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Radomeljsko ogledalo

Radomeljsko ogledalo 2012
Spet se je obrnilo leto naokrog in mi imamo kaj pokazati. Postavili smo INFO tablo, dve cvetlièni
koriti na rondo, urejali društveni prostor, èistili spomenike, unièevali invazivne rastline, izvajali
delavnice in še kaj bi se našlo. Kaj pa vi? Glede na finanèno krizo, (poudarek na finanèno) ste
verjetno za nekaj odstotkov vrednosti delnic ali obveznic revnejši, dividende bodo majhne ali pa jih
sploh ne bo, zaradi visokih obresti so banèni krediti utopija. Kaj ste vi storili za svoj kraj? Naše
delo je brezplaèno, pa vendar so rezultati vidni in to vsem, tako Radomljanom, kot obiskovalcem
našega kraja. Seveda so letos tudi v našem društvu finanèna sredstva manjša, kar pa poskušamo
nadoknaditi z veè prostovoljnega dela. Letos nismo nikomur plaèevali za urejanje društvenega
prostora in tako prihranili okoli petsto evrov. In tukaj pride v poštev vaš prispevek. Kup peska je
enak, èe pa je veè delavcev in veè samokolnic na delovišèu hkrati, se èas prelaganja obèutno
zmanjša. In to pogrešamo v našem društvu. Naslednjiè, ko boste ležali doma na kavèu, se
spomnite uvodnika in pojdite ven v naravo, na sprehod skozi Radomlje. Prostovoljnega dela se
najde veliko povsod. Èe ne veste, kaj bi, se obrnite na naše društvo, in vam bomo z veseljem
pomagali oziroma vas vkljuèili v naše aktivnosti.
Kriza se poèasi prebija tudi v naše domove. Kaj moramo pri tem paziti? Splošna kriza v državi se
ne bo rešila s sorazmernim znižanjem za nekaj procentov, da bo za vse in za vse stvari enako. Krize
pri moralnih in èloveških vrednotah ne sme biti in tudi tisti delegirani procenti (slovenski ali pa
evropski) na naše vrednote ne smejo imeti vpliva. Naš kraj se mora kljub krizi še naprej razvijati v
èloveku prijazno okolje. Odpovedati se bomo morali kateremu od osebnih razvajanj, ne pa vzgoji
otrok ali pa loèevanju odpadkov. Kaj nas èaka v prihodnosti, nihèe ne ve. Sedaj bi bili zadovoljni
že s tem, da bi bilo enako. Vendar ne bo. Tudi naši predniki so želeli za nas boljše in lažje življenje,
pa poglejte stanje družbe in okolja danes. Ne moremo ovrednotiti, vemo pa, da je drugaèno. Tako
bo tudi z našim krajem. Radomlje bodo drugaène in moramo se potruditi, da nam bodo všeène.
Spomnil bi vas na aktualen zakljuèek svojega prvega govora kot predsednik TD Radomlje in sicer:
»Vsak naj pomete pred svojim pragom in Radomlje bodo lepše!« Sreèno 2013!

Peter Zvonc
Predsednik TD Radomlje
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Uredništvo Radomeljskega
ogledala

Vsem našim bralcem in sponzorjem želimo vesele božiène praznike ter
uspešno, zdravo in optimizma polno novo leto 2013.
Uredništvo Radomeljskega ogledala

poziva vse, ki hoèejo in želijo sodelovati
pri oblikovanju glasila, da se opogumijo
in sporoèijo svojo odloèitev.
Išèemo komentatorje, dobronamerne
kritike, šaljivce, karikaturiste …
Svoje predloge pošljite v pisni obliki na
naslov:
RADOMELJSKO
OGLEDALO
–
informativno glasilo Turistiènega
društva Radomlje.

Prešernova 43, 1235 Radomlje

Radomeljsko ogledalo izdaja Turisticno društvo Radomlje, zanj Peter Zvonc
urednica Danica Šraj, sourednica Zlatka Levstek
uredniški odbor: Peter Zvonc (predsednik), Veronika Pogacar, Janka Jerman, Danica Merlin, Igor Kuzmiè, Katra Sonc
lektoriranje: Zlatka Levstek, fotografije: Janez Kosmaè, Marjan Levstek, arhiv Mavrice, arhiv TD Radomlje
Uredništvo si pridržuje pravico do krajšanja prispevkov.
Racunalniška priprava za tisk: Bojan Bešter, ZAVOD INFOBIRO, Ljubljanska 80, Domžale, tel. 01/721-94-60, e-mail: info@infobiro.si
Glasilo izhaja predvidoma dvakrat letno. Naslov uredništva: TD Radomlje, Prešernova 43, 1235 Radomlje.
Izid številke so financirala podjetja in zasebniki, katerih oglase objavljamo in KS Radomlje.
Tiskana naklada: 1.000 kos
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Radomeljsko ogledalo
Spoštovane krajanke in
spoštovani krajani!
Poèasi se poslavljamo od leta
2012 in že zremo v leto 2013,
ki danes ne kaže prav
optimistiène slike, a ne
smemo se že vnaprej predati.
Upanje vedno umira zadnje,
brez optimizma je pot že v
zaèetku obsojena na poraz.
V letu 2012 smo v KS
Radomlje kar nekaj stvari
obrnili na bolje in skupaj z
vašo pomoèjo dosegli, da
imamo kraj bolj urejen in varen. Za urejenost
kraja smo poskrbeli že v zaèetku leta, saj smo
skupaj z društvi in Obèino Domžale uspešno
izvedli èistilno akcijo OÈISTIMO RADOMLJE
in iz narave odstranili kar zajeten kup smeti. V
zaèetku jeseni smo se odloèili tudi urediti park v
centru kraja, zato smo ga oèistili grafitov, v
krožišèu namestili cvetlièna korita in v mesecu
oktobru s pomoèjo Obèine Domžale obnovili
most èez Mlinšèico in klopi v parku. Ocvetlièenje
krožišèa smo izvedli po projektu krajinskega
arhitekta, saj je bil to pogoj Obèine Domžale, da
v krožišèu pridobimo malo zelenja.

èasa posvetili tudi znižanju stroškov in poravnavi
obveznosti iz naslova rekonstrukcije Kulturnega
doma Radomlje iz let 2010 in 2011. Po devetih
letih mirovanja smo znova uspeli oddati pekarno
v kletnih prostorih KD Radomlje, tako da od
maja spet diši po svežem kruhu, saj pekarna
SRÈEK v novih peèeh peèe izvrsten kruh.
Obnova Kulturnega doma je v zakljuèni fazi, v
letošnjem letu smo še prelakirali parket v veliki
dvorani, namestili dekorativne stenske obloge,
prepleskali Galerijo Dom in Kodrovo dvorano,
ter obnovili kotlovnico. Že v tem letu smo
poskrbeli, da je velika dvorana zaživela in tako
smo si lahko ogledali cel kup zanimivih prireditev
v organizaciji naših društev. Naj omenim koncert
v spomin Matije Cerarja, koncert Martine Šraj in
Sonusi, koncert skupine PEGAZ, koncert
SEVERA in GAL GJURIN, koncert NOCOJ BO
PA EN LEP VEÈER, koncert ŽPZ DROUZ
RADOMLJE, gledališko igro v izvedbi KD Mlin
ÈRNA KOMEDIJA, otroški abonma gledališèa
FRU-FRU in še bi lahko našteval. V Kodrovi
dvorani in galeriji Dom pa si skozi celo leto
podajajo roko razstave likovnega društva
Senožeti in FVKK Mavrica. Tudi v letu 2013
bomo poskrbeli, da bo Kulturni dom Radomlje
nudil kvaliteten program, vas pa vabim, da
obišèete èim veè teh prireditev, saj jih društva
pripravljajo za vas krajanke in krajane.

Tako ukinjajo veèino investicij na vseh podroèjih,
ravno tako bodo znižali oz. ukinili dotacije
društvom in s tem otežili razvoj le teh. V predlogu
proraèuna so zagotovljena sredstva za rekonstrukcijo Prešernove ceste in za izgradnjo
kanalizacije, tako da bi bilo v zaèetku leta 2013
možno prièeti z deli na omenjenih projektih. Na
žalost bo rekonstrukcija ceste izvedena samo do
odcepa za vas Hudo, odsek do Arboretuma
Volèji Potok pa bo moral zaradi zapletov pri
odkupu zemljišèa poèakati na odloèitev sodišèa
ali pa na zdrav razum lastnika zemljišèa, po
katerem bi speljali hodnik za pešce. Zavedati bi
se moral, da je odgovornost v primeru morebitne
nesreèe na njegovih pleèih in ne predstavljam si
bremena, ki si ga lastnik s tem nalaga.
V KS Radomlje bomo v letu 2013 poskrbeli, da
bo kraj urejen in da bodo društva imela možnost
delovati v dobrih pogojih, saj na žalost nimamo
na voljo sredstev za investicije, tako da bomo
izvajali samo doloèene projekte glede na finanèno zmožnost.
Žal bo z letom 2013 upravljanje in urejanje pokopališèa v Radomljah prevzelo podjetje Prodnik
d.o.o., ki ga je Obèina Domžale izbrala za koncesionarja za opravljanje pokopališke dejavnosti
v Obèini Domžale. Kar precej naporov smo
vložili v to, da bi ostalo pokopališèe v našem
upravljanju, saj je poznavanje kraja in upoštevanje želja krajanov bistvenega pomena, da je
pokopališèe urejeno. Na žalost smo to bitko
izgubili (zaradi zakonskih doloèil o opravljanju
javne službe) in upam, da bo nov upravljalec
razumel krajane in njihove želje ter ne bo iskal
samo dobièka.
Za konec bi se rad zahvalil županu obèine Domžale, podžupanji in podžupanu, obèinskim svetnikom, svetnikom KS Radomlje in vsem krajanom, ki v tem mojem mandatu konstruktivno
pomagajo reševati težave kraja, saj le s skupnimi
moèmi uspemo premakniti stvari na bolje.
Zavedajmo se, da èe držimo skupaj in med seboj
sodelujemo, nam tudi kriza ne more prepreèiti,
da kraj, ki ga imamo radi, ne bi imel napredka.
Skupaj smo najmoènejši in vedno sem na voljo
za vaše predloge in pripombe.

Vsem krajankam in krajanom
Radomelj, Hudega in
Škrjanèevega želim vesele in
blagoslovljene Božiène praznike,
ter zdravja in sreèe polno
leto 2013.
Seveda k urejenosti kraja sodijo tudi urejene
ceste in v veliko veselje mi je, da smo v tem letu
uspeli speljati projekt rekonstrukcije Ceste
Radomeljske èete. Omenjena cesta je kar nekaj
let povzroèala skrbi krajanom, saj je bila glede na
velik promet varnostno neustrezna in vèasih so le
luknje v vozišèu prepreèevale, da ni prišlo do
hujših nesreè. V tem letu smo tako tudi varnostno
uredili ta odsek, saj sedaj lahko pešci varno
pridejo do nogometnega igrišèa, v cerkev in
otroci v šolo. Ob tej priložnosti bi se še enkrat
zhvalil vsem krajankam in krajanom, ki so zbrali
toliko moèi in svoj kos zemlje prodali za dobro
vseh nas. Hvala. Ob tem naj spomnim da bi
veliko projektov v kraju hitreje izpeljali in
marsikatero težavo lažje rešili, èe bi le bili enotni
in vèasih svoj osebni interes podredili potrebi
kraja po boljšem in varnejšem življenju v kraju.
Tokrat nam je le uspelo vse skupaj povezati v
celoto.
V KS Radomlje smo v zaèetku leta 2012 veliko
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Èe na rahlo pokukam v leto 2013, se nam obeta
zmanjševanje sredstev za delovanje krajevnih
skupnosti, saj je Obèina Domžale že s predlogom proraèuna za leto 2013 in 2014 nakazala,
da bo prišlo do izrazitega varèevanja.

Predsednik KS Radomlje
Igor Jeretina

Program prireditev v decembru
v Kulturnem domu Radomlje
5. december: Miklavževanje
7. december: Otvoritev slikarske razstave Ele Moravec
8. december: Praznièni koncert Èarobna godala, ob 20. uri
15. december: Božièno novoletni koncert Godbe Domžale,
nagrade in priznanja Najlepši vrtovi 2012
16. december: otroška igra Pišèanèek Pik, ob 18. uri
22. december: Letni koncert MOPZ Radomlje,
22. in 23. december: Veseli december v Radomljah,
na parkirišèu ob Malinu, od 16. do 21. ure.
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Znanka iz sosednje vasi

Gospa Helena
Kepa - Teta Hela
- med sosedi
Je ustvarjalna. Pri svojih dvaindevetdesetih še
vedno šiva, plete in kvaèka, za praznike pa cvre
najboljše flancate.

Je vedra in družabna. Nikoli ne kaže slabe
volje. S sosedi rada poklepeta in se pošali. Njen
optimizem je nalezljiv, zato smo radi v njeni
družbi.
Je dobrodelna. Bila dolga leta vneta
aktivistka dobrodelnih organizacij. Zbirala je
obleko in obutev za Rdeèi križ, agitirala in
spodbujala je krvodajalstvo.
Je ljubiteljica rož. Sosedje in mimoidoèi
obèudujemo njene prijateljice-rože. Že vèasih
smo obèudovali njen klematis, ki se je v loku
bohotil nad vhodnimi vrati. Zadnje èase ima
vrtnice plezalke, roza in temnordeèe, na ograji
ob Hujski cesti, v vrtu pa velikocvetne rdeèe
cinije in druge. Vsako leto skrbno zbere in
spravi njihovo seme. Potonike, hortenzije,
dalije in druge njene rože redno krasijo oltarje v
cerkvi Svete Marjete v Radomljah. Niè se ne
èudimo njeni ljubezni do rož, saj je celo svoje
življenje preživela med strici in bratrancivrtnarji.
Je medgeneracijsko dejavna, kar je zadnje
èase zelo moderno, ona pa je taka že vse
življenje. Je velika prijateljica mladine in otrok.
V njeni družbi smo se, ko smo bili mladi,
nauèili mnogih družabnih iger, kot Tanc šola,

Dame in gospodje, Èlovek ne jezi se, Gremo se
zemljo krast in mnogo drugih. Na cesti pred
njenim domom, vèasih, ko še ni bilo toliko
prometa, smo se šli Med dvema ognjema. Èe
nam je sluèajno manjkal igralec, se je brž
vkljuèila Teta Hela.
Maškare: Ko se je približeval pustni èas, je
vedno narašèala napetost in dilema: V kaj se
bomo pa letos našemili ?! Problem je vedno
rešila Teta Hela. Šivala je ponoèi in podnevi,
dokler ni oblekla in našemila vsaj pol vaških
otrok.
Torta: Kadar je kdo od nas otrok praznoval
rojstni dan ali god je, kdo drug kot Teta Hela
spekla torto.
Zašèitni znak: Na dvorišèu »Pri Kepovih« so
imeli lepo vrtno uto. V tistih èasih po vojni je
bilo to sila imenitno. Otroci smo se ob nedeljah
radi zbirali tam. Ob uti pa je rastel visok grm –
snežna KEPA.
Paket iz Amerike: Kmalu po drugi svetovni
vojni so pri Kepovih dobili paket iz Amerike.
Kaj je bilo to imenitno, zlasti tudi za sosedove
otroke. Teta Hela je seveda vse razdala.
Razveselili smo se silno imenitnih daril iz
Amerike: svinènikov z radirko, raznih pisanih
oblekic, kap s cofom, rdeèih copatkov z belim
krznom, juhe v vreèki in še in še …
Sveti Miklavž: Prišel je december, èeprav
mrzel, da je zeblo do kosti, smo se ga otroci
veselili. Obiskal nas je Sveti Miklavž in nas
obdaril s figami in rožièi, celo kakšen bombon
je bil vmes. Otroci pa smo takoj opazili, da ima
Miklavž enake copate kot Teta Hela.
Lokalpatriot: Teta Hela je lokalno zelo
zavedna in zagrizena Hujanka. Zelo je bila
užaljena in huda, ko so se krajani dela naselja
ob cesti proti Kolovcu odcepili od lepe vasi
Hudo in se prikljuèili Rovam. Še bolj pa je bila
užaljena, ko se je preimenoval v Radomlje Pod
Hribom, zaselek severno od nekdanje
Opekarne, ki je bil od nekdaj, tudi uradno,
Hudo. Samovolja lokalnih oblasti paè in
bogatih prišlekov, ki noèejo živeti v kraju, kjer
naj bi bilo hudo.
Teta Hela je vraževerna. Pred uvedbo ulic
smo na Hudem dobili nove hišne številke.
Kepovim je bila dodeljena številka 13. Ta
številka ni nikdar krasila Kepove hiše.
Pred poldrugim letom je Teta Hela praznovala
90. rojstni dan. Zbrali smo se sosedje in
sovašèani na njenem vrtu pred vhodom v njen
dom in jo presenetili z vošèili in skromnimi
darili. Bila je vesela, tudi zapela je z nami. Iz
srca smo ji zaželeli še veliko zdravih,
zadovoljnih in sreènih let.

Albinca Kosmaè, èlanica Foto, kino in video kluba
Mavrica, je v galeriji Dom in v Kodrovi dvorani 19.
novembra predstavila samostojno razstavo umetniških
fotografij, ki jih je naredila na jugozahodnem košèku
Slovenije, tam, kjer se stikajo nebo, morje, soline, kamen
in ruj. Odprtje razstave je spremljal kulturni program, v
katerem so se prepletale pesmi in odlomki esejev Toneta
Pavèka ter violinska glasba, za katero je poskrbel
Kristjan Hacin. Prireditev je sveèano odprl Pavle Pevec,
koordinator domžalske obmoène izpostave Javnega
sklada RS za kulturne dejavnosti, in fotografinji zaželel
še veliko uspešnih posnetkov, samostojnih razstav in
dosežkov na fotografskih sreèanjih.

Bini, kot vsi klièejo Albinco, se je resneje zaèela ukvarjati
s fotografijo pred petnajstimi leti, po upokojitvi. Obèutek
za lepo, ubrano in urejeno je srkala že od malih nog.
Nekateri od starejših sorodnikov so slikarili, odrašèala je
v vrtnarski družini Matekovih na Hudem, uspešna
ljubiteljska fotografa sta tudi njen brat Peter Rojc in mož
Janez. Fotografije objavlja na razstavah doma in v tujini.
Njeni najveèji dosežki so 1. nagrada za diapozitiv na
razstavi v Škofji Loki ter 3. nagrada na razstavi v Novi
Gorici in diplomi z razstav v Banja Luki v Bosni in Baèki
Topoli v Srbiji. Za uspehe ji je Fotografska zveza
Slovenije podelila naziv fotograf 1. razreda.

Kosmaè Albinca

NAJ BO TO NAJLEPŠE LETO,
NAJ BO ZDRAVO,
NAJ BO SREÈNO!
V MIRU NAJ
ŽIVI VES SVET
V NOVEM LETU 2013
VSEM KRAJANOM ŽELIMO BLAGOSLOVLJEN BOŽIÈ,
VESELE PRAZNIKE IN HVALA ZA ZAUPANJE.
svet KS Radomlje

Na bregovih Dragonje ali
Slovenska Istra v mavrici
jesenskih barv

Razstava, ki bo na ogled do zaèetka decembra ponuja
preprièljiv izbor nosilnih tem: solin in ruja. Prevladujejo
kompozicijsko uravnotežene podobe solin z intenzivno
modrino neba in morja, ki ju režejo diagonalne,
horizontalne in vertikalne èrte meja iz istrske prsti med
solinarskimi bazeni in kamniti peèati solinarskih hišic. S
solinami se sredi motiva pogovarjajo podobe jesenskega
ruja v tisoèerih odtenkih rdeèe, ki ji je za ozadje ponekod
kamnita sivina, drugod zamolkla rjavina grèavega
vejevja ali ostri preboji zelene trave. Tako barve ruja kot
barve solin so nasièene, goste in polne. Na vsaki sicer
sorodnih podob, pogled raziskovalno zastane in se veseli
s fotografinjo, ki se je na vsakem koraku in z vsakim
pritiskom na sprožilec sposobna, kot bi zapisal Tone
Pavèek, »èuditi sledem v pokrajini, ki sta jih zarisala
narava in èlovek«.

Igor Lipovšek
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OBRAZI
Vremenska postaja
v Radomljah
– pogovor z Domnom
Svetlinom.
Domen Svetlin je dijak 5. letnika Waldorfske
gimnazije v Ljubljani, Radomljan, ki je v
našem kraju postavil vremensko postajo in
spletno stran http://radomlje.zevs.si, na
kateri lahko od konca leta 2010 spremljamo
trenutno vreme v Radomljah.
Domen, kdaj si se zaèel zanimati za vreme?
Vreme me je zaèelo zanimati v osnovni šoli, ko
sem dobil tudi prvo vremensko postajo, ki je sicer
merila le temperaturo, vlažnost in zraèni tlak, kot
darilo za rojstni dan. Èez nekaj let so mi kupili
nekoliko boljšo in natanènejšo vremensko
postajo, ki je merila tudi padavine ter smer in
hitrost vetra. Na žalost ta vremenska postaja ni
imela priklopa na raèunalnik, poleg tega pa so se
pokazale številne pomanjkljivosti in težave s
strojno opremo, zato sem jo kasneje prodal.

standardi. Najprimernejši prostor za postavitev
sem našel zadaj na dvorišèu, kjer je bližina polja,
kar ugodno vpliva na meritve temperature in
vetra. Sicer je na drugi strani tlakovan parkirni
prostor, kar na meritev temperature ne vpliva
najbolje, je pa vsaj brez ovir za veter. Tam je bilo
tudi že nekaj travnate površine, ki pa sem jo malo
poveèal.
Potem je sledila izdelava vremenske hišice.
Osnova za izdelavo lastne vremenske hišice so
bili naèrti za originalne hišice, kakršne
uporabljajo na Agenciji RS za Okolje. Tu mi je
veliko pomagal oèe. Izdelati sem moral še drog
za merilec vetra, ter drog za merilec padavin.
Merilec padavin oz. dežemer sem predelal,
zaradi boljše natanènosti meritve. Vremenske
postaje za amatersko uporabo imajo natanènost
merjenja padavin od 0,5 mm do 1 mm, in èe
recimo rahlo rosi 1 uro in je že vse mokro,
dežemer z natanènostjo 0,5 mm še vedno ne bo
zaznal padavin. Zato sem se odloèil poveèati
površino pri svojem dežemeru in doseèi
natanènost 0,1 mm. Dežemere s tako
natanènostjo uporablja tudi Agencija RS za
Okolje. Na dežemer sem namestil še grelne folije,
tako, da kolièino padavin lahko merim tudi
pozimi.
Ko je bila celotna vremenska postaja postavljena
in povezana z raèunalnikom, sem dokonèno
izdelal in objavil tudi svojo spletno stran, kjer so
objavljeni vremenski podatki. Pri izdelavi spletne
strani so mi veliko pomagali èlani ZEVS-a in
uporabniki ZEVS foruma. Prav tako pa mi je z
nasveti pomagal tudi meteorolog Brane
Gregorèiè, ki sem dvakrat tudi obiskal na
Agenciji RS za okolje.

Ker že od leta 2009 meriš podatke, mi lahko
zaupaš, kdaj smo imeli v teh treh letih najveè
stopinj in kdaj najmanj.
Najmanj smo imeli 21. decembra 2009, ko se je
ohladilo do -17,8 °C, 15. julija 2010 pa se je
ogrelo do 35,9°C. V letu 2010 je dne 17.
septembra padlo 112,3 mm dežja, kar je za naše
kraje precej veliko. Takrat so bile v naši okolici
tudi poplave. Istega leta pa nas je 9. januarja
razveselila tudi 42 cm debela snežna odeja.

Kdaj si dobil idejo, da postaviš vremensko
postajo?
Pred tremi leti sem se odloèil za nakup nove
vremenske postaje s priklopom na raèunalnik, z
namenom, da bi vremenske podatke objavljal
tudi na spletu. To idejo sem dobil, ko sem na
internetu našel spletno stran vremenskega
društva ZEVS, kjer so se povezali lastniki
amaterskih vremenskih postaj, katerih podatke
sem lahko v živo spremljal. Kljub temu, da je
vremenska postaja delovala, in da sem imel
podatke že na spletu, sem želel merilne naprave
bolj primerno postaviti in izdelati svojo spletno
stran, kjer bi bili podatki objavljeni.

Kako si se lotil postavitve?
Prva stvar, ki jo vsak potrebuje za postavitev
vremenske postaje, je seveda primeren prostor.
To pomeni travnato površino in primerno
oddaljenost od objektov, kakor to zahtevajo
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Ali glede na tvojo ljubezen do vremena,
lahko prièakujemo, da boš naslednjo jesen,
ko boš zaèel svojo študijsko pot, izbral študij
v tej smeri?
Zanimajo me tudi še druge stvari in mislim, da se
bom odloèil za študij krajinske arhitekture.

Na koncu bi te vprašala še, kako so videti
Radomlje skozi oèi dijaka, kot si ti?
Pustimo to, da se mi zdi, da sosednja cerkev bije
èisto preglasno. Predvsem si želim, da ne bi
pozidali travnika za našo hišo, ker potem
vremenska postaja ne bi veè kazala tako toènih
podatkov in bi jo moral prestaviti drugam, da bi
bilo okrog dovolj zelene površine, tako kot jo
zahtevajo standardi.

Domen, hvala ti za minute, ki si si jih vzel in
popestril naš èasopis.
Katra Sonc

In memoriam
– Dušan Pirš
Svetlana Makaroviè je nekoè zapisala:

'Zdaj ne trpiš veè, dragi. Zdaj poèivaš.
Kajne, zdaj te niè veè ne boli
A svet je mrzel, prazen, opustošen
Za nas, odkar te veè med nami ni.
Glej zemlja si je vzela, kar je njeno
A kar ni njeno, nam ne more vzeti
In to, kar je neskonèno dragoceno
Je veèno in nikdar ne more umreti.'

Težko je dojeti, da te ni veè v hiši, na dvorišèu, da
te ni na igrišèu in da nihèe veè ne sliši tvojega
glasu. A spomini nate in na vse, kar si naredil za
nas, nam dajejo moè, da se nauèimo živeti brez
tebe in s tabo v srcu nadaljujemo pot, po kateri si
tako rad hodil.
Rad si imel nogomet…
Bil si zraven, ko ste ustanavljali ta klub in
postavljali temelje tega, kar imamo danes. Bil si
zraven, igral si prve tekme NK Radomlje. Bil si
pravi igralec, temperamenten, borben in
nepopustljiv. Rad si zmagoval in zate ni bilo
izgubljene žoge. Znal si igrati in razumel si to igro.
Bil si zraven, ko ste delali prvo igrišèe na Duplici in
drugega na Koèarjevem travniku. Bil si
funkcionar, ekonom, šofer, elektrièar, zdravnik,
pomoènik trenerja, tehnièni vodja oziroma
karkoli je klub potreboval – 'bomo uštimal' si
ponavadi rekel in bilo je urejeno. Bil si predsednik,
pa ne tisti na papirju, ampak tisti v delavni halji in
tisti, ki je bil ves èas z igralci – od pionirèkov do
prve ekipe.
Bil si tisti, ki je vlekel voz, ko se je delalo igrišèe, na
katerem igramo še danes. Bil si tisti, ki je èudežno
naredil barako, v kateri so še danes garderobe, in
ki je v svoji Zastavi 101 vedno imel vse, kar smo
potrebovali.
Bil si zraven in bil si ponosen, ko je generacija
domaèih fantov, katerim si bil ti predsednik, prišla
v drugo ligo. Res si nas imel rad in to smo èutili, pa
ti verjetno tega nikoli nismo povedali. A tudi mi
smo bili ponosni ko si govoril: ' to so pa moj
fantje'.
Bil si zraven, na vseh tekmah doma in na tujem –
najrajši na primorskem. Bil si zraven in žarel si, ko
nam je šlo dobro in bil si z nami, ko nam je šlo
slabo. Takrat si vedno rekel 'Fantje bo pa v nedelo
bol'
Bil si zraven, ko je bilo treba zavpiti in ko je bilo
treba toplo objeti. Bil si zraven, vendar nikoli
samo zraven. Vedno si bil prvi med enakimi in
vedno si šel na polno. Delal si s srcem, strastjo in
navdušenjem in znal si dvigniti ljudi okoli sebe.
Verjel si v prijateljstvo in sožitje. Najbolj od vsega
pa ti je bila pomembna duša. Bil si drugaèen,
emotiven, življenjski – bil si svoj, bil si Mlekarjev
Dule.
In zato Dušan, te imamo radi in v naših srcih boš
ostal za vedno.
Ko smo postavljali tribuno na glavnem igrišèu
smo na sredini igrišèa pustili prostor za prehod in
za še en avto. Za tvoj avto. Radi smo videli, da si z
nami in da navijaš… Na žalost, bomo tekme
odslej morali igrati brez tebe, brez tebe ob zaèetku
tribune…
Vsem nam pa bo ostal lep spomin. Lep spomin na
vse trenutke, ki smo jih preživeli skupaj in z
nogometom. Hvala ti za vse, kar si dal
radomeljskemu nogometu. Vtisnil si peèat, ki ga
nihèe ne more izbrisati.
In vse to je neskonèno dragoceno. Je veèno in
nikdar ne more umreti. Hvala lepa prijatelj.
Zbogom in poèivaj v miru.
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Uspešni Radomljani
Jan Gregorka ,
- na vrhu Jazz scene
Jan Gregorka je 27 letni Radomljan, ki je leta 2009 diplomiral na Deželnem
Konservatoriju v Celovcu iz kontrabasa s posebno odliko. Na njegovo
pobudo je nastal klavirski trio, poleg njega – bass, je igral Miloš Rebula
klaviature in Anže Žurbi bobne, ki pa se je pred letom in pol razvil v skupino
Band Artbeaters. Z Janom in Anžetom sestavljata skupino še Peter Ugrin,
violina in Aleš Ogrin, klaviature, vsi štirje z akademsko glasbeno izobrazbo.

Maja letos so dosegli izreden uspeh. Na 6. mednarodnem jazzovskem
tekmovanju v Bukarešti, ki je potekal kot del glasbenega festivala Europafest
2012, so bili najboljši. Med 160 prijavljenimi jazz ansambli iz celega sveta, so
najprej prišli v ožji izbor 25 skupin, nato pa v polfinalu in finalu pometli s
konkurenco in zasluženo zmagali. Njihova zmaga je izjemen uspeh slovenske
glasbe v tujini, je dokaz, da slovenski jazz lahko konkurira vrhu svetovne
jazzovske scene. Bravo fantje!
Od tega uspeha dalje so Band Artbeaters izvedli že veè kot 10 koncertov po
Sloveniji. Vsi so bili zasedeni do zadnjega kotièka, poslušalci pa navdušeni.
Igrajo »fussion jazz«, zlitje razliènih glasbenih stilov, z glavnim elementom
jazza – improvizacijo. Unikaten zven daje violina, ki je v takih zasedbah dokaj
redka. V avtorskih skladbah izhajajo iz tradicionalnega jazza, ki ga prekrivajo
z izvirnimi poslušljivimi melodijami in energiènimi ritmi. Prièarajo
eksplozivno atmosfero in znajo preprièati s svojsko atraktivno mešanico
»funka, bluesa, reggaeja in afro beata z drum'n'bass vložki«. Odlièno!

Zlatka Levstek

Najmlajša jahalka
v Radomljah
Trenutno je najmlajša redna jahaèica v Konjeniškem klubu Ježa pri Ježu štiri
in pol letna deklica, Eva Vovèko. Je najstarejša od treh sestric, mlajša ima tri
leta, najmlajša pa 11 mesecev, ki s starši živijo v Radomljah, na Prešernovi
cesti.
Eva je strastna ljubiteljica
živali in je mami že zgodaj
težila, da hoèe jahati. Pa naj
bo, bo vsaj v naravi, v lepem
okolju in zadovoljna, so ji
popustili in jo odpeljali k Ježi
pri Ježu. Marca letos so se
domenili in je zaèela
streniranjem, sredi maja pa je
šele dopolnila štiri leta.
Seveda, ker še raste, lahko
trenira le po 15 minut
naenkrat, ampak ostali èas
treninga skupine pomaga svoji
trenerki Ani Milavec, oskrbuje konja, pregleduje hlev, poje sendviè in
slašèico iz svoje jahalne torbe in se ji sploh ne mudi domov.

Po samo devetih mesecih treniranja je neverjetno samostojna. Sama se
napravi, obuje, si povezne èelado, prinese pruèko in se s pomoèjo Ane zavihti
na ogromnega, a krotkega konja Libera. Prijazno ga boža in ogovarja, ga
usmerja in odpelje v menažo. Najprej s trenerko Ano vadita hojo v krogu,
konj je še na vrvi, nato pa samostojno vodi konja v lahkem jahanju, tako da
ostane v sedlu na vsak drugi konjev korak. Elegantno in ponosno, kot
izkušeni jahaèi.
Presenetljivo, kaj lahko ljubezen do živali naredi pri razvoju otroka.
Zgovorna, odgovorna, marljiva, vztrajna, samostojna, vse to so vrline, ki se
jih je pri jahanju mimogrede navzela. Zelo pohvalno!

Zlatka Levstek

Katarina Stražar
– namiznoteniško odkritje
Katarina Stražar je šestošolka OŠ Preserje pri Radomljah, ki pod vodstvom
trenerja Davida Orešnika že dobri dve leti trenira namizni tenis v NTS
Mengeš. Zaradi velikih uspehov na tekmovanjih, jo je državni selektor uvrstil
v slovensko reprezentanco, ki se je avgusta letos udeležila neuradnega
evropskega prvenstva Euro Mini Champs v Franciji. Uvrstila se je med 32
najboljših evropskih mladih igralk, kar je res lep uspeh.
Katarina je do zdaj dosegla kar nekaj odliènih dosežkov; na obèinskih,
medregijskih, šolskih in državnih tekmovanjih je v lanski sezoni 16 krat
osvojila prvo mesto. V kategoriji deklic letnik 2001 pa je absolutna slovenska
prvakinja.
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Krajevna
organizacija
Združenja borcev
za vrednote
NOB Radomlje
v letu 2012
Tudi letos se je leto zaèelo s spominsko
slovesnostjo v soboto 7. januarja na Rudniku ob
67. obletnici smrti tridesetih borcev in aktivistov
OF. Letos je spominsko slovesnost organiziralo
Združenje borcev za vrednote NOB Kamnik, naši
èlani pa so se je udeležili v velikem številu.

V soboto, 25. februarja se nas je veliko zbralo na
Oklem, na spominski slovesnosti ob 68. obletnici
smrti 72 borcev Kamniško-zasavskega odreda. Na
slovesnosti so zapeli èlani Moškega pevskega
zbora Radomlje pod vodstvom zborovodje Olge
Kuzmich. V lepem vremenu nas je kar precej na
Oklo prišlo peš.
V petek, 2. marca smo imeli v mali dvorani Kulturnega doma v Radomljah redni letni obèni zbor
naše krajevne organizacije, na katerem smo
pregledali delo v letu 2011, sprejeli naèrt dela za
leto 2012 in izvolili vodstvo krajevne organizacije
za naslednja štiri leta. Za konec smo se posladkali
z dobrotami, ki so jih pripravile Majda, Marica,
Zlatka, Olga in Janka.
Proslava ob dnevu upora proti okupatorju – ob 71.
obletnici ustanovitve Osvobodilne fronte
slovenskega naroda – je bila tudi letos 27. aprila na
Žejah. Slavnostni govornik je bil Tit Turnšek, pel
je spet Moški pevski zbor Radomlje, recitirali sta
Janka Jerman in Zlatka Levstek, program pa je
povezovala Draga Anžin Jeretina. Dvorana
Doma krajanov na Žejah je bila nabito polna.
V petek, 11. maja smo se s praporom in vencem
poslovili od našega èlana Francija Lipovška. Ne
bomo ga pozabili.
Le nekaj dni kasneje, 16. maja nas je doletelo še
eno žalostno slovo. Umrla je dolgoletna èlanica,
borka in aktivistka Zinka Pirš. Na zadnjo pot smo
jo pospremili z vencem, praporom in poslovilnimi
besedami.
V juniju nas je vlada »razveselila« s šparali-

8

zacijskim zakonom, s katerim je 11.800 preživelim
borcem in aktivistom NOB, internirancem in
žrtvam okupatorjevega nasilja, v povpreèju starim
85 let, znižalo pokojnine za 15 do 30 % kljub
jasnim doloèilom 18. èlena Ustavnega zakona za
izvedbo Temeljne ustavne listine o samostojnosti
in neodvisnosti Republike Slovenije. Na zahteve
po presoji ustavnosti tega oèitno protiustavnega
ukrepa ni do sedaj Ustavno sodišèe zmoglo
drugega kot naroèilo Zavodu za pokojninsko in
invalidsko zavarovanje, da o znižanju pokojnin
prizadetim izda odloèbe. Kot kaže, nameravajo
èakati, da se bo problem rešil po naravni poti – s
smrtjo prizadetih.
Da ne bi bilo dvoma o njenih namenih, je vlada
Zvezi združenj borcev za vrednote narodnoosvobodilnega boja Slovenije, Društvu General
Maister in Društvu Sever preklicala vabilo za
udeležbo praporšèakov na državni proslavi ob
dnevu državnosti. Prapori borcev za severno mejo
1918, borcev proti fašizmu in nacizmu 1941 –
1945 in borcev proti miloševièevskemu
»dogajanju naroda« 1988 na državni proslavi niso
zaželeni !
Tudi zato smo se še z veèjim zanosom v petek, 27.
julija zbrali pred spomenikom v Kriškarjevih
smrekcah na spominski slovesnosti ob 71.
obletnici odhoda prvih borcev proti nacistiènim
okupatorjem v partizane. S partizanskimi pesmimi so nastopili èlani Moškega pevskega zbora
Radomlje, recitirala je Zlatka Levstek, slavnostna
govornica pa je bila ga. Andreja Jarc Pogaènik,
podžupanja obèine Domžale.
V soboto, 4. avgusta smo se s praporom udeležili
spominskih slovesnosti v Hrastovcu ob 71.
obletnici spopada Radomeljske èete z Nemci in v
Podgori ob 70. obletnici požiga zlatopoljskih vasi.
Že naslednji dan, v nedeljo 5. avgusta smo bili na
Šipku, na slovesnosti ob 69. obletnici ustanovitve
Šlandrove brigade kot udarne pesti slovenske
partizanske vojske na obmoèju Štajerske in IV.
operativne cone.
V torek, 14. avgusta smo se poslovili od borca in
aktivista Marjana Starina.

V soboto, 27. oktobra smo se na Golèaju poklonili
spominu na borce Radomeljske èete, ki so zaradi
izdaje pred 71. leti padli v boju s sovražnikovo
premoèjo na tem kraju, ko so bili na poti v Posavje,
da bi pomagali prepreèiti izseljevanje Slovencev iz
obmejnega pasu ob meji s Hrvaško. Spomenik so
»neznani« vandali v naši novi državi že dvakrat

podrli, vendar ga je obèina Lukovica obakrat
obnovila, za kar ji gre vse priznanje.
V sredo, 31. oktobra smo se s kratko slovesnostjo
ob grobišèu padlih borcev in žrtev okupatorjevega
nasilja na pokopališèu v Radomljah poklonili
spominu tistih, ki so v letih od 1941 do 1945
izgubili življenje zato, ker so se z orožjem uprli
okupatorjem ali so sami ali njihovi svojci ta upor
podpirali. Borili so se za to, da Dob ne bi postal
Aich, da Mengeš ne bi postal Mansburg, da Ihan
ne bi postal Jauchen, Homec ne Holm in
Ljubljana ne Laibach. Umrli so, da mi živimo in
smo Slovenci. Ne pozabimo in ohranimo vsaj to
pridobitev njihove požrtvovalnosti, èe smo že
povsem zanemarili njihove sanje o boljšem,
lepšem in bolj praviènem svetu. Nastopili so èlani
Moškega pevskega zbora Radomlje in uèenci
Osnovne šole Preserje pri Radomljah.

Peter Jerman

Kakšna je vloga
obèinskega svetnika?
Delo obèinskega svetnika ni
samo obiskovanje, sedenje in
poslušanje sej obèinskega
sveta, ter na koncu
glasovanje o predstavljenih
temah. To delo prinaša
številne dolžnosti in
obveznosti, hkrati pa nam
ponuja možnost, da lahko
svoja stališèa bolj ali manj
uspešno predstavimo.
Smo tudi vezni èlen za ljudi
in društva, ki se obrnejo na
nas, tako da postopno, korak za korakom,
poskušamo izboljšati življenjski prostor, v
katerem bivamo.
Novo podobo je konèno dobila cesta Radomeljske
èete, v prihodnjem letu pa se bodo tudi prièela
rekonstrukcijska dela na Prešernovi cesti in
izgradnja tam manjkajoèe kanalizacije,
obljubljena ureditev Hujskega potoka pa žal ni
bila realizirana.
Glede na trenutno gospodarsko situacijo in
obèutno nižja proraèunska sredstva, bo nove
investicije sila težko uvrstiti v proraèunske
postavke. Verjamem, da kjer je volja, je tudi pot,
zato se ne predajmo in skupaj poskusimo
pripraviti èim veè dobrih predlogov! Gonilna sila
pa naj še vedno ostaja KS Radomlje s podporo
vseh krajevnih društev, saj bodo le tako v celoti
zajeti interesi lokalne skupnosti.
Dejstvo ostaja, da so bolj uspešni tisti svetniki, ki
uèinkovito komunicirajo s svojimi obèani in
lokalnimi skupnostmi, tako imamo tudi veèje
možnosti za predstavitev in reševanje lokalne
problematike. Zato bom vesel vsake nove pobude
in konstruktivne kritike, ki jo bom z veseljem
predstavil na sejah odborov ali na obèinski seji.
Ideje in kritike pa mi lahko posredujete na e-mail:
marcuni@siol.net.
Ob tej priložnosti bi se vam še enkrat zahvalil za
vso izkazano podporo, ter vsem krajanom in
krajankam prisrèno vošèil vesele in blagoslovljene
božiène praznike.
Novo leto 2013 naj bo radodarno z zdravjem,
veseljem, sreèo, uspehi, naj bo v miru, zaupanju in
sodelovanju preživeto!

Metod Marèun inž.str., obèinski svetnik
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Sprehod od spomenika do
spomenika NOB v Radomljah
in bližnji okolici
Jesenske dneve lahko izkoristimo za sprehod po naši okolici, ki ga obogatimo
z ogledom obeležij, ki nas spominjajo na dni, ko smo se borili za obstoj
slovenskega naroda in svobodo naše lepe domovine.
Zaènemo pri Kulturnem domu v Radomljah. V zatišju smrek stoji spomenik
padlim borcem, delo arhitekta Eda Mihevca, ki ga je postavila krajevna
organizacija ZB skupaj z drugimi organizacijami kraja leta 1955. Ko hitimo
mimo po opravkih, ga komaj opazimo, zato je prav, da si vzamemo nekaj
trenutkov in se poklonimo spominu junakov nekega èasa, ki se vse bolj
odmika v preteklost.

leseni most in se potem umaknili v krumperške gozdove. Postali so jedro
Radomeljske èete, ki je svojo bojno pot konèala na Golèaju 28. oktobra 1941
zaradi izdaje.
Obrnemo se in pod mostom nadaljujemo pot ob Bistrici proti Homcu. Nad
jezom v hribu stoji spomenik dvema partizanoma, obvešèevalcema Petru
Bolki in Viktorju Prosenu, ki so ju sovražniki živa zažgali v njunem bunkerju.
Spustimo se spet ob Bistrico in malo naprej zavijemo levo ter nadaljujemo pot
na Homški hrib. Pod cerkvijo na zahodni strani je nekdanje grobišèe, kamor je
okupator zakopal Petra Bolka, Viktorja Prosena in še tri neznane žrtve. Po
vojni so jih pokopali na pokopališèu, obeležje pa je ostalo.
Èakajo nas še Kriškarjeve smrekce, kjer se je pravzaprav vse zaèelo. S
Homškega hriba jo mahnemo proti Preserjam. Zavijemo na dvorišèe Ježe pri
ježu, kjer stoji ob robu gozdièka spomenik, posveèen prvim borcem za
svobodo na tem obmoèju. Obeležuje zborno mesto, od koder so 27. julija
1941 odšli prvi borci radomeljske bojne skupine na oborožene akcije proti
okupatorju.
Minili sta dve uri, morda tri, èe smo se ob spomenikih zadržali malo dlje.
Potovali smo skozi zgodovino in se prijetno sprehodili.

Janka Jerman

Invazivne rastline

Pot nadaljujemo po Prešernovi cesti do spominske plošèe na Pestotnikovi
hiši. 28.julija 1941 so Nemci zaradi porušenih mostov v Radomljah in na
Homcu poklicali vse moške na obèino na Homec. Morali so popraviti ponoèi
porušena mostova. Popoldne pa so prišli aretirat mehanika Slavka Pavlija,
Šrajevega iz Turnš, ki je imel v Radomljah mehanièno delavnico. Slavko je
aretacijo prièakoval. Ko je zagledal žandarje, se je pognal skozi okno, vendar
so bili nemški rafali zanj usodni. Novica o prvem padlem aktivistu se je hitro
razširila po vasi. Leta 1956 so v spomin nanj vzidali spominsko plošèo.
Krenemo dalje in zavijemo po Preèni ulici proti gasilskemu domu. Ustavimo
se ob spominski plošèi, ki jo je dalo vzidati Gasilsko društvo Radomlje leta
1959 v spomin padlim radomeljskim gasilcem: Mihu Jermanu, Jožetu Jenku,
Antonu Piršu, dr. Ivanu Potokarju, Cirilu Žabnikarju in Janezu Pogaèarju.

Naprej nas vodi pot na radomeljsko pokopališèe, kjer je urejeno grobišèe s
kostnico, lesenim obeliskom in štiriindvajsetimi nagrobnimi plošèami z
vklesanimi imeni sto dvaintridesetih padlih borcev in žrtev fašistiènega nasilja
iz Radomelj in okolice ter tistih, ki so padli na našem obmoèju. Na obelisku
piše: »Živimo, ker smo umrli za svobodo.« Grobišèe je bilo urejeno po naèrtih
arhitekta Ignacija Hribernika leta 2006. Spominjamo pa se, da je bilo prej
sredi Radomelj, kjer so ga uredili leta 1960.
Odpravimo se po Cesti Radomeljske èete in nato po Cesti borcev ter na
koncu mostu èez Kamniško Bistrico pokukamo med drevje, da najdemo
kamnit obelisk, ki nas spomni na pogumne može, ki so 27. julija 1941 porušili

Težave z invazivnimi rastlinami bodo, sodeè po zavzetosti odstranjevanja,
pereè problem èez nekaj let. Ali so invazivne rastline samo nujno zlo? Kako
navdušiti javnost za medonosne domaèe domorodne rastline?
Pri malo bolj natanènem ogledu bregov vodotokov v naši obèini, je ocena, da
so invazivke že kar mala katastrofa. Na splošno jih slabo poznamo, njihovo
škodljivost v celoti slabo poznamo. Najzahtevnejša naloga je poiskati
uèinkovite naèine in metode za zatiranje. Lani in letos poleti smo se v
turistiènem društvu lotili organiziranega odstranjevanja invazivk. Na
delavnicah smo na licu mesta pokazali posamezne invazivne rastline, šolski
mladini in otrokom iz vrtca, pa smo pokazali štiri najbolj razširjene invazivke
ob Kamniški Bistrici.
V društvu posveèamo pozornost štirim tujerodnim vrstam: japonskemu
dresniku in kanadski zlati rozgi, žlezavi nedotiki in ambroziji. Èebelarji zelo
cenijo zlato rozgo in so jo v preteklosti celo sejali okrog èebelnjakov,
prepoznana je tudi kot zdravilna rastlina za seèila. Za japonski dresnik je
veljalo, da je, ker ima zelo razvejan koreninski sistem ter se zarase v vsako
razpoko in jamico, primeren za utrjevanje brežin. Izkazalo se je, da te
sposobnosti nima. Dresnikove korenine lahko prodrejo skozi pet centimetrov
debel asfalt in zato lahko reèemo, da ogroža infrastrukturo.
Japonski dresnik je uvršèen med sto invazivnih rastlin sveta. V Sloveniji so ga
prviè opazili v zaèetku 20. stoletja. Pogosto raste ob rekah in potokih, ob
cestah in železnicah, na gradbišèih in tudi v naseljih. Cveti pozno poleti.
Zraste nad dva metra visoko, jesenska slana unièi nadzemne dele, suha stebla
temno rjave barve pa dajejo videz zapušèene krajine. Znano je, da cvetlièarji
uporabljajo njegova stebla za oporo v cvetliènih aranžmajih, mladi poganjki
so menda celo okusni....
Med tistimi, ki imajo težave s senenim nahodom, je ambrozija na slabem
glasu. Težave imajo zaradi njenega cvetenja. Je zelo trdoživa, njena semena
ostanejo kaljiva do štirideset let. Po naši zakonodaji, so ambrozijo dolžni
odstraniti lastniki s svojih parcel, obèina pa iz javnih površin.
Nekoè invazivke niso imele
slabega slovesa, kot ga imajo
danes. Ljudje so jih najveèkrat
sami prinesli v domaèe kraje iz
tujine, ker so bile lepega videza.
Ko je èlovek izgubil nadzor nad
njimi, so zaèele povzroèati
škodo v novem okolju. Pred
domorodnimi rastlinami imajo
to prednost, da se zelo hitro in
uspešno razmnožujejo.
Razrašèanje povzroèa
gospodarsko škodo in zmanjšuje
pestrost rastlinskega sveta. Za
ljudi so nekatere alergene in celo strupene.
Marsikdo je upanje, da bomo invazivke uèinkovito odstranili, že opustil. Toda
tega problema se bomo zavedeli šele èez nekaj let. Za zdaj bi morda
zadošèalo, da smo pazljivi pri vzdrževanju javnih površin in pri gradbenih
delih in da širimo medonosne in druge domorodne rastline namesto invazivk.

Igor Kuzmiè
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Stare
radomeljske gostilne
Kje so žurirali naši dedje
GOSTILNA je v slovenskem etnološkem leksikonu oznaèena kot prostor,
kjer gostijo goste. Na slovenskem so loèevali božjepotne, furmanske,
sejmarske, tudi kontrabantske, splavarske, mestne in podeželske gostilne, od
srede 19. stoletja pa tudi strankarske. Uporabljali so razlièna imena: oštarija,
krèma, birtija in še kakšen izraz bi našli.
Gostilnièar je bil pomemben nosilec razvoja v kraju. Pogosto so bili to tudi
trgovci, ukvarjali so se z prevozništvom, imeli so žage in kmetije. Gostilnièar
je bil pogosto tudi župan.
Radomlje so bile znane po številnih gostilnah.

Poleg Špornove stoji Nastranova hiša.

Ena najstarejših je bila Jermanova, kasneje Baleževa gostilna.

Tudi ta ima dolgo in zanimivo zgodovino, ponaša se z letnico 1885. Stari
oèe Ivan Nastran je ob prihodu iz Turèije kupil majhno hiško, jo podrl in na
istem prostoru zgradil hišo, kakršna stoji še danes. Leta 1897 je odprl
gostilno, v hišo pa so kmalu naselili tudi prvo pošto . Gostilna je delovala vse
do II. svetovne vojne.
Na drugi strani ceste, kjer je danes parkirišèe, je bil velik vrt s kostanji, kjer so
poleti stregli gostom.
Tudi ta gostilna je bila znana po hrani, posebno po »teleèjih filanih prsih«,
klobasah in tlaèenki.
Po pripovedovanju Ivana Nastrana so se v tej gostilni radi zbirali hišni
gospodarji, modrovali , vèasih pa igrali karte. Priljubljena igra je bila marjaš,
karte so morale biti žigosane in prav zaradi tega so se veèkrat tudi sprli.
Vino in pivo so kupovali pri vinskem trgovcu Millerju v Domžalah, kasneje pa
so pivo delali tudi sami doma.

Družina Jermanovih je bila velika in zelo premožna. Imeli so trgovino z lesom
in vinom, žal pa je šla hiša na kant intudi gostilno so morali zapreti, hišo pa
prodati. Kupil jo je Sršen, pri hiši pa se je še vedno reklo »Pri Jermanu«.
Z gostilno je kasneje nadaljevala Baleževa mama , ki se je priženila iz Trzina.
Imela je dve hèerki, ena od njiju, Vera por. Kržiènik, je imela gostilno do
približno leta 1970. Hišo so pred kratkim podrli, umakniti se je morala novi
cesti.

Gostilnica pri Jožetu

Ob novem rondoju stoji Špornova gostilna.
To je okrog leta 1890 odprl Martin Cerar. Poroèil se je z Ivano Jerman, ki je
po njegovi zgodnji smrti prevzela obrt. Tudi sama ni doèakala visoke starosti,
gostilno je prevzel najmlajši sin Ciril Cerar. Gostilna »Pri Špornu« je bila
odprta tudi med I. in II. svetovno vojno, le da so med II. vojno hišo zasedli
Nemci in vanjo vselili družino Genitzer. Leta 1944 so hišo zažgali .Po vojni in
obnovi hiše je Ciril Cerar nadaljeval z gostinsko obrtjo, kasneje je dejavnost
prevzel sin Ciril – Cic, jo razširil, odprl disco klub in hotel. Danes pa vajeti že
prevzema njegov sin Èrt. Tudi pri Špornovih so bili znani po dobri hrani.
Gostom so ob nedeljah postregli s klobasami, ob postnih dnevih s polenovko,
ob praznikih pa s cvrtjem in krofi, vèasih tudi z domaèimi ocvrtimi pišèanci.
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V hišo, kjer je Jože Pogaèar odprl gostilno, so se po I. svetovni vojni naselili
njegovi starši. Oèe Jožef je bil po poklicu èevljar, ki je zaposloval precej
pomoènikov .Njegova žena Franèiška je bila šivilja, ki je poleg svojega poklica
kuhala za delavce, ki so delali na opekarni.
Okrog leta 1930 so se preselili v Kamnik , kjer sta starša nadaljevala svojo
dejavnostjo , najstarejši sin Jože je ostal v Radomljah in leta 1938 odprl
gostinski lokal. Med drugo vojno so se v hišo naselili Nemci. Po vojni je Jože
Pogaèar na novo opremil notranjost hiše in spet odprl gostinski lokal Gostilnica imenovan. Uredil je majhen, s trto obrasel vrt in prostor kjer so
lahko ob glasbi z gramofonskih plošè tudi zaplesali .Posebno prijetno je bila
urejena kmeèka soba. Stene so krasili unikatno narejeni krožniki in kovane
luèke, manjkala ni niti kmeèka peè. V toèilnici so imeli biljard, kart pa v tej
gostilni niso smeli igrati. Ob nedeljah so postregli z«rajželcovo potico« in
peèenko. Kasneje , ko je v hišo prišla mlada gospodinja, je postregla z dobrim
golažem, vampi, jetrci, » pohano kuro« in domaèimi krofi, vèasih tudi z
»buhtelni«. Gostilno so po smrti Jožeta Pogaèarja kmalu zaprli.

Radomeljsko ogledalo

Kovaèkov mlin
na Hudem pri Radomljah

Modrova gostilna
Na »zgornem koncu« vasi je bila Modrova gostilna. Rudolf Lenèek je sezidal
hišo, v kateri je danes gostišèe »Zlata kaplja«.
Okoli leta 1925 jo je prodal Francu Kaplji, ki jo je dokonèal in najprej odprl
trgovino, kasneje še gostilno. V trgovini je za nakupe domaèinov veljal
poseben režim; zneske so vpisovali v posebno knjižico, dolžni znesek pa je
enkrat na mesec poravnal gospodar, ki je zelo natanèno preveril, kaj so ženske
kupovale. Razen za nujne potrebšèine (olje, sladkor, petrolej, vžigalice, sol,
cikorija ), kmeèke gospodinje niso smele zapravljati. Po smrti Franca Kaplje
je obrt vodila njegova žena Katarina, kasneje pa je bdr prevzel njen sin Franci
Kaplja.
Trgovino so zaprli kmalu po 2. svetovni vojni, gostilno pa približno leta
1956.
O starih gostilnah v Radomljah bi se dalo še marsikaj napisati, v tistih èasih
ni bilo dosti druge zabave in v gostilnah so se dogajale zanimive stvari ter
nastajale dobre in slabe zgodbe.
Pri pisanju so mi pomagali; Majda Škerjanc, Ivan in Manca Kralj ,ter Ivan in
Ivanka Nastran, ki se vseh teh gostiln še dobro spominjajo.

Kovaèkov mlin na Hudem je tehnièna kulturna dedišèina, zašèitena s strani
Kranjskega zavoda za varstvo Kulturne dedišèine. Mlin je še eden redkih v
okolici, ki ima v celoti ohranjeno notranjo opremo mlinskih prostorov s
šestimi mlinskimi kamni in stopami, ter z ohranjeno posodobitvijo v valjèni
mlin. Nekoè je v njem veselo in delavno »ropotalo« in mlin ni sameval, tako
kot danes, ko se v njem sliši le Mlinšèica, kako »žubori«…
Kovaèkov mlin je po ustnem izroèilu dobil ime po kovaèiji, ki je obratovala
že pred mletjem žita. Mlin je v franciscejskem katastru omenjen že leta 1825.
Takrat sta bili v naèrtu vrisani dve vodni kolesi, leta 1868 pa je bila v
zemljiški knjigi na desni strani Mlinšèice vrisana tudi žaga. V zapisih je kot
prvi lastnik leta 1853 vpisan Andrej Koèar, ki je omenjen tudi v sporih s
takratno oblastjo zaradi vodnega jeza, zapisano je, da je moral na svoje
stroške popraviti jez in poravnati sodne stroške. Naslednji omenjeni mlinar
je bil Rudolf Schnabel. Mlinar Gašper Marinšek in njegova žena sta mlin
kupila leta 1910. Nato je postal lastnik mlina Alojz Zajc, po njem naslednji
mlinar je bil Ivan Jerman, ki pa je moral zaradi gospodarskih težav mlin
prodati za 150.000 dinarjev. Mlin je kupil Franc Pirc, ki je že prej v mlinu
mlel. Od takrat je mlin v lasti rodbine Pirc. Mlin je ustavil svoja kolesa
zadnjemu mlinarju Ludviku Pircu leta 1989, ko se je pokvarila turbina, od
takrat mlin ne melje veè.

Veronika Pogaèar

Druga borza rastlin
Po lanskoletni uspešni in med Radomljani dobro sprejeti borzi rastlin, so
èlani Turistiènega društva Radomlje, 9. novembra 2012, organizirali že
drugo borzo rastlin. Tokrat je bilo na stojnicah poleg okrasnih rož moè najti
tudi zelišèa, dišavnice in sobne rastline. V primerjavi z lansko, je letošnjo
borzo obiskalo veliko veèje število obiskovalcev. Rastline, ki so se èez leto
razrasle po naših vrtovih in jih je bilo potrebno odstraniti, niso šle v smeti in
na kompost, temveè so dobile nove domove, kjer bodo prihodnje leto
razveseljevale nove lastnike.

V TD Radomlje so se zaradi dobrega odziva odloèili, da bo borza postala
vsakoletni projekt in tako jo lahko prièakujemo tudi v prihodnji jeseni.

Kovaèkov mlin je bil kmeèki mlin, ki je mlel pšenièno zrnje, jeèmen, oves in
ajdo. Po slednji je bil najbolj znan. Ajdovo moko so kupovali kmetje iz širne
okolice, celo iz Velike Lašne, Palovè, Stranj, Moravè, Trojan. V èasu, ko je
mlel na vso moè, je bilo v mlinu veè naprav, ki so poganjale eno vodno kolo s
premerom 5 metrov in 1,2 metra širokimi lopatami. V mlinu je bil dvojni
valjènik ali »valcen«, trije pari kamnov s pajklji, pšenar, šest stop, mlinski
stroj za zdrob, mlinska cilindrièna naprava, dva èistilnika žita in osem
elevatorjev - naprav z brezkonènim trakom za dvigovanje žita.
Kot sem že omenila, odkar so se je pokvarila turbina, mlin na melje veè,
ampak na žalost poèasi propada. Mlin bi potreboval obnovo strehe in
naprav, za kar pa bi bilo potrebno veliko finanènih sredstev. Obnova mlina
bi potekala pod okriljem Kranjskega zavoda za varstvo kulturne dedišèine,
da bi mlin ohranil svojo avtentiènost. Zavod je sicer leta 2006 Obèini
Domžale predlagal razglasitev mlina za kulturni spomenik lokalnega
pomena, da bi lastniku omogoèili možnosti za kandidaturo za pridobitev
finanènih sredstev za obnovo mlina. Žal predlog s strani Obèine ni bil
sprejet.
Trenutni lastnik, g. Ivan Pirc, mlina ne bo obnavljal, zato Kovaèkov mlin
èaka negotova prihodnost. Vendar ni vse tako èrno, morda prav z branjem
tega èlanka v kom prebudimo interes in voljo do ponovne »oživitve« tega
mlina na Hudem. Tako, kot je Franc Cerar zapisal v svoji knjigi, Ljudje ob
Radomeljski Mlinšèici: »Kako lepo bi bilo, èe bi Kovaèkov mlin postal
etnološki muzej…«

Katra Sonc

Mojca Pirc
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Uèenci OŠ Preserje
pri Radomljah so
povedali:
Ne živim v Preserjah niti v Radomljah. Sem
hodim v šolo in tu živi nekaj mojih prijateljev, s
katerimi se najveè družim. Med tednom se v teh
krajih zadržujem po pouku, medtem ko med
vikendi preživim veè èasa s prijatelji pri šoli, kjer
igramo košarko. Menim, da sta oba kraja lepo
urejena, vendar pogrešam kakšen park s
klopcami.

(Nina Oražem)
V Radomljah me skrbi predvsem problematika
drog. Opazil sem, da se zveèer preprodajalci in
uživalci drog pogosto zadržujejo pod mostom, na
šolskem igrišèu. To bi bilo potrebno spremeniti.

(Matevž Dodig)
V Radomljah mi je zelo všeè nogometno igrišèe
NK Radomlje. Pogrešam pa kak center za mlade,
kjer bi se družili, zabavali.
(Klemen Emeršiè)
V naših krajih pogrešam kakšne prireditve za
mlade – koncerte ipd. Mislim, da je premalo
poskrbljeno za nas, mlade.

(Nuša P. Hojnik)
Preserje pri Radomljah so mi všeè. Tako rekoè
imamo vse, kar nujno potrebujemo.

(Tine Zajc)
V Radomljah se s prijatelji družimo na nogometnem igrišèu, ki mi je zelo všeè. Všeè mi je, ker
niso velike, prav tako bi poudaril lepo urejeno pot
ob Kamniški Bistrici, škoda le, da ni veè stvari za
mlade.

(Janez Grašiè)
V Radomljah so mi všeè nov ploènik, saj je s tem
omogoèena veèja varnost, nogometno igrišèe in
bajer. Pogrešam še kakšno javno igrišèe, park –
skate park, kjer bi se mladi zadrževali. Za Preserje
menim, da so zelo nevaren kraj, ker nima urejenih
ploènikov, prav tako ni skoraj nièesar, da bi mi,
mladi, preživljali prosti èas.

(Kristina Cerar)
O Radomljah ne razmišljam veliko, èeprav tu
živim. Meni so všeè, ker so moj dom.

(Zala Tavèer)
Živim v bližini Radomelj, in sicer v Homcu. Všeè
so mi narava, polja, hribi, predvsem pa pot okoli
Homškega hriba in ob Kamniški Bistrici. V
Homcu pogrešam le trgovino.

(Andrej Sladiè)

Šolske novièke
Letošnje šolsko leto se je ponovno pestro zaèelo.
Tu je zbranih le nekaj utrinkov.
Mateja Jerina nas je uèila Sneguljèico. Doloèili
smo vloge: mamo, maèeho, Sneguljèico, živali,
drevesa, palèke, kraljevièa. Od zaèetka nas je bilo
strah, a potem smo premagali tremo. Tri tedne
smo imeli vaje. In uèiteljica nam je pomagala.
Zelo smo se trudili, da bi postali dobri. Imeli smo
zelo prijazno uèiteljico. Zelo smo bili veseli, da
bomo nastopali. Prijazna gospa nam je zašila
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kostume, nekatere pa smo prinesli sami. Na
nastop smo povabili starše, babice, dedke in
prijatelje.

(Brina in Neža Lièen, 2. b)

V tednu otroka smo uèenci
obiskali številne ekskurzije.
Bili smo na Koroškem v Avstriji,
na Dolenjskem in v Mariboru.
3. 10. 2012 smo se osmi razredi odpravili na
ekskurzijo. Obiskali smo rojstne kraje znanih
slovenskih pesnikov in pisateljev, ki so pisali v
èasu reformacije in realizma. Najprej smo si šli
ogledat domaèijo Josipa Jurèièa na Muljavi, nato
Levstikov rojstni kraj Spodnje Retje ter domaèijo
protestantskega pisca Primoža Trubarja, ki je
napisal prvi dve slovenski knjigi. Na koncu smo si
ogledali grad Turjak, ki je omenjen že v Prešernovi
Turjaški Rozamundi.
Ekskurzija je bila poucna in zanimiva, všec pa so
mi bile tudi predstave sošolcev na posamezni
domaciji.

(Nina Grum)
Uèitelji in uèenci OŠ Preserje pri Radomljah smo
se 8. 10. 2012 odpravili raziskovat zibelko našega
jezika. Prva postaja je bila Ziljska Bistrica, kjer
smo si v Stari pošti ogledali film o življenju
zamejcev in njihove tradicionalne obièaje –
štehvanje ter cerkvico sv. Martina. Po kratki vožnji do Celovca smo se seznanili z delovanjem
Mohorjeve družbe, vodiè pa nas je seznanil z
legendami o nastanku Vrbskega jezera, o celovškem zmaju … Zelo mi je bila všeè Deželna palaèa
in dvorana grbov s knežjim kamnom. Na
Gosposvetskem polju smo si ogledali vojvodski
prestol in cerkev Gospe Svete. Po celodnevnem
doživetju sem spoznala, da sem ponosna, ker sem
Slovenka.

(Nuša P. Hojnik)
V torek, 9. 10. 2012, se je na šoli odvijalo tekmovanje v badmintonu za dekleta 8. in 9. razredov.
Tekmovalo je 13 uèenk. Pred zaèetkom tekmovanja nam je uèiteljica športne vzgoje Olga Šraj
Kristan razložila pravila toèkovanja in pravila
igre. Sama sem se pomirila s petimi uèenkami.
Sreèa ni bila na moji strani, saj sem izgubila dve
igri in pristala na nehvaležnem èetrtem mestu.
Zmagala je uèenka 9. c-razreda Sabina Narobe.

Upam, da se uvrstim na regijsko tekmovanje. To
je bila zame še ena dobra izkušnja.

(Kristina Cerar)

Izlet nadarjenih uèencev
v Posoèje
Oktobrskega vikenda smo se nadarjeni uèenci
odpravili na raziskovanje naše zgodovine in
naravnih lepot Posoèja.
V petek, 5. 10. 2012, smo si ogledali kobariški muzej 1. svetovne vojne, muzej na prostem na
Kolovratu in italijansko kostnico. Po dobro prespani noèi v domu Triglavska roža smo se zgodaj
zjutraj odpeljali v Bavšico. Od doma smo se peš
odpravili do trdnjave Kluže in si ogledali
predstavo Kulturnega društva 1313. V popoldanskem èasu smo se družili, spoznavali okolico
in prebivalce. Zveèer smo ob tabornem ognju
pekli hrenovke in krompirèek.
Naslednji dan smo se odpravili po dolini Trente,
si ogledali vse znamenitosti ter se povzpeli na Vršiè.
Po zanimivem vikendu, polnem novih izkušenj in
spoznanj, smo se odpravili domov.

(Mojca Cerar, Lara Koselj, Hana Moènik)
Ob mednarodnem dnevu starejših smo se
predstavniki Šolske skupnosti z mentorico Tanjo
Kastelic odloèili, da obišèemo oskrbovance v
Domu upokojencev Domžale. Zraven smo povabili še nadarjene uèence, ki so za njih pripravili
pester glasbeni program. Oskrbovance smo
obdarili z darilci, z njimi poklepetali in jim zaželeli
veliko zdravja, veselja in lepih trenutkov. Pravijo,
da glasba povezuje, in tudi mi smo preprièani, da
nas je glasba povezala ter da smo jim polepšali
dan. Ta dan smo uèenci spoznali, da je Dom
upokojencev Domžale res prijazen dom srènih
ljudi. Nismo pa pozabili na oskrbovance v Domu
poèitka v Mengšu in v Domu starejših obèanov v
Kamniku, saj smo jim pisali vošèilnici z lepimi
željami, obiskali pa jih bomo v decembru.

Predstavniki Šolske skupnosti
Mednarodni dan hrane smo obeležili z zbiranjem
doma pripravljene konzervirane hrane, ki smo jo
podarili Varnim hišam in s tem pomagali pomoèi
potrebnim.

Tanja Kastelic
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Letošnji utrinki
iz Vrtca Mlinèek
Poletje in lepo vreme nas je kar samo vabilo k igram na prostem. Pogovarjali
smo se o morju, prepevali smo pesmice, veliko smo risali, eksperimentirali
smo z vodo in igra na Mlinckovi plaži je otrokom nudila veliko užitkov.
Ustvarjanje z barvami in materiali so nas v drugem delu meseca odpeljali
med indijance in gusarje, ob popotovanju po skrivnih otokih, pa smo našli
tudi skalne miške in njihov zaklad. September nas je pricakal z vsemi svojimi
cari. Najprej je bilo nekaj toplih dni, kasneje pa nas je spomnil, da se bliža
jesen. Klopotci so se zavrteli hitreje, otroci pa so kot listki v vetru prihiteli v
vrtec. Prišli so otroci, ki že dalj casa hodijo v vrtec, pa tudi novi otroci. Vsi so
vedoželjni in komaj cakajo, da se vsak dan srecajo s svojimi prijatelji in se z
njimi igrajo. Oktober v Mlincku je bil pester. Ob tednu otroka smo priceli z
izvajanjem obogatitvenih dejavnosti: Biba pleše, Hip hop, V svetu ljudskih
slovenskih pravljic in Murncki. Skupaj s starši smo odšli na jesenski izlet na
Mengeško koco; v dopoldanskem casu pa tam izvedli tudi Mlinckov jesenski
kros v sodelovanju z vrtcem Kekec. Ob mesecu požarne varnosti so nas
obiskali gasilci, izvedli smo tudi evakuacijsko vajo skupaj z gasilci PGD
Radomlje, katerim se iskreno zahvaljujemo.

Zdaj pa se pridno pripravljamo na praznicni december, ki nam bo pricaral
veliko carobnih stvari in dogodkov, eden od teh bo Mlinckov sejem v naši
enoti, na katerega vas vljudno vabimo in sicer 5.12.2012 od 8.00 do 16.00.
Tradicija našega Mlincka nam narekuje, da povabimo medse tudi babice in
dedke otrok. Tudi letos jih bomo povabili. Skupaj s svojimi vnucki se bodo
poigrali z razlicnimi igracami, ki jih imamo v skupinah. V mesecu kulture se
bomo srecali z glasbeniki, ki nam bodo predstavili razlicne inštrumente, z
obiskom pa nas bo razveselila tudi pravljicarka. Tudi na pust ne bomo
pozabili in ga bomo otrokom priredili v dopoldanskem casu, cesar se otroci
zelo razveselijo. Otroci si bodo v osnovni šoli ogledali knjižnico, kjer jim bo
gospa Amanda pripravila pravljicno urico. Ob Kamniški Bistrici bomo
pridno raziskovali naravo, veckrat pa bomo odšli tudi k bajerju Crnelo in na
Homški hrib. Pozdrav pomladi bomo praznovali skupaj s starši. V sklopu
Vrtca Domžale bomo pripravili športni dan za starše in otroke vseh enot
Vrtca Domžale. Tudi na kulturo nismo pozabili. Ogledali si bomo 5
abonmajskih predstav v Kulturnem domu Radomlje, ki nam vsa leta prijazno
in brezplacno pripravlja dvorano.

Zahvaljujemo se vsem, ki vsa leta prijazno sodelujejo z nami in nam nudijo
mnogo možnosti pri spoznavanju domacega okolja.

Mlinckovi

V Vrtcu Kekec skrbimo za
èisto in urejeno okolje
V preteklem letu sta v Vrtcu Kekec poleg ostalih potekala dva projekta preko
katerih smo se trudili za urejeno in cisto okolje v vrtcu in okoli njega.
Projekta sta nadgradnja ekoloških projektov iz prejšnjih let.
Otroci so se v mlajših skupinah navajali, v starejših pa utrjevali locevanje
odpadkov, varcevanje z energijo in s sredstvi. Poskušali smo jim približati
skrb za urejenost igralnic, igrišca in okolice.
V vseh igralnicah smo dobili nove koše za odpadke, ki smo jih ustrezno
barvno opremili. Bio-odpadke v koše z rjavimi nalepkami, v koše z modrimi
nalepkami papir, v koše z rumenimi nalepkami embalažo, ter v koše s crnimi
nalepkami ostale odpadke. Tako so naši koši v enakih barvah kot smetnjaki
pri vrtcu in na ekoloških otokih. Napolnjene koše za papir so otroci ob
spremstvu vzgojiteljice odnašali v zabojnik v bližini vrtca in uživali, kadar so
papir v zabojnik metali sami.

Otroke smo vsak dan navajali na pravilno ekološko obnašanje v igralnicah:
malo mila, zapiranje vode, en papir za brisanje rok, pri risanju porišemo obe
strani papirja….Zelo se trudimo, da zberemo veliko odpadnega materiala,
ga predelamo in uporabimo za igro in likovno ustvarjanje.
V mesecu marcu smo se že tretje leto pridružili akciji »Ocistimo Radomlje«.
Akcija je potekala v petek, 23.3.2012 dopoldne. Mlajši otroci so ocistili
igrišce, starejši pa okolico vrtca.
Vsak teden imamo v naši enoti delovno akcijo. Takrat skupaj z otroki
uredimo igrišce in igralnice. Otroci zelo radi pometajo, grabijo, pobirajo
smeti in kamenje. Uživajo pri brisanje prahu v igralnicah, umivanju in
cišcenju igrac. Poskrbeli smo, da imajo manjše metle, smetišnice in grablje, s
katerimi lažje delajo. S tem jim privzgajamo osnovne delovne navade, kar pa
ni težko, saj pri tem radi sodelujejo.
V vrtcu Kekec se zavedamo, da je cisto in urejeno okolje vrednota, za katero
se moramo potruditi.

Kekceve
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NK Radomlje v letu 2012
Intervju s predsednikom kluba g. Matjažem Marinšek
G. Marinšek, na skupšèini NK Radomlje, v
zaèetku tega leta, so vam èlani društva
soglasno izkazali podporo in vas še enkrat
izvolili za predsednika kluba. To je verjetno
priznanje in obveza za naprej.
Vsekakor gre za oboje. Najprej bi se rad zahvalil
za podporo in za sodelovanje vsem, ki ste
soustvarjali nogometno zgodbo v Radomljah.
Veliko mi pomeni, da so ljudje zadovoljni s tem,
kar delamo v klubu in ravno to me je preprièalo,
da sem še enkrat sprejel ta izziv. Zavedam se, da
bo ta mandat veliko težji in da bomo morali biti
pravi èarovniki, èe bomo želeli nadaljevati s
takšnim tempom, kot smo to poèeli v preteklih
petih letih. Po drugi strani pa sem preprièan, da
smo zgradili zdrave in moène temelje, na katerih
se zgodba lahko nadaljuje. Poèutim se
odgovornega do vseh trenerjev, igralcev, staršev
in navijaèev, da tudi v teh èasih, ki bodo še težji,
ne vržemo puške v koruzo. Gremo naprej in
preprièan sem, da še nismo rekli zadnje besede.

Nov mandat verjetno prinaša tudi drugaène
poglede in mogoèe nove smernice razvoja.
Katere so nove (stare) usmeritve na katerih
boste delali v bodoèe?
Zdi se mi, da bo v prihajajoèih letih najbolj
pomembno to, da se bomo znali prilagoditi
novim razmeram in da bomo v prvi vrsti
poskrbeli, da bo klub preživel v težki ekonomski
situaciji v kateri smo se znašli. Usmeritve pa
ostajajo zelo podobne tistim, ki smo jih
postavljali pred leti, ko smo zaèenjali to zgodbo.
Prva prioriteta ostaja mladinska šola NK
Radomlje, kajti prav dobro delo z mladimi je
osnova, na kateri bomo gradili tudi v bodoèe. Za
naju z Metodom je najveèje veselje gledati male
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nadebudneže, kako zadovoljni prihajajo v
športni park, se družijo, zabavajo in
požrtvovalno igrajo za naš klub. Želim si, da bi v
prihodnje èim veè teh fantov igralo v prvi ekipi in
preprièan sem, da delamo tako dobro, da bo
naša prva ekipa lahko nadaljevala z uspehi, ki so
uspeli današnji generaciji. Druga usmeritev je
ženski nogomet, ki ima lepo prihodnost in
preprièan sem, da bomo v prihodnjih letih krojili
vrh slovenskega ženskega nogometa. Seveda pa
bi radi naredili korak naprej tudi glede
infrastrukture. Nujno potrebujemo objekt, v
katerem bi bile nove garderobe, klubski prostori
in pokrita tribuna, ki bi gledalcem ponudila veè
užitkov ob spremljanju tekem. Razmišljamo tudi
o pokritem objektu, ki bi nam omogoèil
nemoteno vadbo tudi pozimi.

Leto 2011 se izteka. Kako ste kot najbolj
odgovorni zadovoljni z delovanjem in
rezultati NK Radomlje v tem letu?

Za nami je razgibano in pestro leto. Veliko se je
dogajalo in ko potegnemo èrto, moramo biti
zadovoljni. Èlanska ekipa je v 2. SNL zasedla
odlièno 5. mesto, kar je veliko veè od
prièakovanega in lahko samo èestitamo trenerju
Asadu Aliloviæu, igralcem, navijaèem in vsem, ki
delajo v klubu. Biti med 15 najboljših
nogometnih klubov v Sloveniji, je za Radomlje
izjemen dosežek in kako težko ga bo ponoviti,
vidimo že v novi sezoni, v kateri jesenski del
konèujemo na osmem mestu.
Dobro pa smo delali tudi na drugih podroèjih.
Postavili smo temelje ženskega nogometa v
Radomljah in še okrepili delovanje mladinske
nogometne šole. Danes nogomet v Radomljah
igra veè kot 300 igralcev in igralk in po podatkih

nogometne organizacije, smo v letošnjem letu
postali klub z najveèjim številom uradno
registriranih igralcev.

V mesecu maju ste že tretjiè organizirali
enega najveèjih turnirjev za mlade
nogometaše Cordial Cup. Kako je s tem
turnirjem v prihodnjem letu? Ali planirate še
kakšne podobne aktivnosti mladinske
nogometne šole?
Vesel sem, da je ta turnir postal najveèji
enodnevni dogodek za mlade nogometaše v
Sloveniji. Letos smo imeli veè kot 750
sodelujoèih igralcev (56 ekip). Lastniki licence so
bili z vsemi turnirji, ki smo jih do sedaj
organizirali v Radomljah, izredno zadovoljni,
tako da bomo turnirje organizirali tudi v bodoèe.
S tem bomo zagotovili, da bo vsako leto ena
generacija naših otrok potovala na zakljuèni
turnir v Avstrijo. Letos smo prijavili selekcijo
U10 in preprièan sem, da bodo tako otroci, kot
starši doživeli nepozaben vikend na tirolskem.
Cordial Cup postaja blagovna znamka in za
turnir prihodnje leto (spet v zaèetku maja) se je
že prijavila tudi ekipa iz Romunije. Verjamem, da
lahko naredimo zgodbo, ki bo pritegnila ekipe iz
celotne jugovzhodne Evrope.
Seveda pa to ne bodo edini turnirji, ki jih bomo
priredili v Radomljah. Vsaka selekcija bo
organizirala najmanj po en turnir (razpored
turnirjev lahko vidite v koledarju našega biltena).
Podobno kot letos, bomo tudi v prihodnjem letu
(v zaèetku poèitnic) organizirali nogometni
tabor, na katerem bo nogomet le ena od vsebin
tabora.
Kako vidite razvoj nogometa v Sloveniji.
Štadioni so prazni, polovica prve lige komaj
izplaèuje minimalne plaèe igralcem,
reprezentanci ne gre…
Zelo dobro vprašanje. Mislim, da ima
nogometna zveza veliko izzivov. Ko smo se
lansko leto uvrstili v drugo ligo, smo za nagrado
dobili položnico z višjo kotizacijo za igranje v
višjem rangu tekmovanja in skoraj podvojene
sodniške stroške. Biti prvi, je bilo sicer lepo,
ampak v finanènem smislu je vse skupaj prineslo
precej višje stroške. Za igranje v drugih ligah
(èlani, mladinci in kadeti) NK Radomlje ne dobi
nobenih prispevkov NZS. Prav tako smo
verjetno edini klub, ki od zveze ni dobil enega
evra za izgradnjo igrišèa z umetno travo. Jasno
mi je, da tudi na zvezi ne cvetijo rožice, ampak
nujno bi bilo potrebno postaviti pravila igre in
spremeniti sistem nagrajevanja klubov. NZS
preprosto mora najti sponzorja lige, zaèeti s
trženjem televizijskih pravic in drugaèno
razdelitvijo prihodkov od športnih stav. Klubi
enostavno vedno težje preživimo in te priložnosti
bi zveza morala izkoristiti.
Ekonomska situacija v Sloveniji je težka.
Denarja za šport je vedno manj. Kaj je v
finanènem smislu prinesla druga liga in kako
naprej? Predpostavljam, da je sponzorskega
denarja vedno manj.
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Prav imate. Sponzorskega denarja in donatorjev
bo vedno manj. Najprej bo potrebno zagotoviti,
da trošimo manj, kot je na razpolago in da bomo
znali postavljati prave prioritete pri porabljanju
razpoložljivih sredstev. Morali se bomo nauèiti,
kaj je tržna vrednost in kako postati zanimiv za
oglaševalce, ki vidijo interes v dogodkih, ki jih
organiziramo v našem Športnem parku.
Prièakovati, da ti bo nekdo kar nekaj dal je
preživeto in treba se bo nauèiti kako zaslužiti s
svojo dejavnostjo. Verjamem, da bomo z dobrim
delom z mladimi lahko naredili kakšnega igralca,
ki mu bo uspelo tudi v mednarodnem merilu.

predvsem domaèi fantje. Kako je s tem
projektom?
Moram reèi, da se v tem projektu še malo lovimo.
Mogoèe smo si postavili preveè ambiciozen cilj
in želeli malo na silo priti v prvo MNZ ligo.
Vsekakor se bomo temeljito pogovorili z vsemi
deležniki in sprejeli pravo odloèitev kako naprej.
Še vedno mislim, da moramo imeti svojo ekipo,
kajti sicer premnogi mladi fantje prenehajo igrati
nogomet in vsa leta treniranja so izgubljena.
Moti pa me, da nekateri fantje, ki so na pragu
prve enajsterice naše prve ekipe, ne vidijo
pravega izziva igrati za drugo ekipo.

V letošnji sezoni ste zaèeli nastopati tudi z
drugo èlansko ekipo v kateri naj bi bili

Gospod Marinšek – kaj bi za konec sporoèili
prijateljem nogometa v Radomljah?

Vsem prijateljem nogometa bi se še enkrat rad
zahvalil za vso pomoè in podporo, ki sem jo
užival v preteklih letih. Zelo sem ponosen na
trenersko ekipo NK Radomlje, ki je po vseh
merilih popolnoma konkurenèna vsakemu
prvoligaškemu klubu. Moram pohvaliti naše
navijaèe. Navijanje, kot so ga uprizorili na
derbiju proti Dobu je bilo nekaj posebnega in
mislim, da so Mlinarji med najboljšimi
navijaškimi skupinami v Sloveniji. Ponosen sem
tudi na dejstvo, da skoraj 300 mladih ljudi
kvalitetno preživlja prosti èas in se tudi zaradi
nogometa razvija v boljše osebnosti. Preprièan
sem, da bomo znali stopiti skupaj in preživeti.
Imamo dobro osnovo in predvsem ljudi, ki imajo
radi nogomet.

B. Pavliè
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NAŠA DRUŠTVA
Turistièno društvo Radomlje
– predstavitev dela v letu 2012
Vsako društvo ima nekaj posameznikov, ki držijo tri vogale hiše. Tudi letos
je bilo pri nas tako. Igor, Katra, Zlatka, Marjan, Dominik in Aco so bili naši
najbolj aktivni èlani. Leto smo zaèeli s pomladanskim urejanjem
društvenega prostora in odstranjevanjem invazivnih rastlin.

Julij sta zaznamovala piknik in postavitev INFO table v centru Radomelj.
Veèletno naèrtovanje se je uspešno uresnièilo. Vsak dan lahko opazimo
obiskovalca, ki postoji pred tablo in si ogleduje zemljevid kraja. Ne smemo
pozabiti postavitve cvetliènih korit na rondo. Dve smo financirali mi, dve pa
krajevna skupnost. Trikrat smo pokosili zelenico pri INFO tabli in tako
izpolnili, kar imamo zapisano v najemni pogodbi za postavitev table.
Sledil je jesenski izlet v Goriška Brda in kostanjev piknik. Zbralo se nas je za
cel avtobus, pa tudi kostanja naslednji teden na pikniku, smo pojedli kar
osem kilogramov. Èakata nas še Veseli december in naše društveno glasilo.
Stojnic bo letos veè, pa tudi program bo obširnejši. Obeta sem nam
prižiganje luèk na novoletni jelki.
Gledati moramo naprej in za leto 2013 vemo samo to, da nas èaka še veè
prostovoljnega dela. S tem bomo nadomestili finanèno razliko iz prejšnjih
let debelih krav. Seveda ne smemo pozabiti na naše èlane. Upamo, da se bo
povpreèna aktivnost èlanov poveèala, povpreèna starost pa zmanjšala.

Vsi, katerim ni vseeno, vabljeni v naše
Turistièno društvo Radomlje!
Peter Zvonc
Predsednik TD Radomlje

Taborniki
Rodu mlinskih kamnov
Projekt uspešno poteka že tri leta, kar dokazuje tudi vsakoletna finanèna
podpora domžalske obèine. Društveni prostor na produ v Škrjanèevem
hoèemo razviti v nekaj veè. Lahko je uèilnica na prostem, fitnes v naravi ali
pa samo piknik prostor. Tudi sosedom, igralcem tenisa in odbojkarjem, je
všeè urejena okolica. Probleme imamo samo z neodgovornimi
posamezniki, ki po in med uporabo prostora meèejo smeti, kamor paè
padejo. Letos imamo namen postaviti še par dodatnih košev, ki bodo
mogoèe izboljšali urejenost prostora.

Taborniki delujejo v Radomljah že veè kot trideset let in v tem èasu je rod
preživel že marsikatera valovanja. Trenutno imamo šest vodov s
pripadajoèimi vodniki in vodstvo, ki ima organizacijske naloge.
Taborniki smo že od nekdaj 'tisti s šotori', si pa le redki vzamejo èas, da
spoznajo vse druge zanimive in èisto taborniške dejavnosti, ki se jih
lotevamo. Naš rod jeseni organizira kostanjev piknik, kjer nas poleg
kostanja spremljajo še igre, pozimi pa èajanko, kjer se gostimo s piškoti, in
božièno tombolo ter zimovanje. Tam nastajajo snežaki, snežni angelèki in
celo ples pustnih mask. Poleti pa se šele zares pritaknemo naših zvestih
šotorov in se odpravimo na pravi tabor.
Biti tabornik je veè kot le postaviti šotor na nakljuènem polju in tam preležati
teden dni. Postavljanje šotorov je šele zaèetek taborniških znanj. Taborniki
RMK znamo tudi »fucljati« vozle in vezalke, postaviti bivak, uporabiti
kompas, postaviti tu pa tam kakšen pionirski objekt, postaviti pagodo ali
piramido, streljati z lokom, najti najlepše skrite kotièke narave in se, sveda,
zabavati.
Biti tabornik pomeni tudi biti ponoèi na straži in zvesto èuvati zastavo in
istoèasno s prijateljem deliti èokolado, pomiti vodniku krožnik po kosilu, ker
vidiš, da ima veliko dela. To pomeni peti ob ognju v spremstvu zvezd, hoditi
na pohode ter raziskovanja. Pomeni razumeti naravo in znati z njo živeti v
popolni slogi. Biti tabornik je iti na orientacijo, se vèasih izgubiti preden
najdeš pot. To pomeni sprejeti izziv, tako noèni pohodi niso veè težava. Biti
tabornik je èista sreèa.

Pred razliènimi obletnicami smo urejali spominska obeležja in sicer pred
KD Radomlje, v Križkarjevih smrekicah, pri mostu èez Bistrico in
spominsko obeležje na pokopališèu. Prav tako smo v èasu obvoza oèistili
zanemarjeni turistièni kozolèek v Hudem.

Tako naš rod pridno dela, se širi in vzpenja z vedno novimi idejami in
naèini, pa je nekako še zmeraj isti rod, tak kot na zaèetku, saj ga še vedno
sestavljajo in ga bodo sestavljali taborniki v polnem pomenu besede.

Tina Jerman
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NAŠA DRUŠTVA
Likovno društvo Senožeti
Letos je minilo 11 let od našega nastanka. Ni ravno dolga doba, smo pa v tem
èasu prehodili strmo pot od prvih negotovih zaèetkov do sedanjega uteèenega
dela, ki obsega vsakotedenske redne vaje, predavanja, izobraževanje ob
obiskih razstav doma in v tujini. Vsako leto priredimo tudi 4 do 5 razstav v
galeriji Dom v Kulturnem domu, od tega se predstavita dva èlana društva z
veliko smostojno razstavo, ostale pa so društvene.

V decembru letos se bo s samostojno pregledno razstavo predstavila naša
kolegica JELKA MORAVEC – ELA, ki ustvarja že veè kot deset let, predvsem
ima rada moène barvne kontraste in abstraktno likovno govorico.
Spomladi se bo s samostojno razstavo prviè predstavil naš najmlajši èlan,
študent JAN BERNOT iz Radomelj, glede na njegovo ustvarjalno moè nas bo
nedvomno presenetil.
V prvih mesecih novega leta bomo predstavili dela, ki so nastala na poletni
likovni koloniji v italijanski Umbriji. V koloniji, ki jo je vodil naš mentor
akad.slikar Janez Zalaznik, so bili poleg naših èlanov tudi likovniki iz
Maribora, Trbovelj in Logatca. Z nami je bilo prviè tokrat tudi nekaj
fotografov. V marcu predvidevamo razstavo del, nastalih na jesenski likovni
koloniji v Prlekiji. To je pokrajina, ki nas je s svojo lepoto presenetila in
upamo, da bodo to prevzetost in zaèaranost odražala tudi naša dela.
Ob koncu šolskega leta bo sledila še pregledna razstava, kjer bomo pokazali
tisto, kar smo v vseh mesecih ustvarili v ateljeju.
V letu 2012 smo bili prejemniki obèinske nagrade za ustvarjalno delo.
»Društvo se je razvilo v prepoznavno znamko in sistem, ki združuje skoraj
šestdeset ustvarjalcev in ustvarjalk, ki s slikarskimi kolonijami, strokovnimi
ekskurzijami, predvsem pa razstavami, lepšajo svoje življenje in življenje vseh,
ki imajo njihovo likovno ustvarjalnost radi.«, so na obèini Domžale zapisali v
utemeljitev nagrade, ki smo jo bili zelo veseli. Dobili smo tudi posebno
priznanje Javnega sklada Republike Slovenije za »izjemne uspehe, dosežene
predvsem z naèinom dela in stalnim izobraževanjem ter kvalitetnim
mentorskim vodstvom«, so v priznanju navedli na JSKD za kulturne
dejavnosti v Ljubljani.

Ko v nošo se odenem in o
peèi in petelinèkovi vezavi
Peèa je žensko pokrivalo. Žene vseh družbenih plasti so jo nosile že od
poznega srednjega veka dalje. Na glavo so jo polagale na razliène naèine.
Odvisno je bilo od družbenega položaja, od obdobja v katerem so živele, od
letnega èasa in tudi od tega ali so jo nosile za pražnjo ali vsakdanjo priložnost.
Velik pomen je peèa dobila od sredine 19. stoletja dalje, posebno v èasu
razvoja "èrne noše". Tedaj se je uveljavil poseben naèin zavezovanja, ki ga
veèina pozna pod imenom "petelinèkova vezava" oziroma zavezovanje na
petelina. V našem okolju pa se je uveljavilo zavezovanje na "rožo".
Na letošnjih Dnevih narodnih noš v Kamniku je bila rdeèa nit prireditve "peèa
in njena petelinèkova vezava". Izkazalo se je, da je peèa vedno bolj priljubljeno
pokrivalo, ki sodi ne samo k "èrni noši", temveè tudi h "gorenjski noši".
Na eni od prireditev so folkloristi Akademske plesne skupine France Marolt
prikazali plese razliènih pokrajin , znaèilne noše ter pokrivala, ki sodijo
poleg. V svoje nastope so
vpletli tudi nateèaj za najlepšo
peèo, ki so se je udeležile
lastnice lepih noš in še lepših
peè. Namen te prireditve je bil,
po besedah dr. Bojana Knifica
iz Javnega sklada za kulturne
dejavnosti RS, spodbuditi
posameznike in društva, da se
posvetijo peèi in njeni vezavi.
Meseca oktobra nas je na
povabilo TD Radomlje dr.
Bojan Knific obiskal v
Radomljah. Ogledali smo si
nekaj posebno lepih primerkov
noš, peè in avbic, ki jih hranijo
naši krajani.
Upam, da bomo vse to lahko
pokazali na priložnostni
razstavi, ki naj bi jo postavilo
TD ob prireditvah posveèenih
660 letnici prve omembe
Radomelj prihodnje leto.

Veronika Pogaèar

»Mala avbica«
»Mala avbica« je po mnenju dr. Bojana Knifica iz prve polovice 18.
stoletja, zlato vezena èipka s svilenimi všitki. Izvira iz Slovenske Koroške,
lastnica jo je dobila v dar od sorodnice, ki je bila poroèena na g radu
Srebrnièe pri Dolenjskih Toplicah.

Stalno razstavljamo v Hotelu Ambient Domžale, v
prostorih Obèine Kamnik, v avli CÈN v Domžalah ter
obèasno v Zdravilišèu Topolšèica.

Veè o nas lahko najdete na internetni strani: www.senozeti.si
Danica Šraj, predsednica društva

Razstava Ele Moravec
Èlanica Likovnega društva Senožeti Radomlje ELA MORAVEC
se v decembru predstavlja s samostojno likovno razstavo, katere
otvoritev bo 7. 12. 2012 ob 18. uri. Ogled je mogoè do 20. 12. 2012 in
sicer v torek, sredo in èetrtek od 16. do 18. ure, v soboto in nedeljo
pa od 15. do 17.ure v Galeriji DOM Radomlje. Vabljeni!
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NAŠA DRUŠTVA
Prostovoljno gasilsko
društvo Radomlje
»Na pomoè«
Leto je hitro minilo in zopet se vam oglašamo iz gasilskih vrst, da vam na
kratko predstavimo delovanje našega društva v iztekajocem se letu. Mesec po
novoletnih praznikih so se zacele priprave na letni Obcni zbor društva, ki smo
ga imeli v soboto, 11. 02. 2012 v prostorih gasilskega doma.

smem pozabiti omeniti naših veteranov, ki so dejavni tako na tekmovanjih kot
tudi pri delu v domu in na prireditvah. S svojimi nasveti in izkušnjami so
nepogrešljivi za obstoj društva.
Z letošnjim letom se izteka petletni mandat trenutnega vodstva v našem
društvu, kar pomeni, da bodo nekatere funkcije drugo leto prevzeli novi èlani,
seveda v kolikor bo to potrebno. Kljub temu upamo, da smo velik del
zaèrtanega plana uresnièili v tem mandatu z nabavo novega tovornjaka,
kombija in prikolice ter ostalimi pridobitvami.
Težko je strniti vse pretekle in bodoèe aktivnosti na kos papirja, zato vas
vabimo, da nas obišèete v gasilskem domu, kjer vam bomo z veseljem
razkazali naš dom, vozila in opremo.
Tudi letos bi se vnaprej zahvalili za prispevke, ki nam jih boste namenili, ko
vas bomo obiskali z gasilskimi koledarji in vam obljubimo, da jih bomo
ustrezno unovèili za opremo in delovanje našega društva.

Na pomoè !
za PGD Radomlje
poveljnik, Jani Grat
Vesele Božiène praznike in vse dobro v letu 2013
vam želi Prostovoljno gasilsko društvo Radomlje

Teniški klub Radomlje
V letu 2012 se je v našem teniškem klubu veliko dogajalo. Od igranja
tenisa v internih –klubskih ligah, organiziranja raznih odprtih
turnirjev, igranja 25-urnega tenisa, do dveh izletov naših èlanov,
postavitve otroških igral ter urejanja okolice.

Na zaèetku namenimo nekaj besed našim najmlajšim, saj so tudi v letošnjem
letu nanizali veè zelo dobrih uspehov na tekmovalnem podroèju. Obvezna je
bila udeležba na 5. regijskem veleslalomu na Sorici, kjer smo zasedli mesta do
deset. Na domaèem sektorskem kvizu Sektorja Radomlje smo tako rekoè
pometli s konkurenco in gladko osvojili prvo mesto. Uspehi so se nadaljevali
na obèinskem kvizu na Viru, kjer so bili mlajši pionirji odlièni drugi, mladinci
deseti. S tem so se mlajši pionirji (Maj Pergovnik, Žan Bolta, David Jeretina)
uvrstili na regijski kviz v Kamnik, kjer so zasedli s kanèkom smole še vedno
enkratno šesto mesto.
Obèinske orientacije v Rafolèah smo se 12.05.2012 udeležili samo z eno
ekipo, vendar vseeno dosegli prvo mesto, kar smo kasneje potrdili še na
regijskem tekmovanju, kjer smo zopet stali na najvišji stopnièki. V ponos mi je
bilo ponovno peljati ekipo na državno tekmovanje, ki je potekalo 15.09.2012 v
Žalcu. Ekipa v sestavi Maj Pergovnik, David Jeretina in Kristian Resanoviè
Kvas, pod mentorstvom Janija Grat, je med 32. ekipami osvojila odlièno 13.
mesto. Seveda smo tudi letos obiskali Tabor Libelièe, kjer smo se za teden dni
pustili razvajati vsak na svoj naèin.
Na operativnem podroèju smo glavno skrb namenili nabavi in opremljenosti
nove gasilske prikolice, ki smo jo sveèano prevzeli v nedeljo, 17.06.2012. Ob
tej priložnosti smo priredili tudi gasilsko veselico, na kateri nam je igral
ansambel Pegaz. Poleg nove prikolice smo nabavili skupaj z Gasilsko zvezo
Domžale tudi novo motorno èrpalko Rosenbauer Fox III, ki je zamenjala
obstojeèo iz leta 1968. Zahvala velja sponzorjem, Gasilski zvezi Domžale,
Krajevni skupnosti Radomlje ter vsem èlanom, ki so kakorkoli pomagali pri
nabavi gasilske prikolice z vso pripadajoèo opremo.
Gasilci smo sodelovali na vseh intervencijah, na katere smo bili poklicani. Žal
smo še vedno veèkrat nemoèni ob poplavah, ki so prizadele tudi naše konce,
vendar v manjšem obsegu, kot drugje po Sloveniji. Mnogo ljudi se še premalo
zaveda, kako so narasle reke lahko nevarne, še posebej za otroke. Otroci so
bili tudi tokrat na bregovih in mostovih ob zelo narasli Kamniški Bistrici, ne
zavedajoè se, da ti ob spolzkem terenu hitro zdrsne v vodo ali te zadene
plavajoèe drevo s svojimi vejami na mostu èez reko.
Tudi letos smo se izobraževali na raznih taktiènih vajah, na katerih se uèimo
prikazati dejansko reševanje v primeru resniène intervencije. Ena izmed
takšnih vaj je bila v oktobru na Kulturni dom Radomlje, kjer je sodeloval
Sektor Radomlje (Radomlje, Rova, Homec). V Oktobru – mesecu požarne
varnosti, smo imeli Dan odprtih vrat, kjer so nas obiskali otroci iz vrtcev
Mlinèek in Kekec. Pri izvedbi evakuvacije v vrtcu Kekec nas je ujela tudi
kamera RTV Slovenija skupaj s slonèkom Bansijem, ki je otrokom prikazal,
kako pomembni so gasilci in njihova oprema.
Èlani A in B smo se udeležili tudi obèinskega tekmovanja v Dobu, kjer smo
èlani B osvojili drugo mesto, èlani A pa šesto. Konec meseca oktobra smo
pod vodstvom predsednika Saša Rojca za naše èlane organizirali izlet na
Primorsko, kjer smo se kljub majhni udeležbi imeli enkratno! Seveda ne

18

Naš klub je organiziral naslednje turnirje v tenisu:
06.05.2012-OTVORITVENI TURNIR ZA NAŠE ÈLANE
26.05.2012-RADOMLJE OPEN
22.08.2012-25 UR TENISA (EKIPA RADOMELJ PROTI EKIPI RADIA
HIT)
06.10.2012-ZAKLJUÈNI KLUBSKI TURNIR
Pod okriljem Teniške zveze, pa smo organizirali naslednje turnirje:
12/13.05-VETERANSKI TURNIR
26/27.06.2012-TURNIR FANTOV IN DEKLET DO 12 LET
15/16.09.2012-TURNIR ZA DEKLETA DO 16 LET
22/23.09.2012-TURNIR DO 18 LET ZA FANTE
Skozi vse leto smo tekmovali v naših treh internih ligah, kjer se je med seboj
merilo vec kot 50 clanov. Prav tako je skozi vse leto potekala ŠOLA TENISA
za najmlajše clane pod vodstvom Kraševec Andreja. Šolo tenisa obiskuje
preko 50 nadebudnežev, ki že kar solidno obvladajo teniške prvine. Naši clani
so organizirali tudi dva izleta: v mesecu aprilu v Umag ter v oktobru v Koper,
kjer smo igrali tenis ter se prijetno družili.

Priprave najmlajših èlanov v Ankaranu
Skratka, v našem klubu se za vsakogar kaj najde, od igranja tenisa do
druženja v klubskih prostorih. Èe bi se nam radi pridružili tudi vi, vas prijazno
vabimo, da se spomladi 2013 oglasite v našem klubu. Z veseljem vas bomo
sprejeli in vam omogoèili igranje v lepem naravnem okolju na vrhunsko
urejenih igrišèih.
Do takrat pa vam pošiljamo en lep teniški pozdrav, ter vam želimo:

Sreèno ter zdravo novo leto 2013.
Za TK. RADOMLJE - Tomaž Kržiènik

Radomeljsko ogledalo

NAŠA DRUŠTVA
V Radomljah se dogaja,
se je dogajalo . . .
je bil moto veèera, ki smo ga èlani kluba MAVRICA priredili 1. oktobra letos
in na njem prikazali vrsto dogodkov in dogajanj zadnjega poldrugega leta v
Radomljah in okolici. Vsega, vseh dogodkov žal ni bilo mogoèe posneti,
rahlo prednost pri izbiri so imeli najbrž kulturni in nekateri družabni
dogodki.

DVD zgošèenke so dokaj prikladen medij za gledanje filmov in filmskih
zapisov na osebnem raèunalniku ali na domaèem televizorju (doma v fotelju,
zlasti v dolgih zimskih veèerih). Za gledanje na televizorju potrebujete samo
še DVD predvajalnik, ki ga za že za borih 30 evrov lahko kupite v vsaki
tehnièni trgovini.
DVD zgošèenka z bogato krajevno zgodovino ali s filmskim programom je
primerna tudi kot darilo, ali društvom kot nagrada za podelitev ob raznih
priložnostih, podobno kot knjiga.
Trenutno razpolagamo z DVD zgošèenko zadnjega filmskega veèera z
naslovom V RADOMLJAH SE DOGAJA, SE JE DOGAJALO… z
naslednjo vsebino: dvanajst raznih dogodkov zadnjega leta in pol v
Radomljah in okolici, od blagoslovitve vaške kapelice, raznih kulturnih in
drugih dogodkov, do spominske slovesnosti v Kriškarjevih smrekcah. Iz
arhivov smo izbrskali dokumentarne filmske zapise iz leta 1987, športna
dogodka TEK NA KOLOVEC in OTVORITEV TENIŠKEGA IGRIŠÈA NA
ŠKRJANÈEVEM, ter DEKLIŠÈINO V RADOMLJAH iz leta 1974. Spored
smo dopolnili z dvema kratkima igranima filmoma.
Interesente za zgošèenko vabimo, da poklièete na telefon št. 01 7227971 ali na
mobitel št. 051 391973. Zgošèenko vam dobavimo v nekaj dneh po naroèilu.
Omeniti velja tudi našo foto – razstavno dejavnost. Kljub številnim težavam
in šparanju smo uspeli postaviti in odpreti pet razstav, zadnja je bila razstava
Poèitniškega foto krožka, na kateri so svoja letošnja iskanja in motive
predstavili udeleženci poletne fotografske šole. Pred zakljuèkom leta pa
bomo kot avtorji in organizatorji udeleženi še pri dveh zahtevnih razstavah:
vseslovenski krožni razstavi (Domžale, Radomlje, Kamnik) in pri regijski
fotografski razstavi FOTO GORENJSKE. Šele po teh dveh uspešno
izpeljanih nalogah se bomo predali veselemu decembru in èakanju Novega
leta.

Bralcem OGLEDALA želimo veselo praznovanje in veliko
sreèe v NOVEM LETU 2013.
Potrebovali jo bomo.

Utrinek z delavnice poèitniškega fotokrožka
Veselje do snemanja in zapisovanja dogodkov na filmski trak nam je
predvsem nekaterim starejšim mavrièarjem ostalo iz naših prvih obdobij
izpred 40 in 50 let, ko smo takrat še mladi in vsi navdušeni samoiniciativno
snemali tako imenovano »obèinsko« filmsko kroniko na celotnem obmoèju
takratne obèine Domžale ( od Trojan do Èrnuè ) in se hkrati uèili. S temi
posnetki smo obogatili naš arhiv, zmanjkalo pa nam je èasa za obdelavo
posnetega gradiva, za montažo, urejanje in opremo s komentarji, itd.
Zamujeno sedaj lovimo in lušèimo iz kopice posnetega materiala najbolj
zanimive stvari in že skoraj pozabljene dogodke, itd. Tako smo s filmskimi
zapisi iz arhiva ohranili in iztrgali pozabi dogodke, kot so TEK NA
KOLOVEC, OTVORITEV TENIŠKEGA IGRIŠÈA NA ŠKRJANÈEVEM,
DEKLIŠÈINA V RADOMLJAH, s temi pa tudi celo galerijo obrazov
nekdanjih sovašèanov, sosedov, znancev in sorodnikov.
Ne samo beleženja dogodkov, »šli smo se« tudi èisto pravega filma, èeprav
na ljubiteljski naèin in z zelo skromnimi sredstvi. Že zgodaj smo bili tudi
uspešni, kajti že leta 1974 smo na letnem preglednem festivalu
jugoslovanskega amaterskega filma v Novem Sadu osvojili prvo nagrado za
film DIPTIH, avtorjev Vasje Hafnerja in Igorja Lipovška. Sledili so številni
uspehi v slovenskem merilu. Da je bila stvar resna, pove tudi podatek, da sta
dva èlana iz naših vrst šla študirat filmsko režijo na AGRFTV in postala
poklicna filmarja – režiserja ( Franc Arko in Matjaž Koncilja).
V našem najbolj ustvarjalnem obdobju ( 1972 – 1988) smo v Mavrici posneli
cca 180 dokumentarnih in igranih filmov. Med poznavalci in ljubitelji
slovenskega amaterskega filma smo »mavrièani« postali znani tudi po
igranem filmu, zlasti potem, ko smo ustanovili dramsko sekcijo, ki je za
skoraj 15 let zapolnila vrzel na radomeljskem gledališkem odru, njeni èlani in
èlanice pa so odigrali tudi pomembne vloge v naših filmih.
Da so bili naši prvi filmi tehnièno dokaj šibki, je sprièo takratnih razmer
razumljivo. Po vsebini so bili tudi naivne komedije in folklorno obarvani (
Gustl ima hudo ženo). Filmi iz zrelejšega obdobja pa so že prave male
umetnine, najsi gre za naše dokumentarne ali igrane, izpovedne,
dokumentarne, etnografske ali folklorne filme. Za ilustracijo nekaj uspelih
naslovov: SAMA, ZID, KOMU…? , NOÈNO ŽIVLJENJE ( o radomeljskih
pekih), DIPTIH, PREDSTAVA, NO RETURN, KO B SODOV NE BLO,
OD ZRNA DO KRUHA, itd.
V zadnjem desetletju se trudimo, da bi vse naše filmsko »bogastvo« presneli
na sodobnejši digitalni medij, na DVD zgošèenke in ga približali gledalcem,
zlasti zvestim obiskovalcem naših prireditev. Naloga, ki smo si jo zadali, bo
terjala od nas kar precej truda in sredstev, bomo pa zelo veseli, èe nam bo
uspela, kajti na ta naèin bomo najbolje uredili naše arhive in jih približali
ljudem, predvsem pa se bo ohranilo zbrano bogastvo spomina.

Janez Kosmaè

Turistièno društvo Radomlje, Kulturno društvo mlin Radomlje in
pokrovitelj, Krajevna skupnost Radomlje

Tu

VABIJO
na

VESELI DECEMBER 2012
v RADOMLJE

V

v soboto, 22. decembra 2012, od 16. ure do 22. ure in
v nedeljo, 23. decembra 2012, od 15. ure do 21. ure.

v

Dobimo se v centru kraja, Cesta borcev 1,
na parkirišèu pri Malinu, za info-tablo.

vn

Na osvetljenih stojnicah bo pestra praznièna ponudba izdelkov
domaèe in umetne obrti lokalnih ponudnikov iz lesa, gline,
voska, vitražnega stekla, volne, izdelkov s pridihom preteklosti,
ponudba novitet in knjig, novoletnih okraskov in vošèilnic otrok
iz vrtca Kekec, izdelkov dopolnilne dejavnosti kmetij...
Seveda ne bodo manjkale kulinariène dobrote, kuhano vino,
topel èaj, in še kaj.
Na prazniènem odru se bo odvijal kulturni program. Od nastopa
otrok iz obeh vrtcev v Radomljah, nastopa harmonikarjev in
celo ognjemeta v vaškem parku v soboto, do petja ŽPZ Drouz iz
Radomelj, prihoda Božièka s spremstvom in programom ter
nastopa harmonikarjev v nedeljo.
Pridite, praznièno vzdušje ob razsvetljeni jelki in stojnicah med
domaèini vas bo ogrelo.
Vabljeni, pridružite se nam.
Prièakujemo vas v soboto in v nedeljo.
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Naših prvih petdeset!
Leta 1958 smo èetrtošolci iz OŠ Radomlje namesto v prvi letnik nižje
gimnazije v Kamnik odkorakali v 5. razred osemletke. Tisto leto so namreè
zaèeli uvajati osemletko.
Dobili smo nove uèitelje, toda še vedno smo bili v starih prostorih.
Ko smo leta 1962 zakljuèili osmi razred, smo to že proslavili s skromno valeto
in s predajo šolskega kljuèa.
Odšli smo na razliène konce, nekateri v srednjo šolo, drugi kar na delo v
tovarno. Dolga leta smo se nakljuèno sreèevali, leta 1993 pa smo se na
pobudo sošolca Milana prviè zbrali vsi sošolci, ki smo skupaj zaèeli
obiskovati prvi razred. Najbolj smo se razveselili uèiteljice Marije Robiè in
naše razrednièarke iz osmega razreda Marije Grilj.

Telovadba
za dober zaèetek dneva
Letos, 19. aprila, so se ob Kamniški Bistrici, kakšnih 300 m od mosta na
lepo urejenem prostoru prviè zbrali številni ljubitelji zdravega življenja. Že
prej pa so potekale priprave. Delavni èlani in èlanice Društva upokojencev
Radomlje, predvsem njegove Pohodniško - kolesarske sekcije, so urejali
prostor. Njihovo delo je podprla tudi Krajevna skupnost Radomlje. Kar
veliko ga je bilo. Odstranili so grmovje in zemljo ter utrdili pridobljeni
prostor s peskom. Ob robu so zasadili rože. Postavili so stojala za obleko.
Tudi klop ni manjkala.
Tako je bilo vse pripravljeno za sveèano otvoritev, ki je pritegnila veliko
bodoèih èlanov Šole zdravja Radomlje. Prišli so tudi Èlani Šole zdravja z
Vira in iz Domžal pa tudi številni gostje. Pozdravil jih je predsednik Društva
upokojencev Radomlje Martin Capuder. Predsednik sveta KS Radomlje,
Igor Jeretina, ki je tudi prišel pozdravit zbrane, je menil, da sta telovadni
prostor in zaèetek vadbe velika pridobitev za krajane Radomelj in okolice. O
pomenu vadbe je spregovorila Zdenka Katkiè, voditeljica slovenskega
projekta šol zdravja. Vse je bilo nared za prvo vadbo, ki so jo vsi prisotni,
posebno novopeèeni šolarji, nestrpno prièakovali. Ko so si dobro pretegnili
vse mišice in sklepe, je bil èas za zabavo. Ob dobrem prigrizku, sladkem in
slanem, ki so ga prisotni lahko poplaknili z dobro kapljico, pripravile pa
nove èlanice in èlani, je tekla beseda o vadbi in druženju.

Pred dnevi pa smo se zopet zbrali ob naši 50. letnici zakljuèka šole in tudi
tokrat je bila z nami razrednièarka gospa Griljeva. Žal je že kar nekaj sošolcev
za vedno odšlo.
Želja letošnjih udeležencev je bila, da se v bodoèe dobivamo enkrat na leto in
upam, da nam bo to tudi uspelo.

V. Pogaèar

Skupina za sreèanja
starejših krajanov

Tako se je zaèelo. Tudi naslednji dan in vse naslednje dneve prostor ni
sameval. Vsako jutro ob osmi uri oživi. Od vsepovsod prihitijo v oranžne
majice obleèeni ljubitelji jutranje vadbe, ki jo že od zaèetka zelo prizadevno
vodi Kati Pele. Ob strani pa ji stoji mož Vinko, ki pridno skrbi za urejenost
prostora. Najprej malo teka, potem jutranji pozdrav pa vaje, ki poženejo kri
po žilah. Nazadnje zapojejo še svojo himno.

V okviru medgeneracijskega društva JESENSKI CVET DOMŽALE,
smo v novembru letos tudi v Radomljah ustanovili skupino za sreèanja
in pogovore starejših obèanov.

Èlani skupine se sreèujemo enkrat tedensko,
vsak torek med 15:00 in 16:30 uro.
Namen druženja v tej skupini je krepitev prijateljstva, medsebojne
pomoèi, prenos izkušenj, znanj, modrosti,.... Sreèanja popestrimo s
klepetanjem ob kavi ali èaju, se poveselimo, po želji tudi kaj zapojemo.
Obèasno bomo po dogovoru odšli tudi na krajši izlet, skupaj bomo
praznovali naše osebne in ostale praznike, pa še marsikaj zanimivega
bomo poèeli.
V skupino ste vabljeni vsi, ki ste starejši od 65 let in se zaradi kakršnih koli
razlogov poèutite osamljeni. Èlanstvo v skupini je prostovoljno in
brezplaèno. Zaradi namena tesnejše povezanosti bo skupina v svoji
polni zasedbi štela najveè 10 èlanov.

Za veè informacij poklièite na telefon 041-354 116 Nancy,
ali 041-650 070 Dominik.
Veseliva se sreèanja z vami.

Dominik Vake
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Èeprav se vedno zbere okrog petdeset in veè razgibavanja željnih mož in
žena, vas vabijo, da se jim pridružite. Pridite, ne bo vam žal.

Janka Jerman

Radomeljsko ogledalo

NAŠA DRUŠTVA
Novosti kulturnega
društva Mlin Radomlje
Sezona 2011/2012 je bila za èlane kulturnega društva pestra in zaznamovana
s številnimi novostmi in spremembami. Zaèelo se je s posebnim dogodkom, ki
je presenetil Radomljane, da so se tudi na naše preseneèenje, množièno
odzvali in se pridružili Miklavževemu mimohodu. Prviè je v Radomljah Sv.
Miklavž prišel dan pred tradicionalnim Miklavževanjem in se v spremstvu
angelov popeljal v pravljièni koèiji z dvema vrancema po Radomljah, od
Kulturnega doma do centra, se ustavil ob vaškem znamenju in poklepetal z
otroki, starši in drugimi krajani, ki so polni prièakovanja èakali na njegov
prihod. Tradicionalno Miklavževanje je bilo dobro obiskano, kot vsako leto,
zato ugotavljamo, da je kljub moèni konkurenci in poplavi komercialnih
prireditev, tradicija še vedno cenjena. Naš kulturniški podmladek je uprizoril
otroško igrico avtorice Nine Mav Hrovat z naslovom Barva prijateljstva, s
katero smo popestrili dogajanje na domaèem odru in na gostovanjih.
Sodelovali smo tudi na mladinskem literarnem festivalu Bralnice pod
slamnikom in drugod. Novost je bil tudi Božièno-novoletnimi koncert z
obiskom Božièka. Na plošèadi pred Kulturnim domom smo se zbrali ob soju
sveèk in luèk na novoletni jelki. Božiène pesmi ob spremljavi violin so zapeli
otroci Otroškega cerkvenega pevskega zbora iz Radomelj z zborovodkinjo
Patricijo Peterlin, nato pa nas je ženska vokalna skupina Vrtca Domžale z
imenom Sonènice pod taktirko Uršule Jašovec, z ubranim petjem koledniških
in drugih zimskih pesmi popeljala v pravo èarobno noè.

predstavljen v predstavah za odrasle. Otroci zato niso ali pa so težko razumeli
dogajanje ter posledièno pridobili negativne predsodke o tovrstni umetnosti.
Predstaviti otroku kakovostno opero s pedagoškimi vrednotami, v kateri bo
otrok lahko interaktivno sodeloval in hkrati užival v gledanju opere, pa tudi
baleta, je bil naš cilj, poleg tega smo z abonmajem v Radomljah prenesli
kvalitetne predstave, ki so sicer uprizorjene na odrih v Ljubljani ali Mariboru
v našo neposredno bližino.
V abonma bo vkljuèena tudi domaèa predstava za otroke, ki jo pripravlja
kulturniški podmladek s priredbo pravljice Marjana Manèka Pišèanèek Pik
pod vodstvom Nine Mav Hrovat. Odrasli kulturniki pa so že zaèeli s
pripravami na novo premierno uprizoritev komedije- katere naj ostane še
skrivnost.
Vsem krajanom in bralcem Radomeljskega ogledala želimo vesele in
blagoslovljene božiène praznike ter zdravo, nasmejano in z optimizmom
prežeto leto 2013!

Za KD Mlin Radomlje
N.M.H.

Kulturni dom v novi podobi
Veèina rednih obiskovalcev je v zadnjem obdobju lahko spremljala veliko
novosti v Kulturnem domu Radomlje. Že lansko leto smo obnovili elektriène
inštalacije, v veliki meri smo sanirali veliko dvorano in preddverje, letos
konèujemo še s stenskimi oblogami, sanacijo parketa v dvorani in obnovo
ogrevalnega sistema.

Lepo urejena galerija sprejme veliko število obiskovalcev.

Po nekajletnem predahu je Kulturno društvo ponovno v dvorano privabilo
krajane in druge ljubitelje dramske umetnosti s krstno uprizoritvijo komedije
z naslovom Èrna komedija. Domaèi igralci so pod taktirko režiserja Marka
Hrovata nasmejali obèinstvo in ponovno okusili èar odrskih desk, èesar smo
bili posebej veseli prav zato, ker se zavedamo, da je za dobro igrano predstavo
potrebnega veliko truda, timskega dela in usklajevanja, odrekanja in
predvsem veselja, èesar v kriznih èasih, ki odmevajo po državi manjka
povsod.
Slovenski kulturni praznik smo obeležili s kulturnim veèerom posveèenim
preminulemu pesniku in ustvarjalcu Tonetu Pavèku. Pod vodstvom Nine
Mav Hrovat smo pripravili predstavo z naslovom Romeo in Julija- medvedja
zgodba, ki je bila igrana po pesnitvi Toneta Pavèka. Za popestritev scene nam
je Založba Miš posodila èudovite ilustracije priznane in veèkrat nagrajene
ilustratorke Suzane Bricelj, ki so bile projicirane na platno ves èas dogajanja
na odru. Ilustratorka Suzana Bricelj nas je poèastila z obiskom in je po
konèani prireditvi v preddverju delila avtograme in se pogovarjala z
obiskovalci.
V sezoni 2011/2012 smo si lahko prviè privošèili abonma za otroke. Za nas je
gostovalo gledališèe Frufru in nasmejalo otroke in spremljevalce s
kvalitetnimi in duhovitimi predstavami.
Toliko novega se je zgodilo, da težko zberem vse utrinke in jih posredujem
zgolj z enim prispevkom v èasopisu. Povem lahko še to, da tudi v sezoni
2012/2013 nadaljujemo z novostmi. Prva novost, ki jo že težko èakamo, bo
abonma za predšolske in šolske otroke. Tokrat smo se odloèili za operne in
baletne predstave, ki so primerne tako za mlajše kot starejše otroke, v njih pa
bodo uživali tudi odrasli spremljevalci. V goste smo povabili Èarobno deželo,
kjer si boste lahko v domaèem okolju ogledali najboljše otroške operne,
baletne in èarovniške predstave. Otrokom je bila opera in balet vedno

Kulturni dom je pridobil tudi najemnika v prostorih bivše pekarne Žito. Tam
zdaj spet diši po sveže peèenem kruhu in pecivu pekarne g. Èemažarja
»Srèek«. Z oddajanjem prostorov dobimo nekaj prepotrebnih sredstev za
vzdrževanje tako velikega objekta. Zaèelo se je leta 2001 z zamenjavo strehe,
leta 2002 zunanje podobe (fasade), vrat in oken, nato notranjih prostorov.
Idej je bilo veliko, prav tako razliènih mnenj in pobud v kulturnem hramu
delujoèih društev. Na sejah smo v svetniki Krajevne skupnosti razpravljali o
predlogih in skušali upoštevati veèino želja in pobud, ki jih ni bilo malo.
Veseli nas, da v Radomljah aktivno deluje toliko društev. Veèina jih ima svoj
sedež v Kulturnem domu. Dnevno so prostori Kulturnega doma zasedeni v
veliki meri in menimo, da je Kulturni dom v Radomljah potreben in pomeni
pomembno družabno ter kulturno- umetniško središèe kraja. V Krajevni
skupnosti skušamo združevati razliène interese in delovati v korist vseh
krajanov, zato bomo še naprej poskušali s tržno dejavnostjo zagotoviti
možnost delovanja vsem društvom in krajanom v Radomljah in jim
omogoèiti delovanje v ustreznih, ogrevanih in vzdrževanih prostorih našega
hrama kulture, ki je za kraj pomemben. Celotna podoba Kulturnega doma
Radomlje je lahko vsem v ponos.

Nina Mav Hrovat

Ljubitelji narodne noše, pozor!
Naprodaj je stara ženska narodna noša z vsemi
potrebnimi dodatki, ki sodijo zraven:
Cekar, dežnik, pas, uhani, broška, okrasna ruta,
avba, spodnja krila, nogavice in èevlji.
Naslov je v uredništvu Ogledala. Podrobnejše
informacije o noši lahko dobite na tel. 031 634 354.
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NAŠA DRUŠTVA
Upokojenci aktivni tudi
v letu 2012
Naj mi bo dovoljeno, da zaènem z besedami dr. J. Drnovška: »Ko èlovek
preseže samega sebe in svoje materialne želje, zaène delati dobro. S tem ko
dela dobro drugim, ga dela tudi zase, gradi sam sebe in ob tem duhovno
raste«, konec citata. Lahko se samo strinjamo z izreèenimi besedami in jih
pri svojem delu skušamo v najveèji meri upoštevati.
V Društvo upokojencev Radomlje je vkljuèenih 450 èlanov od tega
približno eno tretjino moških in dve tretjini žensk. Velika veèina jih prihaja
iz KS Radomlje, Preserje, Rova, Homec in Zg. Jarše. Naše delovanje smo
usmerili v spodbujanje k vsesplošni aktivnosti èlanov, v krepitev
sodelovanja z drugimi društvi, v medgeneracijsko sodelovanje in
poglabljanje solidarnosti. Program aktivnosti za leto 2012, ki je bil sprejet
na Obènem zboru društva, smo uspeli v celoti realizirati.

prihajajoèo zimo, pa smo se oktobra popeljali na plavanje in razgibavanje v
Laške toplice. Nismo se ušteli, bilo je prijetno. Letošnje raziskovanje in
spoznavanje domovine pa bomo zakljuèili na martinovanju v Beli Krajini .
Vedno veè èlanov se vkljuèuje v rekreacijski program. Skupina kolesarjev je
vedno številènejša. V preteklem letu je bila skupina opremljena z novimi
kolesarskimi dresi, ki jih je delno sofinanciralo društvo. V dresih je
kolesarjenje prijetnejše, zlasti pa bolj varno. Po konèani kolesarki sezoni pa
se bodo kolesarji pridružili pohodni skupini, ki bo ob èetrtkih pohajala po
bližnji in širši oklici. Za gibanja željne èlanice še vedno poskrbi naša Janka.
Èe se boste odloèile, da se pridružite skupini telovadk, pridite ob èetrtkih
zveèer v OŠ Preserje pri Radomljah in temeljito se boste razgibale.

Na Obènem zboru, ki je bil marca, smo se dogovorili, da se »DU« Radomlje
v sodelovanju z predstavniki društva Šola Zdravja, vkljuèi v aktivnosti za
ustanovitev skupine telovadcev v Radomljah. Odziv èlanstva na to
doloèitev je bila neprièakovano velika. Ob pomoèi »KS«, ki naj je prisluhnila
in izdala dovoljenje za korišèenje prostora za izvajanje jutranje telovadbe
naših krajanov, so aktivnosti kar hitro stekle. S prostovoljnim delom naših
èlanov, èlanov Šle zdravja in pomoèi Krajevnih skupnosti, je bil prostor v
kratkem èasu pripravljen. Oblikovala se je najveèja skupina v Domžalski
okolici, katere najveèji delež sestavljajo èlani društva »DU« Radomlje, èlani
Šola zdravja in ostali. Vsi so dobrodošli število let ni omejeno. Nekaj
nerodnosti, ki so nastale ob zaèetku delovanje, smo s strpnim dialogom
odpravili in lepo je videti kako se ob Kamniški Bistrici vsako jutro veselo
razgibava 50-60 èlanska skupina.
Tudi skupina za socialni program, pod vodstvom Metke, je svoje delo
opravila v celoti. V mesecu septembru je organizirala vsakoletno srecanje
jubilantov, ki so v letu dopolnili 80, 85, 90 in vec let. Tako malo je potrebno,
da nekomu polepšamo dan. Kdor se zaradi bolezni srecanja ni uspel
udeležiti, so jih clanice socialne skupine obiskale na domu ali v domovih za
ostarele. Ob rojstnem dnevu naših jubilantov se komisija vsako leto spomni
s primerno cestitko. Hvala dekletom za opravljeno delo.
Kakor je že navadi, smo tudi v letošnjem letu omogoèili nakup vstopnic za
ogled kulturnih prireditev. Še vedno lahko dobite naroèilnico za ugodnejši
nakup kurilnega olja. Ob zadostnem številu interesentov, organiziramo
letovanje v hotelu Delfin v Izoli.
Nekaj pa v vodstvu »DU« zagotovo vemo. Brez naših marljivih zaupnikov,
ki nesebièno delujejo na terenu, obvešèajo èlane o vseh aktivnostih in
pridobivajo nove èlane, gotovo ne bi bilo tako uspešno. Še enkrat vam
iskrena hvala.
Torej, kot je razvidno iz povedanega, nas recesija še dosegla. A, veste zakaj?
Zato, ker se prostovoljno delo še ni niè podražilo. Èe ste ugotovili, da bi se
tudi vi dobro poèutili med nami, se oglasite na sedežu društva v 'KD'
Radomlje, kjer nas dobite vsako sredo od 9. do 11. ure in tam boste dobili
vse informacije.
Najveèje zanimanje je še vedno za udeležbo na izletih. Že v aprilu smo se
sprehodili po Ljubljanskih ulicah in se strinjali, da je Ljubljana res najlepše
mesto, se nato popeljali z ladjico po Ljubljanici in se povzpeli še na
Ljubljanski Grad. Praznik terana nas je maja zvabil v Tomaj, kjer smo se v
vinski kleti dodobra zaužili kraških dobrot in si zaobljubili, da se še vrnemo.
Junija smo se odpravili na potepanje na Kebeljsko Pohorje in v senci gozdov
nadaljevali pot do Osankarice- bojišèa Pohorskega bataljona. Na povabilo
Pokrajinske zveze Gorenjske, smo se septembra na Jezerskem ob
Planšarskem Jezeru udeležili 22. sreèanja upokojencev, županov in
poslancev Gorenjske. Ob ugotovitvi, da je potrebno telo pripraviti na
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Spoštovani krajani

Veliko sreèe in lepih sanj,
naj vam prinese Božièni dan.
In novo leto naj zaživi,
radosti polno, brez skrbi.
V imenu »DU« Radomlje
Danica Merlin

Radomeljsko ogledalo

NAŠA DRUŠTVA
Najlepši vrtovi 2012
Letos je bilo na vrsti ocenjevanje vrtov v Krajevni skupnosti
Radomlje. Turistièno društvo si tako vsako drugo leto ogleda, kako se
krajani trudijo, da je njihovo bivalno okolje lepo in prijazno zanje, pa
tudi za sosede in mimoidoèe.
Komisijo za ocenjevanje smo sestavljali èlani Turistiènega društva Radomlje:
Zlatka Levstek, Igor Kuzmiè in Marjan Levstek, ki je vrtove tudi fotografiral,
in strokovnjakinja iz Arboretuma Volèji Potok Melita Miš Strgar. Ocenili
smo veliko zgledno in zanimivo urejenih vrtov po ustaljenih kriterijih, letos pa
smo se osredotoèili še posebno na vrtove, ki se jih vidi z ulice ali s ceste. Taki
so dejansko v užitek vsem, tistim, ki sadijo, postavljajo, urejajo, zalivajo,
obrezujejo, grabijo, skratka negujejo svoj vrt, kot tudi tistim, ki gredo samo
mimo.
Komisija za ocenjevanje je izbrala:

3. mesto: Bevc, Škerjanèevo,
Na produ – novo nastajajoèe naselje
Obmoèje novih arhitektur, modernih vrtov. Prvi, ki že kaže svoj videz,
minimalizem, ki je tukaj povsem na mestu.
Vsem èestitamo. Nagrade sponzorja Arboretum Volèji Potok in priznanja
Turistiènega društva Radomlje za najlepše vrtove 2012, bomo podelili 15.
decembra 2012 na koncertu Godbe Domžale v Kulturnem domu Radomlje,
kamor bomo nagrajence posebej povabili.
Veseli smo, da veliko krajanov odlièno skrbi za svoje vrtove, da so bili kljub
vroèemu in sušnemu poletju zeleni in pisani, prijetni, obèudovanja vredni in
resnièno zaslužijo vso pohvalo.

Zlatka Levstek

Vodna ujma
je unièevala tudi pri nas!
1. mesto: Sušnik, Pod hribom 4
Idilièno mesto za hišo, idilièna zasaditev. Posebne pohvale vredna zasaditev
strehe na servisnih prostorih in obsaditev, sedaj že popolna ozelenitev vseh
zidov, ki jih obkrožajo. Stopnice so mehko speljane na vrt, ki je skrbno
negovan, dovolj velik za aktivno življenje na vrtu ali pa uživanje ob posedanju
in opazovanju pestre vegetacije, ki v vsakem letnem èasu ponuja drugaèno
sliko.

2. mesto: Capuder, Opekarniška 8
Vrt, ki se ga ne navelièaš. Obèudujemo ga že veè kot desetletje. Obièajno so
najlepši kotièki vrta namenjeni za uživanje družinskih èlanov. Tu pa ga delijo
z nami. Kroglasta javorja ob ploèniku sporoèata, da se tu nekam pride, ko
pogledamo bolj pa je ambient z ribnikom, rastlinjem , ki ga obdaja nekaj
živega podnevi in tudi ponoèi. Naj se ravno prav spreminja , da bo poseben še
veè desetletij.

Letošnjo jesen se je razdivjala narava in njen unièevalni pohod je oplazil tudi
Radomlje in bližnjo okolico. Kamniška Bistrica, ki je po izvoru hudourniška
reka, se je v nekaj urah spemenila iz prijaznega vodotoka v divjo, grmeèo reko,
ki je odnašala s seboj vse, kar je dosegla.
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K sreèi je ostala znotraj svoje struge, je pa naredila veliko razdejanje na
bregovih, kjer je odnesla po prvih ocenah okoli 2.000 kubiènih metrov zemlje
s cestišèem, tako da tega dela ceste ni mogoèe uporabljati, dokler ne bo
ponovno utrjeno in urejeno. Ker gre za veliko kolièino odplavljenega
materiala, ureditev ne bo možna pred pomladjo.

DŠ
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NAŠA DRUŠTVA
Moški pevski zbor
Radomlje v letu 2012
Moški pevski zbor Radomlje neprekinjeno deluje že dvainštirideseto
leto, vse od svoje ustanovitve daljnega leta 1970. V zboru se družijo
pevci iz Radomelj in okoliških krajev ter Kamnika. Repertoar obsega
dela slovenskih in tujih avtorjev, umetno, duhovno in narodno pesem.
Kot vsako leto je zbor tudi v letu 2012 sodeloval na obmoènem sreèanju
odraslih pevskih zborov in na republiški reviji obrtniških pevskih zborov
Slovenije. 52. obmoèno sreèanje odraslih pevskih zborov, ki poteka pod
okriljem Obmoène izpostave javnega sklada za kulturne dejavnosti
Domžale, je bilo letos organizirano v dveh koncertih, zaradi velikega
števila zborov. Radomeljski zbor je sodeloval na koncertu v Grobljah 23.
marca in zapel tri pesmi. 30. jubilejna revija obrtniških pevskih zborov
Slovenije, ki je združila 10 zborov, je bila 26. maja v Spodnji Polskavi.
Radomljani so med redkimi zbori, ki sodelujejo od samega zaèetka,
manjkali pa so samo enkrat.

3. marca je zbor nastopil na Veèeru zimzelenih melodij in napevov,
posveèenem spominu na pokojnega Matijo Cerarja, v organizaciji
Turistiènega društva Radomlje. Tudi tokrat je požel priznanje obèinstva s
pesmijo Matije Cerarja »Prelepe Radomlje«.
28. julija se je zbor podal na pot na Avstrijsko Koroško. Obiskal je
prijateljski moški pevski zbor koroških Slovencev »Vinko Poljanec« v
Škocjanu (St.Kanzian). Tam je zapel na njihovem letnem sreèanju.
3.junija je zbor pel tudi na 16. pohodu "Od cerkvice do cerkvice" …s
hribèka na hribèek, preko ravnice, od travnika do travnika, od prijatelja do
prijatelja, na Polšniku nad Litijo, 22. septembra pa v Zidanem mostu na
reviji od »Drave do Save«.
Letos je bil zbor povabljen k sodelovanju na dveh obèinskih proslavah, 19.
aprila ob prazniku obèine Domžale ob 60. obletnici razglasitve Domžal za
mestno obèino in 27. aprila ob dnevu upora proti okupatorju v Žejah pri
Sv. Trojici.
Zbor je tudi v tem letu z veseljem kulturno obogatil program vsakovrstnih
prireditev in komemoracij na radomeljskem podroèju ter širši okolici.
Nastopil je na spominskih slovesnostih na Oklem nad Ihanom in v
Kriškarjevih smrekcah, v Homcu na dan državnosti, na Dan mrtvih na
komemoracijah ob spomenikih padlih v Ihanu in v Radomljah, popestril
slovesnosti ob predajah opreme v Prostovoljnih gasilskih društvih v Dobu
in Radomljah ter letni zbor Obmoène zveze slovenskih èastnikov. S
programom narodnih pesmi je letos razveselil tudi ameriške Slovence iz
Clevelanda ob njihovem obisku Homca, nastopil pa je tudi na televizijski
oddaji »Podoknica nedeljskega« na Brezjah nad Kamnikom.
Zbor, ki se je v zadnjih letih nekoliko pomladil, že drugo sezono uspešno
vodi zborovodkinja Olga Kuzmich.

Marjan Levstek
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TI IN JAZ:
Prva obletnica delovanja

ŽePZ Drouz
Vokalna skupina Drouz iz Radomelj je zaèela delovati oktobra 2011 in je v
svojem zaèetku štela 9 èlanic, sedaj pa se skupina poèasi širi in vabi med svoje
vrste tudi nove pevke, da se jim pridružijo v novi sezoni. Skupino vodi Uršula
Jašovec, študentka glasbene pedagogike, sakralne glasbe in letos 1. letnika
magistrskega študija kompozicije na AG pod mentorstvom priznanega
skladatelja prof. Pavla Mihelèièa. Skupino sestavlja kar nekaj nadebudnih
pevk, ki se zbirajo vsako nedeljo ob 18.30 uri v prostorih KD in deluje v okviru
KD Mlin Radomlje. Dekleta so si ime nadela po ptici pevki, katero vsi bolje
poznamo pod imenom drozg. Po prièevanju njihovih starih dedkov in babic
naj bi ptica tako lepo pela, da vsakiè ko kdo poje, reèe: »Lejga kakou lepou
pvoja, kt drouz!«.
Skupina je v svoji prvi sezoni delovanja imela priložnost sodelovati na
božièno-novoletnem sejmu v Radomljah (december 2011), na božiènem
koncertu MePZ Slamnik v KD Ihan (december 2011), na Reviji pevskih
zborov v Grobljah (marec 2012), s pesmijo pa so v septembru zapele tudi na
odprtju nove rovske ceste pred GD Radomlje. Najveèji projekt, na katerega
so se vneto pripravljale na intenzivnem pevskem vikendu na Veliki planini v
septembru, katerega so do sedaj izvedle je bil v zaèetku oktobra izveden
koncert z naslovom TI IN JAZ, kateri je obeležil 1. leto njihovega delovanja.
Vokalna skupina Drouz je tako na svojem prvem letnem koncertu nastopila
skupaj z Vipavskimi tamburaši najprej na Vogrskem in nato še v Radomljah.
Zvoku liriènih tamburic in žametnih dekliških glasov se je pridružila tudi
pevka Eva Èerne, ki je med drugim zapolnila celotno dvorano s èudovito
interpretacijo svoje skladbe "Moja pot", ki jo je napisala skupaj z Uršulo
Jašovec. Mlade pevke so se imele tako moè preizkusiti kot solistke, zboristke
ter "back"-vokalistke skupaj s èudovitim zvokom tamburaškega orkestra pod
taktirko skladateljice in dirigentke Neže Žgur.
Ker je bila rdeèa nit koncerta 50. obletnica slovenske popevke, s èimer so
dekleta poklonila pravo èast zimzelenim vižam, so nadele koncertu naslov
"Ti in jaz". Med drugim smo tako lahko slišali na koncertu skladbe, kot so »Ti
si moja ljubezen, Dan ljubezni, Èe bi teden štel osem dni, Mini maksi, Ne
èakaj na maj, Na vrhu nebotiènika, Zemlja pleše« in še vrsto drugih
slovenskih zimzelenih melodij slovenske popevke, za katere sta priredbe
napisali dirigentki kar sami. Neža Žgur se je tako polotila pisanja priredb za
tamburaše, Uršula Jašovec pa za zbor in solistke. Koncert je vodil mlad,
nadobuden dramski igralec Tadej Pišek, ki je s svojo igralsko žilico in
kanèkom humorja publiko popeljal tudi z besedo v svet popevke ...

V tem koledarskem letu bomo lahko ŽePZ Drouz slišali še na dobrodelnem
koncertu v OŠ Radomlje in pa na Božièno-novoletnem sejmu v Radomljah,
kjer bodo veèer popestrile s èudovitimi božiènimi melodijami. Pevke v
bodoèe lahko spremljate preko njihove internetne strani, Facebook ali
Twitter strani, èe vpišete v internetni brskalnik kljuèni besedi »ZePZ Drouz«.
Za veè informacij o njih jim lahko pišete tudi na zepz.radomlje@gmail.com.
V spodbudo vsem zainteresiranim novim pevkam èlanice pravijo: »Niè se
bat', saj ne grizemo!«, hkrati pa vsem Radomljanom in bralcem
Radomeljskega ogledala želijo lepe zimske dni in dobre glasbe polne
praznike!

Èlanice ŽePZ Drouz Radomlje
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Težave s prebavo

Seveda pa smo vam ob prebavnih ali drugih zdravstvenih težavah na voljo
farmacevti v vaši Lekarni Radomlje, kjer vam bomo s strokovnimi nasveti z
veseljem pomagali do zdravja.

Ljudje se ob vsakodnevnem hranjenju sploh ne vprašamo, koliko lažje je pojesti, kakor
prebaviti slasten obrok. Naša prebavila predstavljajo veè kot polovico mase notranjih
organov, spremembe v njihovem delovanju pa se nam pokažejo kot zgaga, regrutacija,
vetrovi, driska ali zaprtje, hemeroidi, itd.
Obièajno si pri želodènih in èrevesnih težavah poskušamo pomagati najprej sami z bolj
urejeno prehrano. Orehi, lešniki, èokolada, alkohol, zaèimbe, kava zelo pogosto
povzroèijo prebavne težave. Tudi prehitro uživanje obrokov lahko po zapletenih
mehanizmih poveèa zatekanje želodène kisline v požiralnik. Smiselno je opustiti
kajenje. Ozka oblaèila in delo v sklonjenem položaju poveèajo možnost zatekanja
želodène vsebine v požiralnik. Tudi prevelika telesna teža ne pripomore k normalnemu
delovanju prebavnih organov. Nekatera zdravila poleg glavnega uèinka negativno
vplivajo na delovanje požiralnika , kar pripomore k nastanku refluksne bolezni.
Zgaga je pekoè obèutek v predelu za prsnico, ki se širi od žlièke proti grlu, spremlja pa ga
kisel ali grenak okus, vraèanje hrane v usta, zadah in pekoè jezik. Pogosto ponavljanje
zgage privede do refluksne bolezni požiralnika, ki je zelo pogosta. Glavni vzrok vraèanja
hrane v požiralnik je oslabljeno delovanje spodnje požiralnikove ožine. Dolgotrajne
težave lahko privedejo do hripavosti, kroniènega kašlja ter okvarjenega zobovja.
Driska je posledica pospešenega prehajanja vsebine skozi èrevesje. V blatu se poveèa
kolièina vode in mineralov, neprebavljenih ostankov hrane ali celo krvi. Prehiter prehod
ima za posledico zmanjšano vsrkavanje za življenje potrebnih snovi. Najveèja nevarnost
je dehidracija organizma, za katero so znaèilna suha usta, poveèana žeja, vrtoglavica,
poveèan srèni utrip in zelo malo potemnjenega seèa. V nerazvitem svetu so driske
pogosto posledice okužb z mikroorganizmi; takšne driske so vodene in jih spremljajo
krèi. Driska je tudi simptom nekaterih bolezni, kot so Chronova bolezen, ulcerozni
kolitis, idr.
Zaprtje pomeni izloèanje majhnih kolièin blata z muènim napenjanjem, ki pogosteje
prizadene ženske kot moške in je zelo pogosto v starosti. Obièajno si v primeru zaprtja
pomagamo z odvajali, kot so celuloza in otrobi, magnezijev sulfat, laktuloza in
ricinusovo olje, vèasih pa bolniki zaènejo odvajala tudi zlorabljati, predvsem mladi,
ljudje z osebnostnimi motnjami in anoreksijo. Zaprtju najbolj pomaga pitje veèjih
kolièin vode ali drugih tekoèin, ki vsebujejo magnezijeve soli, hranjenje s hrano, ki
vsebuje veliko vlaknin, skrb za redno telesno aktivnost ter masaža trebuha v smeri
urinega kazalca.
Pri blagih težavah s prebavo si lahko pomagamo tudi z zdravili, ki jih brez recepta
dobimo v lekarni, treba pa je biti pozoren na alarmantne znake, kot so težko požiranje
ali zatikanje hrane, intenzivno izgubljanje teže, slabokrvnost in dolgotrajnejše bruhanje
– v tem primeru samozdravljenje ne bo primerno, paè pa je nujen obisk pri zdravniku.
Naj vam bližajoèih se praznikov ne pokvarijo tegobe s prebavo, uživajte dobrote v
manjših kolièinah, stres pa nevtralizirajte s sprehodi v naravo ali obiskom prazniènih
kulturnih prireditev.

Irena Pirnat, mag. farm.

Vabimo vas v našo TRGOVINO v RADOMLJE,
ki bo v zaèetku prihodnjega leta za vas popolnoma prenovila
svojo podobo in podaljšala odpiralni èas.
Trgovina se nahaja v Kulturnem domu Radomlje in ima ogromno parkirišèe.
V Kruharni že danes vsak dan poleg priznanih vrhunskih kruhov dobite sveže peèeno pekovsko pecivo
(ciabatte, makovke, ajdovo, stoletno, buèno, pirino pecivo,…), hrustljave slane in sladke prigrizke ter odliène slašèice.

di na

e.si

Odpiralni èas:
Pon.- pet.: 6.00 - 12.00
Sobota: 6.00 – 11.00
Nedelja in prazniki zaprto

Pridite in nas obišèite!
Ponudbo dopolnjujejo naši lastni proizvodi: riži Zlato polje, Žitove moke in mlevski izdelki, èaji 1001cvet, zaèimbe
Maestro, Grande testenine, Šumijevi bonboni , Gorenjkine èokolade in Hokusove zamrznjene dobrote.

Vsem krajanom želimo lepe in prijetne praznike, ter Sreèno zdravo leto 2013!
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Nagradna križanka št. 27

Vodoravno: 3. ženski pevski zbor Radomlje, 6. pisec pesmi, poet, 8. hodnik za
pešce, 9. strupena kaèa,10. Emil Ogorevc, 11. pikajoèa žuželka, 14. avtomobilska
oznaka za Trst, 15. rudar, 16. berilo za osnovno šolo, 19. pridelek èebel, 21. zgornji
del stopala, 22. dete, neodrasel èlovek, 23. žensko ime, 24. avtomobilska oznaka
za Sarajevo, 26. osebni zaimek, 27. veznik, 28. veèkrat potrkati, 30. nakit za uho,
32. naselje ob robu Ljubljanskega barja, 33. trmast, mulast, 35. glasbena lestvica.
Navpièno: 1. hribovita, posejana z grièi, 2. lepa ženska, 3. spodnji del posode, 4.
zastekljena odprtina v steni hiše, 5. zakonska zveza, 7. slasten užitek, 12.
samotnost, osamljenost, 13. dober tek do hrane, 15. žensko ime, 17. južni sadež,
18. krstitev, 20. doktor, 24. del ure, ki niha, 29. kilogram, 30. organ za sluh, 31. Nikola
Tesla, 34. pamet.
Rešitev nagradne križanke št. 26:
Navpièno: 1. pralnica, 2. poturèevanje, 3. ptiè, 4. petdeset, 5. Peru, 6. avion, 8.
mišice, 9. stvar, 10. aorta, 12. strokovnjak, 15. molek, 22. èrevesje, 23. mizar, 26.
por, 27. Savinja, 31. Ist, 35. Rok.

KRAJEVNA SKUPNOST
RADOMLJE
Prešernova 43, 1235 Radomlje
Uradne ure v Krajevni skupnosti Radomlje
so vsak torek od 17. do 18. ure.
Telefonska številka KS Radomlje:
722 79 33 v èasu uradnih ur.
e-naslov: krajevna.skupnost.radomlje@gmail.si
Pismene predloge in pripombe lahko krajani
oddajo tudi na poštni predal št. 25
na Pošti Radomlje.

Komisija TD je iz prispelih rešitev nagradne križanke št. 26 izžrebala tri dobitnike
knjižnih nagrad:
1. Saša Košir, Pod hribom 11, 1235 Radomlje
2. Lidija Turk, Dermastijeva 30, 1235 Radomlje
3. Ljudmila Grošelj, Triglavska 4, 1235 Radomlje
Nagrajencem èestitamo! Knjižne nagrade bodo prejeli na dom.
Želimo uspešno reševanje nove nagradne križanke. Rešitve nam pošljite v kuverti s
pripisom »križanka« najkasneje do konca januarja 2013 na naslov društva:

Turistièno društvo Radomlje, Prešernova 43, 1235 Radomlje.
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ZU-MA d.o.o.
Prešernova 054, 1235 Radomlje
01 7230 160, 041 593 864
Raèunovodske storitve, davèno in finanèno svetovanje, revizija

Vsem bralcem in krajanom želimo blagoslovljen Božiè in
naj jim novo leto 2013 prijazno prinese vse, kar je staro
zamudilo in obdrži vse dobro iz iztekajoèega se leta!

VRTNARSKE STORITVE DO-MA
Triglavska 9b, 1230 Domžale
GSM: 041 589 090

- obžagovanje, podiranje in odvoz drevja
v vseh okolišèinah
- obrezovanje živih meja
- ostale vrtnarske storitve
Vesele Božiène praznike in sreèno novo leto 2013!

- izdelava ograj, oglasnih tabel, nadstreškov, žarov...

Vesel Božiè in sreèno novo leto 2013!
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VESEL BOŽIÈ IN SREÈNO 2013!

MARKET
RADOMLJE

Želimo vam veselo in uspešno suho gradnjo v letu 2013!

