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Novice iz Jablaniške doline
UVODNIK
Območje Srce Slovenije se je uspešno predstavilo na največjem
turističnem sejmu v Sloveniji, Alpe-Adria: Turizem in prosti čas
2011, ki je potekal zadnji vikend v januarju na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Pod skupno znamko je letos sodelovalo devet
občin: Dol pri Ljubljani, Domžale, Ivančna Gorica, Kamnik, Litija, Lukovica, Mengeš, Šmartno pri Litiji in Trzin. V štirih sejemskih dneh se
je na razstavnem prostoru Srca Slovenije zvrstilo preko 300 nastopajočih iz območja, skupaj s koordinatorji pa nam je uspelo povezati
42 različnih organizacij.
Na sejmu se je predstavila tudi Jablaniška
dolina, in sicer z zbirko
savskih prodnikov ter
kmetijo odprtih vrat
Bancerl. Predstavnici
društva sta za obiskovalce sejma pripravili
animacijsko delavnico
- barvanje na prodnike.
Prav tako je bila predstavljena ostala ponudba ožjega in širšega okolja. Slogan skupne
predstavitve območja Srce Slovenije je bil »Zdravje letos cveti v
Srcu Slovenije«, zato je bil poudarek na tradicionalnem pohodu Po
obronkih Jablaniške doline, ki bo letos v soboto, 2. aprila. Z
zdravjem pa je povezana tudi zdrava prehrana. Obiskovalci so imeli
priložnost okusiti lokalne proizvode.
Poleg Jablaniške doline so se v okviru občine Šmartno pri Litiji predstavili še Društvo vinogradnikov ŠTUC in EKO kmetija na Jasi z delavnico suhega polstenja.
Aleksandra Gradišek,
direktorica Centra za razvoj Litija

KNJIŽICA S PRIREDITVAMI V SRCU
SLOVENIJE V LETU 2011
Že tretje leto zapored je Center za
razvoj Litija izdal knjižico z naslovom »Utrip prireditev v Srcu Slovenije«, v kateri so zbrani dogodki,
ki se bodo odvijali v tekočem letu
znotraj območja Srce Slovenije oziroma v občinah Dol pri Ljubljani,
Domžale, Ivančna Gorica, Kamnik, Litija, Lukovica, Mengeš,
Moravče, Šmartno pri Litji, Trzin
in Zagorje. Prireditve v naravi kot
v kulturnih ustanovah, likovne in
fotografske razstave, gledališka
ustvarjanja, predstavljanje dediščine in folklore, plesne in glasbene
prireditve, rekreacijska in zabavna
druženja, kulturni festivali, tradicionalni sejmi, daljši in krajši pohodi
ter kmečki prazniki vas vabijo na druženje s prijatelji, sosedi, znanci
in družino. Utrjujmo medsebojne vezi tudi na prireditvah!
Knjižico lahko dobite na Centru za razvoj Litija na Kidričevi 1 v Litiji,
ogledate pa si jo lahko tudi na spletnem naslovu www.razvoj.si.

SKRB ZA OHRANJANJE VODNIH VIROV
- PROJEKT VODA MENE BRIGA
Društvo za razvoj podeželja Laz je bilo uspešno na razpisu ameriške ambasade s projektom Voda mene briga. Namen projekta
je osveščanje ljudi o pomembnosti ohranjanja vodnih virov.
V preteklosti je v vaseh Breg in Tenetiše imela vsaka hiša svoj
vodnjak, kateri danes niso več v uporabi. Danes pa bi lahko ti vodni viri veliko vlogo pri spreminjanju navad prebivalcev pri uporabi
pitne vode. Prav tako so vodnjaki po drugih vaseh Jablaniške doline, nekateri še vedno v uporabi. Zavedati se moramo, da ima voda
neprecenljivo vrednost. Koliko območji v Sloveniji se že spopada s
problemi pitne vode? Da o svetu sploh ne govorimo.
S prvimi aktivnostmi na projektu so
pričeli najmlajši in
sicer s popisovanjem in zbiranjem
podatkov o vaških
vodnjakih na območju Jablaniške
doline. Po popisu
vodnjakov bodo odvzeti vzorci vode
za brezplačno analizo. Izvedle se bodo raziskave na območju Jablaniškega potoka
in Save (odsek pri Bregu), na temo onesnaženosti vode in živalskih
vrst, ki prebivajo v tem okolju. Pripravljena bo sprehajalna pot, ki
bo služila tudi kot šolska učna pot v povezavi s stalno razstavo
prodnikov v gasilskem domu Breg. Na dan Save bo organizirana
prireditev, kjer bodo predstavljeni rezultati raziskav.
Več o projektu bo na voljo na spletni stran (www.jablaniskadolina.si/vodamenebriga), ki bo kmalu zaživela. Vljudno vabljeni vsi, ki bi radi prostovoljno sodelovali pri projektu oziroma vas ta tematika zanima, da se nam oglasite preko
e-maila info@jablaniskadolina.si ali telefona 070 303 321.
Društvo LAZ

S PGD JABLANICA V PLANICO
Člani in simpatizerji Prostovoljnega gasilskega društva Jablanica, vljudno vabljeni na tradicionalno prireditev pod Poncami!
V znak zahvale za opravljeno delo na področju gasilstva v letu
2010 in spodbudo za leto 2011 vas vabimo, da se nam pridružite
na veselem avtobusu, ki bo v soboto, 19. marca 2011 odpeljal
vse fan-e v Zgornjesavsko dolino, kjer bomo skupaj spremljali tekmo v smučarskih poletih. Za malico bo poskrbelo gasilsko
društvo, stroške organiziranega prevoza pa si bomo razdelili
glede na število udeležencev.
Vse informacije na tel. številki: 041 953 851 (Jože Ponebšek).

Glasilo izhaja v okviru projekta „Listen to the Voice of Villages“ (Prisluhnimo glasu vasi), ki je
bil odobren v programu Srednja Evropa in Evropskega sklada za regionalni razvoj.
Center za razvoj Litija je partner v tem projektu.

