Šmarnogorski
razgledi
Informator krajanov Gameljn, Rašice, Šmartna in Tacna
Številka 2, november 2015, naklada 1600 izvodov
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Uvodni nagovor
Sončno in vroče poletje se je že dobro prevesilo v pisano jesen in
prišel je čas za pripravo naslednje številke našega informatorja.
Prvi izvod je bil sprejet z mnogimi pohvalami, kar mi je dalo dodatni zagon za pripravo novega izvoda, ki ga danes gledate pred
seboj. Najbolj sem se razveselila izkazane nesebične pripravljenosti sodelovanja pri pripravi vsebine, tako s strani posameznikov kot tudi društev, klubov in drugih ustanov, ki živijo in delujejo
v naši četrtni skupnosti. Šmarnogorski razgledi tako dobivajo
dodatno vsebino in s tem še več informacij za nas, krajanke in krajane skupnosti.
Kljub dejstvu, da je bilo v vmesnem času obdobje, ko smo si mnogi privoščili počitnice in si
vzeli malo več časa zase in za svoje bližnje, pa v Svetu ČS Šmarna gora nismo mirovali. Tako
je bilo kar nekaj stvari v naši ČS postorjenih ravno v poletnih mesecih.
Deževni dnevi napovedujejo prihod krajših in bolj hladnih zimskih dni, ko bo več časa za
prebiranje. Iskreno verjamem, da bo vsak izmed nas v vsebini našel kaj zase. Naj listanje
teh strani prinese barve v pozno jesenske, deževne dni, tako kot se je narava odela v prečudovite odtenke šelestečega listja.
Ob pogledu na pisano jesensko listje, ki se kot kakšni praznični konfeti igrajo v vetru, me
prevzema veselje ob zavedanju vsega, kar je bilo, in v pričakovanju vsega, kar še pride ….
Še enkrat hvala vsem, ki ste mi pomagali pri ustvarjanju tega zvezka.
Tanja Muha
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Prenovljeno otroško igrišče v Gameljnah
Tanja Muha, fotografija: Arhiv ČS Šmarna gora

Sredi počitniških dni, v mesecu juliju, je bila v Srednjih Gameljnah slavnostna otvoritev
prenovljenega otroškega igrišča, ki so se ga ob krajanih ČS Šmarna gora udeležili tudi
župan MOL Zoran Janković, podžupan MOL Dejan Crnek in drugi gostje.
Staro otroško igrišče je bilo v izredno slabem stanju in ga je bilo (za zagotovitev ustrezne
varnosti otrok) potrebno ustrezno sanirati. Pristojni na Mestni občini Ljubljana (Oddelek
za gospodarske dejavnosti in promet) so se po spomladanskem ogledu hitro odzvali pobudi Sveta četrtne skupnosti Šmarna gora in igrišče v celoti prenovili. Prenovljeno otroško
igrišče je pomembna pridobitev za prebivalce Gameljn, kot tudi Tacna, Šmartna in Rašice,
saj je trenutno edini tovrstni prostor na območju ČS Šmarna gora. Igrišče je s tem postalo
osrednji in edini odprt prostor za igro in prijetno zbirališče otrok, njihovih staršev, dedkov in babic. Lepo urejeno igrišče se nahaja
v zelenju drevja ob reki Gameljščici in tvori
ob ostalih obstoječih objektih (nogometno in
košarkarsko igrišče, balinišče…) lepo zaključeno celoto namenjeno športu, druženju in igri.
V prihodnosti si želimo urediti tudi igrišče za
odbojko, fitnes v naravi in prostor namenjen
piknikom ob reki Gameljščici.

Poljske poti so bile nasute

Tanja Muha, fotografija: Tanja Muha

V mesecu avgustu so bile nasute poljske poti na območju ČS Šmarna gora. Nasutih je bilo približno 80% poljskih poti v lasti Mestne občine Ljubljana na območju ČS
Šmarna gora iz popisa, ki ga je pripravil Svet ČS Šmarna
gora, predvsem na območju Gameljn in Šmartna. Zaradi omejenih finančnih sredstev MOL je bila pobuda
Sveta le delno, a še vedno v velikem delu, odobrena
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Preplastitev regionalne Ceste vstaje
Brigita Pavlič, fotografija: Tanja Muha

Cesta vstaje je bila v mesecu juniju deloma preplastena. Že v prejšnjem mandatu si je Svet ČS prizadeval,
da bi se saniralo posamezne odseke Tacenske ceste
od Tacenskega mostu do Šmartna, saj so bili v zelo
slabem stanju. Del regionalne ceste R3, ki je državna
cesta, v delu od h.št. Tacenska 154 do križišča s Cesto
Cirila Kosmača, je bil saniran v letu 2013. Po večkratnih
zaprosilih pristojnim pa se je vendarle našel denar za
prepotrebno sanacijo še preostalega, zelo uničenega
in za udeležence v prometu, nevarnega asfalta. Cestno
podjetje Kranj –Gradbena družba Kranj je v mesecu juniju, takoj po koncu šolskega leta, pristopilo k delom in saniralo še del ceste od križišča z Vipotnikovo proti Šmartnu.

Dvorana Doma krajanov Gameljne je bila prenovljena
Tanja Muha, fotografija: Brigita Pavlič

V mesecu juliju so bila v dvorani Doma krajanov Gameljne izvedena vzdrževalna dela s strani MOL, Službe za lokalno samoupravo.
V okviru teh se je prebelilo stene in namestilo nove garderobne
stene v dvorani. Navedeno dvorano redno uporabljajo za različne
dejavnosti lokalna društva, ustanove in prebivalci, tako da bodo
aktivnosti v dvorani sedaj še prijetnejše.

Rajanje na Rašici

Katarina Repič, fotografija: Katarina Repič in Tanja Muha

Septembra je v organizaciji društva Rašica je špica potekalo otrokom namenjeno »Rajanje
na Rašici«. To se je pričelo s kolesarskim vzponom na Rašico, čez dan so potekale ustvarjalne delavnice za najmlajše, odlična glasbena skupina D«plagiators pa je zabavala obiskovalce. Vmes so se le-ti lahko podkrepili s stalno ponudbo doma: enoločnicami, kranjsko
klobaso ter posladkali z domačimi slivovimi cmoki ali šmornom s čežano. S prodajo značk
pa so s pomočjo obiskovalcev zbrali denar za projekt Botrstvo.

4

Povečajmo varnost poti v naši četrtni skupnosti
Tanja Muha, fotografija: Tanja Muha

Na območju naše četrtne skupnosti se žal še vedno
srečujemo s problemom slabo urejenih površin za pešce, pri čemer pa stanje na nekaterih mestih dodatno
poslabšuje prevelika zaraščenost z zeleno vegetacijo
ob teh površinah. Iz sredstev za komunalno dejavnost,
ki jih ima na voljo Svet ČS Šmarna gora predvidene v
finančnem načrtu za leto 2015, se bo del sredstev namenilo za ureditev prezaraščenih območij v lasti MOL.
Še vedno pa se moramo k reševanju tovrstne problematike vključiti tudi krajani sami in na naših zemljiščih
in tudi zunaj ograj poskrbeti za obrez razraščene zelene vegetacije (vej dreves , grmičevja
ipd.). Zelena vegetacija, ki se razrašča na občinsko pot, ulico ali hodnik - pločnik predstavlja
oviro za vse udeležence v prometu. Poleg tega je zaradi razraščanja zelene vegetacije na
nekaterih mestih močno zmanjšana vidljivost. S predlaganimi ukrepi bomo skupaj poskrbeli za večjo varnost poti in posledično prebivalcev naše četrtne skupnosti.

Ureditev cvetličnih
gred in korit
Tanja Muha, fotografija: Tanja Muha

V mesecu septembru je Svet ČS Šmarna gora v
okviru plana malih del zagotovil sredstva za ureditev nekaterih cvetličnih gred in korit. Tako sta bili
na novo urejeni cvetlični gredi na parkirišču v Tacnu in na cestnem otoku pri pokopališču v Šmartnu.
Na novo zasajena pa so bila tudi cvetlična korita
pred domom krajanov v Gameljnah.

5

Vabljeni ste bili na delavnici
usposabljanja
za delo z defibrilatorjem

Tanja Muha in Brigita Pavlič, fotografije: arhiv MOL in arhiv ČS Šmarna gora

V okviru Programov usposabljanja in informiranja občanov MOL je Služba za lokalno samoupravo, MU,
MOL v sodelovanju z Društvom študentov medicine in
Rdečim križem OZ Ljubljana v začetku meseca oktobra
izvedel delavnici o temeljnih postopkih oživljanja s prikazom pravilne uporabe defibrilatorja. Delavnici sta bili
v Domu krajanov v Gameljnah in Domu gasilcev in krajanov v Tacnu. Na delavnicah so bili predstavljeni postopki oživljanja, dejavniki tveganja srčno žilnih obolenj
in pravilna uporaba defibrilatorja. Opravljale so se tudi brezplačne meritve krvnega tlaka,
sladkorja in holesterola.
Defibrilator se nahaja pri vhodu v obe stavbi, kjer sta se izvajali delavnici.

ČS Šmarna gora kljub vsemu ostala
brez vrtnice Ljubljana
Brigita Pavlič in Tanja Muha, fotografija: www.visitljubljana.com

Naša Četrtna skupnost je kljub temu, da je del MOL ostala brez vrtnice »Ljubljana«, ki bo
novi simbol MOL. Zavod Turizem Ljubljana vodi projekt » Vrtnica Ljubljana«. V sodelovanju z
Društvom ljubiteljev vrtnic Slovenije se je v juniju 2015 z razglasitvijo natečaja za izbor vrtnice
»Ljubljana« zaključil prvi del aktivnosti. Meščani in strokovna komisija so za vrtnico »Ljubljana« izbrali mnogocvetno vrtnico belo krem barve, katere namen je oblikovanje identitete
in prepoznavnosti mesta skozi nov simbol Ljubljane. V okviru te aktivnosti je v letu 2015
in spomladi 2016, na izbranih lokacijah v vseh ČS MOL predvidena zasaditev 2000 sadik
vrtnice »Ljubljana«. Določena je časovna dinamika zasaditve, ki se predvideva v več fazah. V
1. fazi (jesen 2015) se zasadijo predlagane lokacije v okviru vzdrževalnih del v ČS Center, v 2.
fazi ( spomladi 2016) se zasadijo predlagane lokacije v ostalih ČS MOL, za katere se pripravi
podrobnejši načrt, nadaljnje faze pa se izvajajo v sklopu kompleksnih prenov in v sklopu celovitih prenov zunanjih ureditev osnovnih in srednjih šol ter domov za ostarele ….
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Svet ČS Šmarna gora se je odzval pobudi in
predlagal tri lokacije za zasaditev, pri čemer
pa v tej fazi Svet ni bil s strani organizatorja
seznanjen s kriteriji za izbor lokacij za zasaditev vrtnice. Med predlaganimi lokacijami Sveta ČS Šmarna gora je bila za zasaditev izbrana
le ena – vstopna točka pod Šmarno goro ob
parkirišču v Tacnu, ki pa je predvidena za zasaditev v okviru nadaljnjih fazah zasaditev v
okviru kompleksne prenove, pri čemer pa to
pomeni možnost vključevanja vrtnice kot vegetacijske prvine v sklopu celovite prenove, ki
lahko vključuje tudi spremembo programa tako v odprtem prostoru kot tudi v obstoječih
objektiv, spremembo prometne ureditve in javnega prostora nasploh.
To posledično pomeni da bo naša ČS, kljub dejstvu, da je del MOL in kljub velikemu številu razpoložljivih sadik, še nedoločno dolgo ostala brez vrtnice »Ljubljana« kot simbola Ljubljane.

Javna razgrnitev Osnutka gozdnogospodarskega
načrta gozdnogospodarske enote Ljubljana za
ureditveno obdobj e 2015-2024
Tanja Muha

V prvi polovici meseca julija je v prostorih Zavoda za gozdove Slovenije- OE Ljubljana, potekala javna razgrnitev Osnutka gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote
Ljubljana za ureditveno obdobje 2015-2024, ki zajema področje zahodnega dela MOL (od
Šmarne gore do sotočja Save z Ljubljanico oziroma do Sostrega) ter del. k.o. Stanežiče, ki
spada pod občino Medvode. Javna obravnava je bila v prostorih Doma krajanov Dravlje.
Lastniki gozdov in širša zainteresirana javnost si je v tem času lahko ogledala osnutek načrta ter podala mnenja in pripombe. Krajani ČS Šmarna gora smo bili o tem obveščeni tudi
preko spletne strani ČS.

Poletna gasilska veselica v Gameljnah
Tomaž Perme, fotografija: Arhiv PGD Gameljne

Prostovoljno gasilsko društvo Gameljne je v petek, 19.
junija 2015 organiziralo veliko vrtno veselico na športnem igrišču v Srednjih Gameljnah. Za dobro vzdušje je
poskrbela glasbena skupina Čuki. Gameljski gasilci so se
tudi letos, kljub slabemu vremenu, zelo potrudili pri organizaciji prireditve, saj je bil celotni prireditveni prostor
pod velikim šotorom. PGD Gameljne se vsem obiskovalcem in donatorjem zahvaljuje za obisk in podporo na prireditvi, ob tem pa vas že vabimo na naslednjo veselico, ki
bo 10. junija 2016 z ansamblom Smeh. Lepo vabljeni!
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Avgustovski gasilski vikend v Tacnu
Primož Burgar, fotografija: Primož Burgar in Rok Dolenc

Konec avgusta tacenski gasilci
že tradicionalno pripravljamo
gasilski vikend. Tako smo v soboto pripravili gasilsko veselico.
Prva ura je bila namenjena našim najmlajšim, saj jim je Plesno
mesto pripravilo odlično zabavo.
Kasneje so nas zabavali odlični
Veseli svatje in krajši čas tudi Asi
na vasi. Sama veselice je več kot
dobro uspela v vseh pogledih; v

organizacijskem, po obisku, vzdušju
in konec koncev tudi finančno, saj bo
ostanek več kot dobrodošel, saj smo
ravno v tistih dnevih prevzemali opremo za gasilsko vozilo, ki smo ga pred
kratkim prevzeli iz Gasilske brigade
Ljubljana. V nedeljo smo tacenski gasilci že drugo leto zapored pripravili
koncert. Letos je bil z nami Vlado Kreslin z Malimi bogovi. Sam koncert je
bil več kot odličen, res pa je, da smo
bili nad obiskom krajanov razočarani.
Na samem začetku smo dali priložnost
tudi dvema še neuveljavljenima skupinama, ki delujeta na področju ČS Šmarna gora, in
sicer sta nastopili skupini Currents Combined in JuNeMa.

50 let Kajak kanu kluba Tacen
Jože Kepic, fotografije: Jože Kepic

V soboto, 26. septembra, smo tacenski kajakaši praznovali 50 let svojega kluba. Slavje je
potekalo ob kajakaški progi v sklopu letošnjega državnega prvenstva v kajak slalomu na
divjih vodah. Ob tej priliki smo pripravili razstavo starih fotografij in čolnov. Otroci so se
zabavali v otroški delavnici, vsi obiskovalci pa so imeli možnost, da se z raftom spuste skozi
zapornico. Še posebej je privlačil nastop oldtajmerjev. Ni manjkalo dobre pijače in jedače.
Z obiskom pa nas je počastil tudi župan g. Janković.
Kajak kanu klub Tacen je bil ustanovljen pred 50 leti. Nastal je iz skupine zanesenjakov, ki so
do tedaj veslali v okviru sekcije Ljubljanskega brodarskega društva. Ustanovni člani so bili:
Miro Brumat, Albin Čižman, Jože Kepic, Bojan Ovčak, Matija Ovčak, Marjan Rojko, Stane
Slavec, Andrej Stržinar , Tomaž Thaler in Viktor Vest. Slednji je postal tudi prvi predsednik
kluba.
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Razmah tega športa v dvajsetih letih prejšnjega stoletja v zahodni Evropi in naravne danosti so povzročili
zanimanje za kajakaštvo tudi pri nas. Tako je bilo že
leta 1939 v Tacnu prvo tekmovanje v kajak slalomu, takrat na levem bregu Save. Prvo povojno tekmovanje je
bilo leta 1948 in na njem je domačin Viktor Erjavec zasedel 3. mesto, zato ga upravičeno štejemo za pionirja
kajakaškega športa v Tacnu. Prvo tekmovanje skozi zapornico je potekalo leta 1952 in od tedaj je zapornica
zaščitni znak Tacna.
Odmevni tekmovalni uspehi slovenskih kajakašev in
kanuistov na svetovnem prvenstvu v avstrijskem Spittalu leta 1963 ter atraktivni plastični čolni so povzročili
večje zanimanje za kajakaški šport. Čolne, vesla, krovnice in rešilne jopiče smo si takrat večinoma izdelovali
sami. Klub je prva leta gostoval »pod Skokovo hruško«.
Čolni so vedrili pod milim nebom, stanje je postajalo
nevzdržno. Posledičen sklep je bil: zgraditi si moramo
svoje klubske prostore. Elektrarna nam je odstopila
prostor, večji del zidakov je prispeval KOT, tesarstvo Cedilnik pa nam je na up postavilo
streho. Večino del smo opravili prostovoljno. Iz zagat nas je rešila tovarna Rašica z velikodušno ponudbo, da prevzamemo njihovo ime. Tako smo se pet let po ustanovitvi, ko so
se nam pridružili še vikrški kajakaši, klub za dobri dve desetletji preimenovali v Kajak kanu
klub Rašica. Danes smo eden največjih in najbolje organiziranih klubov v državi.
Ne želim naštevati vseh postaj, dosežkov in uspehov, pa tudi tegob naših 50 let. V tem času
se je na čelu kluba zvrstilo 17 predsednikov, seznam tistih, ki so pustili svoj pečat, pa je še
daljši. Mnogi so posegli po vrhunskih rezultatih ter sloves kluba ponesli v svet. Samo v članskih posamičnih kategorijah smo na olimpijskih igrah, svetovnih in evropskih prvenstvih
osvojili 57 medalj. Posebej velja omeniti srebrno kolajno Andraža Vehovarja iz leta 1996
v Atlanti. Ponosni pa smo
tudi na druge naše olimpijce: Toneta Hočevarja, Albina
Čižmana, Jožeta Vidmarja,
Janeza Skoka, Gregorja Terdiča, Nado Mali in Benjamina
Savška.
Poslanstvo kluba pa ni samo
doseganje vrhunskih rezultatov. Lepote kajaka smo v
teh desetletjih predstavili
mnogim. Mlade vzgajamo v
odgovornosti do narave in
sočloveka. Verjamemo, da je
šport dobra šola za življenje.
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8. sekaško tekmovanje v Tacnu
Primož Burgar, fotografija: Martin Artelj

V nedeljo 18. oktobra se je v
Tacnu odvijalo že tradicionalno 8. sekaško tekmovanje, ki
ga je pripravil PGD Tacen, ob
pomoči Jaka Šilca. Tekmovanje je potekalo v sklopu tako
imenovanega Gozdarskega
dne, kjer so se predstavili tudi
ponudniki gozdarskih strojev,
orodja in oprema. Potekali so
testi motornih žag in prikaz
izdelovanja kipcev z motornimi žagami. Več kot 30 tekmovalcev iz cele Slovenije se
je spopadlo v 5 različnih disciplinah. Po zadnji disciplini kleščenja, so zaslužene nagrade za
najboljše prejeli Šimen Drašler, Andrej Lumbar in Bojan Šemrov. Najboljši v posebni kategoriji domačih tekmovalcev izpod Šmarne gore pa so na odru za zmagovalce stali Jože Polčnik,
Jaka Trojanšek in Gregor Traven. Tekmovalcem in več kot 200 obiskovalcem pa je dogajanje
popestrila tudi glasbena skupina Marcela In.

Predstavljamo perspektivne prebivalce
naše četrtne skupnosti

Anže Berčič, študent Fakultete za šport in kanuist na divjih vodah
Nataša Lipovec, fotografija: arhiv Anžeta Berčiča

Nadvse simpatičen 25-letnik živi v Gameljnah. Osnovno šolo je obiskoval v Šmartnu, kasneje pa Gimnazijo Šentvid v Ljubljani. Na gimnaziji je bil kar nekajkrat proglašen za najboljšega športnika.
Njegova prva športna ljubezen je bila gimnastika, ki jo je kar nekaj časa treniral v Narodnem
domu. Starši so ga z namenom, da se nauči veslati, vpisali v kajak šolo. Sprva je imel odpor,
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kasneje pa ga je veslanje navdušilo. Začel je s kajakom, a se je kmalu odločil za kanu. Pravi,
da je v kanuju na višjem, kar mu je bolj všeč. Vsa leta je član KKK Tacen.
Njegovi športni dosežki so izjemni, čeprav pred tekmami nima posebnega rituala in ni vraževeren.
Leta 2015 je osvojil:
6. mesto Svetovni pokal Slovaška
11. mesto Svetovni pokal Poljska
Leta 2014:
3. mesto (SP Deep Creek) 3XC1 slalom
3. mesto (WC London) 3XC1 slalom
1. mesto (EP Dunaj) 3XC1 slalom
Leta 2013:
3. mesto (Skupni seštevek svetovnega pokala) C1 slalom
1. mesto (Svetovni pokal WC Tacen) C1 slalom
1. mesto (WC Tacen) 3XC1 slalom
1. mesto (Svetovni pokal WC Seu d'Urgell) C1 slalom
1. mesto (WC Seu d'Urgell) 3XC1 slalom
2. mesto (WC Bratislava) 3XC1 slalom
2. mesto (WC Cardiff) 3XC1 slalom
1. mesto (WC Augsburg) 3xc1 slalom
1. mesto (SPU23 Liptovsky Mikulaš) 3XC1 slalom
2. mesto (EP U23 Bourg St. Maurice) C1 slalom
3. mesto (EP Krakov) 3XC1 slalom
in številni dosežki v prejšnjih letih. Je vsestranski športnik, saj ima rad tudi deskanje na
snegu, tek na smučeh, plezanje …
Zaradi športnih rezultatov je od aprila 2014 zaposlen na Finančni upravi Republike Slovenije.
Sam je na spletni strani zapisal:« Sem edinstven, samosvoj. Sem, kar sem. Ne
prizadevam si biti nekdo
drug. Čast in poštenje sta
vrednoti, ki ju človek dobi
ali izgubi, ima ali nima. Ne
klanjam se tistim, ki tega
nimajo. Sem samo Anže
Berčič.«
Res sem ponosna, da poznam tega izjemnega šport
nika in človeka.
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Društvo v naši četrtni skupnosti se predstavi
Športno humanitarno društvo Vztrajaj – Never give up
Matej Markovič, fotografija: arhiv društva Vztrajaj – Never give up

Športno humanitarno društvo Vztrajaj – Never give up je precej mlado humanitarno društvo, saj njegova zgodovina sega nazaj le do leta
2011, ko je bilo tudi uradno ustanovljeno. Vse skupaj pa se je dejansko začelo leto in pol prej, ko je predsednik društva Matej Markovič
začel svojo humanitarno pot …
… takrat se je namreč prvič srečal z zbiranjem plastičnih pokrovčkov, katerih sredstva od prodaje so bila takrat namenjena z rakom
oboleli Maši iz Mežice. Pričel je z organiziranim zbiranjem plastičnih
pokrovčkov v okviru Slovenske vojske, v kateri je zaposlen. Kmalu
je Matej spoznal tudi ostale pomembnejše akterje pri zbiranju pokrovčkov in začeli so se prvi sestanki, prvi pogovori … Leta 2010 je
sledil drug pomemben trenutek, ki je dal društvu tudi ime. Organiziran je bil ekstremni
športno humanitarni projekt petkratni dobrodelni ironman, s podnaslovom Never give
up!!! To je bil začetek drugega velikega toka, ki teče skozi društvo, toka humanitarnih prireditev … In s tema dvema dejavnikoma, organiziranim zbiranjem plastičnih pokrovčkov in
humanitarnimi športnimi prireditvami ter z posebnimi, srčnimi ljudmi zbranimi na enem mestu, se je rodilo Športno - humanitarno društvo
– Vztrajaj – Never give up.
Do sedaj so uspeli zbrati 350 ton plastičnih pokrovčkov in na ta način pomagali nekaj desetim
ljudem pri terapijah ali nakupih medicinskih pripomočkov. Pri organizaciji športno humanitarnih prireditev, katere največje predstavnice so
Ruthin tek, 10 krogov za 10 nasmehov in Srce
Sloveniji, pa na leto privabijo preko 3000 srčnih
posameznikov, ki prispevajo sredstva za socialno
ogrožene posameznike. Seveda pa se odzovejo
tudi na vse ostale klice na pomoč ter tako aktivno sodelujejo pri vsakodnevnih reševanjih eksistence posameznikov, pri pomoči zavodu Anina
zvezdica, ne pozabijo pa tudi na živali, katerim
pomagajo tako doma kot v tujini.
Seveda so vsi člani prostovoljci, katerih plačilo
je zadovoljstvo ob misli na osrečevanje drugih,
predvsem tistih najranljivejših, naših otrocih.
Več o humanitarni organizaciji Never give up in
njenih aktivnostih pa si lahko preberete na njihovi spletni strani www.nevergiveup.si.
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Aktivnosti članov društva upokojencev
Šmartno – Tacen
Jože in Ana Jaklič, fotografija: Janez Bunček, Helena Avsenik

V mesecu juliju smo organizirali vsakoletni
piknik v Šentrupertu na Dolenjskem ter pohodniški izlet v Tscheppaschlucht (Ljubelj).
V mesecu avgustu smo obiskali nepozabni
in vsemogočni Dunaj. Ogledali smo si letno
rezidenco Schönbrunn, dvorec Hoffburg
v centru mesta, galerijo Albertino, vožnja
mimo Parlamenta do veličastne katedrale
Sv. Štefan in njen ogled. Tretji teden v avgustu je pohodnike pot zanesla v Krnico z okolico in Planico. V mesecu septembru smo
obiskali Sevnico z okolico (Tržišče – Brunk
– Razbor – Lisca). Od vseh dogodkov, ki so se zvrstili, pa je bilo najbolj veselo vsakoletno
srečanje naših članov pri gostilni Košir“ v Tacnu. Srečanje je popestril naš harmonikaš Milan
Robas. Prav tako je bil v tem mesecu pohodniški izlet na Golek (Zreče).
V mesecu oktobru je bil izlet v Polzelo in Oljka gora in pa počitnikovanje naših članov v hotelu Rivier, Portorož. Pohodniki pa bodo zaključili sezono s pohodom na Rašico. Prav tako
se je v oktobru začel krožek ročnih del, hkrati pa se je zaključilo kolesarjenje. V mesecu
novembru bomo častili Sv. Martina, v mesecu decembru pa bo tudi silvestrovanje.
Ob ponedeljkih se zbiramo na balinišču v Gameljnah. Ne smemo pa mimo naših pohodov,
ki se jih zvesto udeležujemo ne glede na vremenske razmere in kolesarjenj, ki jih imamo
vsak četrtek v mesecu.
V našem društvu je trenutno včlanjenih okoli 410 članov. Imamo 6 aktivnih sekcij in sicer:
izletništvo, kolesarjenje, pohodništvo, planinstvo, balinanje in krožek ročnih del. Sodelujemo z vsemi društvi doma in širši okolici. Vse sekcije imajo svoj letni program. Začnemo z
mesecem aprilom in končujemo v oktobru.
Želimo, da bi se vsi naši člani prijetno počutili v naših sekcijah.
Veseli bi bili vsakega novega člana oz. upokojenca.
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Mešani pevski zbor KUD Tacen
praznoval 40 let delovanja
Nada Golub

Mešani pevski zbor KUD Tacen je, kot se lahko
prebrali v 1. številki Šmarnogorskih razgledov,
v mesecu juniju z odmevno prireditvijo obeležil 40 let svojega delovanja. V teh 40 letih je
bilo polno glasbe, petja, veselja, plesa, sreče,
radosti, iskrenega prijateljstva pa tudi solzic,
žalosti, sočustvovanja ... Skratka vsega, kar
pritiče skupini zanesenjakov, ki ima skupni cilj.
Stopamo dalje, pojemo dalje.
V sezoni 2015/16 pripravljamo koncert koroških pesmi – en del smo vam predstavili že s
koncertom Ohcet mora bit' v novembru 2014.
Seveda bomo praznovali tudi Božič in novo leto. V prihodnjem letu pa se pustimo presenetiti z novimi idejami našemu mlademu in ambicioznemu zborovodji, Denisu Robniku.
Veseli pa bomo, če ste pripravljeni našo pevsko pot tlakovati skupaj z nami. Lahko kot poslušalci, prisrčno dobrodošli pa tudi kot pevci. Vljudno vabljeni v naše vrste, soprani, alti,
tenorji in basi!
Vaje imamo vsak ponedeljek ob 19.30. uri v sejni sobi Doma krajanov-gasilcev Tacen.
Veseli vas bomo!

Aktivnosti na Osnovni šoli Šmartno pod Šmarno
goro– dnevi evropske kulturne dediščine
Renata Kern, fotografija: Renata Kern

Vsako leto v septembru potekajo Dnevi evropske kulturne dediščine, ti posebni dnevi, ki
nas spomnijo na pomembnost naše kulturne dediščine. Potekali so od 25. septembra do
3. oktobra, zato sem za devetošolce
organizirala tehniški dan na to temo.
Letos se praznuje 25 let DEKD, zato
je bila vodilna tema praznovanje,
mi pa smo dodali še lastno temo dekoracijo. Učenci so po skupinah
raziskovali izbrano temo in oblikovali
plakate z naslovi: Krušna dediščina,
Lectovo srce, Dražgoški kruhki, Pleteno srce, Medičarstvo, Svečarstvo,
Panjske končnice, Vezenine, Rezbarstvo, Pisanice, Idrijska čipka, Trgatev,
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Prvi maj, Kres, Praznovanje imena (godovanje),
Jurjevanje, Pust, Veselica in Gregorjevo. Kar nekaj
primerov naše žive in premične kulturne dediščine
ni bilo zastopanih, smo pa učence seznanili z mnogimi ostalimi podedovanimi dobrinami, našimi koreninami.
Raziskovalnemu delu smo dodali še praktične izdelke in izdelali nekaj primerov na res poseben način
okrašenih tradicionalnih dobrot, svatovsko pogačo,
pletenico in dražgoške kruhke. Učenci so izdelovali iz das mase, dražgoške medene kruhke
pa so posnemali še v papirju. Naš tehniški dan se je zaključil s pregledno razstavo, ki je bila
na ogled na spodnjem hodniku OŠ Šmartno pod Šmarno goro do konca oktobra.

Medena srca

Dražgoški kruhki so medenjaki, prava slovenska mojstrovina. Tradicijo ročno oblikovanega
okrasja na osnovni obliki (srce, majolka, lipov list ...) v nekaterih krajih ohranjajo še danes.
Izdelava teh dragocenih kruhkov se je razširila predvsem v Dražgošah in okolici, izdelovali
pa so jih le za praznike.
Izgled le-teh me je tako navdušil, da sem v okviru izbirnega predmeta organizirala delavnico izdelovanja medenih src. K sodelovanju smo povabili Meto Maček, ki nam je pokazala
osnovno oblikovanje src ter okraskov iz medenega testa (liste različnih oblik, vitice, klasje
...), nato pa smo po svoji domišljiji okrasili vsak svoje medeno srce.
Z navdušenjem smo čakali, da so se izdelki spekli, da smo jih odnesli domov in ponosno
razkazovali. Res smo bili uspešni, kajne?
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Zgodovina knjižnice Gameljne
Janez Sedej in Maja Mirkov, fotografije: Katja Macarol

Knjižnica Gameljne je bila ustanovljena leta 1992.
Gameljne je do odprtja podružnične knjižnice obiskovala potujoča knjižnica. Na podlagi vse večje
izposoje se je proti koncu osemdesetih let rodila
ideja, da bi Knjižnica Šiška ustanovila stacionarno
podružnico v kraju, kar je sovpadlo s takratnim
stališčem koordinacije ljubljanskih SIK-ov, da v urbanizirani ljubljanski okolici nadomesti postajališča
bibliobusa, ki ustrezajo kriteriju zadostne obiskanosti, s stacionarnimi izposojevališči. Knjižnica Šiška je,
ob močnem zavzemanju takratne direktorice Silve
Črnugelj, v svojih prizadevanjih za ustanovitev nove knjižnice našla veliko podporo v krajevni skupnosti Gameljne, ki je pokazala jasen interes, da kraj dobi svojo knjižnico. Še posebej je potrebno
omeniti prizadevanja in pomoč gospe Tilke Blaha in dr. Ladislava Kosca, tedanjega predsednika
sveta krajevne skupnosti. Kmalu se je našla prosta lokacija v kletnih prostorih Doma krajanov, ki
pa so bili takrat v propadajočem stanju in neprimerni za kakršnokoli dejavnost. Prostor je Knjižnica Šiška, s sredstvi, ki jih je za to namenilo mesto Ljubljana, v pospešenem tempu adaptirala po
načrtih arhitekta Igorja Skulja. Sredstva za začetni knjižnični fond je prispevalo prav tako mesto
Ljubljana, knjige je knjižnica dobila tudi iz fonda Ministrstva za kulturo, velik del pa je zagotovila
sama iz rezervnega fonda, ki si ga je ustvarila s pomočjo podarjenih knjig. Ob zavzetem delu kolektiva Knjižnice Šiška, še posebej takratne vodje enote Gameljne Valentine Velkavrh, je knjižnica 17.
12. 1992 pričela z delovanjem na 132 m2 izposojevalnih površin in s 3.063 enotami knjižničnega
gradiva. Izposoja je bila od samega začetka računalniško podprta.
Leta 1997, ko je knjižnico vodila Dušanka Kovač, je knjižnica, po vztrajnih prizadevanjih direktorice Silve Črnugelj, na novo pridobila dva sosednja prostora, kar nam je omogočilo, da smo, po
temeljiti adaptaciji, odprli otroško igralnico, prijeten prostor, opremljen z igračami in družabnimi
igrami, ki ga je s stenskimi poslikavami poslikal slikar Samo Jurečič, ki je bil v tistem času zaposlen
v Knjižnici Šiška. Knjižnica se je leta 2000 vključila v sistem izposoje Cobiss.
Knjižničarke, ki so delale v knjižnici že ob njenem odprtju, so z delom in komunikativnostjo knjižnico prilagodile specifičnim potrebam ljudi v kraju in tako ustvarile tradicijo, ki jo tisti, ki smo prišli v
knjižnico za njimi, skušamo po svojih močeh nadaljevati. Gameljne so po izvoru tradicionalno vaško naselje, ki po eni strani ohranja močan značaj lokalne
skupnosti, po drugi strani pa postaja elitnejše predmestje
prestolnice. Sam značaj kraja in njegovih prebivalcev kot
tudi velikost knjižnice omogočata knjižničarju, da lahko
dovolj dobro spozna tako bralne kot tudi druge informacijske preference posameznih bralcev, kar mu omogoča
visok nivo knjižničnih storitev. Knjižnica je že kmalu po
odprtju lepo zaživela, lahko se pohvalimo, da jo je veliko
število ljudi vzelo za svojo, da je postala, poleg informacijskega, celo eno od družabnih središč kraja.
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Regijsko tekmovanje gasilskih desetin
Primož Burger, fotografija: Klemen Zibelnik

V nedeljo, 27.septembra,
se je na poligonu Policijske
akademije v Tacnu odvijalo
člansko tekmovanje Regije
Ljubljana 1 v gasilsko-športnih disciplinah. Tekmovale
so tako ženske kot moške
članske in veteranske desetine. Tekmovanja se je udeležilo 84 ekip, z več kot 700 posamezniki iz celotne osrednje Slovenije. Tekmovali so v več različnih disciplinah,
in sicer so člani in članice tekmovale v vaji z motorno
brizgalno, štafetnemu teku in vaji razvrščanja, veterani
in veteranke pa v vaji s hidrantom in vaji raznoterosti.

Tek na Šmarno goro

Boštjan Novak, fotografija: Saša L. Kavčič in arhiv organizatorja tekmovanja

Šmarna gora vsako prvo soboto v
oktobru gosti velik gorsko-tekaški
dogodek Tek na Šmarno goro, ki
se je letos odvil že 36-ič. Za organizacijo tekmovanja so poskrbeli
Tomo Šarf, gonilna sila te prireditve ob veliki pomoči Gostilne
Ledinek, tacenskih gasilcev in
številnih prostovoljcev. Prireditev
predstavlja veliki finale domače in mednarodne sezone, saj je
hkrati zadnja tekma Pokala Slovenije, kot tudi Svetovnega pokala v gorskih tekih. Omenjeni
dejstvi sta tudi letos na štart privabili vrhunsko domačo in mednarodno zasedbo, ki je bila
ob vrhunski organizaciji garant za pravi praznik gorskega teka, katerega ni moglo pokvariti
niti mokro vreme.
Jutranji naliv, ki je pojenjal tik pred štartom, ni odvrnil 175 tekmovalcev, kolikor se jih je
preizkusilo na tekmovanju. Svetovna in slovenska elita se je v družbi številnih manj elitnih
tekačev proti cilju na Šmarni gori pognala s stadiona Policijske akademije. Tekmovalna trasa tekače vodi preko Grmade na sedlo, navzdol do »spodnje kuhne«, po »Poti svobode«
ponovno na sedlo in od tam po »Romarski poti« na vrh Šmarne gore. Skupaj 10 km poti
s 710 višinskimi metri vzponov in 350 višinskimi metri spustov. Nasploh ni bilo opaziti, da
bi se tekači bali spolzke in razmočene podlage, ki je sicer botrovala enemu odstopu zaradi
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poškodbe in nekaj manjšim praskam, ki so jih tekmovalci
pridelali ob zdrsih.
V moški konkurenci so se najboljše uvrstili: Musobo Fred
(svetovni prvak iz Uganda), Alex Baldaccini (Italija; rekorder
šmarnogorske proge) in Robbie Simpson (V. Britanija). Med
ženskami pa: Sarah Tunstall (V. Britanija), Alice Gaggi (Italija)
in Dominika Wisniewska (Poljska).
V močni mednarodni konkurenci sta se kot najboljša Slovenca uvrstila Jana Bratina (5. mesto) in Miran Cvet (6. mesto).
Najhitrejša domačina izpod Šmarne gore sta bila Matic Plaznik, ki je v cilj pritekel kot osemnajsti in Tina Kozjek, ki je bila v absolutni ženski konkurenci
dvanajsta. Oba sta člana lokalnega tekaškega kluba Šmarnogorska naveza. Kot eden starejših
udeležencev teka je bil gospod, ki je dodobra zakoračil v sedemdeseta leta svojega življenja
in je več kot zgovoren dokaz, da na tem tekmovanju ni poražencev - so le noro hitri in malo
manj hitri zmagovalci. Slednjih bi si tako organizatorji, kot gledalci, pa tudi sami tekmovalci,
želeli nekoliko več, da bi bilo vzdušje na in ob progi ter v cilju še bolj vzneseno.
Več o rezultatih teka in udeležencih si lahko preberete na spletni strani: http://www.smarnogorska-naveza.si/
Za konec še k najmlajšim, ki na Teku na Šmarno goro prav tako dobijo svojo tekmovalno
priložnost, seveda na krajših, manj zahtevnih
progah. Otroci od 8. leta naprej tekmujejo od
sedla do vrha Šmarne gore, pri čemer najhitrejši za vzpon porabijo manj kot 4 minute! Tisti, stari 14 in 15 let, pa tekmujejo po zadnjem,
2,5 km dolgem delu članske proge. Številni zadovoljni in nasmejani obrazi teh mladih športnikov - pa ne le tistih, ki so si prislužili kolajne in sladke nagrade za prva mesta - dajejo slutiti,
da ima Tek na Šmarno goro in gorski tek nasploh pred seboj svetlo prihodnost.
Kot zanimivost: Najstarejši zapisi o gorskem teku segajo že tisočletje nazaj, v leto 1086, ko
si je škotski kralj Malcolm na tak način izbral osebnega kurirja. Sodobni gorski tek smo v
Evropi ponovno »izumili« v preteklem stoletju, kot športna panoga pa je našel svoje mesto
pod okriljem atletike. Med tekmovanja z najdaljšo tradicijo sodi prav Tek na Šmarno goro,
s svojo trenutno 36-letno tradicijo.
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Nordijska hoja je primeren šport za vsakogar
dr. Veronika L. Dolenc, prof. šp. vzg., fotografija: Arhiv Zdravo živi

Jesen je odličen čas za zunanje
športne aktivnosti: temperatura je nižja, dneva še ni konec,
ko prihajate iz službe ali šole.
Palice v roke pa pojdite na svež
zrak! Poznate nordijsko hojo?
Verjetno ste med tistimi, ki zamahne z roko in reče, saj gre za
navadno hojo s palicami. To je
daleč od resnice. Res se hodi in
pri hoji uporablja palice, toda
pomembna je tehnika hoje. Pri
nordijski hoji je korak podaljšan, trup rahlo nagnjen naprej
ter napet, saj deluje kot stabilizator, roke so aktivne in se gibajo v smeri naprej in nazaj mimo bokov. Gre za močan in
aktiven odriv z rokami od podlage. To je groba definicija.
S pravilno tehniko dvigujete nivo telesne kondicije, saj obremenjujete srce, ožilje in respiratorni aparat. To pomeni, da se zadihate in poženete krvni obtok po žilah. Vadba za srce in
ožilje krepi srce, saj pride zaradi izboljšane cirkulacije do srčne mišice več krvi in posledično
več kisika. Tudi tisti, ki imate težave z visokim krvnim tlakom, lahko izboljšate vaše zdravje
na ta način, da ste telesno v formi.
Nordijska hoja vpliva na moč rok, ramenskega obroča, hrbtnih in trebušnih mišic ter nog,
če hodite v klanec. Poleg tega zaradi opiranja na palice razbremenite spodnji del telesa, kot
sta kolenski sklep in kolki. Ne pozabimo na hrbtenico, ki jo zaradi iztegovanja in opiranja
na roke zelo razbremenimo. Si predstavljate, da nosite na hrbtu težak nahrbtnik, ki vas kar
vleče na dol. Pa vzemite palice in videli boste, kako lažje je hoditi kljub teži na hrbtu. Hkrati
vas palice silijo v lepo ravno držo.
Nordijska hoja pomaga pri izgubi odvečne telesne teže, saj jo lahko izvajate vsakodnevno,
je aerobna aktivnost, hkrati pa aerobno-anaerobna, če hodite z »visokimi obrati« ali v klanec. Če se lotevate izgube kilogramov, začnite postopoma, kot pri teku, ko menjavate hojo
in tek. Tukaj pa en dan namenite vzdržljivostni nordijski hoji na dolgo razdaljo, drugi dan pa
uberite hitro ali tempo nordijsko hojo, kjer pospešujete v klanec, če nanj naletite.
Ko zapade sneg, dajte tekaške smuči na noge in poskusite tehniko iz hoje prenesti na smuči
oz. obratno (klasična tekaška tehnika). Nordijska hoja in tek na smučeh sta poleg plavanja
najbolj zdrava športa za naš organizem, ker vključujeta v gibanje praktično vse mišice našega telesa ter ni močnih pritiskov na kosti in sklepe, ki v starosti postanejo bolj lomljive
zaradi osteoporoze.
Na nordijsko hojo se lahko v naši ČS podate tudi v organizirani skupini pod okriljem kluba
Zdravo živi.
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Izlet na Rašico

Katarina Repič, fotografija: Katarina Repič

Pogled iz centra Ljubljane
proti severu z Rašico ter Kamniško Savinjskimi Alpami v
ozadju, je ena od klasičnih
ljubljanskih vedut. V nasprotju z Alpami je Rašica s
svojimi obširnimi gozdovi le
streljaj proč od mestnega živžava, zato je primerna tudi
za kratek popoldanski izlet
ali kolesarski vzpon. Kljub
nizki nadmorski višini se
poti porazgubijo po mnogih hribih, grapah, slemenih in vrtačah, zato se za vsakogar najde
kotiček miru in tišine. Poti so primerne za vse starostne skupine in za vse letne čase.
Najvišja točka rašiškega pogorja je Vrh Staneta Kosca (641m), na katerem stoji 17m visok
razgledni stolp, ki ponuja 360⁰ panoramo. Deset metrov pot vrhom se nahaja Planinski dom
Rašiške čete, ki vsak dan, razen
ob ponedeljkih, ko je zaprt,
nudi prijetno in toplo zavetje v
prihajajočih hladnih mesecih.
O stanju vremena in količini
sonca pa se lahko obiskovalci že vnaprej seznanijo preko
spletne kamere, ki je nameščena malo nad domom.
Dom je znova zaživel pred dobrim letom, ko sta ga prevzela
nova najemnika Katarina Repič
in Blaž Rink in pričela urejati
dom ter okolico. Z novo ekipo
ter svežo ponudbo sta v dom vnesla nov elan, ki so ga z vedno večjim obiskom nagradili
tudi pohodniki. Dom je tako postal znan po dobri hrani in družinam prijazni ponudbi. Kotiček za najmlajše, mreže in ležalniki, ki kar vabijo
v dremež, prijajo vsem, mladim in mladim po srcu.
Posebne pozornosti, po potrebi pa tudi pomoči, so
deležni tudi gorski kolesarji, ki jih privlačijo obširne
gozdne poti.
Nekajkrat letno dogajanje na Rašici popestrijo različni dogodki.
Več o Rašici ter vseh novosti lahko najdete na FB
strani: Rašica Je Špica
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Poskrbimo za odpornost s pomočjo eteričnih olj
Melita Močnik Okorn, fotografija: arhiv BioArs

Vsi si želimo biti več čas polni energije in kar pokati od
zdravja, vemo pa, da je potrebno za ravnovesje delovati na več področjih, od prehrane do gibanja, seveda
pa ne pozabimo na čustvena stanja.
Lahko vam izdamo preprost recept, ki vam bo resnično v pomoč, pa še izdelava je hitra. Osebni inhalator z
naravnimi eteričnimi olji nam pomaga tako, da podpre
naš imunski sistem. Poznate eterična olja? Eterična
olja lahko opišemo kot esenco rastline. Iz rastlin jih
pridobijo s pomočjo različnih metod, najpogostejši sta
destilacija in hladno stiskanje. Ker so eterična olja zelo
koncentrirana (npr. za 1 liter eteričnega olja evkalipta
potrebujejo 30 kg rastlinskega materiala), je zelo pomembno, da se pred uporabo seznanimo o varni uporabi in pravilnem odmerjanju.
Inhalacija je najhitrejši način, da eterična olja preidejo
v telo, zato izkoristimo prednosti vonja in za največji
možni učinek uporabimo kvalitetna eterična olja.
Čajevec (tea tree; melaleuca alternifolia) je znan po svojem delovanju proti virusom, bakterijam in glivicam. Timijan (thymus vulgaris; nežnejši je linalool) stimulira in krepi imunski
sistem ter prispeva k povečanju naše energije. Evkalipt (eucalyptus globulus; nežnejši je
radiata) pa je odličen za dihala in nam hkrati pomaga pri koncentraciji.
7 kapljic posameznega eteričnega olja nakapajte v stekleno skledico in vanjo pomočite
vatirani del, ki ga prej vzamete iz inhalatorja. Počakajte, da vpije vsa eterična olja, in ga
namestite nazaj v inhalator. Zaprite in že je pripravljen za uporabo.
Eno nosnico zaprite, z drugo pa vdihnite dragocene naravne vonje. Odlično pri njem je, da
ga lahko vzamete povsod s sabo.

Pomen vitaminov za zdravje

dr. Veronika L. Dolenc, prof. šp. vzg., fotografija: Arhiv Zdravo živi

Vitamini so ključni pri presnovi hrane. Ogljikovi hidrati, maščobe in beljakovine ne bi imeli
takšnega učinka na telo, če ne bi imeli vitaminov in mineralov. Če uživate veliko sveže zelenjave in sadja in beljakovine z manj maščobami, kompleksne ogljikove hidrate, dobite vse
potrebne vitamine in minerale, ki so nujni za normalno aktivno življenje. Torej imate uravnoteženo prehrano. Če uživate velike doze vitaminov v obliki dodatkov in dopolnil, si lahko
škodujete in celo zastrupite, saj se presežki vseh vitaminov ne izločajo z urinom. Takšni so
vitamini A , E, K in D, ki so topni v maščobah in se shranjujejo in kopičijo v telesu.
Vitamin D je eden najpomembnejših regulatorjev kalcija. Je bistven za povečanje absorpcije kalcija v črevesju kot tudi za zmanjšanje izločanja kalcija v ledvicah. Vse več raziskav
dokazuje, kako je vloga vitamina D pomembna in kako presega zgolj vpliv na močne kosti.
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Številne raziskave so ugotovile, da nizek nivo vitamina D povečuje verjetnost za številne bolezni
kot so nekatere vrste raka, hipertenzijo, srčno-žilne bolezni, diabetes tipa 1, revmatoidni artritis in
multiplo sklerozo. Še več, če količina vitamina D
presega priporočene vrednosti, je to povezano z
večjo absorpcijo kalcija in zmanjšanjem verjetnosti za pojav teh bolezni. Vitamin D je edinstven
po tem, da ga telo proizvaja samo, kolikor ga potrebuje, če smo dovolj časa izpostavljeni sončni
svetlobi. Obstaja le nekaj živil, ki so naraven vir
vitamina D. To so: ribe kot so skuše in losos, ribje
olje, nekateri mlečni izdelki (nekatere vrste sira, jogurta). Danes še vedno mnogi priporočajo uživanje velikih količin mleka, čeprav telo lahko dobi zadostne količine kalcija tudi z
uživanjem ustrezne rastlinske hrane – predvsem svežega sadja in zelenjave. Poleg tega je
absorpcija kalcija iz zelenolistnate zelenjave učinkovitejša kot mleko, ki vsebuje težko presnovljivo kazeinsko beljakovino.
Vitamina topna v vodi (to sta B-kompleks in vitamin C) se v telesu ne shranjujeta, zato ju moramo uživati dnevno. V predelani hrani se uničita. Za stroge vegetarijance, ki ne uživajo produktov
živalskega izvora, je vitamin B12 zelo pomemben zaradi življenjske vloge, ki jo ima. Vitamin
B12 med drugim sodeluje pri nastajanju rdečih krvnih celic – eritrocitov, ohranjanju integritete
živčnega sistema, presnovi makrohranil ter rasti in razvoju. Nahaja pa se, kot kaže, samo v živilih
živalskega izvora, zato ga morajo vegetarijanci in vegani uživati v obliki dodatka. Največ vitamina
B12 se nahaja v mesu, drobovini (predvsem v jetrih), školjkah, mlečnih izdelkih in jajcih. Nobena
rastlinska hrana ne vsebuje vitamina B12, niti rastline in živila rastlinskega izvora, za katera nekateri trdijo, da ga, npr. razne alge (Nori, Spirulina, Klorela itd.), tempeh, tofu, rastline, gnojene z
naravnimi gnojili itd. Ker je vitamin B12 pomemben za ohranjanje integritete živčnega sistema,
lahko pomanjkanje vodi do okvare možganov, hrbtenjače in živcev.
Vitamin C igra veliko vlogo pri delovanju imunskega sistema, hkrati pa ima veliko vlogo pri
ostalih funkcijah v našem organizmu. Vitamin C izboljša absorpcijo železa v prebavnem
traktu (novejše raziskave kažejo, da igra pri absorpciji železa veliko vlogo tudi vitamin A),
deluje kot antioksidant, samostojno in v kombinaciji z vitaminom E ter tako naše telo ščiti
pred prostimi radikali. Pomemben je za sintezo kolagena in tako za vsa naša mehka tkiva
– dlesni, ožilje, kožo in kosti. Potreben je za normalno delovanje možganov in živčevja.
Prispeva k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti in še kaj bi se našlo. Živila, ki so bogata z
vitaminom C je najbolje uživati surova in to sta zelenjava in sadje. Od tega izstopajo: rdeča
in zelena paprika (ima cca. trikrat več tega vitamina kot pomaranča), feferon ali čili, črni
ribez, ohrovt, brokoli, papaja, jagode, cvetača, ananas. To so živila, ki imajo najvišje vsebnosti C vitamina na 100g živila.
Vsem priporočam, da skrbite za uravnotežene obroke, v katerih naj ne manjka sveže zelenjave in sadja, ustrezne količine beljakovin (ne samo meso, ampak tudi stročnice) in kompleksnih ogljikovih hidratov (žitarice). Na ta način je verjetnost, da vam bo v telesu primanjkovalo nujnih vitaminov in mineralov, majhna. Če ne jeste na ta način, je čas, da naredite
manjšo analizo na področju vašega prehranjevanja.
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Prvi Miklavžev sejem v ČS Šmarna gora
Alenka Lovišček S.

Turistično društvo Šmarna gora – Tacen v sodelovanju z Gostilno Košir, prostovoljnim gasilskim društvom Tacen, Osnovno šolo Šmartno pod Šmarno
goro, Čebelarskim društvom Tacen pripravlja prvi
Miklavžev sejem v naši četrtni skupnosti. Miklavžev
sejem bo na vrtu gostilne Košir. Začel se bo v torek,
1. 12. 2015 in zaključil v soboto 5. 12. 2015 in sicer
od 16.00 do 21.00 ure.
Ponudniki na stojnicah bodo: Ursula d.o.o., Rašica – H Gameljne, Gostilna Košir, Dnevni center
za oskrbo starejših – Papilot, Katica Kalacun s.p.,
Kmetija Jeran, Mesarija Drešar, Čebelarsko društvo
Tacen in drugi.
Ponudba na stojnicah bo raznolika od meda, medenjakov, čajev, voščilnic, igrač, kap, rokavic itd.
Za žejo in lakoto bo poskrbljeno, za sladokusce se
bodo pekle palačinke. Sejem bo popestril nastop
otroškega zbora Osnovne šole Šmartno pod Šmarno goro.
Miklavž sporoča otrokom, da jih pride na sejem
obiskat s polno vrečo sladkarij.
Vidimo se na Miklavževem sejmu.

https://www.google.si/
search?q=miklavž&biw=1366&bih=649&tbm

ČETRTNA SKUPNOST ŠMARNA GORA
Spoštovani krajani in krajanke,
vabimo vas, da obiščete spletno stran naše četrtne skupnosti, kjer
se redno objavljajo aktualne novice in obvestila o dogajanju v
našem kraju in aktivnostih četrtne skupnosti.
Svet Četrtne skupnosti Šmarna gora
http://www.smarna-gora.si
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150 let javnega osnovnega šolstva
na območju naše četrtne skupnosti
Tanja Muha in Maksimiljan Košir, fotografija: Drago Praintz

V letu 2016 bo Osnovna
šola Šmartno pod Šmarno
goro praznovala svojo 150
letnico ustanovitve in posledično javnega osnovnega
šolstva. Šola je takrat nosila
ime - Enorazredna ljudska
šola. Ta pomemben mejnik
tako pomeni začetek osnovnega šolstva na območju ČS
Šmarna gora.
Na začetek šolstva v naši ČS
je vezan tudi dan Četrtne
skupnosti Šmarna gora, 5. maj, ki je povezan s prihodom učitelja Lovrenca Arka iz Sodražice
v šolo Šmartno pod Šmarno goro.
Ob zavidanja vredni obletnici Osnovna šola Šmartno pod Šmarno goro pripravlja posebno
prireditev, ki se bo odvila predvidoma 20.4.2016 in na katero bo vabljena tudi širša javnost. O podrobnostih dogodka bomo krajani obveščeni tudi preko spletne strani ČS Šmarna
gora.

Napovednik dogodkov
Knjižnica Gameljne
• 3. 12. 2015 ob 18.uri – predstava za otroke:
Teater za vse, Hura dojenček (3+, 30 min.), št.
sedežev 80, prevzem vstopnic Knjižnica Gameljne
• 19. 11. 2015 ob 19.30 – potopisno predavanje: Brane Ternovšek, Malezija
• 17. 12. 2015 ob 19.30 – potopisno predavanje: Peter Močnik, Severna Indija

Udeležba na
vseh dogodkih
je brezplačna.
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Vabilo na predstavo
Zveza prijateljev mladine Ljubljana – Šiška
bo v sodelovanju s Svetom ČS Šmarna gora organizirala
predstavo za otroke
»Pravljica o čarometli«,
ki bo 11.12.2015 ob 17.uri,
v dvorani Doma krajanov Gameljne.
Predstava je primerna za otroke starejše od 3-eh let
in šolske (do 8) in traja 30 minut.
Vstop je prost.

Vabilo na »Trail Rašica«
Roman Jež

V mesecu novembru, natančneje 21.11.2015, bo prvič organiziran
»Trail Rašica«. Organizator je Športno društvo Rašica – Gameljne
s pomočjo gostilne Maček, planinskega doma Rašica ter ostalih
donatorjev. Štart bo ob 8.uri s športnega igrišča v Srednjih Gameljnah. Trail bo potekal po Rašici in njenih obronkih in sicer v 5-ih
krogih po 9 km in 450 višinskih metrov. Na trasi bosta dve okrepčevalnici s sadjem, prigrizki in pijačo. Razpisane so naslednje kategorije: enotna ženska, moški letnik 1971 in mlajši, moški letnik
1970 in starejši in štafeta (tričlanska, z vsaj eno žensko).
O ostalih podrobnostih si lahko preberete na oglasnih deskah v
naši ČS.
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VABILO
TURISTIČNO DRUŠTVO ŠMARNA GORA – TACEN
VAS VABI NA

MIKLAVŽEV SEJEM

KDAJ: 		
OD 1. 12. 2015 DO 5. 12. 2015, MED 16.00 IN 21.00 URO
KJE: 		
VRT GOSTILNE KOŠIR,
TACENSKA CESTA 142, 1211 TACEN-LJUBLJANA
KAJ:
PESTRA PONUDBA, DRUŽENJE, POVEZOVANJE, MIKLAVŽEVO PRESENEČENJE, OBILO VESELJA, ZA ŽEJO, LAKOTO IN SLADKOSNEDE
BO POSKRBLJENO, IN ŠE IN ŠE …
PRISRČNO VABLJENI

Praznični sejem 2015
Tudi letos vabimo na praznični sejem, ki bo potekal v Šmartnem pod
Šmarno goro, na Cesti v Gameljne v soboto, 19. decembra, od 16.00
do 20.00.
Lokalni izdelki, aktivnosti za otroke in praznični program bodo tudi
letos glavna nit našega praznično-veselega druženja.
Lepo vabljeni, da se nam pridružite in z nami preživite nekaj lepih
prazničnih trenutkov.
Taborniki Rašiškega rodu v sodelovanju s Četrtno skupnostjo ŠG,
župnijo in ostalimi dobrimi ljudmi.
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Recept za mrzle zimske dni
Fotografija: Tanja Muha

Pica polžki
Sestavine:
• 100 g rezin salame (najbolje šunke ali pršuta)
• 100 g naribanega sira
• 400 g listnatega testa
• 6 žlic paradižnikove omake (gostejše)
• suhi origano
Pečico segrejemo na 180°C. Listnato testo razvaljamo v pravokotnik in ga premažemo s paradižnikovo omako ter obložimo z rezinami salame. Vse skupaj potresemo še z naribanim sirom
in origanom. Vse skupaj na krajšem koncu previdno zvijemo v rulado, ki jo za 10 minut
postavimo v hladilnik. Ohlajeno rulado z ostrim nožem narežemo na približno 1 cm debele
kolobarje in jih položimo na pekač obložen s peki papirjem ter jih še potresemo s sirom.
Pečemo 15 do 20 minut.
Dober tek!

Ideje za popestritev
jesenskih dni
Ko storži
dobijo podobo.

www.pinterest.com

www.sortra.com

theverybesttop10.com
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Naša četrtna skupnost v sliki

Fotografija: Matic Muha
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