti in iz vseh socialnih okolij. V vsej svoji dolgi
in bogati zgodovini so v javnih glasbenih šolah na osnovni,
srednji in akademski stopnji delovali številni izjemni glasbeniki, ki so s svojim bogatim strokovnim znanjem in osebnostnimi kvalitetami vzgojili nešteto profesionalnih glasbenikov, zvestih poslušalcev in navdušenih ljubiteljev glasbe.
(nadaljevanje v prihodnji številki)
Janja Galičič, ravnateljica Glasbene šole Litija - Šmartno
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OBVESTILO
Občina Litija je v začetku meseca oktobra na portalu
javnih naročil in na občinski spletni strani objavila javni razpis za naročilo za rušitev in odstranitev obstoječega objekta bivše ambulante v Gabrovki do pritličja
ter gradnja dveh oddelkov vrtca s spremljajočimi prostori. Ponudbe se zbirajo do 11.11.2016 do 10.00 ure,
merilo za izbor je najnižja cena.

VRANOV LET - MEDNARODNA
SPOMINSKA POT ZAVEZNIŠTVA

Pot je posvečena pobegu in osvoboditvi 87 britanskih vojnih ujetnikov iz taborišča STALAG XVIII D PRI Mariboru. Dogodek je edinstven v zgodovini II, svetovne vojne zaradi množice osvobojenih
zaveznikov. Pobeg sta organizirala vojna ujetnika Ralph F.Chuches-Vran iz Avstralije in Les Laws iz Anglije.
30. avgusta 1944 je pobegnilo 7 ujetnikov iz delovišča na zavezniški progi, 500 m nad HC Ožbalt, iz Lovrenca na Pohorju. 31. avgusta je sledila osvoboditev 80 Britancev iz istega delovišča. Akcijo
je uspešno izvedla stotinja borcev Šercerjeve brigade in sedmerica
omenjenih Britancev. Umaknili so se v smeri proti klopnemu vrtu,
kjer se je skupini pridružilo še 9 Britanskih in 10 francoskih vojnih
ujetnikov, ki so delali na pohorskih kmetijah.
Chuchesovo skupino so partizani vodili do Spodnje Slivne ter
jih v bližini današnjega GOOSS-A in 9. septembra predali kamniško zasavskemu odredu. Ta je s pomočjo kmetov organizirala prehod preko ceste, reke Save in železnice na območju tako
imenovanega«partizanskega koridorja« v Zgornjem Hotiču. 13.
septembra so 103 ujetniki prispeli v Semič, 18. septembra 1944
pa so odleteli iz Otoka pri Metliki v zavezniško bazo »Bari« v Italiji.
Partizanski koridor na območju Litije je bil edini kraj, kjer je bilo
možno prečkati reko Savo. Ne glede na številne sovražnikove posadke so tukaj borci-brodarji ob sodelovanju prebivalstva prepeljali
preko reke Save s štajerske na Dolenjsko nad 7000 mobilizirancev
in prostovoljcev. Med njimi so bili ubežni zavezniški vojni ujetniki,
letalci in člani zavezniških misij.
S partizanskega LETALIŠČA Otok pri Metliki so junaški britanski piloti z letali prepeljali v Bari na stotine partizanskih ranjencev, preko
2000 žensk z otroki, ostarele, pobegle zavezniške vojne ujetnike in
nekaj sto rešenih zavezniških letalcev.
Vranov let je projekt, ki ohranja spomin na osvoboditev CHURCHESOVE skupine, rešitev na stotine zavezniških vojnih ujetnikov
in preko 800 letalcev različnih narodnosti. Nepozabno je junaštvo
slovenskih partizanov in partizanskih kurirjev ter slovenskega pretežno kmečkega prebivalstva, ki je ubežnikom za ceno svojih življenj in imetja nudilo hrano in zatočišče.
V spomin na te dogodke, je bile tudi 9/9-2016 spominska slovesnost na Geos-u. V počastitev tega dogodka je pohodniška skupina pod vodstvom Marjana JUGA prehodila del te poti iz Golišč do
reke Save kjer so jo prečkali z« raftingom«, nato pa so pri pomniku v Zgornjem Hotiču
imeli krajšo spominsko
slovesnost nato pa nadaljevali pot do geometričnega središča, kjer
je bila ob 14. uri spominska slovesnost.
18. septembra 2016 ob
11. uri pa je bila osre- Litijski pohodniki prečkajo reko Savo z raftin
dnja spominska slove- gom v Zg. Hotiču, na kraju kjer so med 2.sve
snost na partizanskem tovno vojno prevažali ujetnike in druge aktivi
letališču Otok pri Metli- ste preko reke Save.
ki, ki je bila posvečena dogodkom izpred 72 let. Številne obiskovalce je pozdravil metliški župan Darko Zevnik, veleposlanica Združenega kraljestva Velike Britanije in Severne Irske v Sloveniji njena
ekselenca Sophie Honey in veleposlanik Združenih držav Amerike
v Sloveniji njegova ekselenca Brent Hartley. Slavnostni govornik
pa je bil predsednik slovenske vlade dr. Miro Cerar, ki je predvsem
spomnil na dogodke med drugo svetovno vojno.

Pogled na nekdanje letališče oz. avion DC 3, s katerim so iz Otoka pri
Metliki pristajala in vzletala zavezniška letala s katerim so prevažali ujetni
ke in ranjence v Bari v Italijo.

Predsednik društva VRANOV let Edvard VEDERNJAK in podpredsednik Milan TRAVNIKAR, sta podelila liste častnega članstva, med
katerimi je bil tudi 94 letni Ivan GROBELNIK, kateri je tudi sodeloval
pri rešitvi zapornikov v celjskem »Piskru.
V kulturnem programu, ki ga je na prireditvi povezovala Mirjana Bohorič so sodelovali ženski pevski zbor Društva upokojencev Metlika
.pevska zbora OŠ Metlika in Podzemelj, kvartet trobil Mestne godbe Metlika, harmonikar Marjan Kočar, harmonikarka Nikita Galuh
Kapušin, pevka Klavdija Vrečič in recitatorka Nika Bajič. Slovesnosti so se udeležili številni občani iz krajev, kjer je potekala ta pot,
člani veteranskega društva »Sever«, Veterani vojne za Slovenijo ter
številni praporščaki,
Ciril Golouh
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Litija želi postati zelena turistična
destinacija
Občini Litija in Šmartno pri Litiji
se kot skupna destinacija pridružujeta zavezi k trajnostnemu razvoju turizma kot temeljni razvojni
paradigmi Slovenije. Zelena shema slovenskega turizma je sistem oziroma certifikacijska shema, ki
pod krovno znamko SLOVENIA GREEN združuje vsa prizadevanja za
trajnostni razvoj turizma v Sloveniji. Destinacijam in ponudnikom
nudi konkretna orodja za oceno in izboljšanje trajnostnega delovanja. Na krovni ravni slovenskega turizma se SLOVENIA GREEN
uporablja za promocijo zelenih destinacij in ponudnikov. Skupna
ocena stanja se meri na treh ravneh – med prebivalci obeh občin,
turističnimi ponudniki in obiskovalci turističnih točk. Postopek za
pridobivanja certifikata Slovenia Green Destination koordinira Razvojni center Srca Slovenije.
V začetku novembra bodo na spletnih kanalih obeh občin objavljena kratka anketa za prebivalce, preko katerih bomo merili analizo trenutnega stanja. Več informacij bo objavljenih na
občinski spletni strani.

Spoštovani!
Vabimo vas v torek, ob Svetovnem dnevu turizma,
27. septembra 2016, ob 15.00 uri na Dole pri Litiji, na odprtje
Turistično informacijske točke Oglarske dežele in vzpostavitve
lokalne informacijske točke za obnovljive vire energije.
Občina Litija bo krajanom Oglarske dežele predala v upravljanje
prostore bivše pošte na Dolah za dejavnosti turistične informacijske
dejavnosti Oglarske dežele. Poleg informacij o območju in turistični
ponudbi si bo možno ogledati številne izdelke. Prostori bodo
namenjeni tudi za delovanje društev in druženje krajanov.
Z nami bodo župan občine Litija, g. Franci Rokavec, direktor
Gozdarskega inštituta Slovenije, dr. Primož Simončič in predsednik
Turistične zveze Slovenije, g. Peter Misja.
Vljudno vabljeni!
Predsednik Sveta KS Dole pri Litiji
Branko Javoršek l.r.

1.770,00 EUR

490,00 EUR

Opel Astra 1.6 16V Comfort Letnik: Ford Fiesta C 1.1 i, samo 77.020 km

2002, prev. 179024 km, srebrna kovinska barva, Letnik: 1995, teh. pregled: 01/2017, prev. 77020
bencinski motor, 1598 ccm, 74 kW (101 KM), km, temno modra barva, bencinski motor, 1118
ročni menjalnik (5 pr.), KLIMA
ccm, 36 kW (49 KM), ročni menjalnik (5 pr.).

9.380,00 EUR

3.440,00 EUR

Opel Astra 1.7 CDTI Enjoy Letnik: 2013, Opel Astra 1.7 CDTI Enjoy Letnik: 2005,

teh. pregled: 01/2017, prev. 141050 km, teh. pregled: 09/2016, prev. 191664 km, srebr
bela barva, diesel motor, 1686 ccm, 81 kW na kovinska barva, diesel motor, 1686 ccm,
74 kW (101 KM), ročni menjalnik (5 pr.), KLIMA
(110 KM), ročni menjalnik (6 pr.), KLIMA

1.350,00 EUR
Pokličite za ceno!
Opel Astra 1.7 CDTI Enjoy Letnik: Opel Astra Viva 1.2 16V Letnik: 2001,

2004, prev. 152000 km, srebrna kov. barva, teh. pregled: 07/2017, prev. 150108 km, temno
diesel motor, 1686 ccm, 74 kW (101 KM), ročni modra kovinska barva, bencinski motor, 1199
ccm, 55 kW (75 KM) , ročni menjalnik (5 pr.).
menjalnik (5 pr.), vozilo je karambolirano.

NA ZALOGI TUDI: Opel Corsa 1.4 Color Edition, novo vozilo, pokličite za
ceno; Opel Corsa 1.4 Enjoy, novo vozilo, pokličite za ceno; Citroen - JUMPER
1.9 TD NAJEM (cena najema je 30 eur na dan, količinski popust, možno prevoz oseb 8+1, ali tovora 270x180x150 mm, letna vinjeta, poraba goriva med
7-10 l/100km.) ter še nekaj testnih vozil.
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OŠ LITIJA JE (TUDI) ETWINNING ŠOLA
Se še vedno sprašujete, kaj je eTwinning? Preprosto povedano: eTwinning je skupnost za evropske
šole, ki nudi platformo zaposlenim (učiteljem, ravnateljem, knjižničarjem itd.), ki delajo v šoli v eni izmed
evropskih držav, ter jim omogoča komunikacijo, sodelovanje, razvijanje projektov, izmenjavo... Akcija eTwinning spodbuja sodelovanje evropskih
šol s pomočjo informacijskih
in komunikacijskih tehnologij
(ICT), tako da nudi podporo,
orodja in storitve, ki šolam
poenostavljajo oblikovanje
kratkoročnih in dolgoročnih
partnerstev na katerem koli
predmetnem področju. Če
pregledamo lanskoletno bero
mednarodnih eTwinning projektov
na OŠ Litija, lahko
s ponosom zapišemo, da smo pridobili 4 nacionalne znake kvalitete za
aktivnosti, ki smo jih
izvajale učiteljici Sandra Rihter in Renata
Dimnik ter knjižničarka Nevenka Mandelj.
V letošnjem šolskem letu smo mednarodno sodelovanje še razširili.
V eTwinning projekte smo se vključile učiteljica Mojca Fridl z »Butterflies Across Europe 2016« na razredni stopnji, učiteljica Milka
Intihar z »Think eco – live healthy« na predmetni stopnji, učiteljica
Renata Dimnik s »Simple experiments for S.I.M.P.L.E. people« na
Podružnici s prilagojenim programom, učiteljici Svetlana Jović in
Mojca Hauptman Jovanovič s projektom »S Pikapoko spoznavamo
Evropo« na Podružnični šoli Sava ter knjižničarka Nevenka Mandelj,
ki bo v šolski knjižnici s knjižničarskim krožkom vodila projekte
»RDY: Roald dahl Year, EKG: Eco Kids Gameologists, International
Book Club, Fair trade – The Cacao Route 2016 – 2017«. Če preštejem na hitro, bomo sodelovali s 67-timi šolami širom Evrope.
Z nekaterimi nekaj mesecev, z drugimi celo šolsko leto. To pa je
podatek, ki nam da misliti, kajne?
Šolska knjižničarka in eTwinning ambasadorka Nevenka Mandelj

MORSKE ZVEZDE
Letošnji petošolci OŠ Litija so
prave zvezde, saj so vsi osvojili
plavalnega delfinčka. Dva celo
zlata. Pravo poletno vreme je
sredi septembra ponudilo toplo morje, kjer so uživali v plavanju. Nočni pohod v Koper,
vožnja z ladjico v Izolo, marina,
sredozemsko rastje v okolici hotela Žusterna, vse to je zapolnilo dni
letne šole v naravi. Polni lepih vtisov so se zadovoljni vrnili domov.

DAN UČITELJEV
Na povabilo Učiteljskega pevskega zbora Slovenije Emil Adamič so
članice pevskega zbora OŠ Litija KUD Litus pod vodstvom zborovodje
Igorja Beuermanna nastopale v Zavodu sv. Stanislava v Ljubljani. 5.
oktobra 2016, na svetovni dan učiteljev, so zapele pesmi v družbi še
petih učiteljskih pevskih zborov, ki delujejo po Sloveniji. Prireditev je
bila prijetna in predsednik Učiteljskega pevskega zbora Slovenije Janez Kukovica, je predlagal, da bi postala tradicionalna. Srečali so se
namreč učitelji, ki jih druži veselje do zborovskega petja in nastopanja.

Alenka Koprivnikar
Uredila Petra Pavlica

Donacija računalnika za Luko
Lindiča
Vsi učenci si zaslužijo enake možnosti za razvoj, tudi
učenec OŠ Litija, Podružnice s prilagojenim programom, ki je v četrtek, 22. septembra, dobil računalnik
za šolsko in osebno uporabo. Računalnik bo uporabljal predvsem
za komunikacijo. Dobrodelno akcijo je izpeljal Humanitarni Zavod
VID iz Kranja. Predstavnica in direktorica Mojca Oštir Pajestka je
v imenu društva računalnik tudi
izročila. Dogodek izročitve računalnika je potekal v sproščenem
in veselem vzdušju. Omenimo naj tudi, da je Humanitarni zavod
VID že pred več kot dvajsetimi leti pomagal z opremo, ki jo še sedaj
uporabljamo v sobi za sproščanje (snoezelen).
Renata Dimnik

Roditeljski sestanek
V torek, 13. septembra je bil v avli OŠ Litija roditeljski sestanek za
starše učencev Podružnice s prilagojenim programom, v katero so
vključeni učenci nižjega izobrazbenega standarda in učenci posebnega programa. Marjeta Mlakar Agrež jim je predstavila letni delovni načrt za šolsko leto 2016/17. Spregovorila jim je tudi o varni
poti v šolo in iz nje. Projekt Zdrava šola, v katero se je vključila OŠ
Litija, je predstavila šolska psihologinja Milica Bučar. Ker bodo izvedli šolo v naravi že v oktobru, so se pogovorili o lokaciji in prijavi.
Za popestritev so si starši lahko ogledali fotografije zadnje šole v
naravi. Skupni del sestanka se je zaključil z ogledom likovne razsta-

ve učenca Jana Murka, ki krasi avlo šole. Starši so nato nadaljevali
sestanek v posameznih oddelkih. Pedagoški delavci so bili veseli,
da se je sestanka udeležilo večina staršev.
Marjeta Mlakar Agrež

RAZSTAVA UČENCA OSNOVE ŠOLE LITIJA,
PODRUŽNICE S PRILAGOJENIM PROGRAMOM,
JANA MURKA
V torek, 13.septembra 2016, ob 11.30 uri, je v jedilnici Osnovne
šole Litija, potekala otvoritev prve samostojne razstave Jana Murka, učenca 5. razreda Podružnice s prilagojenim programom, z naslovom »Prevozna sredstva«.
Pred otvoritvijo razstave je zbrane nagovorila mentorica Barbara
Klanšek, ki je prisotnim povedala nekaj besed o nastajanju likovne
razstave in dosežkih učenca, Jan pa je spregovoril o sebi in svojem
delu. Prisotne je pozdravil tudi ravnatelj Peter Strle in pomočnica
ravnatelja Marjeta Mlakar-Agrež. Nekaj lepih besed pa je navzočim
namenila tudi ga. Erika Murko, Janova mamica.
Po kratkem nagovoru
in otvoritvi, so se zbrani podružili ob prigrizku ter pijači.
Razstava je prisotne zelo
navdušila in je bila še nekaj časa na ogled v avli
OŠ Litija, kjer so obiskovalci razstave Janu lahko
napisali kakšno spodbudno, prijazno ali lepo besedo v knjigo vtisov.
Barbara Klanšek

NARAVOSLOVNI DAN – ČEBELARSKA POT
Učenci 1. a in b razreda na OŠ Gradec v Litiji smo v ponedeljek, 19.
9. 2016, imeli naravoslovni dan. Odpravili smo se na ČEBELARSKO
POT k čebelarju Jožetu Lamovšku na Knežakovno nad Ponovičami.
Tam sta nas pri čebelnjaku pričakala čebelarja Jože in Janez iz Podšentjura. Ogledali smo si čebelnjak, prostor za apis terapijo z vdihovanjem, panj, satovje in celo okušali med iz satovja, ki nam ga je
s čebelarskimi vilicami, ko je odstranil voščene pokrovce, ponudil
čebelar Janez. Med je najbolj znan
čebelji pridelek, poleg tega pa čebelarji pridobivajo tudi cvetni prah,
matični mleček, propolis in vosek.
Spoznali smo tudi kadilo za pomiritev čebel in čebelarski klobuk, ki
čebelarja ščiti pred piki čebel. Na
koncu pa nas je čakalo še veliko
presenečenje - nagačen medved.
Pri malici nas je žena čebelarja Lamovška postregla z doma pečenimi medenjaki in pito, ki so nam šli zelo v slast. Obiskala nas
je tudi čebelica Maja in nam povedala marsikaj o čebelarjih in njihovih skrivnostih. Kljub slabemu vremenu, ki nas je spremljalo na
poti do čebelnjaka, smo se vračali proti avtobusu zelo razigrani in
navdušeni nad vsemi dogodivščinami naravoslovnega dne. Še se
bomo vrnili in s seboj popeljali tudi svoje starše in druge sorodnike.
Učiteljica Alenka Planinšek

V OKTOBRU ZBRALI DEVET TON
ODPADNEGA PAPIRJA
Na osnovni šoli Gradec vsako leto vsaj dvakrat zbiramo star
papir, prihodek od prodaje pa namenimo šolskemu skladu.
Sredstva za sklad smo uspešno zbirali tudi že letos, saj smo v
tednu otroka napolnili največji zabojnik.
Razredi, ki bodo v obeh akcijah skupaj zbrali največ papirja, bodo
ob koncu leta prejeli simbolične nagrade. Akcijo zbiranja odpadnega papirja bomo ponovili aprila 2017.
Lansko šolsko leto smo pri malicah začeli zbirati zamaške, z zbiranjem pa nadaljujemo tudi letos. Učenci in učitelji so tudi to dobrodelno akcijo lepo sprejeli in zavzeto prinašajo zbrane plastične
pokrovčke tudi od doma. Hvala vsem, ki prispevate k uspehu zbiralnih akcij.
Minka Savšek, koordinatorka zbiralne akcije

VLOGA VZGOJITELJA V PROCESU
UVAJANJA
September pomeni nov začetek, za vse tiste,
ki so vezani na šolo in vrtec. In ja, po poletju,
vročem soncu, počitnicah in dopustih, se je
začelo novo šolsko leto.

Otroci so se vrnili v nove oddelke, nekateri pa začeli povsem od začetka, prvič. V vrtcu Medvedek se je nabralo najmlajših novincev za
dve skupini. Skupaj z njimi v vrtec vstopajo tudi starši, polni vprašanj,
pričakovanj, strahu, vznemirjenja. Otroci ne. Oni prvič pridejo brezskrbno. Zdi se jim zanimivo, vse je novo, veliko igrač, mama je v bližini,
počutijo se varne.
Kmalu pa se položaj nekoliko spremeni. Podaljšuje se čas samostojnega
bivanja v vrtcu, brez mame. Na dan
pridejo nova čustva. Na otrokovi strani
vznemirjenje, jeza, na strani staršev
dvom, zaskrbljenost. In prav veščine
vzgojiteljice pripomorejo, da je takih
trenutkov čim manj. V času uvajanje se vzgojiteljice poleg čistilke, negovalke, animatorke spremenimo tudi v prave psihologinje. Ubadamo
se z razpoloženjem in čustvi otroka, staršev in hkrati uravnavamo tudi
naša čustva. Tudi nam je težko, ko otrok joka, a se hkrati zavedamo,
da s tem izraža svoja čustva ter potrebuje čas in spoznanje, da smo
tam zaradi njega in njemu v pomoč. Iz celotne skupine otrok (14 jih
je) moramo razbrati, kdo najbolj in kakšno pozornost potrebuje v določenem trenutku. Celoten proces uvajanja je zagotovo naporen za vse
udeležene. S tem ne mislimo le fizičnega napora, ki ga je v prvih dneh
veliko, a ga opravimo vestno in z veseljem. Odgovorne smo tudi za čim
boljše počutje vseh vpletenih. Ker se otroci in starši razlikujejo svojimi
potrebami in pričakovanji, tudi mi tekom uvajanja preizkušamo različne
strategije in se vsako leto naučimo nekaj novega. Če bi izpostavili zlato
pravilo uvajanja bi to bilo: iskrena obojestranska komunikacija, ljubeče
srce in zaupanje staršev. Letos nam je že uspelo!

Vzgojiteljici Dunja G. Simončič in Aleksandra P. Hočevar

OBISK TETE JESENI V JURČKU
V petek, 23. septembra 2016, smo imeli v vrtcu Jurček pomemben obisk. Skupaj s pomočjo škrata Tinka je k nam prišla
na obisk teta jesen.

Škratek Tinko je na svojem pohodu po
našem igrišču izgubil 15 nalog. Tako
starejši kot mlajši otroci so škratu pomagali poiskati naloge in seveda so morali te tudi pravilno rešiti. Naloge so bile
različne: gibalne, prepevanje pesmic,
naštevanje pridelkov, plodov … Ob pomoči škratka Tinka pa so otroci opravili
tudi orientacijski pohod za program Mali sonček. Na koncu poti je najmlajše pričakala čisto prava teta jesen. S seboj je imela paleto barv, s
katerimi je otroke tudi malo pobarvala. Imela je tudi polno košarico jesenskih pridelkov grozdje, koruzo, fižol … A najslajše je otroke čakalo v
drugi košarici, to je bila sadna malica, ki so jo pomalicali kar na travniku
skupaj s teto Jesen. Teta jesen nam je prebrala tudi pravljico, ki smo jo
skupaj z otroki poslušali na travniku.
Tako smo v vrtcu Jurček na lep sončen dan obeležili prvi jesenski dan.
Otroci pa so teto Jesen spoznali na malo drugačen način. Sedaj nas
čakajo še številne dejavnosti na temo jesen. Vsi skupaj pa bomo poskušali uloviti še zadnje tople sončne žarke in preko opazovanja spoznali,
kako se narava jeseni spreminja.
Mateja Novljan, vzgojiteljica

VABILO NA SREDNJEŠOLSKI SEJEM
V četrtek, 17. 11. 2016, bo od 16. 30. do 18. ure, na OŠ Gradec,
Bevkova ul.3, Litija, potekal SREDNJEŠOLSKI SEJEM, na
katerem se bo predstavilo najmanj 12 srednjih šol, in sicer iz
Ljubljane, Litije, Zagorja, Trbovelj, Novega mesta.
Sejem je namenjen učencem 7., 8. in 9. razreda, ki razmišljajo, kam
po osnovni šoli, in njihovim staršem pa tudi drugim zainteresiranim,
ki že razmišljajo o svoji prihodnosti in prihodnosti svojih otrok.
Vljudno vabljeni!

NOVO NOVO NOVO
OD SEDAJ TUDI
POPRAVILA
AVTOMATSKIH
MENJALNIKOV!!!

IZO B R A Ž E VAN J E I N VZG OJA

Ob svetovnem dnevu srca
– preventivne dejavnosti in
test hoje na Dolah pri Litiji
Na preventivnih dejavnostih, ki smo jih ob svetovnem
dnevu srca, v sodelovanju s številno ekipo zdravstvenih
delavcev ZD Litija, organizirali letos prvič tudi na Dolah pri Litiji, smo se 23. 9. 2016, na topel jesenski dan,
srečali otroci in odrasli, se družili in spoznavali, opravili
meritve krvnega sladkorja, holesterola, krvnega pritiska, telesne mase,
se posvetovali z zdravstvenimi delavci ter opravili test vzdržljivosti –
hoja na 2 km.
Za zdravje lahko največ storimo z zdravim življenjskim slogom, ki vsebuje zdravo prehrano, čim več gibanja in čim manj škodljivih navad.
Preventivne dejavnosti, ki vključujejo tudi meritve in posvetovanje z zdravstvenimi delavci, nas
usmerjajo k aktivnemu pristopu do lastnega
zdravja. Od odraslih pa se učijo najmlajši. Prav
zato si na Osnovni šoli Gabrovka - Dole prizadevamo ohraniti vse oblike zdravstvene vzgoje, ki
nam jih omogoča ZD Litija, pri organizaciji dogodkov pa poskrbimo za vse generacije.

JESENSKI POHOD IN PLEZANJE NA
UMETNI PLEZALNI STENI
V tednu otroka smo se podali na tradicionalni jesenski pohod in
plezanje na umetni plezalni steni pri CŠOD Čebelica na Čatežu. To
je le ena od aktivnosti OŠ Gabrovka – Dole na področju varovanja
zdravja, ki jih izvajamo v projektu Zdrave šole.
Gibanje v naravi, klepet s prijatelji, premagovanje napora pri hoji in
plezanju je polepšala tudi prisotnost staršev, ki so si svoje delovne
obveznosti prilagodili in se pridružili dejavnosti.
Učitelj Rado Malnar nam je pomagal pri premagovanju začetniških težav pri plezanju na umetni plezalni steni ter posredoval koristne informacije o varnem plezanju. Kuharica Magda Resnik pa nam je s svojo
prijaznostjo in dobrotami iz kuhinje izrekla posebno dobrodošlico. V
Gabrovko smo se vrnili utrujeni, a zadovoljni, da smo del dneva preživeli skupaj.
Maja Plazar

VRTEC ČEBELICA

TEDEN OTROKA »Svet, v katerem želim
živeti«
Kot prejšnja leta je imelo tudi letošnje leto tedna otroka vsebinsko usmeritev, letos z naslovom: »Svet, v katerem želim živeti«.
Pogovarjali smo se ob piktogramih s pravili obnašanja, ki jih imamo
izobešene v igralnici, izpostavili smo pravice otrok, pogovarjali smo se
kakšen svet si želimo, kaj lahko mi naredimo za to. Trudili smo se, da
so bile dejavnosti, ki smo jih izvajali raznolike, v prvi vrsti namenjene
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temu, da so se otroci med
seboj družili, sodelovali
in imeli možnost izraziti
se na različne načine in
so bile plod ustvarjalnosti
vzgojiteljev ter sodelujočih.
Nudile smo dejavnosti, ki
krepijo stik otroka z otrokom in otroka z odraslim.
Vsi oddelki smo se že tradicionalno srečali na »otroški olimpijadi prijateljstva«.
Igre v katerih so bili vedno vsi zmagovalci, pod pogojem, da so opravili
nalogo, so bile zastavljene tako, da so lahko sodelovali vsi otroci, od
najmlajših do najstarejših. Povezovala jih je rdeča nit, ki se je zaključila z velikim krogom prijateljstva in bučnim prepevanjem vseh otrok.
Otroke iz oddelka Želvic in Pikapolonic, ki imamo prostore v isti stavbi,
pa so tudi ostale dni družile skupne aktivnosti. Vsaka skupina je bila
en dan gostiteljica. Potrudila se je, da je bila kar se da izvirna pri svojih
pripravljenih aktivnostih. Med seboj smo se obdarili s plišastimi igračami, skupaj so si ogledali predstavo »Pod medvedovim dežnikom«, ki
smo jo odigrale vzgojiteljice, spoznali smo terapevtskega psa, se z njim
igrali, plesali, ustvarjali … Skratka, imeli smo se lepo.
Poskušajmo živeti teden otroka vsak dan v letu in ustvarjati svet v katerem bo res lepo živeti. Odrasli smo otrokom na vsakem koraku vzgled.
In naš pozitiven vzgled naj ustvarja svet, v katerem želimo živeti.
Za male Pikapolonice in Želvice Marinka Lenart

TRETJI LETNIKI NA DUNAJU
Zadnji konec tedna v septembru smo dijaki tre-

tjih letnikov preživeli v glavnem mestu Avstrije
– na Dunaju. Na pot smo se odpravili že v zgodnjih
jutranjih urah. Najprej smo si ogledali znameniti naravoslovni muzej, ali kot mu pravijo Avstrijci -Naturhistorisches Museum,
ki velja za enega največjih in najstarejših muzejev na svetu, saj hrani
preko 30 milijonov primerkov in artefaktov. Pot nas je nato vodila skozi
zgodovinsko mesto, mimo prelepih zgradb in kipov. V samem centru
Dunaja smo se posladkali s Sacher tortico. Naša naslednja točka je bila
Albertina, ki gosti eno največjih in najpomembnejših grafičnih zbirk na
svetu. Po ogledu čudovitih slik slavnih umetnikov smo se utrujeni končno odpravili proti motelu. Naslednji dan smo si ogledali palačo Schönbrunn, poletno rezidenco Marije Terezije in dom njenega prapravnuka
Franca Jožefa I. Palača je obdana s čudovitim grajskim parkom, ki smo
ga tudi sami prehodili. Sprehod
po parku nas je
pripeljal do enega
najstarejših živalskih vrtov. V njem
smo lahko videli
vse od antarktičnih živali, kot so
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severni medved, arktičnih pingvinov in vse tja do avstralskih, kot je na
primer koala. Ekskurzija je uspela, mi pa smo se zadovoljni odpravili
proti domu.
					
Blanka Čančar, 3. a

EKSKURZIJA V POSOČJE
V petek, 30. septembra, smo se dijaki, ki smo za maturo izbrali
geografijo ali zgodovino, s profesorji odpravili na dvodnevno ekskurzijo v Posočje. Ekskurzijo smo začeli z ogledom Divjega jezera,
ki je posebno zaradi svojih izbruhov vode po močnem deževju, čeprav
je ob našem obisku imelo
mirno gladino. Sledil je ogled
Antonijevega rova, rudnika
živega srebra. Najprej smo si
ogledali posnetek o zgodovini
rova, potem pa si nadeli čelade in odšli na voden ogled
turističnega rudnika. Pot z
avtobusom smo nadaljevali v Italijo, kjer smo naredili
postanek v Čedadu, ki je kulturno središče Beneških Slovencev. Tam
smo geografi naredili prvo terensko vajo, potem pa uživali v prostem
času. Naš zadnji ogled prvega dne je bil zgodovinske narave, ogledali
smo si Muzej prve svetovne vojne v Kobaridu, ki podrobno predstavlja
dogajanje na soški fronti. Po ogledu muzeja smo se odpeljali do Bovca,
kjer smo tudi prespali. Zjutraj smo se po zajtrku odpravili do Trbiža, od
tam pa do Planice. Medtem ko so zgodovinarji predstavljali seminarske
naloge, smo geografi opravili še drugo terensko vajo, potem pa smo se
skupaj povzpeli na planiško letalnico. Na poti domov smo se ustavili še
pri izviru Save Dolinke.
Patricia Smolnikar, 4. B

REGIJSKO TEKMOVANJE EVROŠOLA
V petek, 30. 9. 2016, smo se dijaki 2. b razreda Gimnazije Litija
skupaj s štirimi dijakinjami 2. a razreda udeležili regijskega tekmovanja Evrošola, ki ga je pripravila Informacijska pisarna Evropskega parlamenta v Sloveniji.
Namen tekmovanja je poučiti dijake o delovanju EU, jih spodbuditi k
večji državljanski participaciji in jim predstaviti možnosti sodelovanja v
procesih demokratičnega odločanja.
Že pred tekmovanjem smo pripravili razredni filmček na temo »Evropski državljan sem vsak dan«, v katerem smo predstavili, kako temeljne
vrednote EU (enakost, svoboda, demokracija, človekove pravice, pravna država in človeško dostojanstvo) vplivajo na naš vsakdan, na tekmovanju, ki je letos potekal na Teološki fakulteti v Ljubljani, pa smo pisali
še test in tekmovali v skupinskem kvizu o znanju o Evropski uniji. Zasedli smo odlično
drugo mesto in se tako uvrstili na simulacijo Evropskega
parlamenta, ki bo v 20. januarja 2017 v Strasbourgu.
Jerneja Logaj, 2. B
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Društvo LILA selitev v Kulturni
center Litija zaznamovala z razstavo “Prišli smo v Litijo”

V ponedeljek, 26. septembra, je v našem Kulturnem centru potekal dan odprtih vrat Društva LILA, ki bo novo
sezono ustvarjanja pričelo v naših prostorih. Z učilnico v prvem
nadstropju in likovnim ateljejem v pododrju so pridobili potrebne
prostore za svojo
dejavnost. V avli
je potekala otvoritev razstave “Prišli smo v Litijo”, v
kateri se predstavljajo vse sekcije
društva. V kratkem
kulturnem programu so spregovorili:
predsednica društva ga. Joža Ocepek, mentor mag.
Zoran Poznič, direktorica ZKMŠ Litija ga. Alenka Urbanc in župan
Občine Litija g. Franci Rokavec. Za glasbo je poskrbel pianist Jani
Slimšek, članice sekcije LILA Piše pa so večer obogatile tudi s poezijo. Program je povezovala Helena Hauptman. Razstava bo na
ogled do sredine novembra.

2. ABONMAJSKA PREDSTAVA – VEČNO MLADI
– SNG MARIBOR
ČETRTEK, 24. NOVEMBRA 2016, OB 19.30, V KULTURNEM
CENTRU LITIJA!
Predstava, ki je letos na Dnevih komedije prejela kar 4 priznanja:
žlahtna komedija po izboru strokovne žirije, žlahtna komedija po
izboru občinstva, Mateja Pucko –žlahtna komedijantka in Sandy Lopičič – žlahtni režiser. Abonenti boste vabila prejeli po pošti.
Lepo vabljeni pa tudi na ogled dveh gledaliških predstav, ki bodo
gostovala v našem Kulturnem centru in sicer v petek, 11. novembra, prihajajo gledališčniki z Dol pri Litiji, v soboto, 19.11. (20.00),
pa gostimo KUD Franc Kotar Trzin s predstavo Grenki sadeži pravice (Milan Jesih).
Pričeli smo tudi z novo sezono PRIBLIŽEVANJ. Več o terminih si
lahko preberete na naši spletni strani: www.jzk.si ali na FB strani.

NOVEMBRA NA OTROŠKIH MATINEJAH
– sobota, ob 10. uri

je prireditev. Tudi Mestni muzej Litija je ob tem pripravil zanimiv
kulturni program, in sicer trenutno gostimo mednarodno razstavo
Constructive Alps 2015, ki predstavlja nagrajene arhitekturne
projekte na območju Alp, predstavili smo novo knjigo za otroke
Darinke Kobal, ki pripoveduje zgodbo o PraLitiji, v goste pa smo na
koncu povabili še dr. Nino Vodopivec, ki je poslušalcem predstavila
svojo raziskavo o Predilnici Litija, predvsem o osebnih izkušnjah
nekdanjih delavcev, ter vlogi Predilnici Litija v
lokalnem okolju nekoč in danes.
Vabljeni, da si razstavo Constructive Alps
2015 tudi sami ogledate pri nas v času uradnih
ur, ali po dogovoru. Nikoli se ne ve, morda se
Vam utrne kakšna ideja tudi za Vaš dom!
Knjižico avtorice Darinke Kobal »Ko Litija še ni
bila Litija« tudi lahko kupite v muzeju. Zagotovo je zelo primerno darilce ob bližajočih praznikih…. Cena: 4€

PUSTNA RAZSTAVA
V muzeju smo pričeli z zbiranjem gradiva (dokumenti, fotografije,
predmeti, maske, obleke, filmi itd.) za pustno razstavo, ki jo nameravamo pripraviti v pustnem času naslednje leto. V celoti bo posvečena zlati dobi litijskih karnevalov 60. in 70. let. Prijazno vabimo
vse, ki doma hranite kakšne arhive ali predmete v zvezi z litijskim
karnevalom, da nam jih posodite za namen te razstave, saj bomo le
tako lahko pripravili avtentično obudili spomin na nekdanji največji
dogodek leta v Litiji.

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

Zaključna prireditev Poletavcev
in NajPoletavcev
Poletno bralno akcijo smo sklenili 20. septembra,
ko smo pred knjižnico v Litiji pripravili zaključno
prireditev. Najprej smo si uredili prizorišče: pometli, prekopali in predvsem oprali stopnice, parkirišče in okoli-

Ljudje se vse premalo zavedamo, kako
daljnosežne kulturne in duhovne posledice ima nepoznavanje ali celo zanemarjanje naše skupne kulturne dediščine. Ozaveščanju javnosti o tej
žgoči problematiki služita med drugim tudi vseeevropska dogodka
Dnevi evropske kulturne dediščine in Teden evropske kulturne dediščine, ki ju v Sloveniji organizira in koordinira Zavod za varstvo
kulturne dediščine Slovenije prvi teden v oktobru. Namen teh srečanj je predstavitev preprostih konceptov Dnevov evropske kulturne dediščine in Tedna kulturne dediščine ter letošnje teme DedIŠČIna OKOli nas, iskanje možnosti medsebojnega povezovanja
(institucije s področja kulturne in naravne dediščine, izobraževanja,
kulture, turizma, športa, društva, lokalne skupnosti …), predstavitev
lokalne dediščine in regionalno usklajevanje koledarja in promoci-

DATUM

SOB

22.10.

TOR 25.10.
PET 28.10.
PON 31.10.
ČET 3.11.
SOB 5.11.
NED

6.11.

URA

co knjižnice zaradi golobjih
iztrebkov, blata in plevela.
Pod nadvozom smo zbrali
obiskovalce in gostili ulično
gledališče Teater Cizamo. S
predstavo Kozlovska sodba v
Višnji Gori je dobro nasmejalo občinstvo. V igri so namreč
sodelovali gledalci, najmlajši
Poletavci. Letos je priznanje in
majico prejelo 63 Poletavcev in 8 NajPoletavcev. Glavno nagrado,
pohodniški nahrbtnik je prejela Viktorija Zavrl. Veseli smo uspeha
tega bralnega projekta, saj je sodelovalo enako število bralcev kot
lani. Vsem mladim bralcem čestitamo in jih vabimo, da ostanejo v
naši »Poletavski bralni jati«!

KULTURNI KOLEDAR
DOGODEK

Plesna delavnica, Glasbena šola Litija - Šmartno

20.00
20.00
19.00
19.00

Koncert: Zbor sv. Nikolaja Litija in Los Cantantes de Manila Filipini
Gledališka predstava: Moška copata (Kliše)
Potopis: Anja Bizjak-Etiopija
Otvoritev fotografske razstave Aleksandar Zarič
Krik (Noč čarovnic)
Khatte - Izbira svobode, ogled filma in pogovor z režiserjem Miho Mohoričem
Otroška matineja: PUJSA IMAMO ZA SOSEDA (Lutkovna skupina Lučka)

15.00

V hvaležnost jeseni

TOR

8.11.

9.00

PET

11.11.

PON

14.11.

TOR

15.11.

ČET

17.11.

19.00
17.00
18.00
18.00
19.00
16.30
18.00

Knjižna čajanka: »O knjigah, novostih in še čem.«Mesečno druženje s člani U3 o
prebranem in novostih
Gledališka predstava: Plejboj z zahoda (KUD Dole pri Litiji)
Z družbenimi omrežji do razgovora
Ura pravljic
Ura pravljic
Potopisno predavanje, Andrej Zaman: Trans America Bike Race 2016
Ura pravljic
Ura pravljic

19.00

2. interni nastop učencev Glasbene šole Litija - Šmartno

SOB

19.11.

10.00 – 18.00

Jazz delavnica

10.00
20.00

Knjižnica Litija ob občinskem prazniku Občine
Šmartno pri Litiji
V četrtek, 10. novembra bo v kulturnem domu Šmartno celodnevna razstava šmarskih vezilj DU Šmartno pri Litiji. Ob 19. uri bo v
knjižnici Šmartno odprtje fotografske razstave natečaja »Oko je
zaznalo«. V petek, 11. novembra bo od 14. ure dalje na Staretovem
trgu potekal Martinov sejem, osrednja prireditev bo ob 19. uri v kulturnem domu Šmartno. Slavnostni govornik bo evropski poslanec,
Franc Bogovič. Druge dogodke ob občinskem prazniku najdete na
spletni strani Javnega zavoda Bogenšperk.

Odpiramo novo knjižnico v Gabrovki: v torek,
8. novembra 2016, ob 14. uri
V novembru odpira vrata nova knjižnica v Gabrovki. Iz nekdanje
ambulante pri šoli se knjižnica seli v prostore nekdanje Pošte. Knjižnica bo ponujala večjo zbirko gradiva, odprta bo trikrat tedensko,
v njej bomo lahko v sodelovanju z uporabniki pripravljali tudi različne dejavnosti in prireditve. Obiščite prenovljeno knjižnico v prostorih nekdanje Pošte v Gabrovki!
Aleksandra Mavretič

Kot smo poročali že v prejšnji številki Občana,
se je naša članska ekipa udeležila svetovnega
prvenstva na Sardiniji. Odločili smo se, da odpotujemo kakšen dan
prej in izkoristimo še zadnje tople sončne žarke in se naužijemo
lepot Sardinije. Po dveh dneh ogledov in uživanja na peščenih plažah je končno prišel dan tekmovanja, kjer smo plesali v finalu in
zasedli odlično 6. mesto. Članska formacija Home alone je s tem
tekmovanjem zaključila tekmovalno sezono 2015/16, hkrati pa se
že spogledujemo s prihajajočimi izzivi v novi sezoni.

9.00 -12.00

18.00
10.00

Metod Badjura se je rodil 1896 v Litiji, potem pa se je družina preselila v Zagorje. Na šolanje je odšel v Ljubljano, na realko. V četrtem letniku ga je presenetil vpoklic k vojakom, od leta 1915 je služil
vojsko pri gorskih strelcih, bil dvakrat ranjen. Po zaključenih dveh
letnikih srednje tehnične šole je odšel na grafično šolo na Dunaj,
od tam pa na grafično akademijo v Leipzig. Srečanje s filmom, ko
je znancu pomagal s snemalno kamero, je bilo prelomnica, film
ga je zvabil v svoj svet. V letu 1932 je posnel prvi slovenski celovečerni igrani film, Triglavske strmine. Scenarij je napisal pisatelj
Janez Jalen. Glavni igralci so bili znani alpinisti: Joža čop, dr. Miha
Potočnik in Uroš Zupančič. Nedvomno je Badjura pionir slovenske
filmske ustvarjalnosti. Od leta 1995 podeljujemo Badjurovo nagrado za življenjsko delo na področju filmske umetnosti in je najvišja
slovenska strokovna nagrada.
Na njegov rojstni dan, 22. 11. bomo v Knjižnici Litija ob 19. uri
pripravili spominski večer, gost bo Metod Pevec, režiser, igralec,
scenarist in pisatelj, ki ima družinske korenine v naših krajih (Liberga). Spominski večer je posvečen dnevu splošnih knjižnic, ki je
20. novembra.

LITIJSKI PLESALCI NA
SVETOVNEM PRVENSTVU

Tudi za november smo izbrali poučni in zabavni predstavi. Resda
naslovi niso ravno znani, vendar tudi takšne predstave prinašajo
med male in velike obiskovalce veliko veselja, zato lepo VABLJENI!
5.11. – PUJSA IMAMO ZA SOSEDA – Lutkovna skupina Lučka zgodba govori o tem, kako radi sodimo na prvi pogled ali lepimo
stereotipne nalepke. Vedno pa ni tako. Če damo možnost, smo lahko zelo presenečeni, kje vse lahko najdemo prijatelja.
19.11. – GROMTESPEKU – Teater za vse - če si Gromtespeku, najboljši čarovnik na svetu, te nič ne more presenetiti. Nič, razen enojajčnih dvojčkov. Dvojčka Frice in Frace si privoščita šale na čarovnikov račun. Ko se mojster Gromtespeku razjezi, odpelje Friceta
k sebi domov, kjer mu mora kuhati, prati, pospravljati… Seveda v
zabavni zgodi Fricetu priskoči na pomoč njegov brat dvojček Frace
in bistro ponovno uženeta v kozji rog ošabnega čarovnika. V predstavi je mnogo petja, rokohitrskih spretnosti, zabave in smeha.

DNEVI EVROPSKE KULTURNE
DEDIŠČINE 2016

120 – letnica rojstva Metoda Badjure
s posebnim gostom: režiserjem in piscem Metodom Pevcem

LOKACIJA
PLESNA DVORANA
GŠ LITIJA -ŠMARTNO
CERKEV SV. NIKOLAJA LITIJA
KULTURNI CENTER LITIJA
KNJIŽNICA LITIJA
MC LITIJA
GRAD BOGENŠPERK
MC LITIJA
KULTURNI CENTER LITIJA
DVORANA V ZADRUŽNEM
DOMU V JEVNICI

KNJIŽNICA LITIJA
KULTURNI CENTER LITIJA
MC LITIJA
KNJIŽNICA VAČE
KNJIŽNICA LITIJA
KNJIŽNICA LITIJA
KNJIŽNICA GABROVKA
KNJIŽNICA ŠMARTNO
DVORANA
GŠ LITIJA - ŠMARTNO
DVORANA GŠ LITIJA ŠMARTNO
KULTURNI CENTER LITIJA
KULTURNI CENTER LITIJA

Otroška matineja: GROMTESPEKU (Teater za vse)
Gledališka predstava: GRENKI SADEŽI PRAVICE – KUD Franc Kotar Trzin
Spominski večer ob 120 – letnici rojstva Metoda Badjure, gost pisatelj, režiser,
TOR 22.11.
19.00
KNJIŽNICA LITIJA
igralec, scenarist Metod Pevec, večer je posvečen dnevu splošnih knjižnic
ČET 24.11.
19.30
GLEDALŠKI ABONMA: VEČNO MLADI – SNG MARIBOR
KULTURNI CENTER LITIJA
18.00
JESEN JE TU (Koncert MePZ in Mavrice z gosti); DU Litija
KULTURNI CENTER LITIJA
SOB 26.11.
19.00
VEČER PO DOMAČE (KUD FRAN LEVSTIK GABROVKA)
DVORANA OŠ GABROVKA
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

ŠOL ST VO / DRUŠ T VA
PODRUŽNIČNA ŠOLA POLŠNIK

Prvošolčki pogumno
prestopili prag šole

V četrtek, 1. 9. 2016, so nas na PŠ Polšnik s prihodom razveselili novi prvošolčki.
Bili so nasmejani, igrivi, klepetavi in željni novih zgodb. S skokom
čez elastiko so se nam smeli uradno pridružiti v šolskih klopeh.
Podarili smo jim nekaj spominkov, da se
bodo prvega šolskega
dne radi spominjali,
poslušali so pravljico
o Sovici Jokici, skupaj
smo ustvarjali pisane
sovice, na koncu smo
se posladkali s torto.
Obljubili so, da se že naslednji dan vrnejo v šolo. In res so držali
obljubo. Drage naše nadobudne glavice, v veselje nam bo delati z
vami. Srečno! :-)

Noč v šoli je bila zabavna - tokrat z
nami tudi vrtec

Teden otroka smo zaključili tako, da smo prespali v šoli.
V petek, 7. 10. 2016 smo se tako ob 18. uri spet srečali v šoli. Starši
so svoje otroke pripeljali natovorjene z odejami, blazinami in vzglavniki. Poleg 25-ih šolarjev so se nam leto pridružili tudi predšolski
otroci iz vrtca Polhek in večer je bil zato še bolj zabaven in zanimiv.
Ko smo se umirili in oddahnili, smo si ogledali načrt dela. Veliko
časa nam je vzela priprava prostorov na spanje. Vsi skupaj smo
to dobro opravili, pomagali smo drug drugemu in postelje so bile
kmalu pripravljene za počitek. Otroci so se po opravljenem delu
malo sprostili z raznimi igrami, ki so si
jih kar sami izmislili.
Nekateri so si podajali plišaste igračke,
drugi so se skrivali v
spalnih vrečah, tretji
pa iskali možnost za
igro in druženje kje
drugje. Po sproščujočem oddihu je sledila slastna večerja. Še prej smo se umirili z igro
Električni impulz. Po večerji smo se umili in se udobno namestili v
svoje tople postelje. Stisnili smo svojega plišastega medvedka ali
pa kar najbližjega prijatelja in si ogledali še risanko za lahko noč.
Čeprav nas Spanček zaspanček kar ni in ni hotel obiskati, smo se
potrudili, da smo po risanki zaprli trudne oči in sladko zaspali.
Zjutraj smo nekateri bedeli že ob šestih. Počasi smo prebudili še
druge. Skuhali smo čaj in namazali kruh ter pripravili zajtrk. Otroci
so se umili in oblekli ter pozajtrkovali. Pospravili smo učilnice in pripravili potovalke, ki so čakale na starše. Prebrali smo še pravljico.
Oblekli smo se in obuli in odšli na igrišče, kjer smo imeli jutranjo
telovadbo. Starši so bili točni kot ure in ob devetih smo se poslovili
ter zadovoljni in nasmejani odšli domov.
Katarina Juvan

Tetka jesen na obisku v vrtcu

V sredo, 28. 9. 2016 nas je v vrtcu obiskala tetka jesen.
Otrokom je prebrala
pravljico z naslovom
Nekega deževnega
dne. Predstavila jim
je letni čas jesen in
pokazala
pridelke
in plodove, ki jih je
nabrala na poti v naš
vrtec. Za nagrado so
otroci dobili jabolko.
Upamo, da nas tudi
drugo leto obišče.

Teden otroka v vrtcu Polhek Polšnik

Tudi otroci v vrtcu Polhek so praznovali teden otroka.
PONEDELJEK, 3. 10. 2016 IGRE V TELOVADNICI
Prvi dan smo preživeli v telovadnici, kjer smo za otroke pripravile
štafetne igre. Otroci so zelo uživali v vožnji z avtomobili in nabiranju
barvnih žogic.
Torek, 4. 10. 2016 - KINO V VRTCU
Vsak izmed otrok je prejel vstopnico za v kino. V kinu smo si ogledali risanko Franček in ogenj, saj smo v mesecu požarne varnosti.
V vrtcu pa nas bodo obiskali tudi gasilci.
SREDA, 5. 10. 2016 - DRUŽENJE, IGRANJE S ŠOLARJI
Obiskali smo šolarje, se z njimi igrali, zabavali in prijetno družili.
ČETRTEK, 6. 10. 2016 - OGLED LUTKOVNE PREDSTAVE
O veliki repi (ruska pravljica).

Otrokom sva vzgojiteljici zaigrali predstavo z naslovom O veliki repi.
Na koncu so se otroci še sami preizkusili v igranju z lutkami na
palici.
PETEK, 7. 10. 2016 - IGRALNI DAN V VRTCU IN NOČ V ŠOLI
V petek smo se igrali s svojimi najljubšimi igračami. Zvečer pa
smo skupaj s šolarji prespali v šoli. Bilo je nepozabno.
				
Vanja Klanšek

Oktober 2016

Ob 70. letnici KO RK
Dole pri Litiji
Letos praznuje KORK Dole pri Litiji 70. letnico delovanja, kar soopada s 150. letnico RK Slovenije.
Poseben pozdrav je bil v soboto, 10. septembra 2016, namenjen
predstavniku RK Slovenije go. Boštjanu Novaku, predstavniku
Občine, to je podžupanji ga. Liljani Lovše, sekretarki Območnega
združenja ga. Danici Sveršina, predsedniku KS go. Branku Javoršku,
predsednikom društev in organicacij.
Če se ozremo nazaj na
zgodovino RK Slovenije,
je to brez dvoma častitljiva in spoštovanja vredna
organizacija, ki naj bi bila
za zgled sedanjim in bodočim generacijam.
Zakaj se boste vprašali? Brez dvoma zato, ker
nesebično zagotavlja s
pomočjo prostovolcev pomoč najranljivejšim skupinam naše družbe. In teh je žal, vsako leto
več. Krajevne organizacije so temelj delovanja nacionalnega društva, območna združenja pa njihov podpornik in organizator.
Vsi imamo isto sonce in vsi hodimo za istim soncem v upanju za
boljši jutri. Velika večina, ki jim KORK pomaga, nam to premnogokrat vračajo s hvaležnostjo, toplimi pogledi, nasmehi in upanji, da
bo nekoč drugače. Solidarnostni duh se riše na vsakem koraku.
Za to pa so zaslužni številni prostovolci, ki svoj prosti čas žrtvujejo
iz spoštovanja do RK in občutka, da morajo tej družbi nekaj vrniti.
Predsednik KORK Dole go. Jože Lušina in sekretarka OZ Litija ga.
Danica Sveršina ki svojim trdim delom ostajata vzor številnim
prostovolcem, sta orisala to prehojeno pot.
KO Gradišče je samostojni del organizacije RK, ki deluje že od
leta 1965 z geslom
«Bodi srečen, da
lahko nekaj daješ.« Enkrat letno
v jesenskem času
organizirarajo srečanje. Vsi ljudje
potrebujemo sanje,
da bo nekoč lepše
in boljše.
Delo z mladimi je
prioriteta našega
dela. Na odru je učenc 7. razreda POŠ Mitja Prijatelj predstavil delo
svojega pradeda Henrika Prijatelja, ki je že davnega leta 1946, kot
blagajnik in eden od ustanovnih članov RK na Dolah, prevzel to
delo. Poslan je bil v Beograd, kjer je dobil napotke, kako voditi to
nadvse pomembno organizacijo. Bil je njen predsednik dolgih 53
let. Izrazil je spoštovanje in ponos, saj to delo nadaljuje njegova
stara mama Marinka, stric Franci in tudi on. Ja, tako je treba.
Sledila je podelitev priznanj posameznikom in organizacijam, ki
srčno pomagajo, in s svojim nesebičnim delom ogromno prispevali k življenju naše organizacije in kraja. In kar obsežno je bilo
število nagrajencev. Posebno priznanje kot zahvalo je prejela ga.
Anica Kotar, ki je poleg predsednika, srce in duša naše krajevne
organizacije.
V kulturnem programu so nastopili učenci POŠ Dole in Toni Povše,
pevska skupina Izgnanci, ženski pevski zbor Zarja, harmonikaš Dušan Kotar, ansambel Takoj. Druženje ob prigrizku domačih dobrot
se je nadaljevalo v večer.
Člani KORK Dole pa nismo mirovali, saj smo se naslednjo soboto
udeležili že tradicionalnega Dobrodelnega koncerta RK Slovenije,
ki je potekal pod častnim pokroviteljstvom predsednika Vlade Republike Slovenije dr. Mirom Cerarjem v Cankarjevem domu.
Ob sodelovanju z DU in Društvom podeželskih žena in deklet Dole,
smo se podučili o srčnem popuščanju. V sredo, 28. 9. 2016, nam
je predaval dr. medicine iz Trbovelj Boštjan Leskovar. Tako smo izpeljali še eno nadvse aktualno zdravstveno predavanje.
Jožica Vrtačnik

Gabrovški gasilci ponovno
odlični
V soboto, 17. 9. 2016, je na Golteh potekalo Državno tekmovanjev gasilski orientaciji. Naše
društvo se je na to tekmovanje uvrstilo s štirimi ekipami.
Pisana družba otrok in mentorjev se je v zgodnjih jutranjih urah
odpravila proti Goltem. Na avtobusu ni bilo čutiti treme, saj smo
se zabavali s petjem, igranjem inštrumentov, branjem knjig, klepetanjem, poslušanjem glasbe. Ob prihodu do gondole, kjer se je
bilo potrebno prijaviti in pričeti s tekmovanjem, pa so otroci začutili utrip tekmovanja in pokazali malo tekmovalnega nemira. Po
začetni vaji (zbijanje tarče z vedrovko za mlajše ekipe in postavitev gasilskega orodja za najstarejše) smo se z gondolo odpeljali
na smučišče, kjer se je pričel orientacijski del tekmovanja. Vsaka
ekipa je prejela kompas in karto, s pomočjo katere so se podali na
zahteven teren smuščišča in njegove okolice, da bi čim hitreje našli
točke v naravi, kjer je bilo potrebno opraviti še nekaj vaj gasilske
spretnosti (navezava orodja, vezanje vozlov, spajanje cevi na trojak,
zvijanje cevi, prikaz orientiranja v naravi in poznavanja topografskih
znakov).
Po opravljenem tekmovalnem delu in prisluženem kosilu smo med
čakanjem na rezultate vzdrževali dobro vzdušje, kajti naši mladi
gasilci niso le odlični v gasilskih disciplinah, ampak imajo tudi
mnoge druge talente, tokrat sta nam z glasbo popestrila dan brata
Dremelj, ki sta kljub naporenmu tekmovanju neumorno igrala na
inštrumente, s petjem smo se jima pridružili preostali člani tekmovalne odprave in kar nekaj ostalih udeležencev tekmovanja. Zaradi
sprotnega prikaza rezultatov, so se nasmehi našim tekmovalcem
hitro večali, saj so vedeli, da so se tokrat ponovno odlično izkazali.

7

»Zdrav duh v zdravem
telesu«
Naslovni moto je zagotovo pravi za vse
tiste krajane in krajanke, ki so bili bodisi na strani udeležencev, bodisi na
strani organizatorjev septembrskih
športnih in kulturnih aktivnosti ob
praznovanju krajevnega praznika na Savi.
Možnosti je bilo kar nekaj. Za namizni tenis, pohod in kolesarski
vzpon na Zasavsko goro za odrasle je poskrbelo ŠD Sava; za prvi
savski otroški tek in različne delavnice pa marljivi prostovoljci in
prostovoljke. Največja ovira je bilo vreme, saj so bile napovedi ves
čas spremenljive.
Namizni tenis: 13 tekmovalcev, zmagovalec Simon Levičar.
Pohod: 14 pohodnikov in pohodnic.
Kolesarski vzpon: 10 kolesark in kolesarjev, zmagovalca sta bila
Natja Tori in Miha Dobravec. Priznanje „polžek“ za najbolj vztrajna,
ki sta na cilj prišla kot zadnja, sta prejela Mojca Garantini in Marjan
Lukač.
Savski tek: 26 otrok (9 predšolskih in 17 šolskih), zmagovalka predšolskega teka je bila Isa Gregorin, šolskega pa Staša Zagorc. Mladi
tekači so bili zelo navdušeni in dobro razpoloženi, pravi tako njihovi
starši, tako da naslednje leto lahko pričakujemo razširitev kategorij
teka.
Delavnice: večina otrok, ki je tekla, je nato svoje spretnosti pokazala še na delavnicah, kjer smo naredili reciklirano ogrlico iz papirja
in akvarij ter si
poslikali obraze.
Da nam je vse
skupaj
uspelo, so nam pomagali
mnogi:
Sponzor
Savskega teka
je bil Avtoservis
Opel Mahkovic
Sp. Log, ostali
donatorji pa so
bili:
Gostilna
Berdajs, Andrej
Bolte s.p., Delavska Hranilnica
d.d., Kavarna
Tisa.
Prostovoljci in
prostovoljke na
dogodku so bili:
Mateja Malis,
Tatjana, Primc,
Barbara Škrabanja, Alenka
Karlin, Gaja Vidergar, Barbara
Osolnik,Tanja
Mahkovic in Denis Furman. Vsem udeležencem iskrene čestitke,
prostovoljcem pa hvala za trud, čas in energijo.
Ob prazniku krajevne skupnosti se je zbrala velika množica krajanov. Nastop so obogatili otroci vrtca Kekec in PŠ Sava z njihovimi
učitelji in vzgojitelji ter nekdanja učenka PŠ Maša Karlin. Podelili
smo priznanje zasluženemu krajanu, g. Viliju Mandelju, ter priznanje za najbolj ocvetličene domove, ki so jih prejeli: ga. Irena Verbovšek – naselje Draga/Leše, ga. Melita Forte – naselje Ponoviče
in ga. Vlasta Mandelj – naselje Sava. Druženje se je nadaljevalo
s klepetom in pogostitvijo, za katero so poskrbele članice KORK
Sava. Na ogled smo imeli tudi razstavo izdelkov, ki jih ljubiteljsko
izdelujejo naši krajani. Pregnal nas ni niti dež, ki nas je obiskal ob
koncu prireditve, saj smo druženje nadaljevali pod streho.
Za KS Sava sestavila: Tatjana Primc
Ko je na cilj prišla še zadnja
ekipa, nam je
bilo vsem jasno, da se je
zgodil še en
odličen tekmovalni dan, kajti
na zmagovalnem odru smo
ponovno videli
dve naši ekipi,
ostali dve pa sta bili v deseterici najboljših v državi. Pripravniki
(Tim, Tilen, Žiga) so osvojili 10. mesto, pionirji (Žiga, Tevž, Jon) 8.
mesto, mladinci (Jan, Anže, Timotej) so postali državni podprvaki,
mladinke (Marija, Lana, Rosana) pa so postale državne prvakinje.
Polni ponosa, navdušenja, veselja in olajšanja smo se vrnili domov,
kjer so nas pričakali gasilci in starši, ki so pripravili sprejem našim odličnim tekmovalcem. Po obveznem vodnem slavoloku v čast
odličnim uvrstitvam in čestitkah vseh prisotnih, smo se družili do
poznega večera.
Najlepše se zahvaljujem vsem tekmovalcem in mentorjem za požrtvovalnost in trud, staršem in preostalim gasilcem pa za sodelovanje.
Ker pa gasilci ne počivamo, smo se na prvi oktoberski dan udeležili
Regijskega srečanja DMG, ki je potekalo na Dolah pri Litiji. Na tekmovanje smo peljali 12 otrok, ki so tekmovali v štirih ekipah in dveh
kategorijah. Končni rezultat je bil ponovno zelo lep, kajti dekleta, ki
so nastopila v ekipi starejših, so osvojila 1. mesto in se uvrstila na
državno srečanje, ostale ekipe so osvojile 6., 8. in 11. mesto.
za PGD Gabrovka, Klara Hostnik
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Omogočimo šolanje 2016
Omogočamo šolanje je humanitarna akcija, zbiranja zamaškov v Mladinskem centru Litija in KLIŠE-ju. Z zbranimi
sredstvi sedaj pomagamo mladim, ki imate zaradi izobraževanja
dodatne stroške, ki jih ne zmorete pokriti sami (prevoz, šolske potrebščine, orodje, material, šolnina).
Objavljamo javni razpis na katerem lahko kandidiraš za 200€ nepovratne pomoči. Besedilo razpisa najdeš na naših spletnih straneh
(www.mc-litija.si, www.klise-klub.si)
Za pomoč pri pripravi vloge bomo v ponedeljek 7.11.2016 ob
18.00 v prostorih MC Litija, organizirali kratko delavnico. Na njej
bomo predstavili razpis, pojasnili razpisne pogoje in odgovarjali na
vaša vprašanja. Rok za oddajo vlog je vsakega 20. v mesecu, prvi
je 20. novembra 2016, do razdelitve sredstev.
Zahvaljujemo se vsem, ki sodelujete v akciji zbiranja zamaškov! Zbiralno akcijo seveda nadaljujemo, sredstva bomo razdelili
na naslednjem razpisu Omogočimo šolanje.

ZAPOSLITVENI IZZIVI PRIHODNOSTI, PRILOŽNOSTI
ZA MLADE

Mladinski center Litija je partner v dveh projektih
operacije Evropskega socialnega sklada SPODBUJANJE AKTIVNEGA DRŽAVLJANSTVA MLADIH ZA
VEČJO ZAPOSLENOST 2016–2018. V naslednjih
dveh letih bomo izvajali izobraževanja na področjih mladinskega
dela in tako poviševali možnosti zaposlitev mladih.
Mladim, ki iščejo zaposlitev in želijo biti družbeno aktivni bomo v
okviru operacije nudili dva različna pristopa usposabljanja in družbene vključenosti v sodelovanju z Mrežo MaMa (projekt Mladim) in
Socialno Akademijo (projekt Inkubator 4.0).
Ob zaključku usposabljanj bomo enemu udeležencu ponudili zaposlitev na mestu mladinskega delavca ter finančno podprli družbeno
pobudo, ki jo bodo pripravili mladi v okviru izobraževanj.
Za več informacij o operaciji in projektu spremljaj našo Facebook
in spletno stran.

Khatte - Izbira svobode, ogled filma in pogovor z
režiserjem

Kaj se zgodi, ko se mit lepega in dobrega zruši v resničnost življenja
uličnih otrok? Seveda za sporočilo takšne vsebine ni primerna niti
fikcija niti klasični dokumentarni film, ki vsak na svoj način prirejata odsev realnega. Za kaj takšnega je najprimernejši observacijski
film. In prav takšen je film Khatte – Izbira svobode Mihe Mohoriča.
Gre za povzetek štiriletnega snemanja skupine otrok na ulicah
Katmanduja, pri čemer režiser Miha Mohorič poskuša zajeti presečišče med posamezniki in družbo, spregovoriti o interakciji posameznika in ustanov v določenem kulturnem okolju. Sprašuje se
o tem, ali je sožitje sploh mogoče ali pa gre morda za izkoriščanje
človeške bede v dobrodelne namene. Grozljivo je spoznanje, ki potrjuje prav to. Na ogled filma Khatte – izbira svobode in na pogovor
z režiserjem Miho Mohoričem, ste vabljeni v četrtek, 3. novembra
ob 18. uri.

Delavnica »Z družbenimi omrežji do razgovora«
Mladinski center Litija, ponedeljek, 14.11.2016 ob
18.00

Ker živimo v času, v katerem številni mladi težje najdemo zaposlitev, pripravljamo izobraževalno delavnico, kjer bomo spoznali tudi
alternativno možnost iskanja zaposlitve.
Teme:
- Predstavitev osnov in možnosti LinkedIna.
- Izpolnjevanje LinkedIn profila (projekti, znanja, delovanja) na
praktičnem primeru.
- Predstavitev primera kako delodajalci iščejo kandidate preko
družbenih omrežij (prikaz oglasov, prikaz priprave na razgovor,…).
Na delavnici bo prav tako mogoče fotografiranje za profilno fotografijo za življenjepise in različna družbena omrežja.
Delavnica je primerna za vse, ki si želite povečati svoje zaposlitvene možnosti in je brezplačna. Na delavnico se lahko prijaviš na
info@mc-litija.si do petka 11.11.2016.
Delavnico bo vodil Janez Lipec iz PUNKTcc – Laboratorij za kreativne industrije.

šolskega leta bosta prostovoljki pomagali ustvarjati šolske in obšolske aktivnosti, popestrili bosta pouk in otrokom približali svoji
matični državi. Preko projektov krepimo solidarnost, sprejemanje
drugačnosti, medkulturnost, pomen mednarodnega sodelovanja in
še in še.
Prostovoljce boste osebno lahko spoznali na aktivnostih v MCju.
Nikar ne zamudite medkulturnih večerov, ki jih bodo pripravili.
Vendar pa je prav, da jim najprej mi predstavimo našo deželico,
v kateri bodo živeli naslednjih deset oz. dvanajst mesecev. Na slovenskem večeru, 28.10., bo zagotovo veselo.

KLIŠE v novem šolskem
in študijskem letu

Podaljšajte članstvo v KLIŠE-ju ali postanite nov
član in si s tem zagotovite številne ugodnosti.

Z oktobrom lahko tudi študentje postanete člani Kluba litijskih in šmarskih študentov. S tem si zagotovite ugodne načine prežiljanja prostega
časa, saj se KLIŠE-jevci celo leto trudimo za vas sestaviti pester program na kulturnem, športnem, izobraževalnem in zabavnem področju.
Članstvo še naprej ostaja brezplačno, naš član pa postanete tako, da
prinesete originalno potrdilo o študiju na KLIŠE v času uradnih ur
vsak ponedeljek, sredo in petek med 17.00 in 20.00 uro.
Ne pozabite, da je za vse člane na voljo ugodna mesečna karta za
fitnes Klepec in vadbo World Jumping, prav tako pričenjamo z novo ponudbo KLIŠE-jeve HIIT intenzivne vadbe in pilatesom. Med rednimi
ugodnostmi tudi ostajajo inštrukcije za matematiko, angleščino, fiziko
in kemijo. Študentska pisarna na KLIŠE-ju pa za člane med drugim
še vedno nudi najcenejše fotokopiranje in printanje. Vse podrobnosti
naše ponudbe so navedene tako na fb kot tudi spletni strani. Tam boste
tedensko obveščeni o vseh novih ponudbah in izzivih, prav tako tudi o
splošnih pomembnih informacijah za študente in dijake. Naj bo novo
študijsko in dijaško leto uspešno, a tudi zabavno.

Anamarija Kamin - KLIŠE

KLIŠE-jevci vabimo na tradicionalno WAKE UP
Halloween zabavo
Letošnje leto se bo 29. oktobra 2016 že šesto leto zapored odvijala
nepozabna KLIŠE-jeva WAKE UP Halloween zabava.
Tudi letošnje leto Klub litijskih in šmarskih študentov (KLIŠE) vse študente, dijake in mlade po srcu vabi na nepozabno WAKE UP Halloween
zabavo. Ta bo tradicionalno potekala v dvorani Pungrt zadnji vikend v
oktobru – 29.10.2016. Letošnje leto se trudimo, da bi še dodatno dvignili raven organizacije, ponudba in cene pa seveda ostajajo prijazne
vsem. Predprodaja vstopnic bo ponovno za vse člane KLIŠE-ja potekala
v času uradnih ur v prostorih kluba, vstopnice se bodo prodajale po
ceni 1€. Na dan zabave bodo te na voljo vsem po ceni 5€.
Letošnje leto nas bodo zabavali McDJ Berny White, ki bo otvoril zabavo ter ogrel ozračje, obiskovalce zabave pa pripravil na zvezdi večera: DJ SYLVAIN in DJ BELTRAM, ta bo svoj house zvok pospremil
z nastopom saksofonista Erika
Krambergerja. Za nor zaključek
bo tudi tokrat poskrbel mlad
in perspektiven DJ SINART. Za
popestritev programa in nepozaben »show« bodo poskrbeli
odlični in priznani plesalci ter
plesalke iz skupine STEREO
BOOKINGS. Letošnje leto pa v
program dodajamo tudi posebno presenečenje, saj bo zabavo popestril tudi LED ROBOT s svojimi
svetlobnimi učinki.
Halloween zabava bo tudi letošnje leto potekala v barvah izvirnih mask,
ki bodo za to tudi nagrajene na dan zabave. Za dodatne informacije in
podrobnosti drugih nagradnih iger spremljajte tudi KLIŠE-jevo in WAKE
UP fb in spletno stran. Zabava ni le tradicionalna in vsako leto bolj
nepozabna, temveč prav tako odraz sodelovanja širše lokalne skupnosti, člani katere vsako leto podpirajo in sodelujejo pri sami organizaciji. Brez sponzorjev nam tudi tokrat WAKE UP Halloween ne bi mogel
uspeti. Posledično želimo letošnje leto organizatorji nameniti tudi del
izkupička celotne zabave projektu botrstvo.

Anamarija Kamin - KLIŠE

JESENSKI IZLET DRUŠTVA SOŽITJE
LITIJA IN ŠMARTNO
V torek, 4. oktobra so se pred OŠ Litija zbrali člani
Društva Sožitje, starši, učitelji podružnice s prilagojenim programom in prostovoljci društva. Z avtobusom so se odpeljali na izlet v Belo Krajino. Najprej so se ustavili v
gostilni Štajdohar v Kanižarici, kjer so si po dolgi vožnji privoščili
kavo in čaj. Nadaljevali so pot do Vinice, kjer so si ogledali cer-

EVS prihod novih prostovoljcev

Kot ste že vajeni, se z začetkom oktobra, tudi letos začenjata dva
nova EVS projekta. Tudi letos smo enega izmed njiju pripravili skupaj z lokalnimi osnovnimi šolami, ki v projektu nastopajo kot gostiteljske organizacije. Trenutno se po Litiji, Šmartnem in Gabrovki
sliši glas tujih prostovoljcev, ki bodo v omenjenih krajih preživeli
eno leto oz. deset mesecev.
V MCju bo svoje prostovoljno delo opravljal španski prostovoljec
Daniel, ki prihaja iz katalonskega mesta Lleida. Njegova glavna naloga bo snemanje in izdelava kratkih filmov, s katerimi bomo širili
promocijo našega centra in aktivnosti, ki jih pripravljamo. Lotili se
bomo tudi kakšne »resne« teme, vprašali se bomo ali smo res strpni, preverili kaj pomeni enakopravnost ter kako zelo enakopravni
pravzaprav smo. Daniel vse, ki jih podobne teme zanimajo, vabi k
sodelovanju. Skupaj bomo osvajali povsem praktična znanja povezana s snemanjem in izdelavo video posnetkov, ter nadgrajevali
svoje osebne lastnosti. Za redno spremljanje aktivnosti projekta
od časa do časa pokukaj na našo spletno stran in FB profil, kjer
javnost redno obveščamo in seznanjamo z dogajanjem v MCju.
Da pa v delu s prostovoljci ne uživamo samo mladinci, dokazujejo
tudi naše osnovne šole. Šolski prag sta prestopili prostovoljka Sarah iz Francije in Dora iz Madžarske. Sarah bo večino časa delala
v OŠ Šmartno, Dora pa v OŠ Gabrovka – Dole. V šolo prostovoljci
prinesejo svež veter, tako za učitelje kot tudi za učence. Do konca

kev Svetega Križa. Nedaleč stran so obiskali VDC Črnomelj, enoto
Vinica, kjer so jih pričakali z doma narejenim bezgovim sokom in
dobro voljo. Po prijetnem klepetu v VDC-ju so pot nadaljevali do
spominske hiše Otona Župančiča. Po ogledu so se odpeljali z avtobusom nazaj proti Kanižarici v gostilno Štajdohar, kjer jih je že
čakalo kosilo. Sledil je še voden ogled Črnomlja, kjer jim je lokalna
vodnica razkazala različne zgradbe, preko katerih so spoznali zgodovino mesta. Prijetno utrujeni in polni novih vtisov so se odpeljali
proti Litiji. Vsi člani društva so bili mnenja, da so preživeli lep dan.
Zahvaljujejo se prostovoljcema društva Vlasti in Radovanu Pajiću,
ki sta pomagala organizirati izlet.
					
Vanja Varlec

V preteklem mesecu
se je v LILI spet veliko
dogajalo:
ZLATA PALETA: peta ZP z naslovom ISKANJA je bila odprta 27. septembra v DD
Trbovlje. Avtorice Danijela Kunc , Marjeta Mlakar Agrež, Marija
Urankar Murn so prejele certifikat kakovosti, Aleksander Lavrenčič
in Gabrijela Hauptman pa priznanje.
DAN ODPRTIH VRAT LILA in razstava PRIŠLI SMO V LITIJO je
bil naslov prireditvi, kjer smo 26. 9. 2016 pokazali nove prostore:
LILA UČILNICO in LILA ATELJE POD ODROM. Na razstavi v avli KC
si je moč ogledati dela 22 odraslih in 37 mladih likovnikov. Poleg
pianista Janija Slimška so svojo poezijo predstavile tudi članice
sekcije LILA PIŠE: Jelka
Jantol, Magda Groznik,
Joža Ocepek, Danijela
Hauptman in Gabrijela
Hauptman.
LIKOVNE SEKCIJE so v
oktobru začele svoje delavnice. Prva je bila CICI
LILA, ki deluje ob ponedeljkih, ob sredah ji sledi LILA - odrasli, ob
četrtkih pa se zbira MALA LILA. Vsi so zelo ustvarjalni.
Odrasli likovniki so se v razdelili na likovni in kiparski del. Na likovnem področju bo delo potekalo individualno glede na znanje vsakega posameznika. V kiparstvu pa je skupina enotna, mentor mag.
Zoran Poznič jih bo do novega leta vpeljal v svet kiparstva z glino.
Razstava OBLAK - VODA - ZVOK - KRISTAL je na ogled v litijski
knjižnici. Člani društva LILA so že poleti pristopili k projektu OI
JSKD Litija. Razstavljajo 16 članov društva.
Tudi LILA je sodelovala v projektu NVO. V OŠ Litija so na predstavitev društva prišli učenci iz osmih različnih razredov. LILO so
predstavile štiri članice: Marija Bregar Hostnik, Danijela Kunc, Anita Vozelj in Joža Ocepek. Učenci niso samo poslušali, vsi so tudi
ustvarjali. Nastala likovna dela bodo na razstavi postavljena najprej
v OŠ Litija, nato pa na občini Litija.
Predsednica: Joža Ocepek

Varnost v prometu
V obdobju med 3. in 16. 10. 2016 poteka preventivna
akcija na področju zagotavljanja večje varnosti pešcev.
Glavna cilja akcije sta zmanjšati število prometnih nesreč, v katerih so udeleženi pešci, in težo njihovih posledic ter povečati uporabo odsevnih teles med pešci, ki so zaradi
slabše vidljivosti bolj izpostavljeni nevarnostim prometnih nesreč.
V tem času bodo policisti izvajali krajše poostrene nadzore na lokacijah, kjer je zaznati večjo problematiko varnosti pešcev, predvsem
v bližini prehodov za pešce. Pešce bodo tudi opozarjali na varno
udeležbo v cestnem prometu, upoštevanje cestnoprometnih pravil
in uporabo prometne površine, namenjene pešcem. V temnem delu
dneva morajo pešci obvezno uporabljati odsevna telesa za večjo
vidnost oziroma svetilko, ki oddaja belo svetlobo. Policisti bodo razdelili tudi nekaj preventivnega materiala in odsevnih teles.
Policisti bodo v tem času pozorni tudi na voznike motornih vozil in
njihovo spoštovanje cestnoprometnih predpisov. Vozniki morajo biti
previdni na območjih, kjer se lahko pričakuje prisotnost pešcev, še
posebej v bližini prehodov za pešce.

Preprečevanje tatvin in vlomov.
Jesen je čas nabiranja gozdnih plodov in aktivnosti v naravi. Da bi
oddih v naravi ob zadnjih toplih sončnih dneh preživeli čimbolj prijetno in varno, vam policisti svetujemo, da še preden zapustite
svoje vozilo na parkirnem prostoru ob osamljeni gozdni poti
poskrbite za nekaj osnovnih zaščitnih ukrepov.
S preventivnim ravnanjem in zavarovanjem svoje lastnine lahko že
sami precej zmanjšate priložnosti za izvršitev kaznivih dejanj in se
izognete neljubim dogodkom, kot so vlomi v vozila, tavine vozil, drzni
ropi ipd. Objavljamo nekaj koristnih nasvetov in priporočil, saj lahko
za varnost svojega premoženja največ naredite sami!

Zavarujte se pred vlomom v
stanovanje ali hišo
Število vlomov v vozila, pa tudi stanovanja, stanovanjske hiše
in vikende, iz leta v leto narašča, storilci pa so čedalje bolj predrzni ali nasilni. »Prilika dela tatu« in vlomilec bo raje izbral
tisto vozilo, stanovanje ali hišo, kjer bo za kaznivo dejanje najmanj ovir in tveganje za odkritje najmanjše. Osamljeno vozilo
z na vidnem mestu odloženimi predmeti, bo bolj verjetno tarča
vloma kot obratno. Posebno »vabljiva« za vlomilce so nezaklenjena
vrata ali priprta okna ...
Zato predno zapustite svoje vozilo parkirano ob gozdni poti:
• zaklenite vrata in zaprite okna,
•p
 ospravite predmete, ki jih imate v vozilu tako, da niso na vidnem
mestu,
• poskrbite, da ima vozilo alarmno napravo,
• ne puščajte dokumentov vozila v vozilu;
Če kljub vsemu postanete oškodovanec oz. žrtev kaznivega
dejanja, o tem takoj obvestite policijo!
Tatvino, vlom v vozilo ali stanovanje ali kakšen drug neprijeten
dogodek takoj prijavite najbližji policijski postaji oz. pokličite na
interventno telefonsko številko policije 113 ali anonimno številko
policije 080 1200.
Če ob prihodu do vozila opazite sledi vloma v vozilo, si skušajte
priklicati v spomin kakšen dogodek, ki bi lahko nakazoval na storilca (morebiti ste videli odhajajoče vozilo).
Če je storilec še vedno pri vašem vozilu se ne izpostavljajte,
zlasti, če je fizično močnejši, oborožen ali jih je več - pomembnejša
naj bo vaša lastna varnost!
Do prihoda policistov tudi ničesar ne prijemajte ali premikajte, da se ne bi poškodovale ali uničile sledi, ki bi lahko pripeljale do
odkritja storilca kaznivega dejanja.
PP Litija.

D RUŠT VA / Z A NI M I VO ST I
VSAKOLETNO JESENSKO SREČANJE –
MARTINOVANJE
Tudi letošnje jesensko srečanje v času zorenja vina
je pripravil Marko Dernovšek. Vabimo, da se nam
pridružite, tokrat bomo krenili proti Slovenski Bistrici. Odhod iz Litije bo 28.10.2016, ob 8. uri.
Najprej se bomo ustavili v Žalcu, kjer si bomo ogledali edino fontano piva v Evropi iz katere namesto vode teče pivo. Za doplačilo bo
možna tudi pokušina petih proizvajalcev piv. Pot bomo nadaljevali
proti Slovenski Bistrici, katero si bomo ob spremstvu vodiča tudi
panoramsko ogledali. Sledi prihod na kmetijo Ačko v Štatenbergu,
kjer nas čaka kosilo z vso pijačo ter zabava z živo glasbo. Prihod v
Litijo v poznih večernih urah. Cena srečanja za člane društva 30, za
nečlane 35 EUR. Prijave zbiramo v društveni pisarni.

PLAVANJE IN VADBA V BAZENU ŠMARTNO
Plavanje in vodena telovadba v bazenu v Šmartnem poteka vsako
sredo, od 16. do 17. ure.

REKREATIVNA VADBA
V prijetnem vzdušju in pod strokovnim vodstvom skrbimo za ohranjanje in pridobivanje moči ter kondicije celega telesa. Vodena vadba poteka ob ponedeljkih od 10. do 11. ure v telovadnici na Tenis
parku As.
Vabljeni.

Oktober 2016
ZDRAVSTVENO PREDAVANJE
Ob svetovnem dnevu sladkorne bolezni bomo
pripravili za občane in občanke Litija ter občane in občanke Šmartna pri Litiji zdravstveno
predavanje in sicer:
• v ponedeljek 14.11. 2016. ob 17. uri: Predavanje z naslovom Osveščanje o sladkorni bolezni. Predavanje
bo potekalo v sejni sobi občine Litija. Predavala bo ga. dr. Milojka
Juteršek.
• v četrtek 17.11.2016 ob 17.uri: Predavanje z naslovom Osveščanje o sladkorni bolezni. Predavanje bo potekalo v knjižnici v
Šmartnem pri Litiji. Predavala bo ga. dr. Milojka Juteršek.

OKREVANJE V DOLENJSKIH TOPLICAH
"Šola zdravega načina življenja", od 3.11. do 10.11.2016: Zaradi
majhnega števila prijavljenih za okrevanje podaljšujemo rok za prijavo do 24.10.2016.

POHOD OB SVETOVNEM DNEVU SLADKORNE BOLEZNI
Vabimo vas, da se nam pridružite v nedeljo 13.11.2016 ob 8. uri
pred društveno pisarno in z nami nadaljujete pohod na Sitarjevc.
Prosimo udeležence pohoda, da si pripnete PIN, v znak pripadnosti.

PREDNOVOLETNO SREČANJE
Leto si želimo zaključiti v vaši družbi, zato vas vabimo, da se nam
pridružite v petek 9.12.2016 ob 18.uri v gostišču Krznar. Cena za
člane in podporne člane znaša 20 EUR za nečlane pa 22 EUR. Za
prijetno razpoloženje bo poskrbel ansambel Naš Tamlad . Prijave
zbiramo v društveni pisarni do 21.11.2016, kjer ob prijavi poravnate
tudi plačilo. Sladke domače dobrote so zaželjene.

BREZPLAČNO MERJENJE SLADKORJA, KRVNEGA
TLAKA IN HOLESTEROLA
V društvu bo merjenje v sredo 2.11. 2016 in 7.12.2016 od 8.
do 11. ure, na merjenje pridite tešči. Brezplačne meritve za
uslužbence Občina Litija v sredo 16.11.2016 ob 15.00 uri.
Brezplačne meritve za uslužbence Občina Šmartno v četrtek
17.11.2016 ob 7.30 uri. Mercator supermarket na Ježi v četrtek
17.11.2016 od 8.do 12. ure. Mercator market pri banki v četrtek 24.11.2016 od 8. do 12.ure

KOPANJE V DOLENJSKIH TOPLICAH, STRUNJANU IN
ŠMARJEŠKIH TOPLICAH
Še vedno, vam nudimo nakup celodnevnih kopalnih kart za kopanje
(katere veljajo tudi ob vikendih in praznikih).

TELOVADBA
Telovadba poteka v Športni dvorani Litija dvakrat tedensko, ponedeljek in sreda ob 19. uri.

POHODI

Stalna slikarska razstava na Vačah, ki je odprta non-stop
vse dni in noči, leto za letom!

GALERIJA NA PROSTEM
Nastajajo nove in nove podobe in galerija je iz leta v leto bogatejša.
Eden tistih sem, ki občudujem slike na pročeljih hiš. Vsako jutro me
skozi okno pozdravi sv. Martin z gosko iz sosednje hiše. Ko grem na
dvorišče, zagledam pastirčka na paši na steni Amerikančeve štale,
na gasilskem domu me prijazno pozdravi sv. Florjan, na poti v Zapece mi živa sveta družina s pravkar obnovljene kapelice na Kleniku
vlije optimizma in veselja do življenja (slika). (Hvala vsem, ki ste
k temu pripomogli!) Meni je
res zelo lepo! Zato sem se
odločil, da poiščem slikarje,
ki mi lepšajo življenje.
Franc Guček - Guči je slikar,
ki ni delal akademije pač pa
je akademija njegovo sliko
topolov proglasila za original, ki naj bi ga narisal Rihard Jakopič. Podobno, kot
Avsenik, ki ni poznal not.
Kaj čmo? GENIJI SE RODIMO, zato nam je šola .…. Na
njegovih slikah so mi najbolj
všeč nezmotljive linije kontrastnih barv in živost ljubečih figur, ki učinkujejo, kot bi
bil med njimi.
Janez Kovač iz Izlak je žal že med pokojnimi. S svojimi stenskimi
slikami je popestril predvsem Gasilni dom, Dom sv. Andreja, kapelico ob cerkvi … Če vas pa slučajno zanima, kdo vse je slikal
in kakšne so te slike v barvah in
na katerih hišah tu okoli imajo
sliko na pročelju, ki izdaja dušo
prebivalcev, potem odtipkajte:
www/vace.si/procelja .
Kulturna dediščina je res povsod okoli nas. Je žlahtna, nekatere njene stvari so nam pa že v
hudo breme. Vabim Vas, da se
mi pridružite na Prazniku kulturne dediščine, ki ga bo prvič
organiziralo Društvo GEOSS 30.
oktobra letos. Govor bo predvsem o nesnovni dediščini, o
tisti, ki se ji radi nasmejimo in
je čas, da se ob njej marsičesa
znebimo. Na prireditvi nas bodo
obiskale Šavrinke, Primorke, ki
se tega dobro zavedajo. Zato
bom jaz zagotovo tam!
Rad nas imam! Zvonček Norček

3.11.2016 Litija-Polšnik-Glinjek-Borovak
10.11.2016 Litija- Obolno
18.11.2016 Pohod v neznano
(zaključni pohod) - avtobus
24.11.2016 Litija- Dešen- Moravška koča
1.12.2016 Litija- Štanga-Račica
8.12.2016 Litija-Primorska- avtobus

ob 8.uri
ob 8.uri
ob 7.uri

Ivan Lamovšek
Hauptman Lojze
Groboljšek Jože

ob 8.uri
ob 8. uri
ob 8. uri

Groboljšek Jože
Lamovšek Ivan
Hauptman Lojze

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 Pohod v neznano in Primorska,
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
Nadaljujemo skupaj z MDI plavanje in vadbo v bazenu Pungart v
Šmartnem od 16.00 do 17.00 ure. Vljudno vabljeni.

USTVARJALNE DELAVNICE
Z ustvarjalnimi delavnice nadaljujemo vsak četrtek ob 17. uri v društveni pisarni. Vljudno vabljeni.

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.

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 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.

RAZNO
- NAROČANJE LISTIČEV ZA APARATE: Po društveni ceni. Pri prvem naročilu prinesite aparat s
seboj!
November naročilo do
2.11.2016, prevzem v sredo
9.11.2016
December naročilo do
7.12.2016, prevzem v sredo
14.12.2016
• Uradne ure: ponedeljek in
sredo od 8. do 11. ure.
Zapisala Danijela Stojančič
Društvo diabetikov Litija in
Šmartno
Rudolfa Pogačar
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dom tisje
FESTIVAL ZA TRETJE ŽIVLJENSKO
OBDOBJE
V sredo, 28. septembra, smo se stanovalci matičnega Doma Tisje in enote Litija, udeležili 16. Festivala za tretje življenjsko obdobje, ki je potekalo
v Cankarjevem domu v Ljubljani. Na festivalu smo predstavljali medgeneracijsko druženje s prostovoljci OŠ Šmartno pri Litiji.
Predstavili smo se s programom »Toplina ognjišča iz generacije v
generacijo«.
Na razstavnem prostoru Skupnosti socialnih zavodov smo prikazali
stara kmečka opravila, kot so ličkanje koruze in pletenje predpražnikov, luščenje fižola in priprava čaja ter trenje orehov. Kmečka
opravila, kjer je
starejša generacija prenašala svoje
znanje in talente
na mlajšo, smo
vsebinsko povezali z računalniškim
opismenjevanjem
za starejše, kjer
se je tok znanja
prenašal v nasprotno smer, iz mlajše generacije na starejšo. Naš dom smo zastopali in predstavljali
še s filmom, kateri je bil posnet za letošnjo 70. obletnico doma,
ter s knjigo kuharskih
receptov in našo novo
pobarvanko Kje so tiste stezice.
Mimoidoči niso mogli
prehvaliti okusnega
peciva, občudovali so
prelepe testene skodelice za ješprenj ter
košarice za sadje.
Seveda pa ni manjkala tudi glasba. S pesmijo ob spremljavi harmonike smo v dobro
voljo do popoldneva spravili veliko število obiskovalcev. Tudi pri
kmečkih opravilih so se nam z veseljem pridružili in obudili spomine na mladost.
S ponosom naj povem, da je bil razstavni prostor doma Tisje bogato okrašen in izredno obiskan. Na koncu še vsa pohvala kolektivu,
ki se je na dogodek pripravljal 10 dni, ga tudi uspešno izpeljal ter
več kot odlično zastopal »glas« doma Tisje.
Ponosna stanovalka doma Tisje iz enote Litija

OPERATIVNA VAJA PGD VINTARJEVEC IN PGD
ŠMARTNO PRI LITIJI - DOM TISJE 2016
Dom Tisje redno skrbi za ustrezno požarno zaščito objektov in hkrati izobražuje in usposablja zaposlene za izvajanje evakuacije stanovalcev v primeru požara ali drugih nesreč in za začetek gašenja
začetnih požarov. Že vrsto
let izvajamo požarne vaje
in evakuacijo skupaj s člani različnih prostovoljnih
gasilskih društev, največkrat s PGD Vintarjevec in
ostalimi, ki sodijo v okvir
Gasilske zveze Šmartno
pri Litiji. Tudi letos smo
izvedli takšno vajo 8. oktobra 2016, v sodelovanju
z gasilci PGD Vintarjevec
in PGD Šmartno pri Litiji.
Gasilci so pripravili načrt operativne vaje, ki je bila namenjena
usposabljanju in urjenju ter vzdrževanju pridobljene usposobljenosti, izurjenosti ter pripravljenosti za usklajeno delovanje operativnih sil za zaščito in reševanje. V vaji je sodelovalo več kot 20
gasilcev, delavci in stanovalci
Doma Tisje. Vaja je bila dobro
pripravljena, zato je potekala
evakuacija in reševanje stanovalcev in zaposlenih z dveh enot
brez težav. Gasilci so imeli tudi
svojo ekipo za prvo pomoč, ki
so oskrbeli poškodovane.
Z rednim urjenjem in uporabo
pripomočkov za začetno gašenje ter vajami evakuacije se
počutimo vsi bolj varne, tako
stanovalci in tudi zaposleni, ki se le tako lahko izurimo za pravilno
ravnanje ob morebitnih nesrečah.
Zahvaljujemo se vsem sodelujočim gasilcem PGD Vintarjevec in
Šmartno pri Litiji in organizatorjem vaje. 
Vida Lukač
Direktorica Doma Tisje

DRUŠT
RUBRIKA
VA
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(nadaljevanje z zadnje strani)
Državno prvenstvo Zveze društev
upokojencev v kegljanju ženske – ekipno

Ženska ekipa Društva
upokojencev Litija osvojila naslov
državnih prvakinj

Zasavsko regijo je zastopala ekipa kegljavk iz Društva upokojencev Litija, ki v nobenem primeru ni veljala za visoko končno mesto. Toda ekipa
iz DU Litija se je na tem tekmovanju predstavila kot homogena, izenačena med seboj in trdno odločena, da poseže v boj za najvišji naslov. To
jim je suvereno uspelo saj so premagale enajst pokrajinskih prvakinj.
Po koncu tekmovanja je postalo nepopisno veselje v sedem članski ekipi Litijanov, saj je to zgodovinski uspeh za samo društvo in ne nazadnje
za uspeh posameznih kegljavk.
Zmagovalni oder so zasedle: Beti Prašnikar, Darja Celestina, Branka
Planinšek, Ivanka Novak in Marija Molka. Svoj prispevek je prispeval
tudi Milan Planinšek kot svetovalec na kegljišču, za tehnično plat, pa je
poskrbel Mirko Plaznik.
Mirko Plaznik		
Irena Kramar
referent za šport
predsednica DU Litija

Rokodelci so se predstavili na Festivalu za
tretje življenjsko obdobje
V ZDUS-ovem kotičku Festivala je vsako leto prostor za predstavitev
društvenega rokodelskega dela. Letos so se člani DU Litija (Rezka in
Ivan Blažič, Slavi Janež, Mira Uličevič in Milena Dimec)predstavljali kar
dva dni. Na ogled so postavili rože iz krep papirja, šivane voščilnice,
reciklirane izdelke in vezenje na juti, kar je bilo prava paša za oči.
Ob razstavnem prostoru so se, poleg ostalih znanih in neznanih obiskovalcev, ustavili tudi ministrica Mrakova, predsednik in podpredsednica
ZDUS-a, slikali so se tudi z ministrom Židanom. S »sosedi« na stojnicah
pa so člani izmenjali svoje strokovne poglede na ustvarjanje.
Zadnji dan je, na povabilo podpredsednika Programskega sveta Festivala, Andreja Jusa, na okrogli mizi z naslovom Talent in
ustvarjalnost se ne starata, s
svojim prispevkom sodelovala
Milena Dimec.
Povsem sveža novica pa je, da
bo Slavica Janež svoje znanje
(vezenje na juti – križkanje)
pet dni delila med udeležence
ustvarjalnih delavnic v Hotelu Delfin, decembra letos. Na državnem nivoju je bila izbrana v skupino trinajstih ljubiteljskih mojstric.
Milena Dimec

Mavrica na odru Cankarjevega doma
Za nami je 16. Festival za tretje življenjsko obdobje, ki je potekal
konec septembra v Cankarjevem domu in kjer se je Ženski pevski
zbor Mavrica že drugič predstavil na odru Linhartove dvorane.
Pevke so si to pravico pripele na regijskem 18. srečanju Zasavsko Posavskih upokojenskih pevskih zborov na GEOSSu, kjer je sodelovalo 7 zborov s tega področja. Pri izboru je imela glavno besedo, poleg
zborovodij in člana Kulturne komisije ZDUSSa, strokovna sodelavka,
priznana glasbenica, Helena Vidic.
Prireditev, kjer so sodelovali izbrani zbori iz vse Slovenije, je bila dobro organizirana in na dokaj visokem nivoju. Prav vsi pevci, vključno
z našimi pevkami so upravičili zaupanje svojega okolja in s prijetnim
nastopom dokazali, da z voljo, vztrajnostjo in predvsem veseljem do
petja in druženja, leta niso tako pomembna.

Pohod VRŠIČ – SLEMENOVA ŠPICA
Planinska sekcija DU Litija se je tokrat podala na Vršič. Tu smo se razdelili v dve skupini. Ena je odšla proti Slemenovi špici, druga pa se je
zapeljala pod prelaz Vršiča do razgledne točke, se nato vrnila na Vršič
in se sprehodila po poteh, ki vodijo do različnih gorskih vrhov.
Pot do Slemenove špice je bila meglena, polna korenin in večjih kamnov, zato je bila potrebna pazljivost. Po dveh urah hoje smo osvo-

Ul. Mire Pregelj 4, LITIJA
(01) 899-53-93

jili 1906 metrov visok vrh.
Narava nas je nagradila,
megla se je dvignila in lahko smo pozdravili našo Planico, Tamar in Rateče. Ko
pa so se prikazali še vrhovi
gora Mojstrovke, Jalovca in
Ponc pa je bila gorska slika
popolna. Po drugi poti pod
vznožjem Mojstrovke smo
se vrnili do koče, kjer nas je že čakala prva skupina in kosilo. Zadovoljni in siti smo se za vse doživeto zahvalili našemu voditelju g. Milanu
Amonu. Za piko na i pa smo krenili do Jasne ob bistri reki Pišnici, naravnemu biseru planinskega sveta in tako uspešno zaključili naš pohod.
					
Mila Grošelj
NAPOVEDNIK: IZLET november PRIMORSKA – PRAZNIK KAKIJA
22.10. Pohod PIVŠKA JEZERA • 12.11. Pohod POLJČANE - STUDENICE

Članke v originalu lahko preberete na spletni strani: www.dulitija.si

KAKO SMO NA VAČAH SLEDILI ŽELEZNODOBNIM
JUNAKOM
Poročilo z 9. arheološkega pohoda
Po poti velikega kneza z Vač

Na sončno nedeljo, 25. septembra, smo se ljubitelji železne dobe ponovno družili na Vačah, kjer je potekal že 9. arheološki pohod iz ciklusa
Po poti vèlikega kneza z Vač. Pohod prirejamo sodelavci Društva za
razvoj in varovanje GEOSS-a, organizacijska enota Strokovni center
za arheologijo, etnologijo, geologijo, biologijo, ekologijo, pedagogiko
in turizem. Namenjeni so vsem, ki želijo preživeti lep dan v naravi.
Pohodništvo kombiniramo s strokovnimi predavanji in gledališko igro,
postavljeno v čas železne dobe, s katerima obiskovalcem vsakič predstavimo eno od arheoloških najdb z Vač.
Po prihodu so si obiskovalci najprej ogledali društvene zbirke v Muzeju
Petra Svetika. Arheologinja Vojka Cestnik je prikazala življenje na Vačah v železni dobi, geolog Blaž Zarnik jih je seznanil s kamninami Vač in
okolice, etnologinja Anka Kolenc pa je predstavila pomembne Vačane
in Projekt GEOSS. Na tematski stojnici na prostem so si ogledali časovni trak, kjer so bile železnodobne Vače umeščene v širši časovni in
kulturni kontekst. Postreženo
je bilo pecivo iz sestavin, ki so
jih poznali v železni dobi.
Potem pa smo se skupaj odpravili na arheološki pohod.
Pot nas je tokrat vodila mimo
geološkega stebra in povečane situle do lokacije Ronkarjeve Drage,
kjer se razteza mogočen nasip, ostanek nekdanjega obrambnega sistema železnodobne naselbine. V bližini je bila pri arheoloških izkopavanjih v začetku 80. let 19. stol. v enem od grobov iz železne dobe odkrita bronasta pasna spona s figuralno upodobitvijo. Na njej je prikazan
dvoboj med dvema junakoma na konjih. Verjetno gre za upodobitev
realnega dogodka iz časa okrog 500. pr.n.š., ki so ga zmagovalcu v
čast upodobili na njegovi pasni sponi, s katero je bil tudi pokopan.
Oba dvobojevalca in njuni oprodi so upodobljeni z značilnim orožjem
starejše železne dobe na prostoru Dolenjske in Zasavja: s parom sulic
in bojno sekiro, pa tudi s čelado in ščitom, ki so jih v tistem času nosili
le predstavniki družbene elite. Iz tega lahko sklepamo, da sta bila upodobljena velikaša tistega časa, eden od njiju je bil verjetno knez z Vač.
O vsem tem je tekla beseda na strokovnem predavanju, ki je spremljalo pohod. V gledališki igri na temo dvoboja, prikazanega na pasni
sponi, pa so pred nami oživeli liki iz železne dobe in njihova zgodba:
mladi knez z Vač, roparski poglavar, njegova lepa sestra, nenavadni
tujec s širokokrajnim klobukom in drugi. Gledališko igro so izvedli člani
Družinskega gledališča Kolenc.
Ob zaključku pohoda je bila obiskovalcem postrežena knežja malica
iz sestavin, ki so jih poznali že v železni dobi. Malico so pripravili v
Gostilni Mrva. Prihodnji pohod bo predvidoma zadnjo nedeljo v marcu
2017. Prisrčno vabljeni!
dr. Vojka Cestnik, arheologinja,
strokovna sodelavka Društva GEOSS za področje arheologije

IZLET VETERANOV GZ LITIJA
Sekcija veteranov v Gasilski zvezi Litija aktivno deluje že
vrsto let. Vsako leto smo organizirali srečanje veteranov
v domači zvezi pri enem izmed društev, letos pa smo se
odločili za nekoliko drugačno druženje.
V četrtek, 22. 9. 2016 smo se odpravili na izlet po Gorenjski. Izleta
se je udeležilo 71 starejših gasilcev iz 10 PGD iz naše gasilske zveze.
Najprej smo se ustavili v Kranju pri Gasilsko reševalni službi Kranj, kjer
nam je vodja izmene razložil njihovo delovanje in sodelovanje z društvi
v zvezi, prijazni gasilci pa so nam razkazali njihovo tehniko. Pri njih
smo se zadržali dobro uro, se jim zahvalili in se odpeljali naprej po
Gorenjski.

C. na Grmače 16, MORAVČE
(01) 723-18-68
•V
 ELIKA 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

Ustavili smo se ob jezerih Pišnice, kjer smo si privoščili sendviče in si
ogledali vršace Julijcev. Pot smo nadaljevali do Ruske kapelice, kjer
smo si ogledali kapelico in spominski park. Po ogledu smo se podali
do nordijskega centra Planica. Ogledali smo si vse skakalnice, vključno
z velikanko. Nekateri so se odpravili s sedežnico na vrh skakalnic, od
koder je čudovit razgled na dolino pod Poncami. Ogledali smo si tudi
podzemne dvorane in kdor je hotel, je lahko probal tudi pravi sneg.
Svoje potovanje smo zaključili na odlični večerji v Lahovčah, kjer smo
se zadovoljni pogovorili o preživelem dnevu in izrazili željo, da se tudi v
prihodnjem letu odpravimo na izlet.

Predsednik komisije za delo z veterani pri GZ Litija:
Jože Hribar

Polšničani na izletu
po avstrijski Koroški
20 let uspešne organizacije pohoda Od cerkvice do
cerkvice na Polšniku smo letos nadgradili še z izletom.
Čeprav je res, da še nismo videli vseh lepih slovenskih
krajev smo se odločili, da pokukamo preko meje, k našim koroškim
Slovencem. 24. 9. nas je pot peljala preko Ljubelja na Koroško. Prvi postanek je bil 850 metrov nad morjem, kjer stoji stolp ‚Pyramidenkogel‘,
ki so ga zgradili pred tremi leti in uspešnost je presegla njihova pričakovanja. Podporniki izgradnje so v tem videli veliko prednosti za razvoj
turizma in kljub visokim
stroškom izgradnje verjeli v projekt. S stolpa je
čudovit razgled na Vrbsko jezero in imeli smo
srečo, da se je megla
pravočasno
dvignila.
Mnogim pa je dan polepšal tudi spust z vrha
stolpa s toboganom.
Pot smo nadaljevali v
občino Bilčovs, kjer smo si ogledali kmetijo pri Kumru. Kmetijo sta pred
leti prevzela mlada zakonca Voglauer, ki sta se spoznala na fakulteti in
sta se kljub visoki izobrazbi in dobro plačanim službam odločila za delo
na kmetiji. Njihova kmetija ni velika, saj se posvečajo kvaliteti in ne
kvantiteti. To jih uvršča v sam vrh proizvodnje izdelkov iz mleka in prejemajo številna zlata priznanja doma in v tujini. Največ truda vlagajo v
razvoj produktov (jogurov, pijač iz sirotke, namazov, skute...) in pripravili so nam pravo pojedino in okusi njihovih izdelkov so res nepozabni.
Zadovoljstvo smo nadgradili s prepevanjem MoPZ in Ljudskih pevk z
godci, zaigrala pa je tudi harmonika. Po prijetnem druženju in z novimi
informacijami smo se opravili še v vas Sele, kjer nas je pričakal njihov
podžupan g. Fortunat Olip. Po kosilu v gostilni s 400 letno tradicijo smo
si ogledali center njihove vasi, ki si je priborila 2. mesto za najlepšo visokoležečo turistično vas v Avstriji. Sele je slovenska vas, ki kot večina
koroških Slovencev še vedno občuti probleme manjšine. Vendar držijo
skupaj in ohranitev slovenskega jezika je na prvem mestu. Ogledali
smo si kulturni dom z dvorano, staro in novo cerkev, športni park ter
skupni gospodarski objekt. Novo zakonodajo niso vzeli kot oviro ampak
so s skupnimi močmi in s pomočjo evropskih sredstev zgradili klavnico.
Skupaj izdelujejo različne mesne izdelke (za domačo porabo in prodajo) in tako znižujejo stroške. Dodana vrednost pa je njihovo skupno
delo, druženje, povezovanje, končno pa tudi boljši zaslužek. Koroški
Slovenci v vasi Sele odlično sodelujejo na društvenem, cerkvenem in
gospodarskem področju, zaradi česar je njihova skupnost močna in
dosega vidne rezultate na vseh področjih. Sončno vreme nam je omogočilo, da smo uživali v čudoviti pokrajini na drugi strani Košute in naš
obisk zaključili s pesmijo Slovenec sem. Veliko novega smo izvedeli
in mogoče bomo znali kaj koristnega prenesti tudi v naše delovanje
doma. Napredek je v povezovanju in razumevanju. Naučili smo se, da
tarnanje ne pomaga in da je treba vedno iskati nove poti do kvalitete
bivanja, na vsakem področju. Pozitivni odzivi pa so dokaz, da je bil dan
uspešen in da je druženje na tej poti stkalo ali utrdilo prijateljstva z
novimi izkušnjami.
Mateja Sladič-Vozelj

Ob septembrskem krajevnem prazniku
Septembrska kulturna prireditev je že veliko let namenjena prazniku Krajevne skupnosti Polšnik, ko se spominjamo vrnitve izgnanih domačinov iz Nemčije, po končani 2. sv. vojni.
Šolarji se že prvih 14 dni v novem šolskem letu
pridno pripravljajo na nastop in tudi letos je bilo
tako, saj so nas razveseljevali s pesmijo in ubrano
predstavljenimi recitacijami. Pogumno so prvič
na oder stopili tudi prvošolci, ki jih je letos na
Polšniku kar 9. O delovanju domačega Društva
izgnancev je spregovorila ga. Amalija Razpotnik,
saj društvo letos obeležuje 25- letnico. Prisotnim je spregovoril župan
Občine Litija, g. Franci Rokavec, zapeli pa so seveda tudi pevci Moškega pevskega zbora Polšnik, ki ga vodi Žiga Tori. Lana in Mia pa sta
predstavili pesmici polšniške pesnice Pavle Voje. Program je povezovala Melita Rozina. Po kulturnem programu je potekala tudi podelitev
nagrad zmagovalcem letošnjega foto natečaja.
Prijetna družba nastopajočih in poslušalcev je po osrednjem dogodku
ostala tudi na družabnem srečanju, ko se ob klepetu z znanci in prijatelji vedno radi podružimo. Hvala vsem nastopajočim za prijeten večer, ki
je bil odlična popotnica v novo sezono kulturnih dogodkov na Polšniku.
Mateja Sladič – Vozelj

Družinski izlet na Goro
Oljko pri Polzeli
V nedeljo, 9.10. 2016 smo se odpravili na
družinski izlet v Savinjsko dolino. Pot nas
je vodila do Polzele, kjer je bilo zbirno mesto
in naprej do izhodišča, ker smo pričeli s hojo
do našega cilja - Gora Oljka. Pot, primerna tudi
za mlajše udeležence, nas je vodila čez gozd
in mimo travnikov do vrha. Izleta se je udeležilo kar lepo število družin, vseh udeležencev je
bilo kar 42. Planinskemu društvu Litija smo se
pridružili tudi učenci POŠ Kresnice.
Na vrhu smo si malo oddahnili, pomalicali. Presenetila pa nas je
tudi dobrodošlica – pečeni kostanj, ki so ga pekli pri planinski koči.
Po prijetnem spustu do parkirišča, smo se odpravili naprej v Žalec,
kjer smo imeli organiziran ogled Ekomuzeja hmeljarstva in pivovarstva. Vodenje je bilo zelo poučno in zanimivo tudi za mlajše udeležence po razstavnem
prostoru. Ogledali smo
si tudi kratki film o zgodovini obiranja hmelja v
Savinjski dolini. Na koncu
nas je pot pripeljala tudi
do turistične atrakcije v
Žalcu, kjer imajo fontano
s pivom. Ljubitelji piva so
lahko pivo tudi degustirali.

Špela Kovič
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TAEKWONDO: PRVE TEKME SEZONE 2016/17 SO ZA NAMI
V nedeljo, 2.10.2016 se je v Ljubljanski Hali
Tivoli odvijalo drugo mednarodno prvenstvo
v taekwondoju, 2. Pokal Gaiana. Nastopilo
je 340 tekmovalcev iz sedmih držav in enaintrideset klubov v vseh
starostnih kategorijah, v borbah in tehniki. Domači klub je zastopalo 9 tekmovalcev v borbah in 4
v tehniki.
V borbah sta osvojila prvi mesti
Tadej Pirc in Jošt Smrekar. Najbolje se je uvrstil Tadej Pirc, ki
je tekmoval med mladinci do 63
kg. Priboril si je zlato medaljo in
se med vsemi mladinci uvrstil na
skupno 2. mesto. Med dečki do
28 kg pa je bil odličen Jošt Smrekar, ki je z dvema osvojenima
borbama prišel do zlate medalje
in skupno med vsemi dečki osvojil 5. mesto. Srebrne medalje so
osvojili Amin Oshish, Aleksandra Rozina, Maj Verhovnik Marovšek
in Jona Smrekar. Bronaste medalje pa Adnan Oshish, Lovro Perme
in Luka Bajc.
Ne smemo pa tudi mimo uspehov naših tekmovalcev v tehniki.
Mlajši tekmovalci so zabeležili naslednje rezultate: Maj Mohar v
kategoriji KA-1 in Glorija Baš v kategoriji KB-1 2.mesto, Jona Mohar
v kategoriji KA.1 7 mesto. Rok Mohar pa je bil ponovno nepremagljiv in dosegel dve 1. mesti - med seniorji SA-3 in v paru kategorije
PA-4 z Renato Mavrič iz kluba Kang.
To je bilo prvo preverjanje pripravljenosti naših borcev v novi sezoni in z videnim smo zadovoljni. Klub je v skupni razvrstitvi v borbah zasedel 11. mesto od 31. klubov, kar ni slabo za prvo tekmo
po počitnicah. Tehnična ekipa je tako v skupnem seštevku klubov
zasedla 2. mesto. Če bodo tekmovalci še naprej zavzeto delali na
pridobivanju kondicije in občutku za borbe ter tehniko, bomo lahko
še naprej dosegali odlične rezultate.
Naslednja tekma v borbah je bila v 8.10.2016 Zagrebu, 11. Kondor
Open, kamor smo se odpravili v nekoliko manjši in izkušenejši zasedbi. To je močnejši turnir in velja kot kvalifikacijski za Zagrebško
selekcijo, na katerem je bilo kar 499 tekmovalcev. Kot zanimivost
naj povemo, da se nahaja samo v Zagrebu 34 taekwondo klubov. Iz
našega kluba so tekmovali Pia Smrekar (kadetinja do 59 kg), Lovro
Perme (kadet do 49 kg), Tadej Pirc (mladinec do 63 kg) in Domen
Pirc (član do 74 kg). Pia je prepričljivo zmagala prvo borbo, nato pa
ji je v drugi nekoliko zmanjkalo izkušenj in na koncu osvojila odlično
tretje mesto. Ostali trije so imeli precejšnjo smolo z žrebom, saj so
se vsi trije že v prvem krogu pomerili proti kasnejšim dobitnikom
medalj in tako kljub dobrim borbam žal izpadli v prvem krogu.
Naslednja tekma bo za točke svetovnega pokala - G1 turnir Galeb
Open v Beogradu, kamor odhajata Domen in Tadej Pirc v okviru
reprezentance. E.Š.

IX. mednarodno odprto
karate prvenstvo
»Visoko 2016«
V petek 23.9.2016 se je izbrana vrsta otroške
reprezentance SZTK udeležila mednarodnega odprtega karate prvenstva v Visoku, bosanskem mestu blizu Sarajeva. Tekmovali so tekmovalci iz treh držav Slovenije, Srbije in BIH.
V skupnem seštevku so karateisti iz reprezentance SZTK osvojili
odlično prvo mesto.
Tekme so se udeležili tudi
tekmovalci KK Kensei: Gian
Povše, Matic Šifrer, Rok
Požun in Pia Utenkar, Nina
Požun. Vsi so dosegli vrhunske rezultate. Gian Povše je dosegel odlično prvo
mesto v embu-ju, drugo
mesto v disciplini kata ekipno in tretje mesto v kata
posamezno, ter še enkrat
tretje mesto v borbi kogo kumite ekipno, Matic dosegel prvo mesto v borbi ippon kumite, in še enkrat prvo mesto v kata ekipno,
ter dvakrat drugo mesto v kihon tehniki in kata posamezno. Rok
je dosegel drugo mesto v kata ekipno. Pia pa tretje mesto v kata
posamezno in še enkrat tretje mesto v kihon tehniki.
Poleg nastopa na tekmi so si tekmovalci ogledali tudi mesta Banja
Luka, Jajce, Sarajevo in nekaj zgodovinskih zanimivosti v okolici,
ogledali pa so si tudi piramide in tunele.
Vse čestitke tekmovalcem, njihovim trenerjem, ki so jih pripravili za
tekmo, posebno pa še spremljevalni ekipi, ki je skrbela za odlično
organiziran izlet.
KK Kensei

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

popravila in čiščenje
zobnih protez

Tradicionalni teniški turnir
na Savi
3. septembra se je na Savi ponovno odvil tradicionalni turnir rekreativnih igralcev tenisa “Sava
Open”, ki ga že trinajsto leto zapored organizira
in sponzorira Gostilna Berdajs. Turnir je potekal na lep sončen
dan, sodelovalo je 24 tekmovalcev iz Litije, Šmartna, Hotiča, Save,
Zagorja in Izlak.
Tako kot vsako leto, je tudi letos turnir potekal po ustaljenih, a preverjenih organizacijskih tirnicah Primoža Berdajsa. Sedaj že “stari
maček” organiziranja rekreativnih
turnirjev je ponovno poskrbel tako
za odlično igralno površino kot tudi
za sproščeno prijateljsko druženje z
bogato večerjo in torto za najuspešnejše.
Letošnji turnir pa je nedvomno zaznamoval prelomen dogodek, ki
morda že sramežljivo najavlja začetek nove ere rekreativnega tenisa v
litijski občini. Ta dogodek vsekakor
ni nesodelovanje Zdravka Cirarja, saj je le-ta s trinajsto zaporedno
udeležbo vnovič dokazal, da mu zob časa enostavno ni kos (da starejše generacije rekreativnih igralcev vihtijo teniški lopar prav tako
uspešno kot mlajše, sta z odlično igro dokazala tudi Beno Sedevčič
in Srečo Rozina). Dogodek letošnjega turnirja je nedvomno neudeležba dolgoletnega kralja savskega peska Primoža Novaka, ki je
turnir izpustil iz navijačem neznanega razloga. Postavlja se vprašanje ali je s tem Novak zaključil z aktivno udeležbo na rekreativnih
tekmah tekmovalnega značaja.
Negovo odsotnost pa je s pridom izkoristil lokalni publiki ne najbolj
poznani Aleksander Farkaš, ki je v finalni tekmi suvereno premagal
Boža Južnika s 6 proti 1. Drugo in tretje meseto pa sta si razdelila
stara znanca Berdajsevih športnih in ostalih kapacitet, sicer odlična rekreativna igralca tenisa Blaž Rozman in Aleš Ahčin.
Savski turnir vsako leto zaznamujejo športna tekmovalnost, lepe
nagrade in tovariško druženje pozno v noč. Nedvomno bo tako tudi
naslednje leto, zato vabljeni že letos na “Sava open” 2017!
Zoran Štepic

EKIPA TENIS KLUBA AS LITIJA
OSVOJILA NASLOV DRŽAVNIH
PRVAKOV

Tekmovalni tenis – domača tekmovanja

Ekipa Tenis kluba AS Litija do 12 let je na državnem ekipnem prvenstvu osvojila naslov državnih prvakov ! Naslov so ekipo osvojili : Bor Artnak, Jaka Tomažin, Lun Obrul, Nejc Ravnika, Rina
Grošelj in Lana Cizerle. Ekipa v predtekmovanju ni izgubila nobene tekme in se je uvrstila v Play off državnega prvenstva, ki se
je odvijalo v Mariboru. Tam so mladi As-ovci najprej ugnali ekipo
Maja Matevžič iz Ljubljane, nato pa v finalu še domačine, ekipo ŽTK
Maribor. Čestitamo ! Naslov državnih prvakov do 12 let je potrdilo
dobrega dela trenerjev in postavlja Tenis klub AS Litija v vrh slovenskega tenisa. Na sliki : Ekipa TK AS Litija s trenerjem Denisom
Bovhanom – državni prvaki 2016
Veliko časa za slavje ni bilo, saj so takoj po ekipnem državnem
prvenstvu sledili Masters turnirju sezone 2016, kjer ima pravico
nastopa samo najboljših 12 v vsaki kategoriji. Na letošnji Masters
so se od tekmovalcev Tenis kluba AS Litija uvrstili Grega Kokalj
pri fantih do 18 let, Godec Tina pri članicah, Ašič Kovač Tom pri
fantih do 16 let, Grošelj Rina pri deklicah do 12 let in Bor Artnak,
ki se je uvrstil v Masters tako pri dečkih do 12 let, kakor tudi pri
fantih do 14 let, kar je izjemen uspeh. Uvrstitev v Masters starejše

VSTOP V NOVO SEZONO
ZA LITIJSKE KEGLJAČE
Za litijske kegljače in kegljačice se je pričela
nova kegljaška sezona 2016/2017. Za predstavnike 1. moške lige se je sezona pričela s
tekmovanjem na mednarodnem klubskem tekmovanju ter s
tekmovanjem v državni ligi. Preostali dve ekipi (druga moška
ekipa ter ženska ekipa) prav tako tekmujejo v državni ligi in
so v septembru pričeli s tekmovanji. Tudi v tekmovanjih pri
najmlajših kategorijah – pionirjih je Litija dosegla (in jih še
dosega) lepe rezultate.

V Tržiču je od 27. do 29. maja potekalo državno prvenstvo v dvojicah za dečke in deklice. V drugi kategoriji za dečke (kjer je lahko ena
predstavnica deklic) sta Matjaž Ivančič in Doris Domič s 1222 podrtimi
keglji dosegla odlično 3. mesto in le za 17 kegljev zaostala za drugim
mestom. Čestitamo!
V lanski sezoni je litijska prva moška ekipa, ki nastopa za 1.A državno
ligo, zopet dosegla 4.mesto (isto kot predlani) in si s tem zagotovila
nastop na mednarodnem klubskem tekmovanju- NBC pokal v Straubingu (Nemčija). Tekmovanje je potekalo v obdobju od 3.10 do 8.10,
tekmovali pa so vsi klubi iz Evrope, ki so prav tako dosegli četrto ali
tretje mesto v ligi v svoji državi. Tekmovanja se je udeležilo 25 klubov.
Litijski kegljači so tekmovanje končali na 15. mestu in s tem doživeli novo izkušnjo ter pustili pečat predstavništva Slovenije (in Litije) v
mednarodnem okolju. Najbolje se je izkazal Robi Pirš, ki je podrl 618
kegljev, skupaj pa so naši tekmovalci podrli 3430 kegljev.
Udeležba na tem tekmovanju pa nam ne bi bila omogočena brez vseh
sponzorjev, katerim se iz srca zahvaljujemo:
Vulkanizerstvo Kastelic; Vovko d.o.o.; 4MK Marjan Kovač s.p.; Ivan
Ahlin s.p.; Eltera, Robert Plevnik s.p.; Denis Nagode s.p.; Ivi bar
Vabljeni pa tudi na ogled naših tekem, ki potekajo v Litiji na kegljišču
nad Sparom Litija. Ženska ekipa, ki nastopa v 1.B ligi in je trenutno
na prvem mestu, bo 6.krog odigrala 5.11. ob 15. uri z ekipo Radenske,
8.krog pa 19.11. ob 15.uri z ekipo iz Kočevja. Moška ekipa 1.A lige
ima 22.10.ob 17:30 tekmo na domačem igrišču proti ekipi iz Gorice
(5.krog), 12.11. ob 17:30 pa bo potekal 7.krog proti ekipi Enemon. Prva
moška ekipa je trenutno na 4.mestu. Druga moška ekipa, ki nastopa
v 2.ligi vzhoda, bo 22.10. ob 13:30 doma odigrala tekmo proti ekipi
Miklavža, 12.11. ob 13:30 pa prav tako doma proti ekipi Lovrenc.
Lepo vabljeni, da skupaj navijamo za naše ekipe!
KK Litija2001

Srečo Obolnar
zmagovalec
turnirja MS Litija
V športni dvorani Litija se je sredi
meseca septembra odvijal turnir v
hitropoteznem šahu, ki ga je organizirala Mestna skupnost Litija.
Na tekmovanju je sodelovalo deset šahistov, vsak pa je imel na
voljo 10 minut igralnega časa. Samo tekmovanje je potekalo po
Bergerjevim sistemu kar pomeni, da se je posamezni šahist sestal z vsemi prijavljenimi igralci. Nivo samih šahovskih partij je bil
na dokaj visokem nivoju saj se je večina partij končala tik pred
koncem igralnega časa.Tekmovanje je potekalo nemoteno za kar
je poskrbel sodnik Marko Jurič z računalniško obdelavo, tehnična
izvedba je bila v rokah Mirka Plaznika. Predsednik MS Litija g. Dušan Hauptman je prvim trem uvrščenim šahistom podelil pokale,
vsi navzoči, pa so bili mnenja, da se turnir tudi v bodoče organizira.
Končni vrstni red : 1. Obolnar Srečo 9 točk 2. Berložnik Adolf 7,5,
3. Sekulič Nino 6, 4. Bric Ivo 4,5, 5. Maček Borut 4, 6. Skomina
Zvone 4, 7. Jeta Etulahi 3, 8. Plaznik Mirko 2,5, 9. Možina Franc 2,5,
10. Slapničar Danijel 2 točki.
Mirko Plaznik

kategorije, kot je to uspelo Boru Artnak , uspe le redkim, resnično
talentiranim tekmovalcem in Bor je dokazal, da je nedvomno eden
od tistih tekmovalcev, ki bodo krojili slovensko teniško prihodnost.
Bor Artnak je bil tudi edini, ki je na Mastersu osvojil pokal in sicer
za 3. mesto na Mastersu do 12 let. Čestitamo ! Bor Artnak se bo
konec meseca udeležil še evropskega turnirja do 12 let na Gran
Canarii, v decembru pa ga čaka veliki nastop na Orange Bowl turnirju v ZDA.

Tekmovalni tenis – tuja tekmovanja

Na mladinskem ITF turnirju na Malem Lošinju je nastopil Mark Mesarič, ki pa se mu žal ni uspelo prebiti skozi sito kvalifikacij. Enaka
usoda je na Bolu, na ženskem ITF turnirju z nagradnim skladom
10.000$ doletela Tino Godec, ki je bila sicer v prvem krogu kvalifikacij uspešna, a se ji je v drugo zalomilo in se ni uvrstila v glavni
turnir. Na Bolu je bil direktno v glavni turnir Futuresa 10.000 $ uvrščen Nik Razboršek . Tudi Niku turnir na Bolu ne bo ostal v najlepšem spominu, saj se je poslovil že v prvem krogu glavnega turnirja.
Nik je bil uspešnejši dva tedna prej na turnirju na Madžarskem, kjer
se je uvrstil v četrtfinale.
Rekreativni tenis – VPIS V ZIMSKO REKREATIVNO LIGO AS
V teku so prijave za zimsko rekreativno ligo AS 2016/2017.
Prijave sprejemamo do 26.10.2016. Dne 30.10.2016 bo Otvoritveni
turnir, na katerem bodo objavljene tudi sestave lig za novo sezono.
Liga se bo pričela prvi vikend v novembru. Prijavite se lahko na mail
: tk.aslitija@gmail.com ali na oglasni desku v klubu. Vabljeni !
VPIS V TENIŠKO ŠOLO AS
Še do konca oktobra vpisujemo v teniško šolo AS, vendar je ostalo
samo še nekaj mest in sicer 3 mesta za otroke, rojene 2008 in/
ali 2009 ob sredah od 18-19 ure in 2 mesti za otroke rojene 2010
ob četrtkih od 17-18 ure. Vpis in informacije na tel : 031-693-330.

Srce tvoje več ne bije,
bolečin več ne trpiš,
nam pa žalost srce trga,
solza lije iz oči,
okoli nas je prazno in otožno,
ker te več med nami ni.

Pomlad bo na tvoj vrt prišla,
sedla bo na rožna tla
in jokala, ker te ni.
Oh, kako je hiša prazna,
odkar več tebe ni,
prej domača in prijazna,
zdaj samotna, otožna tam stoji.

Z A H VA L A

V S P O MIN

LOJZETU MIGLIČU
1941 – 2014

Minili sta dve leti odkar si odšel od nas, a bolečina ni nič manjša kot je
bila ob slovesu. Hvala sorodnikom in prijateljem, ki se ga spominjate z
dobro besedo in nam stojite ob strani. Z bolečino v srcu žalujemo vsi,
ki nam je bilo dano živeti s teboj srečna leta. Hvala ti.

26. avgusta 2016 smo se poslovili od

Frančiške Lambergar
Mnogo vas je bilo, ki ste sočustvovali z nami, nam izrekali sožalja in
ji prinesli rože ter sveče, se je spominjali v molitvi in darovali za sv.
maše ter v druge namene. Iskrena hvala vsem, ki ste jo obiskovali, ji na
kakršenkoli način pomagali. Še posebej hvala sosedom in prijateljem,
ge. Ani Lang in družini Kolar za pomoč pri negi in prevozih, patronažni
službi ZD Litija, g. župniku Jožetu Tomšiču, g. Rudiju Vidicu in ostalim
pevcem ter tamburaški skupini. Hvala vsem, ki ste jo pospremili na zadnji poti in nam ves čas stali ob strani.

Hvala vsem, ki se ga spominjate
in prižigate sveče na njegovem grobu.

Vsi njeni

Vsi njegovi

Z A H VA L A
12.2.1932 – 26.8.2016

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem in znancem za
izrečena sožalja, darovano cvetje, sveče in svete maše. Zahvaljujemo se
tudi predsedniku KS Dole, gospodu župniku za spoštljiv cerkveni obred,
družini Savšek za vsestransko pomoč v cerkvi, pevskemu zboru iz Litije
in trobentaču.
Še enkrat hvala vsem, ki ste sočustvovali z nami in se v tako velikem
številu poslovili od nje ter jo pospremili na zadnjo pot.

Zaman te iščejo naše oči, zaman te kliče naše srce,
srce ljubeče tvoje zdaj spi, nam pa rosijo se trudne oči.
Odšel si od nas, tu več te ni in v srcih spoznanje to zdaj boli,
v bolečini smo tiho sklonili glavo z lepo mislijo na te - za slovo.
Vedi, da v vseh nas, ki radi te imamo
živel boš za vedno, kot si znal srečno
in misel na tebe v širnem bo svetu
nas spremljala v srcih, topla za večno.

V S P O MIN

Z A H VA L A

7.11.2016 bo minilo pet let odkar nas je
mnogo prezgodaj zapustil

Utrujen od bolezni je zaspal naš dragi mož, oče, dedek in pradedek

TINE RESNIK

JOŽEF CVETKO
2.5.1947 – 6.9.2016

iz Litije.

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

Vsi njegovi

Vsi njeni
Srce tvoje več ne bije,
bolečin več ne trpiš,
nam pa žalost srce trga,
solza bije iz oči,
dom je prazen in otožen,
ker te več med nami ni.

FRANC JERIna
27.9.1940–16.09.2008
Ribče 10

V naši 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.

VALENTINA SLUGA

V mesecu septembru je minilo 8 let, odkar si odšel od nas

Petričeve mame iz Brega pri Litiji.

Njegova družina
Si kot sonce življenja sijala,
za vse svoje ljubezen razdala,
odslej boš kot zvezda svetleča,
naj ti v nebesih dana bo sreča.

V S P O MIN

Ljubila si zemljo,
ljubila si dom,
zdaj pa brez tebe
ostal je prazen naš dom.

Iskreno se zahvaljujemo za vsa izrečena sožalja, darovano cvetje in sveče. Zahvaljujemo se vsem sorodnikom, sosedom in prijateljem, ki ste
nam pomagali v težkih trenutkih ter ga pospremili na zadnji poti. Posebna zahvala za zdravstveno oskrbo v času bolezni gre dr. Agreževi in
dr. Hauptmanovi, še posebej pa patronažni sestri Karmen.
Žalujoči: žena Martina, sinovi Marko, Jože, Franci ter hčerke Maruša,
Helena, Olga in Ana z družinami
Spomini so kot iskre,
ki pod pepelom tlijo,
a ko jih razgrneš,
vedno znova zažarijo.
(J.W.Goethe)

V vseh naših srcih delci tebe so ostali,
do tedaj, ko spet se ob tebi bomo zbrali.

Z A H VA L A
Z A H VA L A

ob smrti drage sestre

Ob slovesu našega dragega moža, očeta in ata

FANI KOPRIVNIKAR

JERIHA STANISLAVA

3.2.1929 – 14.9.2016
iz Podšentjurja.

31.08.1946 – 2.10.2016

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in
znancem za vso pomoč, izrečene tolažilne besede, podarjeno cvetje
in sveče. Hvala dr. Kokotovi in patronažni sestri Sandri za zdravstveno
oskrbo v času njegove bolezni. Za lepo opravljen obred se zahvaljujemo
gospodu župniku Tomšič Jožetu ter pevcem Lipe.
Še enkrat hvala vsem, ki ste sočustvovali z nami in ga pospremili na
njegovi zadnji poti.

V S P O MIN
18. oktobra je minilo 5 let odkar nas je zapustil

SILVESTER KISOVEC
iz Jevnice.

Hvala vsem za izrečena sožalja, darovano cvetje, sveče, za svete maše
in vsem, ki ste jo pospremili na zadnji poti. Posebna zahvala vaščanom
za vso pomoč in gospodu župniku Jožetu Tomšiču za lepo opravljen
cerkveni obred.

Hvala vsem, ki se ga spominjate,
prižigate sveče in postojite ob njegovem grobu.

Žalujoči: vsi njegovi

Žalujoči: sestre in bratje z družinami

Vsi njegovi

V S P O MIN

V 83. letu starosti nas je zapustil

Vse mine,
le misel nate
bo ostala.

VINKO PREGRAD
1945 – 2015

Z A H VA L A

LADO GROBOLJŠEK
23.05.1933 – 04.09.2016

3. oktobra je minilo leto odkar si nas zapustil.
Hvala vsem, ki se ga spominjate z lepo mislijo.

Iskreno se zahvaljujemo vsem, ki ste ga pospremili na njegovi zadnji
poti, za darovano cvetje, sveče in izrečena sožalja.
Posebna zahvala tudi LD Polšnik, njegovim lovskim kolegom, Čebelar
skemu društvu Izlake, polšniškim pevcem, dr. Sabini Kokot za zdravstveno oskrbo, domačemu župniku za pomoč in sodelovanje in
prof.dr. Janezu Juhantu za opravljen obred.

Sonja in Tina z družino

Njegovi najbližji

OBV E ST IL A / K R I ŽAN KA
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NE P R EM I Č N I N E
PRODAM zazidljivo parcelo

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

PRODAM 1500 m2 zemlje na Spodnjem Logu pri Litiji na kateri stoji tudi stanovanjska gradnja do prve
plošče. Telefon: (01) 898 52 86, gsm: 031 670 737
PRODAM stanovanjsko hišo in 2 ha zemlje ob hiši,
17 km iz Litije v vasi Zglavnica.
Informacije: Nesta d.o.o. Tel.: 01 8981 156,
GSM: 041 733 669

RAZPIS TD LITIJA

„NAJ MARMELADA 2016“

Spoštovane občanke in občani mesta Litije in okolice
Marsikatera gospodinja, seveda tudi
nekateri moški kuharji, imate svoje recepte in skrivnosti pri kuhanju marmelade. Zato vse izdelovalce
domačih marmelad tudi letos vljudno vabimo k sodelovanju na izboru Turističnega društva Litija »NAJ
MARMELADA 2016«.
Na ocenjevanje je potrebno prinesti 2 enaka vzorca
marmelade (2 kozarčka). Na obeh mora biti navedena
deklaracija o sestavi, ime in priimek izdelovalca, naslov ter telefonska številka.
Vzorce marmelad lahko oddate predstavniku TD
Litija v Restavraciji MONA LIZA v Litiji v četrtek
in petek, 17.–18. novembra 2016 (med 17–18 uro)
in v soboto, 19. novembra, 2016 (med 10–12 uro).
Vse vzorce marmelad bo ocenila strokovna komisija.
Izdelovalci treh najbolje ocenjenih marmelad bodo
prejeli priznanja in praktične nagrade, ki bodo podeljene na slovesnosti v začetku prihodnjega leta. Vsi
nagrajenci bodo o datumu podelitve pisno obveščeni.
Prijava in ocenjevanje sta brezplačni!
Vse informacije dobite po e-pošti: turisticnod.litija@gmail.com ali po tel. 040 847 213 (Mateja).
TURISTIČNO DRUŠTVO 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

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

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
PRODAM 10 m smrekovih drv,
cena 36,00 E/m2 in 5,5 m2 bukovih drv, cena 49,00 E/m2.
GSM: 031 604 753
2

Prodam drva,
mešana ali bukova.
Pripravim ustrezen razrez
in pripeljem na dom.
Janez: 041 644 330

sestavil:

PODVODNI
PODMORNIŠKI
IZSTRELEK

KEMIJSKI
ZNAK
ZA ŽVEPLO

Jože Vizlar številka: 191

SLOVNIČNO
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UJED KAČE
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INSEKTA
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LOVŠE

GLAVNI
ŠTEVNIK

NIKALNICA

DARILO

65
13. ČRKA
ABECEDE

POSLOVNO
ZDRUŽENJE
PODJETIJ

DEL NOGE
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GLEŽNJEM

IGRALKA
SASTRE

ITALIJANSKA
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MONGOLSKI
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ŠVICARSKI
PISATELJ
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SMUČARKA
MAZE
PRIPADNICE
DORCEV

BIBLIJSKI
VELIKAN V
KANAANU

PLAČILNO
SREDSTVO
BIKOBORSKI
VZKLIK

STAREJŠI
JAPONSKI
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VEZNIK
IRIDIJ

SLADKO
VODNA
RIBA

PRIPADNIK
SOTOV
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ST. AVSTRIJ
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TONE ANDERLIČ

LETALIŠČE PRI
TRSTU

NEMŠKI
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KEMIJSKI
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ZA ŽVEPLO

IVO DANEU

EGIPČANSKI
BOG
ROKODELCEV

ŠVICARSKO
TURISTIČNO
MESTO

PRIPADNIK
MASAJEV
GRŠKI
DIDAKTIČNI
PESNIK

MED. OLIMP.
KOMITE

BITJE DOLOČENEGA KRAJA

ČEŠKI ŠAHOVSKI TEORETIK

FRANCOSKI
PISATELJ
NAPRAVA
NAD
ŠTEDILNIKOM

RUSKI ATLET
(SKOK S
PALICO)
MAKSIM
GRŠKI BOG
VOJNE

KRATEK POŽIREK
JADRANSKI
OTOK

KOVINSKI
ŠIV

STANKO
ERJAVEC

6. ČRKA

TURŠKI
MARŠAL
OMER PAŠA

KOLOBAR
OKOLI PRSNE
BRADAVICE

NADALJE
VANJE
GESLA

NOGOMETNI
KLUB

Težje besede: AREOLA, LATAS, TANAKA, VIAN,
ENDEM, PTA
Izžrebanci križanke iz meseca SEPTEMBRA 2016 bodo
prejeli stenski koledar 65 let mesta litije. Tiskarne ACO.
Nagrajenci bodo prejeli koledar v Tiskarni ACO, Litija.

1. Gabrijela Gretič, Valvazorjev trg 9, Litijai
2. Jelka Mesojedec, Moravče 68, Gabrovka
3. Valerija Završnik, Partizanska pot 20, Litija

SREČANJE DRUŠTEV MLADI GASILEC
OSNOVNIH ŠOL Regije Ljubljana III 2016
V soboto, 1. 10. 2016 je na Podružnični osnovni šoli Dole pri Litiji potekalo regijsko srečanje osnovnih
šol - DMG, v organizaciji GZ Litija.
Med seboj se je pomerilo 25 šolskih
ekip iz regije Ljubljana III. Učenci OŠ
Litija so dosegli 1. mesto (mlajši) in
4. mesto (starejši).
Mlajši tekmovalci so se pomerili
v teoretičnem znanju (preventiva,
prva pomoč in poznavanje kraja gostitelja) in v praktičnem znanju vaje
z vedrovko, metu vrvi v krog, štafetnem vezanju vozlov, izbiri gasilnika
ter prve pomoči. Starejši tekmovalci pa so moči merili prav tako
v teoretičnem znanju (preventiva, prva pomoč in poznavanje kraja

TEKOČI DEL
SADEŽA

Ime in priimek:
Ulica:
Pošta:
Telefon:

Rešeno križanko pošljite do 8.11.2016 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.

gostitelja) ter v praktičnem znanju vaje z vedrovko, štafetnem spajanju cevi na trojak, štafetnem vezanju vozlov, spoznavanju gasilskega orodja ter prve pomoči.
Ekipi OŠ Litija sta dosegli odlične rezultate, in sicer:
Mlajši: Jon Juvan, Andrijana Nograšek, Mia Vozelj – 1. mesto
Starejši: Gašper Rozina, Lana Vozelj, Gaj Juvan – 4. mesto
Mlajši učenci tako odhajajo na državno tekmovanje, ki bo 12. 11.
2016 v Lovrencu na Dravskem polju.
Katarina Juvan

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.

www.gostilnakovac.si

MALICE
“KOLIKOR
LAHKO POJEŠ”

TOREK, 8.11.2016, ob 16.uri

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 ...

ČEVLJARSTVO IN IZDELAVA KLJUČEV
DJUKIČ ZORAN s.p. • Predilniška ul.10, 1270 Litija

TRGOVINA
MERCATOR

IJA

LN

DI

E
PR

LIT
ICA

DELOVNI ČAS:

PO.– PE.: od 16.00 do 19.00 ure ali po dogovoru

Tel.: 01/898 41 64 • Gsm: 041 859 278

Polepšajte svoje domove z življenjem in barvami!

Vrtnarija in cvetličarna Klinc
Na Bregu pri Litiji
ODPRTA tudi
v NOVEMBRU

V Litiji, Praprošče, ugodno
prodam parcelo na sončni
legi vključno z gradbenim
dovoljenjem! Na voljo še
dve parceli.
Možnost nakupa tudi obeh
parcel (1014 m2 ).
Za informacije in ceno
pokličite 041-651-802

in DECEMBRU

Gsm: 031 676 119
klavdijaklinc@yahoo.co.uk
Pestra ponudba aranžmajev, rezanega cvetja,
lončnic, sadnega drevja!

KGZ LITIJA Z.O.O.

Tel.: 01 896 32 36

TC SUPERMARKET Litija

Tel.: 01 896 32 48

PC SUPERMARKET Šmartno

DEL. ČAS: PON.-PET.: 7.30-20.00
SOBOTA: 7.30-19.00
NED.-PRAZ.: 7.30-11.30

DEL. ČAS: PON.-PET.: 6.00-19.00
SOBOTA: 6.00-18.00
NED.-PRAZ.: 7.30-11.30

»JESENSKA AKCIJA KGZ LITIJA«

Ženska ekipa Društva
upokojencev Litija
osvojila naslov državnih
prvakinj

»SLOVENSKA KVALITETA«

SUHA CELJSKA SALAMA

9,99 €/kg

* SVEŽE PEČENA
FRANC. ŠTRUČKA

SUHI SAVINJSKI ŽELODEC

0,29 €

11,99 €/kg

KRAČA PREK.
ZADNJA 2,90 €/kg
PLEČE PREK. 4,90 €/kg

* SVEŽE PEČENA
KAJZERICA

0,12 €

* PONUDBA VELJA V POSLOVALNICAH Z DOPEKO: TC Supermarket Litija, PC Šmartno, SP Senožeti, SP Kresnice in SP Vače

Tel.: 01 896 32 41

ŽE OD 22,49 € !

PESEK BELI 10kg

2,10 €

(Nadaljevanje na 10. strani)

PC DOM MARKET Šmartno

DEL. ČAS: PON.-PET.: 7.00-19.30
SOBOTA: 7.00-14.00

CENA VELJA ZA 155/70 R13

V Pivki je potekalo tekmovanje Zveze društev
upokojencev Slovenije v kegljanju za ženske
in moške ekipe za naslov najboljših v Sloveniji. V ženski konkurenci je nastopilo 12 regijskih
zmagovalnih ekip, ki so si pridobile pravico za
nastop na državnem prvenstvu.

Tel.: 01 896 32 49

TC AGROMARKET Litija

ZIMSKE GUME »ROTAL«

Državno prvenstvo Zveze društev upokojencev v kegljanju ženske – ekipno

DEL. ČAS: PON.-PET.: 7.00-19.30
SOBOTA: 7.00-14.00

»SEZONSKA PONUDBA«

KOCKE ZA VŽIG

AKUMULATOR
BANNER

0,69 €

CENA VELJA ZA 12V 44Ah

ŽE OD 49 € !

ČISTILO
AVTOSTEKLA 1L

ZIMSKA KOPRENA

1,29 €

3,99 €

»NAGROBNA PONUDBA«

SVEČE PARAFINSKE

ŽE OD 0,69€ !

(CENA VELJA ZA SVEČO KLARA)

ZEMLJA in ROŽE za GROBOVE

KVALITETA in KONKURENČNE CENE !

»IZDELAVA SUHIH IN SVEŽIH CVETLIČNIH ARANŽMAJEV«
»SUHI
CVETLIČNI
ARANŽMA
ŽE OD

10,99 € !«

(naročila: DOM MARKET ŠMARTNO: 01/8963-249)
(V PRODAJI NA VSEH PRODAJNIH MESTIH KGZ LITIJA)

Dobrodošli!

AKTUALNO

* GARDALAND – NOČ ČAROVNIC … že za 62€/osebo, termin: 31.10.2016
* MATINOVANJE med Prleke ... že za 75€/osebo, termin: 05.11.2016
Vabimo vas da si na naši spletni strani www.ruditurs.com ogledate tudi
pester božično-novoletni program z zagotovljenimi odhodi.
LEPO VABLJENI!

