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Brezplačno glasilo krajanov Četrtne skupnosti Šentvid

Jesensko srečanje ČS Šentvid

V soboto, 14. september 2019
med 11. in 15. uro,
na rugby igrišču Oval.
(V primeru slabega vremena bo prireditev v Ljudskem domu v Šentvidu)

Šentvid, Vižmarje, Brod, Gunclje, Stanežiče, Dvor, Medno, Podgora, Pržan, Trata, Poljane

Uvodnik

Spremna beseda uredniCE
Zjutraj sem v avto posedla tri radovedne fantiče in jih odpeljala
v svet. Iz domačega balončka, le-ta je bil čez poletje res lep in
naš, sta dva odšla v šolo. Eden med njima v prvi razred. Vesel,
a malo zaskrbljen in seveda tudi uporniški, češ: »Kaj je meni
te šole treba? Ne bom nosil te rumene rutke. V šolsko torbo
lahko kar sama zlagaš. Jaz bi žogo in gol ali pa žogo in koš, to
je pa tudi vse, kar rabim. No, pa en sladoled prosim, a lahko
še enega potem?« In smo potem na poti zavrteli Adijevo
zimzeleno »Jaz ne grem v šolo«, se nasmejali in pot do šole je
bila lažja. No, če priznam, je bila pot lažja le mojima fantoma,
jaz pa sem skrila nabrane solze v prijaznem objemu sinove
učiteljice. Dogodivščin na izhodu iz šole namreč še ni bilo
konec. Naš malček je odšel sklepat nova prijateljstva v vrtec.
Vdih, izdih, saj bo, vse bo. Usedem se v avto in spet solze.
Prižgem radio in zaslišim: »Danes misli samo pozitivne misli,
danes je tvoj dan«. Hvala Dan D, zelo očitno sem potrebovala
te vaše besede. Vrtec, tukaj je, pripeljala sem ga. Lepo skrbite
zanj. Jaz pa ostajam pozitivna in navdušena nad dnem, ki se
je začel z dežjem in končal s soncem.

Sobota

14. september 2019

med 11. in 15. uro

Novo šolsko leto. Spremembe, ki jih včasih prinese, so večje
kot pri novem letu. Razumem. Mogoče je zato novo šolsko
leto posledica dolgih brezskrbnih počitnic. Tako se na vse
prihajajoče lažje privadimo, saj se od počitnic poslovimo še
napol počitniški in nam nove obveznosti počasi lezejo pod
kožo, sandali in kopalke pa nazaj v omaro.
Čim manj stresa, hudih staršev in »noben me ne razume«
učiteljev želim vsem šolarjem. Naj bo šolsko leto zabavno in
zanimivo, odštevanje do prvih počitnic pa čim krajše.
Mateja Brus,
odgovorna urednica

na rugby igrišcu Oval
v Guncljah

Četrtna skupnost Šentvid vabi na srečanje društev, šol, vrtcev in drugih,
ki delujejo na področju civilne družbe v okviru Četrtne skupnosti Šentvid.
Pridružite se nam in si oglejte, kaj vse se da početi v prostem času
v naši četrtni skupnosti. Gotovo najdete tudi kaj zase!
V primeru slabega vremena bo prireditev v Ljudskem domu (Prušnikova ul. 99) v Šentvidu.
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Svet CS Šentvida

JESENSKO
SREČANJE
SKUPNOSTI ŠENTVID 2018

ČETRTNE

GRADNJA PLINOVODA V DVORU IN
STANEŽIČAH

V četrtni skupnosti Šentvid vas vabimo, da se nam pridružite
na vsakoletnem srečanju društev in drugih nevladnih
organizacij ter skupin – na Jesenskem srečanju ČS Šentvid.

Energetika Ljubljana načrtuje širitev plinovodnega omrežja
na območje Dvor-Stanežiče, zato bo v zadnjem kvartalu
letošnjega leta na omenjenem območju izvajala anketo za
ugotavljanje interesa po priključitvi na distribucijsko omrežje
zemeljskega plina in uporabi zemeljskega plina za ogrevanje,
pripravo sanitarne tople vode, hlajenje itd.
V primeru izkazanega zanimanja bo leta 2020 zgrajen glavni
plinovod na odseku Dolharjeva ulica–Dvor in po naselju
Dvor. Leta 2021 je predvidena gradnja plinovoda do Stanežič
in fazno, razdeljeno po naslednjih letih, po naselju Stanežiče.
Lastniki stavb boste po pošti prejeli prijavnice, ki jih boste
lahko izpolnjene vrnili v priloženi kuverti. Oddane prijavnice
vas ne obvezujejo k ničemur, bodo pa osnova za vzpostavitev
komunikacije z našimi projektanti.

Vas zanima, kaj vse se dogaja v našem, vsaj na videz,
zaspanem Šentvidu?
Potem se nam pridružite v soboto, 14. septembra 2019, med
11.00 in 15.00 na rugby igrišču Oval v Guncljah.
Lahko si boste ogledali, kaj počnejo v naših društvih, se
preizkusili v njihovi dejavnosti na praktičnih delavnicah, vse
skupaj pa bo popestril tudi bogat kulturni program na odru.

Tudi najmlajšim ne bo dolgčas, saj se bodo, če jih ne bodo
pritegnili gasilci ali kaj podobno zanimivega, lahko spustili
po napihljivem gradu.
In seveda. Poskrbeli smo tudi, da se boste lahko okrepčali in
odžejali.
Upamo le, da bo sodelovalo tudi vreme. Če pa ne, bo
prireditev na rezervni lokaciji v Ljudskem domu v Šentvidu
(Prušnikova ul. 99).
O tem boste seveda pravočasno obveščeni preko spletne
strani in plakatov.

Ali veste, kako najhitreje do plinskega kotla z izvedbo
notranje plinske napeljave?
Novi odjemalci se pri Energetiki Ljubljana lahko dogovorite za
paketno storitev zamenjave energentov – izdelava notranje
plinovodne napeljave, vgradnja plinskega kondenzacijskega
kotla in odvoda dimnih plinov ter pridobitev vse
dokumentacije za ceno, ki je strankam poznana vnaprej.
Paketi so različnih cenovnih razredov, cena je odvisna od
blagovne znamke in vrste peči, obsega izvedbe (plinska peč
za ogrevanje in pripravo sanitarne tole vode, kombinacija
sanitarne tople vode s sončnimi kolektorji), nudijo pa tudi
različne finančne ugodnosti, kot so finančni najemi in
subvencije. Za več informacij lahko obiščete spletno stran
www.bivanjudajemoutrip.si ali pokličete na brezplačno
telefonsko številko 080 2882.

Sara Bavdek
Strokovni sodelavec za trženje / Marketing Officer
Prodaja in tržno komuniciranje /Sales&MarCom
Sektor za trženje / Marketing Division
M +386 (031) 626 833| T +386 (0)1 5889 634

Verovškova ulica 62, p.p. 2374, SI-1000 Ljubljana
www.energetika-lj.si
www.bivanjudajemoutrip.si

Veliko razlogov, da nas obiščete, kajne?
Besedilo in slike: Četrtna skupnost Šentvid
Šentvid nAd LjubljaNo
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Dogodki v Šentvidu

ŠENTVIŠKI DNEVI 2019
Letošnji že šestindvajseti Šentviški dnevi so potekali od
sredine maja do konca junija. V tem času se je v Šentvidu in
okolici zvrstila bogata paleta tradicionalnih prireditev, rdeča
nit je bila letos posvečena praznovanju pomembne obletnice
– 150-letnice vižmarskega tabora.

Osrednja slovesnost ob praznovanju 150-letnice vižmarskega
tabora je bila slavnostna akademija na ploščadi pred OŠ
Vižmarje Brod. Številni sodelujoči so uprizorili dogajanje v
času priprav na organizacijo vižmarskega tabora, začutili pa
smo lahko tudi navdušenje takratnih vodilnih in zaslužnih
mož, ki so se zavzemali za Zedinjeno Slovenijo.
Na slovesnosti so nastopili Orkester slovenske vojske, Grajski
oktet in godalni kvartet glasbene šole Zavoda sv. Stanislava.
Obiskali so nas tudi sokoli iz Metlike, med igralci pa sta se
tokrat na domačih deskah predstavila Kondi Pižorn in Jure
Sešek ter mnogi domačini. Prireditve se je udeležilo približno
500 ljudi. Mnogi so si pred tem ogledali piramido, ki je bila
postavljena ob 100-letnici tabora. Slavnostni govornik je bil
predsednik državnega sveta, g. Alojz Kovšca, dogodka pa
so se udeležili številni predstavniki javnega in političnega
življenja.
Utrinki s prireditve

Vižmarski tabor je svetel dogodek v naši zgodovini
in predstavlja enega temeljev naše samostojnosti. V
praznovanju tega pomembnega jubileja smo obudili spomin
na dogodke tistega časa, ko smo se Slovenci dvignili kot
narod in zahtevali Zedinjeno Slovenijo in druge pravice,
med drugim tudi svojo univerzo. V dneh okoli 17. maja, ki
je zapisan kot dan vižmarskega tabora, so se na različnih
prizoriščih zvrstili številni dogodki, povezani s to pomembno
obletnico.
V društvu Blaž Potočnikova čitalnica smo skupaj s četrtno
skupnostjo Šentvid povabili k sodelovanju vse osnovne šole,
obe srednji šoli, knjižnico, župnijo in številne druge ustanove,
da smo lahko priredili svečan množični dogodek ter tematsko
obarvane Šentviške dneve, ki so poustvarili dogajanje na
vižmarskem taboru iz leta 1869. Osrednja slovesnost je bila
17. maja 2019. V posebno čast si štejemo, da je dogodek
potekal pod častnim pokroviteljstvom predsednika
Republike Slovenije Boruta Pahorja. Z dogajanjem smo želeli
obeležiti to pomembno prelomnico slovenstva, razširiti vest
o tem med ljudi in ponovno vneti navdušenje, ki je vladalo
med Slovenci takrat.
Danes na vižmarski
tabor
spominja
piramida sredi polja
v
Vižmarjah
kot
opomnik, da Slovenija
ni začela nastajati v
20. stoletju, ampak da
ima korenine mnogo
globlje. Piramida je
močen opomnik, ki nas
spodbuja k ohranjanju
slovenske
kulture.
Ponosni moramo biti
nanjo, saj je potovala iz
roda v rod v neugodnih
časih, stoletja jo je
prežemal duh tedanjih
vladarjev, a je vendar
preživela. Ni samo
preživela, temveč se je
tudi prekalila. Slovenci
se s tem nikoli nismo pretirano odkrito bahali. Prav pa bi bilo,
da se tega spomnimo z odmevnimi dogodki in vèdenjem o
taboru ter spomeniku – piramidi, ki to potrjuje, obeležuje, nas
o tem izobražuje, informira in nas bodri, ko je to potrebno.
Društvo BPČ je zato skupaj z drugimi institucijami na pristojno
ministrstvo vložilo pobudo, da bi piramida postala spomenik
državnega pomena, spomenik vseh Slovencev.
4

Zaključni dogodek Šentviških dni pa je bila tradicionalna
akademija Pozdrav domovini, v kateri so avtorji prikazali
zanimivo prepletanje odnosov med tremi ključnimi simboli,
ki govorijo o slovenstvu: država – domovina – mati.

Helena Kopač
Fotografije: arhiv BPČ
Šentvid nAd LjubljaNo
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Dogajanje v Zavodu sv. Stanislava
Obisk apostolskega nuncija v Zavodu sv. Stanislava
V Zavodu sv. Stanislava smo veseli in ponosni, da smo v
petek, 28. junija 2019, lahko gostili apostolskega nuncija v
Republiki Sloveniji, msgr. Jean-Marie Speicha. Šlo je za prvi
obisk kakšne ustanove (z izjemo obiskov škofij) po njegovem
spomladanskem imenovanju na mesto apostolskega nuncija.
Velik del srečanja je bil namenjen seznanitvi g. nuncija s
situacijo (katoliškega) šolstva v Sloveniji. Z zanimanjem je
prisluhnil tako predstavitvi posameznih enot zavoda kot
njegove zgodovine. V svojem nagovoru pa je izpostavil
pomen, ki ga imata šolstvo in vzgoja za Cerkev.

Podelitev maturitetnih spričeval,
Vir: Arhiv Zavoda sv. Stanislava

Slovenski otroški zbor,
Vir: Arhiv Zavoda sv. Stanislava

Nuncijev obisk,
Vir: Arhiv Zavoda sv. Stanislava

Poletni jezikovni teden,
Vir: Arhiv Zavoda sv. Stanislava

Poletno dogajanje v Zavodu sv. Stanislava
Kljub šolskim počitnicam je bilo v Zavodu sv. Stanislava
pestro tudi v poletnih mesecih.
Že lepo število let v zavodu potekata poletna projekta za
osnovnošolske otroke – Slovenski otroški zbor in Poletni
jezikovni teden angleškega jezika – in tudi letos ni bilo nič
drugače. Mladi pevci so se na vajah, druženju in koncertnih
nastopih zbrali takoj po koncu pouka, v angleškem jeziku pa
so se otroci na različne zanimive načine urili v drugem tednu
julija ob pomoči animatorjev, učiteljev in tudi več naravnih
govorcev angleščine. Letošnja novost pa so bili v zavodu
mednarodni seminarji za pedagoške delavce z več različnih
področij (fizika, učenje na prostem, dramske tehnike pri
pouku, družbeno koristno učenje), ki so potekali v prvem
julijskem tednu.
V juliju smo se razveselili tudi lepih rezultatov, ki so jih na
letošnji maturi dosegli dijaki Škofijske klasične gimnazije.
Vseh 148 kandidatov je v spomladanskem roku uspešno
opravilo maturo. Pri tem se je posebej izkazalo 25 dijakov,
ki so postali zlati maturanti (dosegli so 30 točk ali več), še
dodatnih 13 pa jih je maturo opravilo z odličnim uspehom
(dosegli so 28 ali 29 točk).
Irena Jamnik

EKSKURZIJA V KRAKOV IN AUSCHWITZ
Dijaki štirih slovenskih gimnazij, Škofijske klasične gimnazije,
Prve gimnazije v Celju, Gimnazije Lava v Celju in Gimnazije
Antonia Seme iz Pirana (skupaj 42 dijakov) smo se spomladi
odpravili v Krakov in Auschwitz.
Z nami sta potovali gospa Sonja Vrščaj, ki je preživela
Auscwhitz, in gospa Milena Žerič iz Društva ukradenih otrok,
ki sta z mladimi delili svojo življenjsko zgodbo.
Šentvid nAd LjubljaNo

Strokovno je ekskurzijo vodil direktor Sinagoge Maribor,
profesor Boris Hajdinjak.
Med tridnevno ekskurzijo smo si ogledali staro mestno jedro
Krakova in koncentracijsko taborišče Auschwitz I in Auschwitz
II – Birkenau.
Ekskurzijo smo ponovili že tretjič, saj dijake tema zelo zanima,
njihovi odzivi (nekaj jih objavljamo spodaj) pa nas motivirajo,
da nadaljujemo s takšno strokovno vodeno ekskurzijo v
Auschwitz.

Nekaj odzivov dijakov:

Vir: Arhiv Zavoda sv. Stanislava

Menim, da bi vsakdo izmed nas moral vsaj enkrat v življenju obiskati to taborišče, kajti
šele tako se lahko zaveš, s kakšno krutostjo so se morali spopadati nedolžni ljudje pod
nacistično oblastjo. Žal je svet še danes poln sovraštva do drugačnosti. Številni imajo
predsodke do ljudi druge narodnosti, veroizpovedi, barve kože, spolne usmerjenosti,
drugačnega načina življenja. Če bosta namesto ljubezni in spoštovanja prevladala
sovraštvo in nestrpnost, nas lahko doleti podobna usoda, kot so jo doživeli mnogi
nedolžni v največjem uničevalnem taborišču na svetu.
Kaja
Je smiselno obiskati največje delovno in uničevalno taborišče na svetu? Da, če zmoreš
čutiti, in ne, če zgolj gledaš. Pieteta je nepogrešljiva, samo opazovanje ni dovolj.
Eno je zagotovo: s to izkušnjo pride posebna odgovornost, ki se bo v naših življenjih
stopnjevala – ozaveščanje. Dolžnost naše generacije je, da ohranjamo mir in ne
dovolimo, da se zgodovina ponovi.
Eva
Izkušnja je bila zagotovo pretresljiva, a najdem lahko veliko lepih trenutkov in sem
zelo vesela, da sem dobila priložnost. Naučila sem se veliko novega, za vedno pa
si bom zapomnila besede gospe Sonje, ki je večkrat poudarjala, naj imamo radi
domovino, se borimo za pravice in naš slovenski jezik in najpomembneje, da imamo
radi drug drugega.
Natalija
Mislim, da bi moral vsak enkrat v svojem življenju obiskati Auschwitz, saj se premalo
zavedamo te plati vojne. Naš obisk taborišča pa bi bil veliko bolj prazen, če z nami ne
bi bilo Sonje Vrščaj, saj je dala našemu doživetju Auschwitza pomemben del, in sicer
njeno pričevanje.
Anže
Imel sem veliko srečo in bil sem zelo počaščen, da sem se lahko na štiri oči pogovoril
z gospo Sonjo Vrščaj in prisluhnil njenim pripovedovanjem ter pripovedovanju gospe
Milene Žerič, ki so jo kot dojenčka ugrabili, njeno mamo pa poslali v Auschwitz.
Pozorno sem prisluhni tudi besedam gospoda Borisa Hajdinjaka, ki nam je na kratko
predstavil zgodovino Poljske ter nam govoril o svojem delu in raziskovanju zgodovine
holokavsta ter ostalih grozodejstev, ki so jih vršili okupatorji v času druge svetovne
vojne. Zbrano sem prisluhnil tudi vsem ostalim vodičem, ki so nas vodili po Krakovu,
Auschwitzu in po Stari Sinagogi.				
Irenej
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Aktualno

INVAZIVNE TUJERODNE RASTLINE –
PROJEKT APLAUSSE
Tujerodnih rastlinskih vrst je v našem okolju veliko. To so
tiste rastlinske vrste, ki jih je v okolje, kjer prej niso uspevale,
vnesel človek. Mednje spadajo paradižnik, koruza, fižol,
tulipani, kaktusi in številne druge. Nekatere tujerodne vrste
so pobegnile z vrtov in njiv, se začele same širiti in s tem
ogrožati ekosisteme in domorodne vrste. Postale so invazivne.
Invazivne tujerodne rastline so v svetovnem merilu že nekaj
desetletij prepoznane kot eden najpomembnejših razlogov
za upadanje biotske pestrosti. Nekatere so bolj znane,
nekatere manj, a med njimi so: japonski in češki dresnik,
sivi dren, kanadska in orjaška zlata rozga, navadna robinja,
deljenolistna rudbekija, veliki pajesen, topinambur in druge.
Najdemo jih predvsem na opuščenih gradbiščih, ob cestah
in železnicah, na opuščenih kmetijskih zemljiščih, ob robovih
gozdov in na rečnih brežinah.
Danes v Sloveniji odstranjene invazivne tujerodne rastline
kompostiramo ali sežigamo. Od leta 2017 z evropskim
projektom APPLAUSE (Alien PLAnt SpEcies ) – from harmful
to useful with citizens' led activities/od škodljivih do
uporabnih tujerodnih rastlin z aktivnim vključevanjem
prebivalcev raziskujemo možnosti predelave invazivnih
tujerodnih rastlin v druge, bolj koristne namene po načelu
pristopa brez odpadkov in krožnega gospodarstva.
V središče projekta smo postavili vas – meščanke in meščane
–, saj želimo z vami sodelovati pri drugačni rabi invazivnih
tujerodnih rastlin. Te rastline lahko:
- Ustrezno odstranite, če jih že poznate. V pomoč pri
prepoznavanju smo na spletni strani projekta objavili 14
kratkih filmov o prepoznavanju in pravilni odstranitvi teh
rastlin.
- Oddate v začasni zbirni center na Povšetovi ulici 2 v Ljubljani
v posebej označene zabojnike. Center je odprt od torka
do sobote med 11.00 in 18.00, razen med prazniki. Veseli
bomo tudi vaše udeležbe na vodenih prostovoljnih akcijah
odstranjevanja invazivnih tujerodnih rastlin na različnih
lokacijah v Ljubljani.
- Samostojno predelate v koristne izdelke, in sicer s pomočjo
nasvetov, ki so vam na voljo na naši spletni strani, lahko pa se
tudi udeležite delavnic, kjer bomo skupaj izdelovali papir iz
japonskega dresnika ali izdelovali zanimive lesene predmete
iz lesa invazivnih lesnih vrst.
Kulinarični navdušenci lahko do 30. 9. 2019 sodelujete na
natečaju za najbolj inovativno jed iz dveh invazivnih rastlin:

gomoljev topinamburja in plodov štrbonclja. Lansko leto sta
z recepti zmagala Domen Kavčič z receptom soparjeni bučni
cmočki s topinamburjevo-zeliščnim nadevom in Miroslava
Trpeski s pripravkom za kuhanje s štrboncljem, ki se ga
uporablja namesto balzamičnega kisa. Vaš recept zapišite,
fotografirajte jed in nam jo skupaj s svojimi podatki in
podpisanim soglasjem o pridobivanju podatkov pošljite na
elektronski naslov: natecaj.jed@ki.si ali na naslov: Odsek za
prehrambeno kemijo, Kemijski inštitut, Hajdrihova 19, 1000
Ljubljana, s pripisom: NE ODPIRAJ – NATEČAJ ZA NAJBOLJ
INOVATIVNO JED IZ TOPINAMBURJA IN ŠTRBONCLJA.
Zmagovalni recepti bodo razglašeni na Festivalu uporabe
invazivnih tujerodnih rastlin, kjer bodo avtorji prejeli plaketo,
praktične nagrade, objavljeni pa bodo tudi na naši spletni
strani.
Vse opisane aktivnosti v projektu in še več vam bomo
predstavili v sredo, 9. oktobra 2019, na drugem Festivalu
uporabe invazivnih tujerodnih rastlin na Stritarjevi ulici v
Ljubljani med 9.00 in 17.00. Veselimo se srečanja z vami!
E-pošta: applause@ljubljana.si
Telefon: 01 306 46 57
www.ljubljana.si/applause
Partnerji projekta so:
Mestna občina Ljubljana, JP VOKA SNAGA d.o.o., Univerza v
Ljubljani (Biotehnična fakulteta - oddelki za biologijo, agronomijo, lesarstvo in gozdarstvo), Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Naravoslovnotehniška fakulteta (Oddelek za
tekstilstvo, grafiko in oblikovanje), Institut Jožef Stefan, Kemijski inštitut, Inštitut za celulozo in papir, Tisa d. o. o., GDi d.
o. o., društvo Trajna, Studio tipoRenesansa in Center odličnosti Vesolje, znanost in tehnologije.
Besedilo in slike: mag. Simona Berden, Mestna občina

NAJBOLJŠE NEGE V MESTU
Tacenska cesta 20
1210 Ljubljana Šentvid
01 292 60 12
Kozmetični salon za nego in lepoto telesa
info@salon20.si
www.salon20.si

Poskrbite za svojo kožo!

KLASIČNA NEGA
SPECIALNE NEGE:
NAJSTNIŠKA NEGA
KISIKOVA NEGA
DIAMANTNA NEGA
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ZLATA NEGA
KRALJEVSKA NEGA
SOLNI PILING TELESA

Naročnik oglasa je HITELEKTRONIK d.o.o.
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Dogodki v Šentvidu

V ŠENTVIDU V LJUBLJANI USPEŠNO
MINILA ŽE 8. ODBOJKARIADA
Peščena igrišča v Šentvidu so junija že osmo leto zapored
gostila največji festival odbojke na mivki pri nas. Na severu
Ljubljane v Šentvidu se je namreč zopet zbralo skoraj
150 deklic med 8. in 17. letom starosti, ki so se med seboj
pomerile v treh starostnih kategorijah, v mini in mali odbojki
ter v kategoriji parov (deklice in kadetinje).
Odličnih odbojkarskih predstav in lepih potez ni manjkalo,
deklice pa so se ob tem zabavale z zumbo, karaokami,
zavrtele pa so tudi kolo sreče.

Naslednja Odbojkariada, že deveta po vrsti, bo na sporedu
ponovno junija prihodnje leto.
Besedilo in slike: Karmen Jakob Logar

Ženski odbojkarski klub Šentvid se ob tej priliki zahvaljuje
vsem donatorjem nagrad za kolo sreče, drugim podpornikom
in še posebej Športnemu društvu Šentvid-Ljubljana in
podjetju Ten-Igra za gostiteljstvo dogodka na njihovih
športnih površinah ter četrtni skupnosti Šentvid, ki nas vsako
leto podpre pri izvedbi dogodka.

Šentvid nAd LjubljaNo
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NK ARNE TABOR 69 – NA ŠE 50 LET
SKUPAJ Z ZNANIMI SLOVENCI
Leta 1969 so v Vižmarjah praznovali stoto obletnico
vižmarskega tabora. Udeležilo se ga je več kot 30.000 oseb. Na
taboru so udeleženci prebujali in krepili narodno zavest ter
zahtevali enakopravnost slovenščine in zedinjeno Slovenijo.
Med domačimi fanti iz Vižmarij, Broda, Tacna in Šentvida, ki
so nogomet za zabavo in zaradi druženja že igrali v okviru
mladinskega kluba, se je porodila zamisel o poimenovanju
in registraciji društva. V čast vižmarskega tabora so tako 18.
julija 1969 v Vižmarjah pri Ljubljani ustanovili nogometni
klub »Tabor 69«, ki je letos s celodnevnim športno-kulturnim
dogodkom 15. junija in izdajo posebnega biltena obeležil
50-letnico svojega obstoja.

Proslavi so se poleg članov vseh aktivnih selekcij letos
priključili tudi nekateri ustanovitelji kluba ter legendarna
selekcija taborskega kluba, ki je med letoma 1991 in 1993
krojila vrh tretje slovenske nogometne lige. Kako dobra je
omenjena selekcija še dandanes, se je prepričala tudi selekcija
znanih Slovencev, v kateri sta v napadu kraljevala nekdanja
slovenska reprezentanta Primož Gliha in Sašo Udovič, igro je
povezoval Sebastijan Cimerotič, po krilih so v ekipi slovenske
eminence med drugim kot med vratci prodirali smučarji Jure
Košir, Žan Kranjec in Rene Mlekuž, za uporabo izbranih besed
ob učinkovitih podajah pa so v selekciji »estradnikov« skrbeli
številni novinarji, predvsem Marcel Štefančič, Anže Bašelj
in Rok Tamše ter bobnar skupine Sausages Buco, ki ga je s
tribune podpiral tudi pevec skupine Big Foot Mama Grega
Skočir.
Da je bilo zabavno pred tekmo,
med njo in po njej so z izvedbo 50
let stare taborske himne poskrbeli
pihalni orkester Litostroj, domači
glasbenik Luka Sešek, priznani
komik Gašper Bergant, odvijalo
pa se je tudi tekmovanje v hitrosti
strela, ki ga je podprlo Triglav Zdravje.
S svojim prihodom je malčke razveselil župan Zoran Jankovič,
ki je prikazal zavidljivo raven nogometnih veščin, dan pa
je popestril tudi bogat vsakoletni srečelov, ki se ga ne bi
sramovali niti v kaki trgovski družbi.
Preko 800 podpornikov kluba je dogodek zapustilo
prepričanih, da bo ob rešitvi prostorskih stisk z zelenico
naslednjih 50 let za naše otroke prav tako zabavnih in
poučnih.
Slike in tekst: Iztok Cimperman

Taborniki rodu Beli bober smo
imeli letos kar pestro poletje

in skuhati večerjo. Vodniki so jim med taborom pripravili
tudi simulacijo masovne nesreče, oni pa so dokazali, da so v
znanju prve pomoči že pravi mali mojstri in so se pri reševanju
ponesrečencev odlično odrezali.
En dan med taborom se je čas čudežno zavrtel nazaj in
zbudili smo se kar nekaj desetletji nazaj, v srednjem veku.
Celoten tabor je urok čarovnice razklal na dve kraljestvi, ki sta
se borili za zmago nad čarovnico, da bi se zopet združili v eno
kraljestvo. Da smo v bitki lahko zmagali, smo si morali najprej
izdelati primerna oblačila in lok, puščico ter ščit, starejši člani
pa so iz naravnih materialov izdelali ogromno fračo. Popoldan
sta se kraljestvi med seboj pomerili v viteških igrah, nato pa
sta združili moči in v strateški igri premagali čarovničin urok
in kraljestvi sta se zopet lahko združili. V znak sprave smo vsi
imeli skupni večer ob ognju.
Na koncu taborjenja, kot se spodobi, vse nove člane čaka
taborniški krst, kjer otroci prejmejo svojo prvo rutico
(navadno rdečo z rumenim robom). Tisti, ki so letos končali
5. razred, so dobili zeleno rutico, najstarejši pa so dobili svojo
zadnjo, vijolično rutico.
Tabor se je zaključil s podelitvijo usvojenih znanj in veščin
skozi celotno šolsko leto.
5 članov našega rodu se je za 25 dni pogumno odpravilo
na potovanje po Združenih državah Amerike. Njihov glavni
cilj je bil obisk 24. svetovnega skavtskega Jamboreeja. To je
ogromno taborjenje, kjer se je na kupu zbralo okoli 46.000
tabornikov oziroma skavtov s celega sveta.
Seveda pa nismo potovali sami. Pridružili smo se slovenski
odpravi, ki je skupaj štela 176 udeležencev, vodnikov,
prostovoljnega osebja in vodstva odprave.
Pot nas je najprej vodila skozi tri velika mesta: New York,
Philadelphio in Washington D.C., kasneje pa smo si ogledali
tudi mesta, ki so bolj zgodovinsko pomembna – Richmond,
glavno mesto konfederacije ameriški državljanski vojni, in
mesto Williamsburg, ki je bilo eno izmed prvih kolonialnih
mest na ozemlju ZDA.
Zadnja postojanka pred samim Jamboreejem je bilo mesto
Stauton, kjer smo si v njihovi tipični pralnici lahko oprali
perilo, zvečer pa smo si ogledali tudi baseball tekmo!
Končno je prišel čas za odhod na največji dogodek, ki jih
pozna taborništvo. V enem dnevu je na prostoru ameriških
skavtov (Boy Scouts of America) zraslo pravo mesto, le malo
manjše od Celja.
V teh dvanajstih dneh smo se udeleženci lahko preizkusili v
mnogih adrenalinskih aktivnostih, kot so spust po jeklenici,
plezanje, gorsko kolesarjenje, vožnja s kajaki, rafting in
mnogih drugih. Seveda pa smo lahko obiskali tudi globalno
vas, kjer smo lahko spoznali, s kakšnimi globalnimi problemi
se srečujemo in kako se z njimi spopasti.
Poleg vseh pripravljenih aktivnosti smo morali poskrbeti tudi
za hrano. Da smo si lahko pripravili zajtrk, kosilo in večerjo,
smo morali vsak dan iti v trgovino in nato skuhati ter pomiti
umazano posodo, ostanke hrane pa skrbno pospraviti, da nas
ponoči ni obiskal medved.
Seveda pa Jamboree niso samo aktivnosti in program. Je
druženje s taborniki iz različnih držav in kultur ter spoznavanje
le-teh. Najbolje od vsega pa je, da, medtem ko stojiš v vrsti in
čakaš, da se boš lahko preizkusil v vožnji z gorskim kolesom,
ustvariš prijateljstva z ljudmi iz Japonske, Mehike, Norveške
ali katerega koli drugega konca sveta!
Besedilo in slike: Laura Siegl

Velika večina naših članov se je udeležila 11-dnevnega
taborjenja v Ribnem pri Bledu. Na taborjenju smo lahko
preizkusili vse svoje znanje, ki smo ga usvojili med letom.
Starejši so se že prvi dan odpravili na bivak – spanje zunaj
tabora, tam pa so si morali sami postaviti zasilno bivališče
8
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Mestna knjižnica Ljubljana
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Nekaj utrinkov

Zlatorogovo kraljestvo

IGRA NARAVE

Dvodnevni izlet mladinskega odseka Planinskega društva
Rašica smo junija izvedli na Komno. Z javnim avtobusnim
prevozom smo se peljali do zadnje postaje v Bohinju. Naša
planinska pot se je začela po malici ob jezeru.
Najprej smo se odpravili do Koče pri Savici. Ob poti smo se
posladkali z gozdnimi jagodami, si pri izviru s pipo natočili
svežo vodo ter se ohladili na mostu nad reko. Pot na Komno
smo nadaljevali po mulatjeri, pot je lahka, vendar je vzpon
naporen in dolg. Vzeli smo si dovolj časa za hojo, počitke ter
postanke za pijačo in malico. Ogled votline malo pred kočo
nam je buril domišljijo ter popestril hojo.
Ves naš trud je bil poplačan, ko smo priši do Doma na Komni.
Oskrbniki so nas že pričakovali. Kmalu smo dobili slastno
večerjo. Po večerji je bilo dovolj časa za igro in raziskovanje. V
koči in njeni okolici smo našli marsikaj zanimivega. Najbolj sta
nas navdušila mlada mucka, s katerima smo se igrali. Ogledali
smo si plakat, ki nam je pojasnil, kakšne so temparatute v
okolici koče v mrzlih zimskih dneh. Igrali smo se družabne
igre, ki jih ima koča na razpolago za goste. Nekateri smo
občudovali razgled na Bohinjsko jezero in okoliške vrhove ter
se greli na večernih sončnih žarkih.
Sonce je počasi zašlo za hribe, narava se je umirila, ptice so
prenehale peti, veter je pojenjal, postalo je hladno. Prišel je
čas za počitek. Na skupnih ležiščih smo si pripravili postelje,
si umili zobe in utrujeni zaspali.
Naslednje jutro smo zgodaj vstali, pozajtrkovali in se
odpravili na Bogatinsko sedlo (Vratca). Vstopili smo v pravi
visokogorski alpski svet, ki se začne kmalu za domom.
Imeli smo lep sončen dan. Pot nas je vodila mimo Koče pod
Bogatinom. Bili smo zgodnji, cvetlice so še spale – imele so
zaprte cvetove. V jutranjem hladu smo lažje premagovali
strmino in hitro prispeli na naš cilj.
Na Bogatinskih vratcih se odpre pogled proti Krnu, ki kraljuje
v daljavi. Bili smo sredi Zlatorogovega kraljestva. Legenda je
oživela okoli nas, ko nam jo je pripovedoval mladi planinec:
dekle, mladenič, bogat trgovec, Zlatorog, triglavska roža,
razdejani gorski svet Komne. Poznete zgodbo?
Zaščitili smo se pred žgočim soncem. S sedla smo se vrnili
v kočo, kjer smo si privoščili kosilo, sestopili do Savice in
naprej do avtobusne postaje. Že med vožnjo proti domu smo
zaspali, še slajše pa zvečer v domači postelji.

Pred kratkim sem se sprehajal
po gozdu v Šmartnem pod
Šmarno goro, po poti, ki vodi
do Zavrha. Ob sprehajanju po
gozdu vedno rad raziskujem
in tokrat sem nedaleč od poti
zagledal čudno lepotico. Na
visoki smreki se je na vrhu
bogatilo pravo čudo. Vrh
smreke ni bil od smreke, ampak
se je njem kot večje gnezdo
razprostirala borova pahljača.
Temu pojavu sem namenil ime
»igra narave«. Povprašal sem
strokovnjake, kako pride do
takšnega pojava, pa se je vsak
le zdrznil in priznal, da je to nekaj čudovitega. Za pomoč sem
poklical še fotografa Ivana Draškiča, da je obelodanil ta pojav.
Zelo rad se vračam v ta del gozda in strmim v smreko. Takšen
sprehod me pomirja; narava je res čudovito sredstvo za telo
in duha.
Besedilo in slike: Peter Šorn

Jana Perko
planinska vodnica
PD Rašica
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Povabilo v Unikatno sanjalnico
Ne da bi se človek potikal po svetu, lahko spozna ves svet,
ne da bi pogledal skozi okno, lahko doume čarobnost barv
in palet.
Naj vas zopet povabimo v naš fantazijski svet, v slikarski atelje
Unikatna sanjalnica v Stanežiče. Pričetek izobraževanj bo v
mesecu septembru in oktobru. Fleksibilni programi za otroke,
mlade in odrasle. Priprave na sprejemne izpite in programi
z vključevanjem likovne terapije. Izobraževanja potekajo
vsak dan od 17.00 do 20.00 za otroke in od 17.00 do 21.00 za
odrasle. Vse dodatne informacije pri Metki Gosar, dipl. slik. in
mentorici, metkagosar1@gmail.com, 031 533 280.

Pridite, luštno bo!

Besedilo in fotografije Metka Gosar
Šentvid nAd LjubljaNo

Zgodilo se je

Teden angleščine v Mednu –
že sedmo leto!

ki bi hoteli podoben neprofiten lokalen projekt varstva in
izobraževanja organizirati v svojem kraju in bi jim ponudile
vse svoje že pridobljene izkušnje.

V Mednem je letos med 12. in 16. avgustom že sedmič potekal
Teden angleščine, ki je nastal v sodelovanju z gasilskim
društvom Medno.
Projekt je nastal na pobudo treh strokovno usposobljenih
in nadebudnih Medank in gasilk (magistric poučevanja na
razredni stopnji z angleščino Ane Skalar in Sabine Krajnik
ter Katarine Čepič, prof. pedagogike in angleščine), s skupno
vizijo – na sproščen in zanimiv način približati angleščino
osnovnošolcem ter pokazati vse prednosti, ki jih nudi vaška
skupnost.
Pouk je potekal v treh skupinah (začetna, nadaljevalna ena in
nadaljevalna dva) in je poleg učenja besedišča vključeval tudi
slovnico, zanimive delavnice in obisk tujcev. Poleg gostov iz
tujine so bile na programu tudi delavnice plesa, oblikovanja
iz gline, umetniškega ustvarjanja, hip-hopa in gledališke
improvizacije. Prav tako smo učiteljice poskrbele, da smo se
med učenjem tudi malo razmigali, zato smo odšli na Šmarno
goro ter se ohladili in namočili pri izviru v Pirničah.
Ob vsem tem je bilo poskrbljeno tudi za lačne želodce –
udeleženci so imeli na voljo malico in kosilo, za katerega
smo skrbeli s pomočjo sovaščanov s pripravo in domačimi
sestavinami. Teden angleščine se je zaključil z igrami,
tradicionalnim obiskom lokalne televizije in s piknikom.

Se vidimo na osmem Tednu angleščine 2020!

V prihodnosti se organizatorke želimo povezati z vsemi,

Besedilo in slike:
Ana Skalar
Katarina Čepič
Sabina Krajnik

Dacia Duster

Dacia. Zanesljiv partner GRZS.

www.dacia.si

Poraba pri mešanem ciklu: 5,221–8,507 l/100 km. Emisija CO2: 137–192 g/km. Emisijska stopnja: EURO6C in EURO6Dtemp. Emisija NOx: 0,0161–0,0402 g/km. Emisija trdnih
delcev: 0,00018–0,00222 g/km. Število delcev (x1011): 0,01–0,27. Vrednosti meritev porabe in emisij ustrezajo novemu standardu meritev WLTP. Ogljikov dioksid (CO2)
je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti
zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov. Več informacij o ponudbi, nakupu in
pogojih nakupa je na voljo na dacia.si. Slika je simbolna. Renault Nissan Slovenija, d.o.o., Dunajska 22, 1511 Ljubljana.
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Kmalu spet družabni plesni
večeri v dvorani Ljudskega
doma
Zadnje dni se intenzivno pripravljam na novo, tretjo sezono
družabnih plesnih večerov v dvorani Ljudskega doma
Šentvid. Začela se bo v nedeljo, 6. 10. 2019, zaključila pa
konec meseca maja prihodnje leto. Plesi bodo (predvidoma)
potekali vsako nedeljo, od 19.00 do 22.00. Ker so nekatere
nedelje v sezoni 2019/2020 praznične, ob kakšnih drugih
pa je Ljudski dom zaseden z drugimi prireditvami, vam
priporočam, da se naročite/prijavite na katerega od mojih
kanalov obveščanja in se tako prepričate, da bo dotično
nedeljo plesni dogodek zagotovo potekal. Na obvestila se
lahko naročite na tri načine: z e-mailom, ki mi ga pošljete
na marjan.bagari@telemach.net, s sms-om, ki mi ga pošljete
na 041 923 210, ali pa všečkate mojo facebook stran www.
facebook.com/PlesSentvid oziroma dodate med prijatelje
moj osebni profil www.facebook.com/PlesSentvid1 .

Lep plesni pozdrav vam pošiljam!

DEJAVNOST ČLANOV KD
SORARMONICA
Koncertni ansambel ustnih harmonik Sorarmonica je bil
ustanovljen marca 2013 s člani z različnih koncev Slovenije
in z namenom, da se v sodelovanju z godalnim kvartetom
ljubljanskih študentk in koncertnim kitaristom še iste jeseni
udeleži Svetovnega festivala ustnih harmonik v Trossingenu
(Nemčija), kjer je poleg tekmovalnih nastopov imel še
otvoritveni koncert festivala na t. i. odprtem odru in tudi
samostojni zaključni koncert v Nemškem muzeju harmonik
in ustnih harmonik. Ansambel v oktetni sestavi je, po
uspešnih nastopih in kopici osvojenih medalj na evropskih
mednarodnih festivalih, leta 2016 gostoval na ogromnem
azijsko-pacifiškem festivalu na Tajvanu, izdal pa je tudi dva
CD-ja. Zadnje čase deluje v manjših skupinah in tako je trio v
sestavi Mira Vidic, Simona Perme in Vladimir Hrovat s svojim
polurnim koncertom v Knjižnici Šentvid obogatil predavanje
ob 150-letnici vižmarskega tabora, ob svetovnem dnevu
glasbe 21. junija letos pa je imel čast s skoraj enournim
koncertom nastopiti v Slovenski filharmoniji. Konec julija sta
Simona in Vladimir z izvajanjem Paganinija, Schuberta, Joplina
in Gershwina podala nekaj klasike in jazzovsko navdahnjene
glasbe na 5. mednarodnem srečanju ustnih harmonikarjev v
Zadru, 16. in 18. avgust pa sta datuma Hrovatovih koncertov
v Krakovu in Torunu na Poljskem, v sodelovanju s priznano
poljsko harfistko Agnieszko Kaczmarek-Bialic, prvo harfistko
Šlezijske filharmonije iz Katovic. Sledi nekaj koncertnih
nastopov ansambla v Sloveniji in v Trstu, potem pa bo na
vrsti že 6. tradicionalni božično-novoletni koncert, ki ga
KD Sorarmonica v sodelovanju z Župnijo Pirniče vsako leto
27. decembra pripravi v krasni in akustično odlični sodobni
pirniški cerkvi. Prisrčno vabljeni na koncertne dogodke
članov KD Sorarmonica.
Sorarmonica, Simona Perme

Foto: Marjan Bagari

Marjan Bagari

Gledališče Unikat igrivo v novo
sezono!
V Gledališču Unikat vstopamo v svojo 32. sezono. Tudi tokrat
bomo mednarodni – oktobra bomo gostovali v Gorici v Italiji,
novembra pa na Dunaju v Avstriji. Seveda pa nadaljujemo z
rednimi mesečnimi predstavami v domači dvorani VižmarjeBrod, kamor prihajajo mladi gledalci iz celotne četrtne
skupnosti Šentvid pa tudi širše okolice.

Festivalna dvorana, Arhiv: KD Sorarmonica

Včasih je občutek, da je gledališče nekaj zastarelega in da
otroci dobijo dovolj estetskih užitkov iz televizijskih, tabličnih
in telefonskih vsebin, a živost gledališkega dogodka, kjer
otroci skupaj doživljajo zgodbo, je nekaj, česar elektronski
mediji ne morejo dati. Zato vztrajamo v tem in vedno polna
dvorana dokazuje, da delamo prav.
V dvorani Vižmarje-Brod bodo to jesen predstave za otroke:
20. septembra ob 18.00 Halo, Rdeča kapica?
18. oktobra ob 18.00 Od kod si, kruhek?
22. novembra ob 18.00 gostovanje LG Tri
Pridete?		
ustvarjalci Gledališča Unikat, www.gledalisce-unikat.si
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Sorarmonica v Zadru, Arhiv: KD Sorarmonica
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Aktualno

NOVICE IZ GCZZ
Dragi bralci četrtnega časopisa, z veseljem in ponosom vam
sporočamo, da se učenci naše glasbene šole na tekmovanjih
še naprej uvrščajo odlično: Vita Trtnik in Matej Rupar sta v
mesecu maju na Koroškem klavirskem tekmovanju v Radljah
dosegla srebrni nagradi. Njuna mentorica je Mojca K. Sušnik.

Arhiv: GCZZ

Arhiv: GCZZ

Ker je glasba nekaj najlepšega na svetu, v Glasbenem centru
Zvočna zgodba tudi poleti poskrbimo, da se družimo ob njej:
učimo se novih pesmi in ponavljamo že znane, poslušamo
glasbene odlomke, igramo na inštrumente (vsak sam in tudi
v skupinah) … Pet dni vedno prehitro mine!

September, začetek novega šolskega leta, ki pomeni tudi
nadaljevanje naših glasbenih dejavnosti: skupinske ure
predšolskih in šolskih skupin, individualno poučevanje
inštrumentov, vaje komornih skupin, vaje projektnega
orkestra … Vabljeni v našo družbo (imamo še nekaj prostih
mest v skupini predšolskih otrok)!
Ula Ulaga

CAPTUR
SUV Renault

Že za

12.740 €

+

*

5 let podaljšanega jamstva

**

*Cena velja za model Renault Captur je Zen TCe 90 in že vsebuje redni popust v višini 2.300 € in popust staro za novo 400 €. Ob nakupu vozila prek Renault Financiranja prejmete dodatni popust v višini 600 €.
**5 let jamstva ob nakupu avtomobila prek Renault Financiranja obsega 2 leti tovarniške garancije in podaljšano jamstvo za 3., 4., in 5. leto ali 100.000 km, karkoli se zgodi prej. Več informacij o ponudbi, nakupu in pogojih
nakupa je na voljo na renault.si. Slika je simbolna. Renault Nissan Slovenija d.o.o., Dunajska 22, 1000 Ljubljana.

Poraba pri mešanem ciklu 5,3–6,8 l/100 km. Emisije CO2 138–154 g/km. Emisijska stopnja: EURO 6c in EURO 6Dt. Emisija NOx: 0,0185–0,0299 g/km. Emisija trdnih delcev: 0,00002–0,00026
g/km. Število delcev (x1011): 0,1–5,3. Vrednosti meritev porabe in emisij ustrezajo novemu standardu meritev WLTP. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča
globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam
prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov.
renault.si

Renault priporoča

Avtohiša Malgaj d.o.o.

PSC Ljubljana, Tržaška 108, 1000 Ljubljana, Prodaja novih vozil Tel.: 01 20 00 550,
Prodaja rabljenih vozil Tel.: 01 20 00 560, Servis Tel.: 01 20 00 570,
E-mail: prodaja.renault.lj@malgaj.com,
Odprto od pon. - pet. od 8.00 - 18.00 ure, sob. od 8.00 - 13.00 ure, ned. zaprto,

www.avtohisamalgaj.si

Šentvid nAd LjubljaNo

13

Koticek za najmlajše

KOTIČEK ZA NAJMLAJŠE
Lep pozdrav, mladi bralci. Spet smo z vami. V vas bo prišla jesen in z njo obveznosti: šola, vrtec, treningi … Gotovo se že veselite
srečanja z novimi in starimi prijatelji.
Gozd se bo predstavil s prelepo paleto barv, plodovi in šelestenjem odpadlega listja. Jutranje meglice nas bodo zjutraj
spremljale na poti. Dnevi se bodo skrajšali. Doživimo to lepoto, ki jo ponuja narava.
Sprehodi se po gozdu. Poišči pravo pot.

(vir: http://2.bp.blogspot.com/-sAP3n40kJ7o/TfGpuvx61AI/AAAAAAAAALw/rZ9oj4x0HmI/s1600/smallmaze.gif)

Kaj pa je na vrtu? Če ga nimate doma, poglej sosedove vrtove. Kaj vse raste na njih?
O živalih na vrtu boš na spletu našel veliko ugank in pesmic.
Pa tudi igre s prsti. Starše prosi, da se igrajo s teboj.
Miška in krt sta šla na vrt
Miška je šla na vrt, krt je šel na vrt ... (obakrat greš s prstki po otrokovi rokici proti komolcu)
Miška rožice nabira za krta. (po dlani žgečkaš oz. »nabiraš« rožice)
Krt luknjo vrta. (s kazalcem »vrtaš« v dlan)
Luknjo za miško: vrta, vrta, vrta, luknjo za krta. Poč, poč, poč. (malo po dlani potrepljaš)
V eno luknjico gre miška spat, (skriješ palec ene roke v dlan)
v drugo luknjico gre krtek spat. (skriješ še palec druge roke v dlan)
(vir: https://med.over.net/forum5/viewtopic.php?t=4097957)

Ponujamo ti nekaj ugank o vrtninah. V pomoč ti bodo slike. Poveži sliko z uganko.
Je debela, je okrogla
in na njivi tam leži,
saj viseti ne bi mogla.
Ko na jesen dozori,
kmet vesel in dobre volje
si iz nje pridela olje.
/Lojze Beltram/

Na vrtu zorim,
se zajčka bojim.
Ta me pohrusta rad,
tudi ti me daj,
če si star ali mlad.

Z zelenimi lasmi te pozdravim,
sem v belo in vijolično odeta,
imenujem se__________.

Za začetek prijetnih jesenskih dni smo ti ponudili nekaj za predjed. Več o jeseni boš izvedel v šoli, vrtcu ali medijih. Do takrat
uživaj in se sprosti. Po travnikih se sprehodi zjutraj, ko se v jutranjem soncu dvigujejo meglice. Sprehodi se tudi po gozdu in
zadihaj življenje s polnimi pljuči. Se srečamo kmalu v našem kotičku.
Lep pozdrav iz uredništva.
14

Marjeta Bilban
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Prihaja v Šentvid
DRUŠTVO SENIORJEV DRAiSS
DRUŠTVO SENIORJEV DRAiSS

Za crknt kabare
Za crknt kabare je predstava skupine profesionalnih klovnov
igralcev, ki v svojih točkah razkrivamo človeško ranljivost,
raztresenost in vznesenost. Gledalcem in nastopajočim
radodarno ponujamo oddih od vsakdanjih stresnih
banalnosti, tako da te vsakdanje banalnosti prostovoljno
odvzamemo in jih na odru, humorju v čast, razkrinkamo in
obrnemo na glavo.
Čeprav ima Društvo za sodobno klovnsko umetnost sedež
v četrtni skupnosti Šentvid, se domačemu občinstvu doslej
še nismo predstavil s celovečerno predstavo. Pred tem smo
gostovali v Siti teatru, v Gromki, po vsej Sloveniji in dvakrat
tudi v gledališču Olé na Dunaju. Zdaj smo pripravljeni, da
nasmejemo tudi vas!
Pridite 5. oktobra ob 20.00 v Ljudski dom Šentvid in se
prepustite zabavi! Ne bo manjkalo učiteljic, ki »vedo«, kako
z otroki, moških, ki »vedo«, kako z ženskami, in žensk, ki
»vedo«, kako same s seboj. Strast, ljubezen in samopozaba.
Za crknt smo: David Dolamič, Eva Škofič-Maurer, Simeon
Huzun, Tina Janežič, Tomaž Lapajne Dekleva in Neža Trobec.
Pridite! Kaj je boljšega kot sobotno druženje ob iskrivem
humorju?
Otroke tokrat pustite doma, saj predstava ni primerna zanje.
Vstopnine ni! Prostovoljni prispevki pa bodo zaželeni.
https://zacrknt.klovn.si/

Tomaž Lapajne Dekleva

URNIK AKTIVNOSTI DRUŠTVA DRAiSS 2019/2020
TOREK
URA

SREDA

ČETRTEK

SREDA

ČETRTEK

URNIK AKTIVNOSTI URA
DRUŠTVA
DRAiSS 2019/2020
AKTIVNOST
URA

AKTIVNOST

TOREK

URA

URA

AKTIVNOST

URA
7:00-8:30

AKTIVNOST
ANGLEŠČINA 1

8:00-9:00

TELOVADNO druženje

8:00-9:00

7:00-8:30
8:30-10:00

ANGLEŠČINA 1 1
ITALIJANŠČINA

8:30-10:00 ITALIJANŠČINA klepet

AKTIVNOST

AKTIVNOST

TELOVADNO druženje

8:00-9:00
TELOVADNO druženje
10:00-11:30 ANGLEŠČINA
klepet

8:00-9:00
TELOVADNO
9:00-10:00 PLESI
v vrsti -druženje
začetnice

8:30-10:00
9:30-10:30

8:30-10:00 ITALIJANŠČINA klepet

ITALIJANŠČINA
1
PLESI
v vrsti - začetnice

10:00-11:30 ANGLEŠČINA klepet
9:30-10:30

9:00-10:00 PLESI v vrsti - začetnice

PLESI v vrsti - začetnice

19:00-20:15

ANGLEŠČINA

19:00-20:00 PLESI v vrsti - začetnice

19:00-20:00

TELOVADNO druženje

20:15-21:15 PLESI v vrsti - nadaljev.

19:00-20:15
20:15-21:15

ANGLEŠČINA
PLESI
v vrsti - nadaljev.

19:00-20:00 PLESI v vrsti - začetnice

19:00-20:00

20:15-21:15 Janja
PLESISadar
v vrsti - nadaljev.

031
577 744
20:15-21:15
Jaka Sadar
030 278 480
e-mail: drustvo.seniorjev.draiss@gmail.com
Janja
Sadar
031
744 1
Dvorana
MOL-a Vižmarje-Brod,
Na577
Gmajni
Jaka Sadar
030 278 480
e-mail: drustvo.seniorjev.draiss@gmail.com
Dvorana MOL-a Vižmarje-Brod, Na Gmajni 1

TELOVADNO druženje

IT.,
ANGL.
PLESI
v vrsti - nadaljev.
TEL., PLESI
IT., ANGL.
TEL., PLESI

DNEVA ODPRTIH VRAT DRUŠTVA
DRAiSS
TOREK, 10. september 2019, od 7.00

DRUŠTVO DRAISS

5. oktobra ob 20.00 v Ljudskem domu Šentvid!

in SREDA, 11. september 2019, od 19.00
NA GMAJNI 1 v VIŽMARJAH, v dvorani MOL-a
ob MERCATORJU pod KLANCEM

V torek vas vabimo na druženje, ki bo potekalo po
urniku, predstavljenem v glasilu četrtne skupnosti
Šentvid, že od 7. ure naprej, v sredo pa od 19. ure.
Prikazali vam bomo vsebino aktivnosti za vse 55+++,
ki se v tem življenjskem obdobju želijo še česa naučiti.

vlud VLJUDNO

VABLJENI

Informacije: Jaka Sadar (030 278 480)
Janja Sadar (031 577 744)

II

Zveza združenj borcev
za vrednote NOB
Ljubljana Šentvid

Rugby klub Ljubljana vpisuje
nove člane
Vabljeni otroci nad 8 let, mladinci in študentje.
Treningi so na igrišču Oval v Stanežičah ob ponedeljkih,
torkih in četrtkih ob 18.00.
Kontakt: info@rugbyljubljana.si, 030 362 688.
Za več informacij spremljajte https://rugbyljubljana.si ali FB
RugbyKlubLjubljana.

vabi krajane
Šentvida, Trate, Podgore, Guncelj, Dvora, Stanežič, Vižmarij in Broda
na

SPOMINSKO SVEČANOST,
ki bo v četrtek,

24. oktobra 2019, ob 17.00

v Ljudskem domu Šentvid,
Prušnikova 99
»Spomin na 75. obletnico ustrelitve talcev«

Foto: Arhiv Rugby klub Ljubljana

Prihajajoči datumi sobotnih članskih tekem na igrišču Oval:
21. 9. RK Sinj
19. 10. reprezentanca Izrael
2. 11. RK Nada Split
9. 11. reprezentanca Malta
23. 11. RK Zagreb
Šentvid nAd LjubljaNo

Po končani slovesnosti bomo položili cvetje k spomeniku 25 talcev ob Prušnikovi
in k drugim spominskim obeležjem našega kraja.
»Samo odšli ste.
Nihče ne umre,
kdor luč svobode narodu prižge!«
(citat ob vznožju spomenika)

Tovariški pozdrav!
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Napovednik - Kaj dogaja

MESTNA OBČINA LJUBLJANA
Četrtna skupnost Šentvid

NAPOVEDNIK MAJ−JULIJ 2017
NAPOVEDNIK
NAPOVEDNIK
SEPTEMBERDECEMBER
2019
KONCERT BIG BAND ZASEDBE
SVITOV KOTIČEK, meritve krvn
NAPOVEDNIK
2019
ORKESTRA SV SEPTEMBERDECEMBERtlaka,
sladkorja in prikaz
NAVAJENI
NA hoje
ŠOK – rock
nordijske

Torek, 31. 5. 2016, ob 20.00 na ploščadi
REGIJSKA TEKMA
V SMUČARSKIH
pred Ljudskim
domom
SKOKIH
REGIJSKA TEKMA
SMUČARSKIH
DruštvoVBPČ
in Slovenska vojska

cabaret
SPOMINSKA SVEČANOST
OB
1. med 9.00 in 16.00 n
Četrtek, 9. 6.
2016,
Sobota,
13. 4.pred
2013,Ljudskim
ob 20. uri domom
NOVEMBRU
ploščadi
SPOMINSKA
SVEČANOST
OB 1.

Torek,
17. 9. 2019, ob 17.00 na skakalnici v
SKOKIH
Guncljah
Torek, 17. 9. 2019, ob 17.00 na skakalnici v

LJUDSKI
DOM v Ljudskem domu
Četrtek, 24. 10. 2019,
ob 17.00
NOVEMBRU
ŠODR teater

Zveza
združenj
borcev
za vrednote
NOB Ljubljana
Šentvid
Četrtek,
24.
10. 2019,
ob 17.00
v Ljudskem
domu
OTVORITEV
PRVE ŠOLSKE

»NAJ SIJE V OČEH« – otvoritvena
SD Dolomiti
slovesnost ob 150. obletnici
in čitalništva
HALO, RDEČAšolstva
KAPICA?
predstava v Šentvidu
SDGuncljah
Dolomiti

Zveza združenj borcev za vrednote NOB Ljubljana Šentvid

MIKROPIVOVARNE V SLOVENIJI

SLAVNOSTNI KONCERT
GLASBENE
Četrtek, 9.
6. 2016,
obR&R
14.00, BIC Ljubl
KONCERT
MALE
ŠOLE
SLAVNOSTNI
KONCERT
GLASBENE
ŠOLE V ZAVODU
STANISLAVA
OB
− SV.
Center
turizma KULT31
Četrtek,
18.
4.kulinarike
2013, ob 18.inuri
ŠOLE
V ZAVODUSV.
SV.STANISLAVA
STANISLAVA OB
PRAZNIKU
OŠ VIŽMARJE-BROD

1. 6.2016,
ob 17.00
RDEČASreda,
KAPICA?
predstava
zaHALO,
otroke
Ljudskem
domu Na
za otroke
Petek,
20. 9. 2019,v ob
18.00 v dvorani

PRAZNIKU
SV.
Torek, 12.
11.STANISLAVA
2019,
ob 18.00
v Zavodu
sv.
Skupina
Mala Šola
Rock'nRolla
Torek,
12. 11. 2019, ob 18.00 v Zavodu sv.
Stanislava
SLAVNOSTNA ZAKLJUČNA

Petek,120. 9. 2019, ob 18.00 v dvorani Na
gmajni
gmajni
1
KUD
Unikat

KUD Unikat

KONCERT PEVSKIH ZBOROV IN
NASTOP FOLKLORNE SKUPINE

Stanislava
GŠ v Zavodu sv. Stanislava

AKADEMIJA ob 150. obletnici
šolstva in
čitalništva v Šentvid
CESARJEV
SLAVEC
1001
PRAVLJICA
24.
predstava
za otroke
Četrtek,
6. 2016,
1001
PRAVLJICA
Sreda,
predstava
za
otroke
4. 9.
2013,
ob 18. ob
uri 19.30 v Ljudskem
GŠ v Zavodu sv. Stanislava

Četrtek, 2. 6. 2016, ob 17.00 v Ljudskem
ZA
domu
ZACRKNT
CRKNT kabare
kabare

Petek,
22.2019,
11. 2019,
ob v18.00
v dvorani Na gmajni
Petek,
22. 11.
obLJUDSKI
18.00
dvorani
domu
DOM Na gmajni
1 1
Abonma ŠODRČEK in izven

Sobota,
Ljudskemdomu
domu
Sobota,5.5.10.
10.2019,
2019, ob
ob 20.00
20.00 vvLjudskem
Društvo
umetnost
Društvozazasodobno
sodobnoklovnovsko
klovnovsko umetnost

Lutkovna
skupina
Lutkovna
skupina
Bobek Bobek

PRAZNOVANJE S KNJIŽNICO
ŠENTVID: ob 150. obletnici
šolstva in čitalništva v Šentvidu

LETNI KONCERT ŽPZ Rozka Us

Petek,
6. 2016, ob 20.00 v dvorani O
MIKLAVŽEV
KONCERT
GŠ V10.
ZAVODU
MIKLAVŽEV
KONCERT
GŠ
V ZAVODU
TOVižmarje
SO GADIBrod
SV. SV.
STANISLAVA
STANISLAVA
KUD
Šentvid
nad
8. 5. 2013,
20. uri
Četrtek,
5. 12.5.2019,
obSreda,
18.00
sv.obLjubljano
Četrtek,
12. 2019,
ob Zavodu
18.00 Zavodu
sv.
LJUDSKI DOM ŠENTVID
Stanislava
Stanislava
KUD Šentvid – ŠODR teater

LETNIKONCERT
KONCERT DEKLIŠKEGA
DEKLIŠKEGA
LETNI
Petek, 3. 6. 2016, med 16.30 in 21.00 na
ZBORASV.
SV.STANISLAVA
STANISLAVA ŠKG
ZBORA
ŠKG
parkirišču pred
Knjižnico Šentvid
Torek,8.8.10.
10.2019,
2019, vv Zavodu
Zavodu sv.
Torek,
sv.Stanislava
Stanislava
Zavod sv. Stanislava

GŠ v Zavodu sv. Stanislava

Zavod sv. Stanislava

GŠ v Zavodu sv. Stanislava

»Kultura in prosveta, to naša bo
osveta!« KAVA Z MANCO KOŠIR

Koncert POD ZVEZDNIM NEBOM
Četrtek, 16. 6. 2016, ob 19.30 v Atriju

Ponedeljek,
6. 6. 2016, ob 19.00 v BIC
LETNI KONCERT
MLADINSKEGA
LETNI
KONCERT
MLADINSKEGA
MEŠANEGA
ZBORA
SV. −
STANISLAVA
Ljubljana
KULT316

Zavoda
sv. Stanislava
DECEMBRSKI KONCERT
GCZZ
DECEMBRSKI
GCZZ
Sobota,
14. 12. 2019, obKONCERT
11.00
v Ljudskem
domu
GŠ Franca
Šturma
- Zavod sv. Stanislava
Glasbeni
center 14.
zvočna
Sobota,
12.zgodba
2019, ob 11.00 v Ljudskem domu

MEŠANEGA
SV. STANISLAVA
Četrtek, 10. 10.ZBORA
2019, v Zavodu
sv. Stanislava

Zavod sv.10.
Stanislava
Četrtek,
10. 2019, v Zavodu sv. Stanislava

Glasbeni center zvočna zgodba

Zavod sv. Stanislava

JEZERSKI ZMAJ, glasbena bajka
Ponedeljek, 6. 6. 2016, ob 19.00 v Domu

JESENSKA REVIJA
PEVSKIH ZBOROV
sv. Vida

Sobota, 12. 10.
2019, ob PEVSKIH
18.00 v Ljudskem
JESENSKA
REVIJA
ZBOROV
Glasbeni center Zvočna
zgodba
domu

Sobota,
12. 10. 2019, ob 18.00 v Ljudskem
Ženski pevski zbor Svoboda
domu

RITEM NA PARKETU

PREDBOŽIČNI KONCERT
(Z)MEŠANEGA
Torek,
21. 6. 2016, ob 18.00 v
ZBORA,
DEKLIŠKEGA
IN FANTOVSKEGA
PREDBOŽIČNI
KONCERT
(Z)MEŠANEGA
OŠ
Franca
Rozmana Staneta
ZBORA
1. LETNIKA
ŠKG
ZBORA,
DEKLIŠKEGA
IN FANTOVSKEGA
OŠ Franca
Rozmana Staneta
Četrtek, 19. 12. 2019, v Zavodu
sv. Stanislava

ZBORA 1. LETNIKA ŠKG
Četrtek, 19. 12. 2019, v Zavodu sv. Stanislava

Zavod sv. Stanislava

Ženski pevski zbor Svoboda

KDO JE NAPRAVIL VIDKU

Zavod sv. Stanislava

OD KOD SI KRUHEK?
 predstava
SRAJČICO
− lutkovna igrica
za otroke
Torek,
7.
6.
2016,
ob 9.30 v Vrtcu
OD
KOD
predstava
Petek,
18.SI
10.KRUHEK?
2019, ob 18.00v dvorani
Na
1
zagmajni
otroke

Društvo BPČ

OTVORITEV RAZSTAVE
FOTOGRAFSKIH IN LIKOVNIH
DEL

KONCERT ADIJA SMOLARJA

Sreda, 22. 6. 2016, ob 20.00 v Ljudske
domu

Torek, 7. 6. 2016, ob 17.00 v Meršolovem atriju (Zavod sv. Stanislava)

Društvo BPČ in Adi Smolar

Enota Šentvid, Ob Zdravstvenem domu 1
Zdravstveno vzgojni center Lj.-Šentvid

CINDI

ZAKLJUČNI NASTOP UČENCEV
GŠ FRANCA ŠTURMA

PROSLAVA OB 40-LETNICI OŠ
VIŽMARJE BROD

Torek, 7. 6. 2016, ob 18.00 v dvorani GŠ
Franca Šturma

Petek, 24. 6. 2016, ob 10.30 v avli šole
OŠ Vižmarje Brod

Glasbena šola Franca Šturma
učne delavnice

RAZSTAVA ŠENTVIŠKIH
STARODOBNIKOV − 'oldtimerjev

KVIZ
OSNOVNOŠOLCEV
V želji po ohranjanju in krepitvi
zdravja
ste vljudno vabljeni, da seIN
udeležite brezplačnih
učnih delavnic Cindi. OB 150.
SREDNJEŠOLCEV
16. 9.2019 ob 17.00h
20.9. 2019 ob 10.00h
23. 9. 2019 ob 17h-19h

OBLETNICI ŠOLSTVA IN
učna delavnica
Telesna dejavnost
ČITALNIŠTVA V ŠENTVIDU

Nedelja, 26. 6. 2016, ob 11.00 na
parkirišču pri šentviški cerkvi

Podrobnejše informacije o dogodkih na www.cs-sentvid.si

Sreda,
8. 6. 2016,Tehnike
ob 18.00
v Ljudskem domu
učna delavnica
sproščanja
v Šentvidu
učna delavnica
Test –hoje
Abonma
ŠODRČEK
ŠODR Teater

LITERARNI VEČER
S PESNIKOM MILANOM JESIHOM
Učne delavnice bodo v sejni sobi ZD Šentvid ( II. nad. levo). Test hoje bo na
Sreda, 8. 6. 2016, ob 19.30 v Knjižnici
terenu s startom pri Taborski piramidi ( 200m naprej-parkirišče). Individualno
svetovanje za opuščanje kajenja Šentvid
poteka v dogovoru z udeležencem.

FRANETOV MEMORIAL − tek in
kolesarjenje
Sreda, 22. 6. 2016, ob 17.00 − križišče
nasproti NLB Šentvid

Dobrega pastirja

Vrtec
pastirja Na
KUD Unikat
Petek,
18. 10. 2019,
ob Dobrega
18.00 v dvorani
gmajni 1
KUD Unikat

Društvo BPČ
Jesenska revija pevskih
zborov

AKADEMIJA − POZDRAV

DOMOVINI
Ženski pevski zbor Svoboda Vižmarje-Brod
z zborovodjem Klemnom
Nedelja,
26. 6. 2016,
ob 20.30 na trati z
Jerincem vabi na Jesenski koncert
četrtne skupnosti
Šentvid,
šentviško cerkvijo
BPČ
ki bo 11. oktobra Društvo
2019 ob 18.00
v Ljudskem domu Šentvid, Prušnikova 99.

Informacije: tel. 01/ 58 37 435 ( Petra Globočnik)

Podrobnejše informacije o dogodkih na www.cs-sentvid.si
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