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Nočni pohod v Gradišče pri Litiji, petek 13. januar 2017
V petek, 13. 1. 2017, na
prvi petek ob prvi polni
luni v novem letu, ste ob
20.00 uri vabljeni, da se v
soju mesečine in bakel
podate na Nočni pohod v
Gradišče pri Litiji.
Na pohod se lahko odpravite s treh začetnih zbirnih
mest:
- ob 19.30 se bomo
odpravili z Brega pri Litiji
in Tenetiš (pri kolesarskem servisu v Tenetišah),
- ob 20.00 iz Gradiških Laz (pri kapelici) ter prav tako
- ob 20.00 iz Zgornje Jablanice (pri kašči v Zgornji Jablanici).

Pot bomo nadaljevali proti cerkvi svete Magdalene v
Gradišče pri Litiji. Pri cerkvi se pohodniki iz več smeri
snidemo okoli devetih zvečer in ponudimo drug drugemu, kar smo prinesli s seboj v nahrbtniku. Nato se
bomo odpravili v vas, kjer nam bodo odprli svoja vrata
na ekološki kmetiji Pr' Kokol (ogled jaslic). Kot je že
tradicija, se bo veselo druženje nadaljevalo na ekološki
domačiji Vovk. Lačni in žejni ne boste ostali!
Ne pozabite na svetilko ali baklo.
Vljudno vabljeni.
Pohod promovira Društvo za razvoj podeželja LAZ iz
Jablaniške doline, pohodniki se pohoda udeležijo na
lastno odgovornost. Za dodatne informacije pokličite
na tel. številko 070 303 321, 051 312 739, pišite na email drustvo.laz@gmail.com ali poglejte na spletno
stran www.jablaniskadolina.si.
Društvo Laz

Novice iz Jablaniške doline
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Praznično voščilo
Ob prihajajočih državnih praznikih božiču, dnevu samostojnosti in enotnosti ter
novem letu vam vsem krajankam in krajanom Jablaniške
doline v imenu Upravnega
odbora in Nadzornega sveta
Društva Laz želim veliko sreče, modrosti, poguma in
medsebojnega druženja ter
sodelovanja.
Mojca Hauptman,
predsednica Društva Laz

Štefanovo srečanje — 26.12.2016

VII. Cviček cup, sobota 11. februar 2017 »VSI NA BELE STRMINE«
V soboto, 11. februarja
2017 se zopet dobimo na
belih strminah in to že
sedmič zapored. Rekreativci iz Jablaniške doline
nismo nikoli manjkali. Za
nami je šest dogodkov,
šest druženj in spoznavanj, šest lepih spominov.
Šestkrat smo smučarji iz
Jablaniške doline zastopali ŠD Dolina, tokrat pa
se je med organizatorje
dogodka vključilo tudi
Društvo LAZ.
V soboto, 11. februarja se bomo podali čez drn in strm
v Cerkljansko hribovje.

iz dežele, kjer je nastala tudi pobuda za organizacijo
tekmovanja. Tudi na naših obronkih Jablaniške doline
je nekaj dobrih pridelovalcev te vinske kapljice.
Navdušenci, če že čakate, da se požene to belo kolesje športno rekreativne prireditve, da se začne druženje
na belih strminah, ko pride do izraza tekmovalni duh in
prijateljski stisk roke obenem in seveda družabnost, ki
na koncu preraste v veselo razpoloženje, se lahko prijavite na 070 303 321 ali 051 312 739 oziroma preko epošte: drustvo.laz@gmail.com.
Ocenjeni stroški po osebi: Odrasli 35,00 EUR, otroci
25,00 EUR (dodatek v višini 5,00 EUR v primeru avtobusnega prevoza)

Tudi letos lepo vabljeni na srečanje krajanov Jablaniške doline, ki bo na Štefanovo - 26. decembra 2016, s pričetkom ob
14.30 uri v gasilskem domu v Zgornji Jablanici.

Lutkarji iz lutkovne skupine LILU iz Litije bodo za najmlajše odigrali predstavo Medved in dežnik. Program se bo nadaljeval s Pokaži
kaj znaš za vse otroke, ki radi nastopajo in imajo različne talente.
Tako kot vsako leto, bo težko pričakovan dedek Mraz obdaril najPotek Štefanovega srečanja
mlajše pa tudi najstarejše. Da pa bo poskrbljeno za veselje vseh
14.30 – 15.00
Lutkovna predstava za otroke v izvedbi lutkovne generacij, bodo plesalci Folklorne skupine Vidovo zaplesali dolenjske in belokranjske plese, odigrali nekaj ljudskih običajev in seveskupine LILU iz Litije
da v program vključili tudi obiskovalce dogodka.
15.00 – 15.20
»Pokaži kaj znaš« za domače otroke
15.20 – 16.00
Obdarovanje dedka Mraza najmlajših in starejOb zaključku kulturnega programa, ste vsi vabljeni, da se vključite
ših občanov
v družaben del programa. Člani Društva Laz bodo poskrbeli za
16.00 – 17.00
Nastop Folklorne skupine Vidovo iz Šentvida pri sladke dobrote in pijačo, ki vas bo ogrela, medtem ko bodo godci
Stični
FS Vidovo poskrbeli za veselo razpoloženje.
17.00 dalje
Druženje in pogostitev za mlade in manj mlade
(palačinke, pečena jabolka z nadevom, čaj, kuhanček in še kaj)
Program srečanja in obdaritev otrok omogoča Občina Šmartno pri
Litiji, organizator je Društvo LAZ.

Cena vključuje: dopoldanska smučarska vozovnica
(smučišče Cerkno), tekmovalni del, prehrana (zajtrk,
kosilo), prevoz, vso organizacijo.

Dogodek je dobil ime po vinskem posebnežu, ki prihaja

Aktivna Jablaniška dolina tudi v letu 2017
Zimskemu letnemu času primerno, ko počiva narava, je
tudi aktivnosti v športnem društvu manj. Trenutno
poteka rekreacija in druženje ob dvoranskem nogometu, ki se igra dvakrat
tedensko. Pričeli pa smo
tudi z namiznim tenisom v
dvorani gasilskega doma,
kjer so vabljeni vsi, ki radi
vihtijo lopar in se sproščajo ob dobri družbi.
V začetku naslednjega
leta bomo izvedli redni
letni občni zbor, kjer
bomo zastavili cilje za
prihajajoče leto. V vods-
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tvu društva še naprej ostaja prioriteta, kako naše druženje in aktivnosti približati otrokom, mladini in vsem
krajanom Jablaniške doline.
V letošnjem letu smo se odločili, da koledarjev ne bom
tiskali in delili, saj je na območju celotne Občine tega
preveč. Vseeno pa se kakšnega prispevka ne bomo
branili, kajti redno vzdrževanje in izvajanje dejavnosti
temeljita izključno na prostovoljstvu in druženju, tako
da bomo veseli kakršnekoli podpore.
Ob prihajajočih praznikih želimo vsem članom društva
in podpornikom športa obilo sreče, zdravja in medsebojnega razumevanja.
Športno društvo Dolina

Napovednik
ŠTEFANOVO SREČANJE: 26. december 2016 od 14.30 dalje
NOČNI POHOD V GRADIŠČE PRI LITIJI: 13. januar 2017
DELAVNICA o prepričanju, ki kreirajo vaš uspeh »Katerega volka pa vi hranite«:: 19. januar 2017 ob 18.00
KULINARIČNA DELAVNICA »Priprava različnih vrst solat in namazov«: 9. februar 2017 ob 18.00
PREDAVANJE »Pridelava zdrave zelenjave«: 2. marec 2017 ob 18.00
POHOD PO JABLANIŠKI POTI: 1. april 2017

STRAN

2

Praznični december in načrt za naprej
našega društva so se udeležili delavnic, kjer so izdelovali praznične
voščilnice, okrasili pa so tudi smrečico in opravljali likovna in literarna
dela za gasilske značke.

Mesec december je tudi v naše
društvo prinesel nekaj veselja in
prazničnih aktivnosti. Mlajši člani

Za vodstvo društva pa mesec
december pomeni pripravo načrtov
za prihodnje leto. Naše društvo je v
letošnjem letu zaznamovala odločitev za nakup novega in še kako
potrebnega gasilskega vozila. Takšno vozilo bo povečalo učinkovitost
reševanja tako ob požarih, kot v
drugih izrednih dogodkih. Z novim
vozilom bomo lahko delo opravljali
kvalitetnejše, varneje, predvsem pa
hitreje in učinkovitejše. Vozilo je
trenutno v fazi izdelave nadgradnje.
Dokončano pa bo nekje na polovici
naslednjega leta.

Pet let prepevanja v ŽPZ Laz
Polovico sredstev imamo že zagotovljenih in smo jih morali ponudniku
tudi že posredovati, kar nekaj pa si
jih bomo morali še prislužiti. Ob tem
se z zbiranjem denarnih sredstev
obračamo na vse člane društva,
krajane Jablaniške doline, podjetja,
organizacije in ostale podpornike
prostovoljnega gasilstva. V februarju
2017 bomo pričeli aktivno zbirati in
se trudili pridobiti čim več sredstev
za dokončanje zastavljenega cilja.
Prosimo da nam prisluhnete in izredno vam bomo hvaležni za kakršnokoli pomoč.
Vsem članom društva in krajanom
Jablaniške doline voščimo vesele
praznike, v prihajajočem letu pa
obilo sreče, zdravja in zadovoljstva.

Aktivisti KORK Breg smo v letošnjem letu izvajali vrsto rednih aktivnosti, kot je obveščanje o krvodajalskih akcijah ter razvoz paketov
pomoči. Z večkratno dostavo paketov pomoči ter jabolk smo skupno
pomagali osmim družinam. Leto

smo se na KORKU Breg odločili, da
sredstva, ki jih običajno namenimo
za decembrsko srečanje krajanov,
damo za defibrilator. Starejše krajane bomo zato v malce večjem številu decembra z majhno pozornostjo
obiskali na domu. Novo pridobitev defibrilator, vam bomo s pomočjo
ekipe prve pomoči RKS Območnega
združenja Litija predstavili januarja
2017. Do takrat bodo fantje iz PGD
Breg uredili še električno inštalacijo
na mestu, kjer se bo naprava nahajala ter poskrbeli, da bo primerno
zavarovana. Na KORK Breg se lahko obrnete preko naše FB strani ali
pa nam pišite na
katarina.mozina@gmail.com.
Vse dobro, predvsem pa obilo zdravja, vam v letu 2017 želi ekipa
KORK Breg!
Katarina Možina

Aktivnosti PGD Breg—Tenetiše v Letu 2016
Naše društvo je bilo v letošnjem letu
spet aktivno na več področjih. V
okviru dela z mladino smo letos
prvič organizirali poletni tabor z
gasilsko vsebino. Skupaj z otroci
smo prespali v gasilnem domu, kjer
so se odvijale različne aktivnosti,
pred spanjem pa smo ob svečkah
prebrali tudi zgodbico za lahko noč.
Zopet smo se udeležili tekmovanj v
gasilskem kvizu in gasilski orientaciji. Da treniramo tudi možgančke in
naše ročne sposobnosti, smo izvedli
tudi preventivne značke ter likovni
natečaj v okviru Gasilske zveze
Slovenije. V decembru pa nas čaka
tudi delavnica izdelovanja novoletnih voščilnic.

ne akcije obnovimo celotno garažo.
Obnovila so se tla, napeljala se je
nova elektroinštalacija in obnovil se
je tudi strop, prav tako pa so s pleskanjem garaže poskrbeli za novo
podobo v sivo rdeči kombinaciji.
Delovne akcije se je v enem tednu
udeležilo čez 40 ljudi. Poleg garaže
smo skupaj s starši in mladino prebrusili in prebarvali igrala in jih tako
zaščitili pred vremenskimi vplivi.
Člani Prostovoljnega gasilskega
društva Breg pri Litiji vsem krajanom
in krajankam Jablaniške doline, v
najlepšem mesecu leta želimo praznike polne družinske topline, upanja
in neizmerne sreče. Želimo vam
lepe božične praznike in srečno
novo leto 2017!

Zaradi dotrajanosti in poškodb
betonske plošče v garaži smo se v
društvu odločili, da s pomočjo delov- Na pomoč!
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Pevke ŽPZ Laz iz Jablaniške doline Letos smo zapele tudi ob praznovav letu 2016/2017 obeležujemo 5.
nju 150 let Rdečega križa na Slovenskem in sicer na srečanju krajaobletnico delovanja.
nov in krvodajalcev naše doline, ki
V letošnjem letu smo zastopale
ima tudi že dolgoletno tradicijo.
našo občino v Sombotelu na Madžarskem ter na martinovanju v
V letošnji sezoni se nam je pridružiŠmartnem ob Paki, kjer smo se
la nova zborovodkinja, Manca Vidic
srečali s prijatelji iz Slovenije, Hrva- iz Šmartnega. Za popestritev naših
ške, Srbije, Madžarske in Avstrije.
nastopov, predvsem na prostem,
Oba gostovanja sta bila v okviru
pa poskrbi harmonikar Uroš Haupprojektov Evropa za državljane.
tman.
Z našim petjem smo razveselile
oskrbovance v Domu Tisje v Črnem
Potoku in enoti Litija. Ob visokih
jubilejih naših krajanov, pa z veseljem zapojemo tudi na njihovem
domu in se poveselimo z njimi.

Enkrat letno imamo pevski vikend,
kjer si nadgrajujemo znanje in izbo- nam pridružite. Vaje imamo ob torkih ob 19.30 v GD Jablanica.
ljšujemo kvaliteto petja. Ob tem si
seveda želimo povečati našo zase- Nataša Pintar
dbo, zato vabimo vse, ki imate
veselje do petja in druženja, da se

V Jablanici je dišalo po dobrotah Jablaniške doline

PGD Jablanica

Predstavitev KO Rdečega križa Breg pri Litiji
2016 nam bo ostalo v spominu tudi
kot leto slovesov, poleg dolgoletne
aktivistke KORK Breg smo se poslovili še od nekaj krajanov, ki so zaznamovali naša življenja. Da bomo v
primeru srčnega zastoja v prihodnje
ustrezno opremljeni tudi v naši Krajevni skupnosti, smo s Krajevno
skupnostjo Breg-Tenetiše aprila
pričeli akcijo zbiranja sredstev za
defibrilator. Sredstva so prispevala
lokalna podjetja Lumenia, Kolesarski servis Vidic, Makplast, Predilnica
Litija, Rudi Turs, Kamnoseštvo Lah
in Brušenje Šuligoj - Marjan Šuligoj
s.p.. Sredstva smo zbirali tudi s prodajo dobitkov na prireditvi Dan jagod
in špargljev, ki jo vsako leto organizira Društvo za razvoj podeželja
LAZ. Poleg KS Breg –Tenetiše so
sredstva na pobudo dr. Jožefe
Kežar namenili še iz RKS Območnega združenja Litija. Dobrih
2.000€, kolikor znaša nakup defibrilatorja, je bil obsežen zalogaj, zato
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V nedeljo , 27. novembra je po Jablaniški dolini zadišalo po orehovih,
metinih in pehtranovih štrukeljcih.
Vonjave pa so dopolnile še zeli
namočene v žganje. Na ocenjevanje je prispelo skupaj 35 vzorcev. Da
smo na pravi poti se je pokazalo
tudi zaradi večjega števila prijavljenih, kakor tudi v večji pestrosti
izdelkov. V Društvu Laz si želimo
tudi medkrajevnega sodelovanja,
zato smo letos povabili k sodelovanju tudi Društva podeželskih žena
iz Litije in Šmartnega, Polšnika ter
Gabrovke.

Laslo za štrukeljce ter Jani Hostnik,
Jože Juvan ter Milan Povše za zeliščno žganje je na podlagi oblikovanega pravilnika in kriterijev ocenjevanja jablaniških dobrot vsak vzorec temeljito analizirala. Namen
ocenjevanja je namreč preverjanje
in dvig kvalitete kulinaričnih posebnosti jablaniške doline, ki nam v
prihodnosti lahko služi za prepoznavno turistično ponudbo ožjega
območja.

načinu življenja ljudi na Slovenskem in pomenu in možnostim
sodobnih interpretacij kulinarične
dediščine v turizmu poskrbela dr.
etnologije Boža Grafenauer, sicer
predavateljica na Višji strokovni šoli
za gostinstvo in turizem na Bledu. V
okviru kratkega kulturnega programa smo lahko prisluhnili predstavitvi mednarodne študentske izmenjave v Latviji ter prešernim melodijam
Ker pa je je glavno vodilo programa mladega harmonikarja Nika Grabtako kulinarične kakor tudi izobranarja.
ževalne narave, je z nadvse zanimiOcenjevalne komisije v sestavi Lija- vim predavanjem o pomenu štruk- Društvo LAZ
na Lovše, Helena Perko in Magda
ljev v vsakdanjem in prazničnem

Srečanje starejših v Jablaniški dolini
V letošnjem letu je Krajevna organizacija Rdečega križa Jablanica
ponovno organizirala srečanje starejših v gasilnem domu v Zgornji
Jablanici.

nekoliko nižja. Želimo si, da bo nas- jim nastopom so popestrili druženje
lednje srečanje obiskano bolje.
in pripomogli k veselemu razpoloženju udeležencev.
Predsednica Marija Grabnar je v
uvodnem govoru izpostavila pomen Nataša Pintar
delovanja RK, prikazala zgodovino
Srečanje je bilo posvečeno tudi
nastanka in razvoj dejavnosti do
150. obletnici RK na Slovenskem.
današnjih dni. Poudarila je tudi veliSrečanja se je udeležilo 80 povab- ko vlogo RK pri organizaciji krvodaljencev. Vabljeni so bili tudi krvoda- jalstva in se zahvalila vsem, ki
jalci iz naše doline, ki so kri darovali nesebično darujejo kri za sočlove5, 10, 15, 25 in 50 krat. Zaradi
ka.
pomanjkanja sredstev so odpadla
Ob 150 obletnici RK so tudi prostosrečanja krvodajalcev v okviru
OZRK Litija, na srečanja po KORK voljke prejele posebne zahvale za
večletno delo na našem terenu. V
pa se krvodajalci še očitno niso
navadili. Zaradi tega je bila udelež- programu je sodeloval Ženski pevski zbor Društva LAZ s harmonikarba srečanja s strani krvodajalcev
jem Urošem Hauptmanom. S svo-

Delavnica o prepričanjih, ki krepijo naš uspeh
Samoterapevtska delavnica o prepričanjih, ki nas podpirajo ali pa ne.
Govorimo o prepričanjih o življenju,
odnosih, obilju, zdravju…itd. Na
delavnici, ki bo v četrtek, 19.
januarja 2017 ob 18.00 v gasilskem domu v Jablanici,boste
spoznali, kako so naša prepričanja
pomembna, iz kje jih dobimo in

kako krojijo našo usodo in navseza- Delavnico bo vodila sokrajanka,
dnje naš uspeh.
Lilijana Mandelj, energetski terapevt in 5D indigo terapevt.
Spoznali boste katera prepričanja
nas podpirajo in katera nam mečejo
Prijave: drustvo.laz@gmail.com ali
polena pod noge. Naučili se bomo
preproste tehnike testiranja prepri- 051 312 739, 070 303 321
čanj in spoznali 3 metode za spreminjanje prepričanj, ki nas ne podpirajo.
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