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Naslednja številka Šmarčana bo izšla predvidoma
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in krajane, da sodelujejo s prispevki o življenju in dogodkih
v našem kraju.
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Uredniški odbor

GLASBENI SVET

Inštitut za zgodnjo glasbeno vzgojo
dr. Veronika Šarec
https://sl-si.facebook.com/GlasbeniSvet

»Vrednosti
ne ohrani tisto,
kar obdržim; ampak
kar darujem dobi
vrednost.«
Viktor E. Frankl

Šmarca - Radomlje - Ljubljana
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Pred nami so praznični dnevi, ko se življenje umiri.
Naj vas blagoslovljen božični čas obdari
z mirom in medsebojnim razumevanjem,
skok v novo leto 2018 pa naj vas pospremi
s svežo energijo za nov začetek.
Uredništvo glasila Šmarčan
in Svet Krajevne skupnosti Šmarca.
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Pogovarjal se je Matic Podržaj

Intervju z g. Marjanom Šarcem

Spoštovani gospod Marjan
Šarec, najprej naj Vam čestitam
ob življenjskem jubileju, 2. decembra ste praznovali svoj 40.
rojstni dan. V imenu uredništva
Šmarčana Vam želim še veliko
dobrega na vseh področjih, saj
ste vsestranski človek. Hkrati pa
Vam čestitam za odlične rezultate in pokončno držo na preteklih volitvah za predsednika
naše države.
Najprej naj Vas vprašam kot
našega sovaščana, Šmarčana,
kako ste se sploh odločili, za
kandidaturo na tako pomembno
funkcijo?
Ker sem že nekaj časa v politiki, me je kar nekaj ljudi nagovorilo, da naj vstopim v to predse4

dniško tekmo. V preteklosti sem
znal v politiki tudi marsikaj pokritizirati in seveda kaj je potem
lepšega, kot dobiti priložnost
kandidirati in ne samo pasivno
stati ob strani in komentirati.
Vesel sem te priložnosti, da sem
lahko skozi celo kampanjo govoril, kaj v Sloveniji ni dobro, kaj je
potrebno storiti drugače.
Iz Kamnika, domačega znanega lokalnega območja, ste se
podali na pot po celi Sloveniji;
kakšni so bili največji izzivi pri
nastopanju po celi Sloveniji?

K sreči imam to prednost,
da sem v okviru prejšnjega dela
veliko potoval po celi Sloveniji
in nastopal. Bil sem znan preko
televizije in drugih medijev, tako
da skoraj ni bilo kraja v Sloveniji,
kjer me ne bi vsaj nekdo prepoz-

nal. Pomembno pa je, da sem to
prepoznavnost uspel prestaviti
na politični nivo. Veliko vlogo so
imeli predvsem televizija in drugi mediji, kjer so me ljudje lahko
spoznavali in videli, da sem resen
kandidat, ki ni imel samo praznih obljub in lepih besed, ampak tudi konstruktivno kritiko in
konkretne rešitve za posamezne
probleme.
V času kampanje ste se s svojo ekipo, z avtobusom, odpravili na pot po Sloveniji. Kaj vas je
najbolj presenetilo na srečanjih
s posamezniki?
Najbolj sem bil presenečen, da
me nikjer niso napadali. Tudi na
posameznih stojnicah, kjer smo
zbirali podpise, sem se srečeval
z različnimi ljudmi, vendar nikoli
ni bilo od nikogar nespoštljivega
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odnosa. Moram priznati, da sem
pričakoval vsaj kakšno provokacijo, saj sem že kot župan velikokrat tarča za razne negativne
izbruhe posameznikov. V tem
času sem se že toliko navadil na
različne pristope, da sem resno
pričakoval tudi kakšen verbalni
napad …, vendar tega ni bilo, to
je bilo najbolj prijetno presenečenje. Saj ne mislim, da me osebno ne bi marali, ampak zato, ker
ima politika na splošno tako negativen renome, tako da so taki
napadi kar del vsakdana.
S kakšnimi težavami ste se
srečevali v tem predvolilnem
času?
Ekipa je imela težko delo.
Težko je bilo uskladiti vsa srečanja. Morali smo paziti, da smo
se pravočasno vrnili s srečanja z
ljudmi, da smo lahko, ob večerih,
sodelovali na srečanjih na televiziji in drugih medijih. Želel sem
obiskati veliko krajev in srečati še
več ljudi, ampak preprosto ni šlo.
Veliko je bilo različnih intervjujev
in nastopov v različnih medijih.
Vmes so bili tudi praznični dnevi.
Bilo je zelo naporno, še posebno
v času do prvega kroga predsedniških volitev. Takrat nas je bilo
devet kandidatov in smo se težko dogovarjali za nastope na posameznih srečanjih. Včasih smo
izgledali kot tekmovalci v kakšnem resničnostnem šovu. Drugi krog je bil iz tega vidika dosti
lažji, saj sva bila samo dva kandidata, lažje se je bilo dogovarjati,
lažje je bilo celostno predstaviti
svoje stališče …
Na dan volitev so bili mediji zazrti v Šmarco. Udeležba in
podpora sta bili nadpovprečni.
Kako ste zadovoljni s podporo
doma v Šmarci, Kamniku?
Podpora v Šmarci mi pomeni
največ, saj mi je zelo pomembno,
da se lahko normalno srečujem
in pogovarjam s sovaščani, da
se lahko neobremenjeno pogoleto 3, štev. 2, december 2017

vorimo, ko se srečamo na cesti.
Veliko mi pomeni, da se takrat,
sicer zelo redko, ko grem v kakega od domačih gostinskih lokalov, počutim zelo dobro, ko me
fantje sprejmejo med sebe, in da
se lahko pogovarjamo praktične
vsakdanje stvari.

Tako velika volilna udeležba me
je zelo presenetila. Vesel sem, da
je bila tako visoko nad slovenskim
povprečjem, zato sem res hvaležen tako Šmarčanom kot tudi ostalim občanom naše občine.

Pa poglejva še malo naprej,
kakšne načrte imate na političnem področju?

Z našo stranko se bomo udeležili parlamentarnih volitev. Želimo se odmakniti od ustaljenih
okvirov, želimo izhajati iz prakse,
iz konkretnih problemov in pripraviti zakone, ki so življenjski, ne
tako kot danes, ko jih je veliko
res neživljenjskih. Pri vodenju
manjka predvsem praksa, preveč
je teorije. Preveč birokracije, ki ji
je povprečen državljan težko kos.
Po drugi strani pa ni nobenega
reda na mnogih področjih.
Želite našim bralcem sporočiti kakšno misel ob prihodnjih
praznikih?

Vsem krajankam in krajanom
želim, da bi bil ta december lep,
da bi se lahko pripravili na praznike. V mislih imam še posebno
tiste, ki so v različnih stiskah, bol-
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smarcan.si
• Novice iz Šmarce
• Napoved dogodkov v Šmarci
• Podatki iz šmarske vremenske
postaje
• Oznanila naše župnije
• In še veliko več …

Veseli bomo vaših prispevkov
iz dogodkov in ostalih novic
ter vabil, ki so v povezavi
s Šmarco – z veseljem
jih bomo objavili!

www.smarcan.si
ni, osamljeni, upam, da se zavedajo, da niso sami. V novem letu
pa vsem želim najprej zdravja, pa
da bi imeli dostojno življenje, da
bi dovolj zaslužili za svoje preživetje, da bi se razumeli ter da bi
kakšne spore pozabili, skratka,
da bi vsi imeli življenje, kot si ga
želimo.

»Kdor more vsak večer reči:
»Živel sem«, temu vsako jutro
prinese novo srečko.«
Seneka
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Besedilo: Mitja Šarec

Pogovor z veleposlanikom
R Slovenije Mihaelom Zupančičem
Se lahko, prosim, na kratko
predstaviš – predvsem kako in
kje te je vodila pot skozi šolo in
kasneje skozi bogato poklicno
pot?

Vse skupaj se je začelo v naši
Šmarci, kjer sta starša zgradila
hišo sredi 70. let prejšnjega stoletja. Skromno življenje, a polno
lepih spominov. Rad sem bil zunaj, zato sta me morala mama in
oče včasih iskati po celi vasi. Hodil sem na OŠ v Duplico do 3. razreda, nato smo se preselili v Portorož, kjer smo ostali slabih štiri
leta. Mamina služba nas je v letih
1985/86 vodila v Pariz, kjer pa
sem ostal tudi po vrnitvi staršev
domov. Končal sem srednjo šolo
in se vpisal na univerzo Sorbona.
Kot večina študentov danes sem
delal in študiral, leta 97 diplomiral in leto dni kasneje dokončal
še francoski magisterij. Sledil je
nekajmesečni predah, popotovanje z nahrbtnikom. Leta 1999
je Ministrstvo za zunanje zadeve
objavilo razpis, na katerega sem
se prijavil. Iskali so med drugim
tudi pravnike. In tako se je začela
moja poklicna pot v diplomaciji.
Vseskozi si živel v tujini.
Kateri del tvoje dosedanje življenjske poti ti je ostal v najlepšem spominu in zakaj?

Res je, zasebno življenje in
poklicna pot sta me vodila skozi mnoge kraje. Obiskal sem štiri
celine, živel v mestih, kot je npr.
Pariz, a najlepše spomine imam
iz časov, ko smo živeli v Šmarci.
Slišalo se bo morda poetično, a
je res. V Šmarci so moje korenine, v Šmarci so ljudje – družina,
sosedje, sovaščani, s katerimi
sem odraščal, živel, delil svoje življenje. Ni bilo vedno lah6

Na delovnem mestu

ko, živeli smo skromno; starejši
brat je moral paziti, da ni preveč
»znucal« oblačil, ki sem jih nato
»pojerbal«, a starša sta vseskozi
pazila, da sva imela oba enako in
najnujnejše, tudi »na račun« svojega odrekanja. Zadovoljni smo
bili z malo, zadostovala je ena
žoga za zabavo. Danes je precej
drugače, nisem prepričan, da razumem mlade, ki ure in ure preživijo na »pametnih« telefonih
oz. t. i. socialnih omrežjih, ki od
»socialnega« v pravem pomenu nimajo nič skupnega. Drugi
časi ... Priznam sicer, da tudi sam
uporabljam sodobna orodja, kot
so Facebook ali Twitter, a zgolj v
službene namene.
Kakšno je življenje Slovenca
v tujini v primerjavi z življenjem doma? Kakšne so prednosti, morda tudi slabosti življenja in dela v tujini?
Zase lahko prav gotovo rečem, da je kvaliteta življenja bistveno boljša v Sloveniji kot pa
v krajih, kjer sem živel in/ali delal. Morda se tega v vsakdanjem
vrvežu ne zavedamo. Doma se
zbudiš in odločiš, ali boš šel ho-

dit v gozd, nabirat gobe, plezat,
smučat, kopat ...; to je redkost v
tujini, zlasti v velikih državah. Danes živim v Romuniji, ki je zelo
lepa država, delam v Bukarešti
– »Petit Paris«, kot tudi pravijo
mestu, a do najbližjih hribov in
gora je med tri in štiri ure vožnje,
enako do morja. Pozimi je smučanje čez vikend zaradi velikih
razdalj zgolj pobožna želja. Pa
tudi sicer je dobra polovica vseh
vikendov v letu zasedena s službenimi obveznostmi.
Ko živiš v tujini, spoznaš veliko ljudi. Izmenjaš poglede, spoznaš nove kulture, vse to človeka
obogati. Tokrat me je pot vodila
v Romunijo, to je bila moja želja,
a občutek imam, da imamo o tej
državi napačno percepcijo, ki si jo
ustvarjamo skozi neke stare stereotipe. Resnica je daleč od tega.
Kar lahko povem iz izkušenj, je,
da v Romuniji kot tujec nikoli ne
boste ostali sami, če boste potrebovali pomoč. Vedno vam bo
nekdo priskočil na pomoč, vam
nesebično ponudil roko. Preverjeno. Tukaj se vidi njihov latinski
oz. mediteranski značaj, so odprti, prijazni, topli ljudje. Tudi sicer
leto 3, štev. 2, december 2017
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gosto, kot bi si želel. Narava mojega dela je taka, da moram biti
prisoten v državi, v katero me je
napotilo Ministrstvo za zunanje
zadeve. Ker tam, skupaj z ostalimi zaposlenimi na veleposlaništvu, predstavljamo Slovenijo:
krepimo dvostranske politične in
gospodarske odnose, zastopamo slovenske interese, pomagamo slovenskim državljanom, če
potrebujejo pomoč itd.

Miha na košarkarski tekmi

kot državo članico EU Romunijo
slabo poznamo. Tisti, ki so obiskali Karpate, delto Donave, obalo Črnega morja, spektakularno
cesto Transfăgărăşan ali Transalpino, samostane v romunski regiji Moldavija, so se domov vrnili
z nepozabnimi spomini.
Slabosti dela in bivanja v tujini
so povezane z družinskimi vprašanji. Težko je združiti družinsko življenje in delo. Glede tega tudi jaz,
žal, nisem našel čarobne rešitve.
Kje čutiš svoj dom – je to
Šmarca – kakšen je tvoj odnos
do Šmarce?

Ja, Šmarca, brez trohice dvoma. Moj odnos do Šmarce verjetno najbolje opišem, če povem,
da se mi vsakič znova zarosijo oči,
ko se po 13 ali 14 urah vožnje iz
Bukarešte v poznih nočnih urah
zapeljem mimo table Šmarca.
Imaš v Šmarci še prijatelje,
s katerimi si v stiku, vsaj občasnem? Kako pogosto sedaj
prideš v Šmarco in kam rad zaideš, ko si tu?

V Šmarci imam družino, prijatelje, sosede, sovaščane, s katerimi se dobim, vsakič, ko lahko
pridem domov. Žal ne tako poleto 3, štev. 2, december 2017

Dvakrat oz. trikrat letno se za
več dni ustavim doma. Takrat so
na dnevnem redu, poleg obiskov,
pohodi v hribe: Sveti Primož, Velika planina itd., poleti morje, v
zimskem času pa seveda smuka
na Krvavcu.

Prostočasna dejavnost - čiščenje
snega

Res je, precej se »potepamo«
po svetu. Očeta smo prehitro izgubili, a mama Silva se je lansko
leto, po 52 letih dela v gospodarstvu, končno upokojila in sedaj
zasluženo uživa večinoma doma
v Šmarci, poleti pa na morju. Brat
Andrej z družino dela na Nizozemskem. Včasih se bolj kot ne po
naključju dobimo doma, sicer pa
imamo v navadi, da se vsaj enkrat
na leto vsi združimo, odvisno od
načrtov, ali poleti ali pa za Božič
oz. novo leto. Takrat ne manjka
vragolij, neumnosti in smeha.

je dolga leta stala pred hišo. Ker je
bila zares v slabem stanju, samo
se odločili, da jo odpeljemo na
odpad ..., a nismo zmogli. Začel
sem nekaj delati na njej, vsi »smo
se zagreli« in jo z nekaj pomoči popolnoma obnovili. Tako se
je začelo. Danes imava z bratom
verjetno okoli 15 »katrc«, morda
kakšno več, ker občasno brat še
kakšno na skrivaj kupi in mi tega
ne upa povedati 😊. Nekatere
so zelo redke, kot je npr. renault
3 iz leta 1961 (tako se je v Franciji imenovala najcenejša »katra«,
ker je imela šibkejši motor od
normalnega renaulta 4), kabriolet, »pick-up«, »type buggy«, tovorna katrca, »katrca« na pogon
4x4 itd. S slednjo z bratom tudi
hodiva na »rallye-raid« za starodobnike. Gre za preizkušnje,
kjer ni pomembna hitrost, temveč premagovanje ovir na terenu. In čeprav se bo slišalo čudno,
marsikje ta »katrca« 4x4 pusti za
sabo sodobne terence. Očitno so
takrat znali delati boljše pogone
na vsa štiri kolesa kot danes 😊.

Res je, renault 4, »katrca« po
domače, je moj hobi oz. sedaj že
družinski hobi, saj sva z bratom v
to vpletla vse, tudi mamo. Začelo
se je sicer z bratovo »katro«, ki jo
je rad vozil oče. Po njegovi smrti

Težko vprašanje. Ko delaš v
diplomaciji, ko imaš rad to službo, nikoli ne veš, kam te bo pot
jutri vodila. A vseeno vem, da si
v bodoče želim več družinskega
življenja.

Letos sem imel v načrtu »osvojiti« Triglav, a me je nekaj dni
pred tem ustavila nesreča oz.
hujša poškodba rame. Sedaj odštevam dneve do naslednjega
poskusa 😊.
Tudi ostala družina je precej
svetovljanska, če lahko tako
rečem – se pogosto srečate
skupaj?

Kaj pa tvoji hobiji – vem, da
si ljubitelj avtov Renault 4 –
lahko kaj več poveš o tem?

Nam lahko zaupaš kaj tudi o
svojih načrtih ali željah za prihodnost?
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Besedilo: Društvo Peter Naglič

Plečnikova dela skozi objektiv
fotografa Petra Nagliča
Ker v letošnjem, Plečnikovem letu, obeležujemo 60-letnico Plečnikove smrti, je bila
v preddverju občinske stavbe,
meseca julija, odprta razstava z
naslovom »Plečnikova dela skozi
objektiv fotografa Petra Nagliča«. Razstavo je pripravilo Društvo Peter Naglič iz Šmarce, ki se
ukvarja s predstavitvijo Nagličeve
zbirke širši javnosti, odprl pa jo
je kamniški župan Marjan Šarec.
Peter Naglič se je rodil v družini,
ki se je že dve generaciji ukvarjala s ščetarsko obrtjo. Kasneje
se je tudi sam aktivno vključil v
družinsko ščetarsko podjetje. Zanimalo ga je vse, kar je dišalo po
tehniki, predvsem pa je bila njegov največji hobi in strast fotografija, ki ji je nedvomno posvetil
največ svojega prostega časa.
Kamnik se ponaša s tako bogato fototeko iz obdobja prve
polovice dvajsetega stoletja kot
malo katero slovensko mesto.
Nagličeva obsežna dokumentarna fotografija šteje preko 10.000
posnetkov, zajema raznovrstne
posnetke življenja tistega časa,
s tem pa predstavlja velik doprinos k raziskovanju zgodovinskih
dejstev. Fotograf Naglič je bil
s svojo zbirko že drugič gost v
občinski stavbi, naslovna tema
tokratne razstave pa se nanaša
na Plečnikova dela, ki jih je mojster arhitekture ustvaril v svojem
plodnem delovanju. Naglič se je
ljubiteljsko ukvarjal tudi s petrografijo – vedo o kameninah. Mogoče je prav zato s svojim aparatom pogosto spremljal gradbene
dosežke našega velikega arhitekta, mojstra Plečnika, ki je bil
skozi svoje bogato ustvarjalno
obdobje tesno povezan tudi s
Kamnikom. Kot zanimivost je tre8

Urejanje struge Ljubljanice

ba dodati, da je Naglič spremljal
gradnjo Plečnikovih objektov
skozi daljše časovno obdobje, s
čimer je ustvaril dokument aktualnega časa, v katerem je živel.
Med drugim je poleg ureditve
notranjosti cerkve sv. Benedikta
v Stranjah, postavitve Božjega
groba pri kamniških frančiškanih zagotovo eden lepših objektov na Kamniškem ravno Plečnikov dvorec v Kamniški Bistrici.
Objekt je nastajal v letih 1933 in
1934 po naročilu tedanjega kralja Aleksandra, zato se je sprva

imenoval kraljevi dvorec. Največji ustvarjalni pečat pa je Plečnik
seveda zapustil v rodni Ljubljani.
Začetek dvajsetega stoletja je
prinesel dokaj živahno gradbeno
prenovo našega glavnega mesta
in Plečnikove stvaritve so močno
zaznamovale ta čas: Narodna in
univerzitetna knjižnica, stadion za Bežigradom, pokopališče
Žale, ljubljanska tržnica, Baragovo semenišče, celovita ureditev
struge Ljubljanice, cerkev sv. Mihaela na Barju, ureditev grajskih
brežin Šance. Naglič kot strasten

Kraljevi dvorec v Kamniški Bistrici
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fotograf je glavnino svojega fotografskega gradiva posnel med
leti 1899 in 1940. Po letu 1940 je
še vedno ohranjal stik s fotografijo, a je fotografiral precej manj.

Mag. Darja Pergovnik iz Zavoda za varstvo kulturne dediščine

foto: Lea Logar

Raznovrstna Nagličeva fotografija je z razstavo prinesla tudi
Kamničankam in Kamničanom
ter ostalim obiskovalcem malce
širši vpogled v Plečnikova dela,
nekatere od fotografij pa so bile
tudi prvič prikazane v javnosti.
O Plečnikovih delih je z Zavoda
za varstvo kulturne dediščine
Ljubljana spregovorila tudi mag.
Darja Pergovnik, dobra poznavalka Plečnikovih del. Izpostavljeno
je bilo tudi dejstvo, da v zadnjem
času potekajo aktivnosti za uvrstitev Plečnikove dediščine na
seznam Unesca, kar bo tudi veliko priznanje našemu mojstru.
Za vezno besedo na odprtju razstave je poskrbel Tomaž
Simetinger, za glasbeno popestritev celotnega dogodka pa so
poskrbeli Saša Zabrič in Matic ter
Gašper Tonin.

Saša Zabrič med nastopom

foto: Lea Logar

Matic in Gašper Tonin med nastopom

foto: Lea Logar
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Pogovarjal se je: Simon Zorman, Fotografije: Simon Zorman

Adventni intervju:
Župnik Janez Gerčar kot jasličar

Janez Gerčar v svoji pisarni

Gospoda Janeza Gerčarja dodobra poznate vsi, saj je naš župnik v župniji Šmarca-Duplica že
dobrih 26 let, ne poznate pa ga
tudi kot jasličarja, čeprav o sebi
pravi, da to ni.
1. Ljudje vas dobro poznajo kot župnika in božjega
služabnika, ne poznajo pa vas
kot jasličarja. Globoko smo že
zakorakali v adventni čas in v
pričakovanje božiča. Za marsikoga je to najlepši čas v letu, za
marsikoga pa najtežji. Kako pa
vi doživljate ta čas kot duhovnik in kako ste ga doživljali kot
otrok?

Tisto, kar s pripravo na božič želim dati drugim, skušam
uresničiti tudi pri sebi, in čeprav
z obiljem možnosti, ki jih dajem
drugim, zame ostaja manj časa,
se skušam poglabljati tudi sam.
Mislim, da je adventna priprava
bistvenega pomena za poznejše
doživljanje božičnih praznikov.
2. Ali obstaja kakšen božič,
ki se vam je posebno vtisnil v
srce in spomin?

Bilo je pri vojakih na Ohridu
v Makedoniji. Ker sem služil v
10

pehoti, je bil delavnik natrpan s
fizičnimi vajami, po štirih mesecih služenja pa sem imel že kar
dobro kondicijo. Na sveti večer ni
bilo nič drugače. Bili so časi, ko se
verski prazniki sploh niso smeli
omenjati in ker sem bil v pravoslavnem okolju, takrat tudi oficirjem najbrž ni prišlo na misel, da
je treba na nas, katolike, ta dan
še posebej paziti (čisto drugače
je bilo pozneje za veliko noč). Z
menoj sta bila takrat pri vojakih
še en slovenski bogoslovec in en
hrvaški semeniščnik. Vsi trije smo
bili zvečer med prvimi pri večerji, zato smo se lahko na kratko
zmuznili k sežigalnici odpadkov,
ki je bila sredi parka, stran od
stavb. Tam je hrvaški semeniščnik
od nekod potegnil majhno Sveto
pismo (vso vojaščino ga je uspešno skrival), iz njega prebral odlomek o Jezusovem rojstvu, potem
smo zmolili še desetko rožnega
venca o Jezusovem rojstvu in hitro odšli v svoje prostore … Mene
so sicer zasliševali, kje sem toliko časa hodil, pa sem se nekako
uspešno izgovoril. Zame je bil to
eden najlepših, dobesedno ukradenih božičev. Nič me ni skrbelo,
če bodo vsi obredi potekali gladko, ali se bodo ministranti lepo
obnašali, ali bo vse, kot je treba
… Te skrbi so prihajale pozneje
(in še prihajajo). Takrat smo bili
sami mi trije in z nami Jezus in
nobenih skrbi.
Drugi prav poseben božič
sem doživljal, ko sem bil prvo
leto v Šmarci. Tisto leto je bila
osamosvojitvena vojna, kmalu
po prihodu v Šmarco mi je umrla mami … Na sveti večer ali pa
morda kakšen dan prej sem zvedel, da v Slovenijo prvič prihaja
luč miru iz Betlehema; skoraj do
zadnjega nisem vedel, če jo bom

mogel dobiti tudi jaz. Ob slovesnih pripravah na sveti večer smo
dobili to lučko in pri večerni maši
smo jo sprejeli nadvse slovesno
– LUČ MIRU! Ko sem odhajal iz
cerkve, je bilo nepopisno doživetje, ko je na oknih večine hiš ta
lučka simbolično oznanjala mir
ljudem na zemlji. Sledil je sveti
večer v župnišču: prvič v življenju
sem ga obhajal sam: z molitvijo
in kropljenjem ob obhodu prostorov, v otožnem spominu na
vse domače, predvsem na nedavno umrlo mami, pozneje brez
slovesne večerje, po drugi strani
pa v duhu toliko bližje mojemu
osebnemu božiču.
3. Nam lahko opišete, kako
je potekal adventni čas pri vas
doma, ko ste bili še otrok in
kako je potekal sv. večer? Verjetno ste že kot otrok sodelovali pri postavljanju jaslic. Ali
nam lahko zaupate, kdaj in kdo
vas je navdušil za jasličarstvo.
Do cerkve in šole smo imeli
od doma 4 km pešačenja, zato se
obiska zornic (jutranjih adventnih
maš) ne spomnim, morda za prve
petke in prve sobote in seveda
nedelje. Vsak dan pa je bila doma
skupna večerna molitev (tudi jutranja in molitev pred jedjo in po
jedi). Zvečer smo navadno molili v
poletnem času vsaj dve ali tri desetke, z oktobrom pa je sledil cel
rožni venec, v adventu veseli del.
Posebna »slovesnost« je bila tudi
nabiranje mahu za jaslice, potem
pa seveda tudi smrekice za božični
drevešček. Jaslice smo postavljali
na sveti večer. Pri vseh teh opravilih je bil vedno zraven ata, vendar
je ustvarjalnost z našim odraščanjem vedno bolj prepuščal tudi
nam otrokom. Atova prisotnost
mi je ostala najbolj v spominu.
leto 3, štev. 2, december 2017
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Na sveti večer smo čez dan
storili vse potrebno: temeljito
čiščenje prostorov, postavljanje jaslic in krašenje božičnega
dreveščka, zvečer pa smo med
molitvijo obhodili vse prostore v
hiši in po gospodarskih objektih,
vmes molili rožni venec, mami je
kropila z blagoslovljeno vodo,
ata je poskrbel, da se je po hiši
tudi pokadilo (spominjam se likalnika na žerjavico, če pravega
kadila ni bilo, pa kar s smrekovo
smolo, ki ji je bilo dodanih nekaj
posušenih smrekovih iglic, da se
je bolj kadilo …). Po končanem
obhodu smo do konca zmolili še
večerno molitev. Nato se je ata
usedel h klavirju (klavir je bil pri
hiši že več generacij, ker so bili
moji predniki navadno tudi organisti), zapeli smo Sveto noč in še
nekaj drugih božičih pesmi, potem pa je vedno sledila še »slovesna« večerja. Najbolj se spominjam na pladnju pečenih krvavic
in krompirja, ki se je pekel skupaj s krvavicami. Tudi danes sem
prepričan, da boljše večerje ne
more biti, le da mi takšno hrano
zdravnica odsvetuje …
Ob 11-ih zvečer smo se peš
odpravili od doma k polnočnici.
Svetili smo si s trskami ali kakšnimi
starimi gumami od koles, pod nogami pa je navadno škripal sneg.
Snega zadnja leta skoraj ni več,
pešačenje so zamenjali avtomobili, iz naše vasi pa še vedno mnogi
peš odhajajo z baklami in s tem
obujajo nostalgijo po starih časih.
Po prihodu domov nas je
vedno čakala »krhlova voda«
(kompot iz posušenega sadja).
To navado je ohranjala tudi moja
dosedanja gospodinja, ki bo letos prvič obhajala božič v nebesih. Jaz pa bom po končanih
slovesnostih v cerkvi božič drugič v življenju spet obhajal sam:
v molitvi za žive in pokojne domače, farane, za vse osamljene
pa tiste, ki v veri ne vidijo smisla
… In tako seveda ne bom sam. In
leto 3, štev. 2, december 2017
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po polnočnici si bom postregel s
kuhanimi krhlji, ki jih je za to priložnost še pripravila Angelca.
Kar se pa jaslic tiče: omenil
sem, da je postavljanje jaslic pri
nas doma bila naloga našega
ata, ki nas je vedno bolj vključeval in tako navduševal. Občudovali smo tudi jaslice pri stricu
Jaku v Palovčah. Ko sem v višjih
razredih pod njegovim vplivom
tudi sam začel izrezovati jaslične figure iz vezane plošče in jih
barvati kar z nitrolakom, sem počasi dobil nalogo, da sem jaslice
redno postavljal v naši družinski
kapelici in postavljal sem jih tudi

še v študentskih letih, kot kaplan
v Kranju pa sem se povezal tudi s
kiparjem Konjedicem in od njega
sem kupil tudi prve glinene prave figure. Pozneje sem jim dodal
tudi nekaj svojih.
4. Kaj vam jasličarstvo pravzaprav pomeni in komu lahko
rečemo, da je jasličar?
Za pravega jasličarja se jaz
seveda nimam. Zame je jasličar
najprej tisti, ki zna narediti jaslične figure sam. Potem pa je jasličar vsaj v prenesenem smislu
tudi navdušenec, ki postavlja jaslice z večino naravnih materialov
ali pa zna uporabiti tudi druge

Barvanje figuric
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materiale in jih nevsiljivo vgraditi
v jaslično pokrajino. Jasličarstvo
je pravzaprav umeščanje jasličnih
figur v smiselno postavljeno pokrajino ob upoštevanju velikosti,
pa tudi pokrajine: ta je lahko orientalska ali naša, lahko pa je tudi
sodobna (sem bi pa lahko spadali tudi vlaki, le smiselno je treba
vse postaviti).
Zase torej ne trdim, da sem
jasličar, imam pa jaslice rad. Na
žalost imam premalo prostora,
in čeprav skušam narediti vsako
leto drugačne z različnimi figurami, na koncu izpadejo kar precej
podobne. Govorim seveda o jaslicah, ki jih postavljam v župnišču, v cerkvi jih že kar nekaj let
postavljajo mlajši.
5. Znano mi je, da ste sami
izdelovali figurice. Lahko poveste, iz katerih materialov ste
jih izdelovali in ali jih še izdelujete?

Kakšni dve leti pred našo osamosvojitvijo sem bil en mesec na
nekem simpoziju v Rimu. V bližnjem kraju Grottaferrata je tovarna modelov za vlivanje različnih figur in velikosti iz mavca ali
podobnih materialov. Takrat sem
kupil tri komplete jasličnih figur
različnih velikosti in jih z nemalo
zapleti spravil čez mejo. Tako se
je začela moja »industrija« z jaslicami. Zaradi težav na meji sem
takrat sklenil: če mi jih bo uspelo

Izdelane figurice
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spraviti domov, potem niti enega
kompleta ne bom prodal in tega
sem se držal. Ob večerih že pred
adventom sem jih vlival, potem
barval in kar nekaj družin se še danes pohvali z njimi. Ko sem se pri
kiparju Konjedicu v Kranju malo
preveč zanimal, kako se barva, me
je na hitro pospremil iz delavnice.
Ob prihodu v Šmarco sem k temu
delu pritegnil kar nekaj mladih
iz takratne mladinske skupine. V
tistem obdobju je Tina naredila
tudi dva kompleta, ki jih občasno
lahko vidimo v kapelici Srca Jezusovega. Te so narejene iz pleksi
stekla, druge pa so iz gline in jih
imamo včasih postavljene v cerkvi.
6. Se spominjate, kdaj ste
izdelali prvo figurico in iz katerega materiala?
Sem že omenil na začetku: prve
figurice sem »izšnicljal« iz vezane
plošče kmalu za tem, ko sem znal
uporabljati »šnic-žagico«. Takrat
sem kupil tudi šest škatlic laka
različnih barv in tako se je moje
navdušenje začelo. Pozneje sem,
ne vem od kod, dobil modelčke
za vlivanje iz svinca, iz gline smo
potem začeli izdelovati tudi modele za vlivanje iz mavca …
7. So vam katere figurice še
posebej pri srcu?
Ja, tiste, ki sem jih razdelil med
ljudi, ali pa tiste, ki so jih mladi
naredili iz mojih modelčkov sami,

in seveda tiste, ki smo jih v naši
garaži delali skupaj. Zelo dragoceni so bili časi našega skupnega
dela, čeprav smo Angelci na začetku naredili veliko dela: počistiti je bilo treba »cesto«, ki smo
jo naredili z umazanimi čevlji od
mavca, ko smo hodili iz garaže
po toplo vodo v kuhinjo.
8. Lahko na kratko opišete,
kako so pod vašimi prsti nastajale figurice?

Saj ni bilo nič posebnega: mavec je bilo treba zmešati z vodo,
poskrbeti, da se modelčki niso
razlezli, pravočasno je bilo treba
figure odstraniti iz modelov, pravilno in s pravimi sredstvi je bilo
treba model očistiti, in če je bila
zraven še prijetna družba, potem
so bile figure še vedno narejene
iz mavca, vendar so bile naše,
plod našega navdušenja.
Nekateri so si modelčke želeli izposojevati, in če niso upoštevali mojih zahtev o čiščenju,
sem moral kar nekaj modelčkov
zavreči, ker so bili uničeni. Zdaj
so ti modeli stari že skoraj 30 let
in večinoma najbrž že tudi neuporabni, za izposojo pa seveda
neprimerni.
9. V naši farni cerkvici, katere zavetnik je sveti Mavricij,
vsako leto postavite mogočne,
a vendarle lahko rečemo tudi
skromne jaslice, katerih posebnost je, da na majhnem prostoru postavite velike figure, ki
dajejo še poseben čar. Kaj pa bi
rekli, ali je v Šmarci še kaj, kar
daje v cerkvi v adventnem času
poseben čar?

Jaslice so seveda kot jagoda
na sadni kupi: če ni vsebine, potem tudi jaslice nimajo pravega
pomena. To sem že ugotovil: če
ni prave priprave, se tudi praznik
ne dotakne srca in duše. Zato v
adventnem času zelo priporočam
pogostejši obisk maše (4 km v
naši župniji nima nihče do cerkve
pa še prevozna sredstva imamo).
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In ko vabim k pobožnostim otroke, povabim zraven tudi starše.
Predvsem v drugem delu adventa (božična devetdnevnica) pa
imamo veliko odličnih možnosti
za pripravo na božič.
Posebej omenjam adventni
koledar, ki so ga otroci pri verouku dobili na začetku adventa. Spodbuja otroke in odrasle
k vsakdanji molitvi in dobrodelnosti. Znova se obuja stari običaj
Marijo nosijo, ko potujejo Marijini kipi od hiše do hiše in ob njih
molijo tudi povabljeni sosedje.
Posebno vabilo je namenjeno
tudi obisku božične devetdnevnice v cerkvi. Ta je prilagojena otrokom (posebna zgodbica) in od-

raslim (petje posebnih adventnih
besedil). Pa še povabilo k domači
večerni molitvi …

na sadni kupi«, se pravi, če za
njimi stoji vsebina naše duhovne
priprave na božič.

Advent je tudi primeren čas,
da premislimo o pomiritvi s samim seboj v dobri spovedi. Priložnosti je kar nekaj: ali v domači
cerkvi vsak dan pred mašo, meni
so zelo simpatične Brezje, v dekaniji bomo imeli posebno pripravo za mlade, ne pozabite na
naše bolnike in ostarele, le povabiti me je treba …

11. Kaj pa bi ob koncu želeli
sporočiti bralcem ob prihajajočem božiču in Novem letu?

10. Ali imajo jaslice in njihovo postavljanje v današnjem
času še tak pomen kot včasih?

Imajo, posebej še, če upoštevamo prej imenovano »jagodo

Vsem želim doživeto pripravo
na praznik Jezusovega rojstva,
potem pa res blagoslovljene božične praznike.
Ob koncu najinega pogovora se vam iskreno zahvaljujem,
da ste si vzeli čas za pogovor, in
vam v imenu župljanov želim lep
in blagoslova poln božič, v letu,
ki prihaja, pa vam želimo veliko zdravja, in da boste še dolgo
med nami.

Besedilo in fotografije: Tina Tonin

Miklavževanje v Šmarci
Dobrotljiv in usmiljen mož, ki goduje 6. decembra,
je sv. Miklavž. Tako pravimo sv. Nikolaju, ki je eden
najbolj priljubljenih svetnikov. V 4. stoletju je bil škof
v mestu Mira v Mali Aziji (današnji Demre v Turčiji).
Danes posebno veselje prinaša pridnim otrokom,
saj jih na predvečer svojega godu obdaruje. Spremljajo ga parkeljni, ki radi požugajo porednežem in
jih prestrašijo s svojo šibo.
V šmarski dvorani nas je razveselil v nedeljo,
3. decembra. Pozdravili smo ga z lutkovno igro
»Dobrota je največje bogastvo«, ki smo jo pripravili
v domačem kulturnem društvu. Zgodba pripoveduje o fantu Maticu, ki je zelo poreden in ni do nikogar
prijazen. Ponoči med spanjem ga najprej obišče hudiček in ga nagovarja k hudobnim delom. Za njim
kmalu pride angelček, ki mu deli dobre nasvete za
življenje in mu odkriva pravo pot k sreči. Zjutraj se
Matic spomni vseh dobronamernih besed in sklene,
da bo odslej prijazen fant. Za vsa dobra dela, ki jih
naredi čez dan, je zvečer bogato nagrajen. Obišče
ga sv. Miklavž in ga osreči z darilom.
Miklavž je darila razdelil tudi med naše otroke.
Nekateri so mu z veseljem zapeli pesmico in se z
njim slikali, drugi so bili malce prestrašeni, a vseeno
dovolj pogumni, da so se mu približali in sprejeli
darilo.
V tem mesecu imamo vsi priložnost, da odpremo srca za ljudi, ki so revni, nemočni in osamljeni.
leto 3, štev. 2, december 2017
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Besedilo in fotografije: Simon Zorman

Maša in srečanje za invalide, bolne in ostarele
Na nedeljo, 8. oktobra nekaj minut pred tretjo
uro popoldan, je pritrkovanje zvonov v cerkvi Sv.
Mavricija v Šmarci naznanjalo svečanost. V cerkvici
so se zbirali bolni, ostareli in invalidi, ki se ne morejo udeležiti rednih nedeljskih sv. maš iz takšnih ali
drugačnih ovir.
Spremljevalci in prostovoljci so poskrbeli, da so
ti verniki lahko varno prispeli v Božji hram, kjer sta
za njih darovala sv. daritev upokojeni bolnišniški
duhovnik Miro Šlibar ter naš župnik gospod Janez
Gerčar. Ob 15. uri so se oglasile orgle in izpod prstov gospe Veronike Šarec je vstopna pesem naznanila svečanost. Po besednem bogoslužju nas je
v pridigi nagovoril duhovnik Miro Šlibar, ki nam je
pojasnil, zakaj moramo ravno mi trpeti. Poudaril je,
da se v življenju vsi srečujemo z neštetimi bolečinami, prevarami, dušnimi ranami, smrtjo, nekateri pa
poleg teh tudi s telesno bolečino.
Tudi Jezus Kristus se je napotil k ljudem in sprejel
trpljenje. Živel je tako kot mi. Postavil se je na naše
mesto in bil v hudih preizkušnjah prav tako mi. Tudi
mi smo v preizkušnjah in trpljenju, a nikoli nismo sami.
Vedno je Jezus z nami. Prav tako kot Jezus je z nami
tudi naša Nebeška mati Marija. Vedno, ko vzkliknemo
˝ZDRAVJE BOLNIKOV˝, se nam razodeva moč vere v
Marijo, ki nam lajša naše trpljenje in bolečine in je
tudi naša priprošnjica pri svojem sinu Jezusu Kristusu.
Gospod Miro nam je v pridigi tudi omenil, da moramo biti strpni in si pomagati med seboj in da nikakor
ne smemo pozabiti na molitev. Vse prevečkrat pozabljamo, kakšno moč ima molitev, pozabljamo na
pogovor z Bogom, in ko se nam zgodijo kakšne lepe
stvari, vse prevečkrat pozabljamo skleniti roke in se
zahvaliti Bogu. Vedno ga le prosimo.

Med mašno slovesnostjo
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Gospod Miro Šlibar nam je dal v razmislek tudi
slednje:
»V življenju vedno pridejo težave in preizkušnje,
tudi takšne, ki jim ljudje včasih nismo kos. Takrat je
najpomembnejše, da se zazremo v Nebeško mater
pod križem in skupaj z Njo prenašamo preizkušnje.
Nikoli nismo sami, z nami je naš najboljši prijatelj Jezus, zato se vedno obračajmo k njemu in se mu zahvaljujmo za vse, kar nam daje, tudi za preizkušnje.«
Po pridigi pa smo verniki lahko prejeli tudi zakrament bolnišniškega maziljenja. Ljudje vse prevečkrat
mislimo, da je to maziljenje pred smrtjo, a ni tako.
Gospod Miro Šlibar nam je predstavil, da nam ta
zakrament pomaga, da lažje prenašamo trpljenje in
bolezen. Prav tako nam krepi zaupanje v Boga. Nam
zdravim pa je položil na srce, naj bolniku, ostarelemu in invalidu pomagamo lajšati njihove bolečine
in naj jim bomo v pomoč pri njihovih preizkušnjah.
Omogočimo naj jim prejem zakramenta bolniškega
maziljenja, saj je to znamenje Božjega obiska. Prav je,
da smo pri tem obredu navzoči in da skupaj molimo.
Tako bomo še bolj povezani z Jezusom Kristusom in
z bolnikom, ostarelim ali invalidom.
Po koncu sv. maše se je naš župnik gospod Janez Gerčar še zahvalil gospodu Miru Šlibarju in vse
skupaj lepo povabil v dvorano krajevnega doma v
Šmarci, kjer so člani pastoralnega sveta in Karitas
Šmarca pripravili pogostitev, na kateri ni manjkalo niti sladkih dobrot. Vsem prisotnim so postregli
tudi s klobasami. Pri pripravi le-teh sta se izkazala
predvsem zakonca Milena in Frenk Koželj.
Na odru so se nam predstavile ljudske pevke
Predice, s harmonikarjem Jožetom Jagodicem, ki

Sveto mašo sta darovala duhovnika Miro Šlibar in Janez
Gerčar
leto 3, štev. 2, december 2017
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Prijetno vzdušje v dvorani Krajevnega doma Šmarca

Glasba je prisotne pritegnila

zahvaljujemo KS Šmarca, ki je odstopila dvorano,
ter vsem prostovoljcem, ki so poskrbeli za prijetno
vzdušje in bogato postrežbo.
Ta oktobrska nedelja je bila res nekaj posebnega
in upamo, da bo postala tudi tradicionalna, saj je to
srečanje v naši župniji Šmarca-Duplica potekalo že
drugič.

Pogostitev so pripravili člani Karitas in Župnijskega
pastoralnega sveta

prihajajo iz Kamnika. Njihov izbor pesmi je tematsko zajemal vsa obdobja človeškega življenja – od
rojstva do smrti. Povezovalka med pesmimi je bila
njihova pevka Jerica Slaviček, ki je lepo predstavila
vsako pesem. Prisotne v dvorani je kar pritegnilo,
da so zapeli skupaj z njimi.
Vsem navedenim in vsem, ki so sodelovali pri
srečanju, se prav lepo zahvaljujemo. Prav tako se

Pevke Predice ob spremljavi harmonikarja Jožeta Jagodica

Povzela po pogrebnem nagovoru g. Janeza Gerčarja Veronika Šarec

Drobna po postavi, velika po srcu in dejanjih
Župnijska gospodinja Angelca Jeretina (1935–2017)
16. avgusta letos se je tiho poslovila dolgoletna
gospodinja Angelca Jeretina, ki bi septembra dopolnila 82 let. 35 let je bila gospodinja pri župniku Ivanu Gerčarju na Vranji Peči, nato pa še 25 let
pri njegovem nečaku Janezu Gerčarju v naši župniji
Šmarca-Duplica.
Rojena je bila 8. 9. 1935 v vasi Vrhovlje, kjer je
preživljala svojo mladost. Veliko je delala na polju,
leto 3, štev. 2, december 2017

od tod tudi njena ljubezen
do zemlje in sočustvovanje s kmeti, če vremenske
prilike niso bile ugodne.
Doma so imeli rejnike in
za najmanj enega je skrbela tudi sama. Ta jo je
kasneje redno obiskoval
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Šmarčan
in se je s hvaležnostjo spominjal, spoprijateljila pa
se je tudi z njegovo družino.
Že v otroštvu in mladosti je rada brala. Doma so
ji rekli, da bo kot župnijska gospodinja imela za to
več časa kot doma. Ker pa na Vranji Peči zaradi dela
v župniji in na kmetiji prostega časa ni ostalo veliko,
je knjige »požirala« predvsem od sobote zvečer do
ponedeljka zjutraj, saj je imel tamkajšnji župnik zelo
bogato založeno osebno knjižnico.
V osnovni šoli ji je šlo zelo dobro, dokler je v povojnih časih zaradi rednega obiska maš (tudi med
tednom – pred poukom – predvsem v adventnem
času) vsaj eden od učiteljev ni začel na vsakem koraku žaliti. In ker tega ni mogla več prenesti, se je
raje odpovedala šolanju kot obisku cerkve.
Angelca je bila tudi kasneje najprej ČLOVEK MOLITVE. Kar nesrečna je bila, če je zgodaj zjutraj zaspala, ko so na Radiu Ognjišče začeli moliti rožni venec.
Ko zaradi bolezni ni mogla k maši, se je doma temeljito pripravljala na prejem svetega obhajila in zadnje
čase na TV-Eksodus redno spremljala sv. mašo.
Odlikovala se je po izjemni DOBRODELNOSTI:
svojo pokojnino je skozi leta razdajala za različne
potrebe, največ pa za misijone, Karitas, milijonarje
dobrote, botrstvo v Zambiji. Večkrat je tudi osebno
pomagala ljudem, ki so pozvonili in prosili za pomoč, včasih tudi za ceno razočaranja. Prav na dan,
ko je pred leti zvedela za svojo bolezen, jo je ogoljufala neka gospa z izmišljenim problemom.
GOSTOLJUBNOST je bila prav tako njena odlika
in mnogi se je spominjajmo prav po njeni nevsiljivi
postrežbi, tudi še v času njene hude bolezni.
Ob smrti njene sestre, ki je zapustila štiri šoloobvezne otroke, je bila njena SKRB razdeljena na pota
med župniščem na Vranji Peči in domom otrok njene sestre, ki so že nekaj let prej izgubili tudi očeta.
To so bila garaška leta, zanjo pa ljubeča skrb za vse,
ki se jim je vdano posvečala.
Ljubila je zemljo, uživala nad sadovi vrta, SOČUSTVOVALA s kmeti ob suši ali ob preobilici dežja,
ko bi kmetje morali pospraviti seno. »Če ne bi imela
vrta, bi me že ne bilo,« je rekla, ko je zadnjih 10 let
bolezen raka premagovala z delavnostjo.
Njena odlika je bila tudi PRIJAZNOST, po kateri
so jo poznali vsi, ki so se z njo srečevali. Tudi če je
že kdaj prišlo do kakšne napetosti, jo je ona znala
lepo pomiriti.
Občudovanja vredna je bila njena POTRPEŽLJIVOST v bolezni: brez tarnanja in stokanja, čeprav
je po operacijah, kemoterapijah in obsevanjih zelo
trpela.
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Ob izgubi dragega človeka se žalost začne počasi umikati hvaležnosti, da smo ga imeli, in Angelca je bila človek, ki je s svojim nevsiljivim značajem
gradila pomirjujoče vzdušje v okolici, kjer je živela.
O tem bi veliko znali povedati sosedje in drugi ljudje, ki so se z njo redno srečevali: pevci, organisti,
sodelavci Karitas, »veroučenci«, pa tudi tisti, ki so
imeli z njo le občasne stike. Prav vsi smo bili vedno lepo sprejeti in nagovorjeni s prijazno, pomirjujočo besedo. Ob smrti pa so o njej spregovorili
tudi nekateri duhovniki. Nadškof msgr. Stanislav
Zore se spominja »njene drobne postave, posušene
od bolezni, in obenem tako pripravljene narediti še
nekaj dobrega. Tako sem jo doživel ob letošnji birmi
v šmarski župniji. Naj ji Gospod povrne za vse tiste
»lačne, ki jih je nasitila in žejne, ki jim je dala piti«
v tolikih desetletjih zvestega služenja po župniščih.«
Jezuit Silvo Šikovec: »Včeraj popoldne sem bil
še pri njej v Ljubhospicu, bila je slabotna. Radi so jo
imeli v hiši hospica, na mnoge je naredila vtis s skromnostjo, tiho in spoštljivo navzočnostjo, živimi očmi
in toplim srcem.«
Eden od duhovnikov naše dekanije: »Prepričan
sem, da ji je usmiljeni Oče že izkazal obilno in prelepo plačilo v družbi svojih svetih za njeno dolgoletno,
zvesto in nesebično ter požrtvovalno služenje Cerkvi
in ljudem. Z veliko hvaležnostjo se spominjam njenega gostoljubja, ki sem ga bil deležen tudi jaz in
mnogi drugi. Bog ji naj bogato povrne.«
In še drugi: »Ob smrti nadvse pridne in požrtvovalne gospodinje Angelce izrekam iskreno sožalje.
Odslej bo pomagala iz večnosti. Sem pomolil za pokoj njene plemenite duše.«
Predstavnica mladih pa jedrnato in pomenljivo:
»Angelca je bila velika ženska. Naj počiva v miru.«
Ob smrti Angelce, ki je globoko prizadela tudi
našega župnika Janeza Gerčarja, se je le-ta zahvalil vsem, ki so jima v težkih trenutkih pomagali: »Ob
njenem odhodu v večnost velja posebna zahvala
vsem, predvsem pa sosedom, pevcem in tistim, ki ste
se z njo srečevali pri obiskih maše, za vaše prijateljsko
srečevanje z njo, pa tudi za molitve ob njeni bolezni.
Angelca je bila še posebno hvaležna zdravstvenemu
osebju v Kamniku in na Onkološkem inštitutu. Občudovanja vreden pa je bil odnos do umirajočih v Hospicu. Posebno zahvalo dolgujem tudi vsem, ki ste nesebično skočili na pomoč ob njeni bolezni.
Ob pogrebu prof. Smolika je nadškof Zore citiral nekega avtorja: »Ob smrti ne smeš zapustiti treh
stvari: sovražnikov, dolgov in premoženja. Kar je takrat nadškof isto trdil za Smolika, lahko trdimo tudi za
našo Angelco, zato Angelca: Bog lonaj za vse …
Ostanimo povezani v molitvi!«
leto 3, štev. 2, december 2017

Šmarčan
Besedilo in fotografije: Tina Tonin

Komorni pevski zbor Šutna
Nastanek zbora sega v prejšnje tisočletje, v leto
1997, ko se je nekaj korskih pevcev šutenske cerkve
odločilo, da ustanovijo zbor. Odločitev o imenu se
zdi logična. V zboru nas je kar nekaj Šmarčanov,
predvsem pevk, vse od najvišjih do najnižjih ženskih
glasov. Letos se nam je na veselje vseh pridružilo še
nekaj »fantov«, ki so okrepili tenorske in basovske
vrste. V zboru nas je trenutno 17: šest »sopranov«,
štirje »alti«, štirje »basi« in trije »tenorji«. Radi prepevamo, radi se družimo in skušamo obogatiti kulturno življenje v svojem ožjem in širšem okolju.
V dvajsetih letih se je sestava zbora močno spreminjala. Zamenjalo se je veliko pevk in pevcev, od
prvotnega sestava danes prepevajo le trije. Prve
štiri sezone je zbor vodila Olga Stele. Po njenem
odhodu je nelahko delo nadaljeval Rok Rakar, ki je
zbor uspešno krmaril deset let, za njim pa je umetniško vodenje za pet let prevzel Primož Leskovec.
Zadnjo sezono prepevamo pod taktirko energične
zborovodkinje Mateje Kališnik.
Komorni pevski zbor Šutna že 20 let sooblikuje
kulturno podobo Kamnika. Vsako leto v decembru s
še dvema gostujočima zboroma priredimo koncert
Marijinih pesmi z naslovom »Bodi nam pozdravljena«.

Več let smo v rovu pod Malim gradom prirejali
žive jaslice ob spremljavi slovenskih božičnih pesmi, zadnja leta pa konec decembra koledujemo v
Kamniku, Kranju in Ljubljani. Božičnim pesmim na
mestnih ulicah mimoidoči z veseljem prisluhnejo.
Zbor tradicionalno sodeluje s kulturnim društvom Miran Jarc na njihovih domačih predstavah.
Letos smo v poletnem gledališču Studenec sodelovali v dramatizaciji Finžgarjeve igre »Divji lovec«.
Igro in petje smo uspešno združili tudi v prikazu
slovenskih ljudskih običajev, ki smo jih večkrat izvajali doma in na gostovanjih, ter v obuditvi vasovanja, ki smo ga poimenovali »Ljubezen na vasi«.
Poleg nastopa na občinski reviji pevskih zborov se
radi odzovemo na povabila za sodelovanje pri različnih projektih. Lani smo nastopali s tamburaškim
orkestrom iz Vrhpolja pri Moravčah, izvedli božični
koncert z zborom Svoboda iz Mengša, v začetku leta
smo zapeli na Lirini prireditvi »Pozdrav pomladi« v
Kamniku in prepevali na koncertu velikonočnih pesmi z mešanim zborom Šentviški zvon iz Lukovice.
S slavnostnim koncertom v juniju smo obeležili 20.
obletnico zbora.
Večkrat nas na črno-belih tipkah spremlja prof.
Marija Holcar, ki je ob naši 10. obletnici postala
častna članica zbora.

Pevke KPZ Šutna na junijskem koncertu na Zapricah ob
20. obletnici zbora

Koncert v Šmarci leta 2011, zborovodja Primož Leskovec

Letošnji koncert velikonočnih pesmi na Brdu pri Lukovici,
zborovodkinja Mateja Kališnik
leto 3, štev. 2, december 2017

Z ženskim pevskim zborom Magdalena iz Grosuplja smo
pred kratkim v Šmarci priredili koncert slovenskih pesmi z
naslovom »S pesmijo po slovenskih pokrajinah«, ki je bil
lepo obiskan. Skupaj s poslušalci smo se dovolili zapeljati pesmim, ki lepo opisujejo značilnosti pokrajin, karakter
ljudi, ki tam živijo, ter njihove šege in navade.
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Šmarčan
Besedilo: Tatjana Tratnik

Krajevna knjižnica Šmarca

Dejavnosti za otroke in odrasle
v Krajevni knjižnici Šmarca
V Krajevni knjižnici Šmarci poleg izposoje knjižničnega
gradiva potekajo tudi dejavnosti
za otroke in odrasle. Letos prvič
potekajo v društveni sobi (poleg
vhoda v knjižnico), ki nam jo je
prijazno za torkove dejavnosti v
najem odstopila Krajevna skupnost Šmarca.
Za posluh naši prošnji se članom Krajevne skupnosti Šmarca
iskreno zahvaljujemo!
Vsak torek, od oktobra 2017
do vključno aprila 2018, se otroci od 17. do 18. ure udeležujejo
pravljičnih uric, ki jih izmenično
vodita pravljičarki Barbara Božič in Barbara Zlobko. Dejavnost
je brezplačna, otroci za obisk
potrebujejo copate in pravljično izkaznico, ki jo prejmejo ob
prvem obisku. Vanjo pravljičarki
vpisujeta naslove pravljic, ki jim
otroci prisluhnejo. Sledi likovno
ustvarjanje po prebrani pravljici.
Otroci se pod vodstvom pravljičarke prepuščajo domišljiji, njihovi končni izdelki pa so prelep
spomin na pravljična potepanja.
Vsak prvi torek v mesecu s pričetkom ob 18.15 potekajo bralna srečanja za odrasle v bralnih
skupinah z naslovom Srečanja

Ponedeljek, torek:
od 14. do 19. ure

s knjigo, ki jo izmenično vodita
Barbara Božič, publicistka in ekonomistka ter uveljavljena moderatorka na kulturnih prireditvah,
ter Mateja Keber, učiteljica matematike in prostovoljka v kamniški
knjižnici. V maju, ko se Srečanja
zaključijo, vsak udeleženec oz.
udeleženka prejme priznanje,
sledi še povabilo na končni izlet,
ki je nagrada za prebrane knjige in aktivnosti pri pogovorih o
prebranem gradivu.

Četrtek:
od 9. do 15. ure
Telefonska številka knjižnice:
01 839 43 11
Elektronski naslov:
smarca@kam.sik.si
Prijazno vabimo otroke od
dopolnjenega 3. leta starosti na
pravljične urice, odrasle pa na
Srečanja – na prijetna druženja in
pogovore o prebranih knjigah.

Program Srečanj s knjigo za Krajevno knjižnico Šmarca
za obdobje oktober 2017/maj 2018 je naslednji:
Datum
Srečanj

Avtor knjige

3. 10. 2017

Rachel Joyce

7. 11. 2017

Mikael Lindnord

5. 12. 2017

Maria Parr

9. 1. 2018

Brian Grover in
Jim Rickards

6. 2. 2018

Fredrik Backman

6. 3. 2018

Saša Vegri

3. 4. 2018

Vida Žabot

8. 5. 2018

Charlotte Link

Pravljična urica pod vodstvom pravljičarke Barbare Zlobko
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je odprta:

Voditeljica
Srečanj
Nenavadno romanje
Barbara
Harolda Frya
Božič
Artur: Pes, ki je prečkal džu- Mateja
nglo, da bi našel dom
Keber
Barbara
Tonja iz Hudega Brega
Božič
Barbara
Poljub iz Rusije
Božič
Mateja
Tu je bila Britt-Marie
Keber
Barbara
Naročje kamenčkov
Božič
Barbara
Križ na prsih
Božič
Barbara
Vrtnarica z Guernseya
Božič
Naslov knjige

Udeleženke bralne skupine na novembrskih Srečanjih
leto 3, štev. 2, december 2017

Šmarčan
Besedilo: Andraž Dolar

Jesen se poslavlja, zima prihaja
Barvita jesen se poslavlja,
v naše kraje prihaja zima. Za
naravo je to čas počitka, za človeka zgolj še letni čas, snežna
idila, za nekatere nevšečnost in
nebodigatreba.

V zadnjih jesenski dneh smo
postorili vse potrebno za naše
prezimovanje, drvarnice smo napolnili z drvmi, v vrtu pospravili
pridelek in pripravili ozimnico ...
Vse to, pa čeprav za razliko od
nekaterih živali sami ne ležemo v
zimski spanec in tako čakamo na
toplejšo pomlad in nov začetek –
preporod narave.

Jež zimo prespi in se spomladi
zbudi lačen ter takoj začne iskati
hrano. Zalogo podkožne maščobe, od katere živi več mesecev,
si nabere poleti in jeseni, ko je
obilo hrane. Znižanje telesne
temperature, frekvence utripov
srca so fiziološke prilagoditve, ki
omogočajo preživetje z omejeno
zalogo hrane.
Živali z nestalno telesno temepraturo poiščejo primerna
zatočišča, v katerih otrpnejo in
prezimijo. Mednje sodijo dvoživke, plazilci, žuželke. Kaj pa klopi?

Klop

Podobno se tudi živali pripravijo na zimo, ki je zanje velika
preizkušnja. Nekatere ostanejo
aktivne, spet druge dremljejo ali
trdno zaspijo, tiste z nestalno telesno temperaturo pa otrpnejo v
prezimovališčih. Ptice selivke pa
se recimo preprosto umaknejo v
toplejše kraje in se naslednje leto
spet vrnejo.

Kmečka lastovka

Rastline pozimi

So vam nevarni pozimi? Pravzaprav ne, podobno
otrpnejo, ko pade temperatura okolja pod 10°C, in
prezimijo v listju, zgornji plasti zemlje in v drevesni
skorji.
Nekatere živali zime ne prespijo, niti je ne »predremljejo«. Na hladno okolje se prilagodijo na različne načine: gostejša in daljša dlaka, pogosto se tudi
spremeni obarvanost kožuha, ki postane svetlejši.

Beloprsi jež
leto 3, štev. 2, december 2017

Kaj pa rastline? Drevesa in grmi čakajo na toplejše dni, spet druge rastline prezimijo v zemlji kot
korenike, gomolji in čebulica. Pognale in zacvetele
bodo spet spomladi, podobno tudi semena, ki ostanejo v zemlji in so tam zaščitena pred mrazom.
Sneg je dober toplotni izolator, zato snežna odeja
ščiti rastline pred nizkimi temperaturami ozračja.
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Šmarčan
Besedilo: Ema Jenko

Kamniška jama
Jama pod Zeleniškimi špicami
Kamniška jama leži v Zeleniških špicah v Kamniških Alpah.
Je ena izmed lepših jam v Kamniških Alpah. Vhod v jamo se
odpira na višini 1400 m. Dolžina
pretežno vodoravne jame je 1570
m, najgloblji del seže 129 m pod
vhodom, najvišja točka nad vhodom pa je 97 m. Nad vhodom je
navpična apnenčeva stena visoka
vsaj 10 m, pod njim pa strmo pobočje, posuto z gruščem in poraščeno z bukovim gozdom.
Jamo so leta 1978 povsem
slučajno odkrili jamarji Jamarskega kluba Kamnik. Ob iskanju
nekega drugega brezna v Zeleniških špicah so si pod spodmolom
(vhodom v Kamniško jamo) privoščili malico, ker pa jih je radovednost gnala na vsakem koraku,
je eden izmed članov radovedno
zlezel v neobetavno razpoko na
koncu zijalke … Veselje ob odkritju je bilo nepopisno, o (končni)
velikosti jame niso slutili. Vedeli
so le, da so našli nekaj enkratnega, saj so jih ogromni podzemni

Slap v jami
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Foto: Rastko Zabrič

prostori navduševali na vsakem
koraku. Z vsakotedenskimi akcijami so odkrivali nove in nove
rove, brezna, kamnine in pojave.
Očarala jih je lepota aragonitnih
kristalov, ki so jih prvič vide-

li »v živo«. Aktivno raziskovanje
jame pa je družilo zanesljivo
prijateljstvo. S fotografiranjem
so izjemnost jame pokazali tudi
sorodnikom. Priskrbeli so si tudi
boljšo opremo, da so lahko začeli
izvajati meritve; pri tem so v jami
ostali po dva do tri dni, spali so
v jamarskem bivaku pod zemljo.
S pomočjo nove opreme kmalu
z njihovim znanjem ni bilo več
jame v matičnem Krasu, ki bi bila
za njih prezahtevna, saj so se z izkušnjami v Kamniški jami naučili
vsega bistvenega za jamarstvo.
Zavzetost se kaže tudi v njihovem dnevniku akcij, kjer je bilo le
v desetih leti zabeleženih kar 68
obiskov jame in 2645 ur raziskovalnega dela v jami. Stroški raziskovanj niso bili majhni, pridobili

Aragonitni ježki

Foto: Rajko Slapnik

Stena, kjer je vhod v jamo
Foto: Rastko Zabrič

so nekaj državnih sredstev, veliko
pa so prislužili tudi s prostovoljnim delom. Oddaja Gore in ljudje
na RTV Slovenija je v letu 1995 s
predstavitvijo Kamniške jame in
njihovih raziskav le potrdila njihovo angažiranost, predanost
svojemu več desetletnemu delu
na področju jamarstva.
Ob raziskovanju so kamniški
jamarji jamo navidezno razdelili
na štiri dele, ki se ločijo predvsem
po legi in obliki rovov. Vhodni rov
po približno 100 metrih preide
v glavni rov. Glavni rov prečkata
potočka, ki med močnejšim deževjem močno narasteta in glasno bučita. Glavni rov pa je nato
razdeljen še na Razpotje, Zelške
jame, Dvorano podornih blokov,
leto 3, štev. 2, december 2017
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Aragonitno dvorano, Veliko dvorano in Končno dvorano. Zadnji dve dvorani kažeta sledove
močnih tektonskih dogajanj, ki
so povzročila, da se glavni rov v
Končni dvorani konča z osupljivo
velikim prelomom. Spodnji del
Kamniške jame se začne z nizkim podornim rovom, ki mu sledi 89 metrov globoko stopnjasto
brezno Drenovcev. Za breznom je
spet ozek rov, v katerem se pojavi
potoček, ki pa se kmalu izgubi. V
nadaljevanju postaja rov vse bolj
ilovnat. Po nekaj desetih metrih
ga ilovica povsem zapolni in onemogoči prehod v spodnje rove.

Poleg geoloških raziskav so
bile v jami opravljene tudi intenzivne sistematične speleobiološke raziskave, katerih rezultat je
bil inventarizacija jamske favne,
njenega pojavljanja in študija
ekoloških parametrov. Presenetljive so bile najdbe jamskih
hroščev. Novoodkriti in opisani
sta bili vrsti Aphaenopidius kamnikensis (kamniški jamski brzec
/Drovenik 1987/) in Orotrechus
slapniki (Drovenik, Mlenjek in
Moravec 1997).
Velika posebnost Kamniške
jame pa so zelo redki aragonitni
kristali (ježki). V Sloveniji so zelo
redki, najdemo jih le še v Ravenski jami in rudniku Mežica.
Aragonit ustvarja skupine iglic v
obliki ježkov. Rjavkasto obarvane
iglice so krhke. Aragonitni ježki
se pojavljajo na stropu in podornih blokih v Dvorani podornih
blokov in Aragonitni dvorani. So
leto 3, štev. 2, december 2017

Zadnja dvorana z vidnimi tektonskimi premiki na steni

različnih oblik, velikosti in barve.
Rentgenska preiskava kristalov je
pokazala primes slabo kristalizirane sadre in kalcita.
Kamniška jama je ena izmed
lepot Kamniški Alp. Kamniški
jamarji vsako leto 1. maja organizirajo voden ogled v jami. Pot
do jame, ki traja približno dve
uri, vodi po dolini kamniške Bele,
mimo slapa Orglic, vas pripelje
do čudovitega spodmola, kjer
se skriva zaščiten vhod v jamo.
Ob vodenem vstopu skozi ozko
odprtino pa boste potrebovali še približno dve uri, da boste

Foto: Rastko Zabrič

ponovno zagledate svetel dan.
Jama je primerna za vsakogar, ki
je kondicijsko pripravljen dobre
motorike, ima primerno obutev
in čelado s svetilko.
Viri:
Slapnik Rajko (2010). Kamniška jama.
http://www.dedi.si/dediscina/206-kamniska-jama. <12.11.2017>.
Jamarski klub Kamnik (1988). Kamniška
jama – Bilten ob izdaji desetletnice odkritja
Kamniške jame in ob stoletnici organiziranega jamarstva v Sloveniji.
Geopedija. http://www.geopedia.si/?params=T118_vT_b4_s9#T118_F19018:5058_
x470530_y132800_s14_b4. <12.11.2017>.

Foto: Rastko Zabrič

V jami so potekale tudi raziskave klime, pri čemer se predvideva morebitni obstoj še enega
neznanega vhoda, saj sta intenzivna cirkulacija in izmenjava zraka v jami opazni v določenih delih
jame. Med raziskavami je bilo tudi
ugotovljeno, da temperatura v
jami minimalno niha. V šesturnih
presledkih v obdobju dveh let so
bile v Aragonitni dvorani izmerjene vrednosti med 5,9 in 6,2 °C.

Vhod v jamo, zaščiten z rešetkami z namenom zaščite aragonitnih ježkov
21

Šmarčan
Besedilo in fotografije: Janja Baloh

Telovadnica Janja
Ali je zdravje res naše največje bogastvo?

Za zdravje se moramo v največji meri potruditi sami, zato je
potrebno misliti zdravo!
Mnogo ljudi se na žalost dragocenosti svojega zdravja ne
zaveda oziroma se ga zave šele
takrat, ko jih prične nekaj mučiti.
Utrujenost, glavoboli, slabo počutje, slaba prebava, zvišan holesterol, zvišan sladkor, alergije
… vse to lahko privede do resnih
bolezenskih stanj predvsem zaradi vse slabšega načina življenja in prehranjevanja, mnogi pa
se do svojega zdravja obnašajo

zelo mačehovsko. Dandanes je
»luksuz« biti bolan in se slabo
počutiti, saj nam tempo življenja narekuje, da moramo ves čas
dobro funkcionirati in biti odlično delovno storilni, vsak komaj
čaka, da ozdravi in da življenje
postane »normalno«. Prehitro pa
pozabimo, kako je bilo, ko smo
bili bolni, in kako dragoceno je
naše zdravje oziroma kako zelo
pomembno ga je krepiti in varovati, dokler ga imamo.
Redna telesna aktivnost ima
velik pomen za upočasnitev
procesa staranja, ohranjanja samostojnosti in zdravja. S tem se

Fit senior - ponedeljek in sreda ob 8.30 uri

Shape effect - sreda ob 19.30 uri
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ohranjajo vzdržljivost, moč, ravnotežje, prožnost, kak vikend na
»off« oziroma z nizko intenzivnostjo aktivnosti pa je priporočljiv, da ne pregorimo.
Predvsem je pomembno, da
prilagodimo treninge in prehrano, da delamo pametno po svojih zmožnostih, nivoju stresa in
življenja. Z redno aktivnostjo posameznik pridobi samospoštovanje, boljšo samopodobo, doživlja
samega sebe, vpliva na duševno zdravje, preprečuje debelost.
Močan imunski sistem je ključnega pomena, če želimo biti zdravi, šibkega okrepimo s pomočjo
redne rekreacije oziroma vadbe.
Med vadbo se namreč v telesu
sproščata dve vrsti imunskih celic, ki iščeta in uničujeta patogene
mikrobe v krvi, ki so človeku škodljivi in povzročajo bolezni.
Z redno vadbo se zmanjšuje
tveganje za nastanek srčno-žilnih bolezni in srčnega infarkta,
izboljšuje se metabolizem maščob (povečuje se raven »dobrega« HDL-holesterola ter znižuje
raven »slabega« LDL-holesterola), nadzoruje se zvišan krvni tlak
in telesno maso, izboljšuje se
metabolizem ogljikovih hidratov
(znižanje krvnega sladkorja in
povečanje glukozne tolerance) in
preprečuje zmanjševanje kostne
mase in posledično zlome kosti v
kasnejšem življenjskem obdobju.
Največja ovira pri ukvarjanju
s telesno dejavnostjo je pomanjkanje motivacije predvsem zaradi
nezavedanja o pomenu telesne
dejavnosti za zdravje ter dejstva,
da se aktivnosti ne lotimo sistematično in pod nadzorom, kar
povzroči odsotnost užitka pri
vadbi in posledično prenehanje
ukvarjanja z le-to. V ruralnem
okolju pa je predvsem ovira miselnost okolja.
leto 3, štev. 2, december 2017
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Step effect - torek in četrtek ob 19.30 uri
Kampanjska vadba ne bo
učinkovala. Če hočemo v enem
dnevu nadoknaditi tedenski ali
mesečni »lenoritis«, si lahko naredimo škodo, če pa pretiravamo
z intenzivnostjo, pa pride do poškodbe in telo preveč izčrpamo. Z
zmerno vadbo vzdržujemo telesno pripravljenost, z visoko intenzivno vadbo pa jo izboljšujemo.

Potrebno je krepiti zavest o
pomenu telesne dejavnosti za
duševno in telesno zdravje in
dobro počutje, da pa bi vzljubili
gibanje, je priporočljivo poizkusiti čim več različnih vadb. Šele
tako si vsak posameznik potem
izbere vrsto vadbe, ki ga zanima,
jo izvaja z veseljem in v njej tudi
napreduje.

URNIK

TELOVADNICE JANJA
V DVORANI KULTURNEGA
DOMA ŠMARCA
Ponedeljek:
Fit senior od 8.30 do 9.30

Metabolic
od 19.30 do 20.15
effect
Torek:
Fit effect od 7.00 do 7.45
Step
od 19.30 do 20.30
effect
Fit pilates od 20.35 do 21.35
Sreda:
Fit senior od 8.30 do 9.30
Shape
od 19.30 do 20.15
effect
Četrtek:
Fit effect od 7.00 do 7.45
Step
od 19.30 do 20.30
effect
Fit pilates od 20.35 do 21.35

Prisrčno vabljeni
v našo družbo!
FB – Telovadnica Janja
e-mail: jancifiteam@gmail.com
Janja Baloh s. p.,
TEMPO, fit z razlogom
Fit pilates - torek in četrtek ob 20.35 uri
leto 3, štev. 2, december 2017
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Ljubitelji smučanja po starem
Na gradu Zaprice, v Medobčinskem muzeju Kamnik, smo imeli smučarji v sredo, 18. 10. 2017, v
okviru muzejskih večerov predavanje z naslovom
SMUČINE PO SVETU, SLOVENIJI, KAMNIKU IN
VELIKI PLANINI. Predavanje, ki so ga vodili Aleš
Guček, Marjan Schnabl in Dušan Božičnik, je imelo
namen predstaviti zgodovino smučanja po svetu, v
Sloveniji, v Kamniku in na Veliki planini ter razvoj
slovenskih smučarskih središč in žičnic na Veliki planini. V nadaljevanju sledi kratek povzetek predavanja, ki se dotika obujanja smučanja po starem.
Radijski novinar Črt Kanoni je s profesorjem na
Visoki šoli za telesno kulturo (VŠTK), danes Fakulteta
za šport, Marjanom Jeločnikom, v 80. letih prejšnjega
stoletja vpeljal prireditev smučarskih »old-timerjev«
v Kranjski Gori. Budno Jeločnikovo oko je ocenjevalo
usklajenost smučarske opreme s tehniko smučanja,
ki so jo bolj ali manj vešče prikazovali udeleženci.
Ko je prof. Marjan Jeločnik prenehal z udejstvovanjem v smučanju, je njegovo delo ocenjevanja
smučarjev po starem prevzel Svetozar Guček, ki je
dodobra poznal zgodovino smučanja. Rdeča nit
prireditev je ostal Črt Kanoni. Iz Kranjske Gore so se
selili po nekaterih slovenskih smučiščih, med drugimi tudi na Roglo. Leta 1991 je tam prvič nastopil
bloški smučar na starih »šmečah« in v bloški kmečki
opravi. Kmalu za tem RTV ni več podpiral omenjenih programov oziroma prireditev.
Smučanje po starem ni izumrlo, saj sta se skupina
navdušenih smučarjev s Predmeje nad Ajdovščino in
Ajdovec Marjan Batagelj v letih pred prelomom tisočletja lotila obuditve zgodnjega smučanja v Trnovskem
gozdu. Tam sta po letu 1890 smučala učitelj Edmund
Čibej in gozdar Josef Jarisch na norveških smučeh.
Skupini »Edmund Čibej« so sledili še v drugih krajih po Sloveniji
in tako danes
poznamo skupine: »Ta leseni« iz Krope,
»Rovtarji«
iz
Škofje
Loke,
SD Bovec-Kanin, Društvo
Gora – Predmeja, »Torbarji« iz Postojne, »Novaški
Bloška smučarja med vožnjo po
strmini
lok smučarji«
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»Kamniške grče« na Glavnem trgu v Kamniku

s Cerknega, »Kamniške grče« iz Kamnika, »Podmeninski gadje« iz Bočne, »Veseli Savinjčani« iz Mozirja,
»Pležuharji« iz Maribora, »Planšarji« z Velike planine,
»Slovenskogoriški smučarji Juršinci«, »KTD Kulturnica Gaberke« in manjše skupine ali posamezniki iz Logatca, z Blok, iz Tržiča in Zvirč. Podobne »nostalgične« skupine poznamo tudi izven naših meja, in sicer
v krajih, kot so Mirzuschlag, Zell am See, Berthesgaden, Wagrain, Ebenz, Traizen itd.
Srečanja so si v organizacijskem in tekmovalnem
smislu večinoma podobna, z manjšimi razlikami
zaradi pestrosti programa in krajevnih značilnosti.
Povsod pripravijo tekmovanje v veleslalomu, nekje
dodajo še teke, nekje skoke, meri se tudi čas vožnje,
upošteva se slog in pravilna izvedba tehnike smučanja glede na opremo tekmovalca. Udeleženci se
lahko predstavijo v opravi bloškega smučarja, lovca
ali gozdarja na smučeh, turnega smučarja, vojaka v
različnih vojaških smučarskih uniformah ali pa povsem običajnega rekreativnega smučarja iz preteklosti. Pri tem so zastopane vse starostne kategorije
obeh spolov, pri točkovanju se upošteva tudi uporaba smuči z ali brez robnikov, kar bistveno vpliva
na izvedbo tehnike smučanja. Ponekod pred tekmovanjem organizirajo sprevod po mestnih ulicah
ob spremljavi godbe na pihala, drugje gledalci nastopajoče pozdravijo z bučnim aplavzom, nikjer pa
ne manjka dobre pogostitve posebno po razglasitvi
rezultatov. S tem je smučanje po starem marsikje
postalo tradicionalni in nepogrešljivi del turistične
ponudbe omenjenih krajev.
Za Slovence je smučanje že dolgo nacionalni
šport in tradicija sega vse do fenomenalnega bloškega smučanja, ki je v evropskem prostoru nekaj
posebnega in izvirnega. Prav zato so se smuči in
leto 3, štev. 2, december 2017
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nekaj smučarske opreme vedno ohranjale med ljudmi, kar je bogatilo smučarsko kulturo. To etnološko
vrednost smo spoznali tudi nekateri kamniški smučarji, predvsem nekoliko starejša generacija. Kamnik
z okolico ima bogato smučarsko zgodovino, saj so
se prvi smučarji pojavili že pred 1. svetovno vojno.
To je bil dovolj tehten razlog, da smo v okviru
Društva učiteljev, trenerjev in sodnikov smučanja
Kamnik (DUTSS) v mesecu novembru leta 1999 ustanovili sekcijo ljubiteljev smučanja po starem pod
imenom »Kamniške grče«. V začetku sta vodenje
prevzela Janez Prešeren in Marjan Schnabl, ki sta že
imela nekaj izkušenj s tega področja. Kmalu so se
jima pridružili še Janez in Jelka Baloh, Ivan Hribar,
Roman Prešeren, Iva in Srečko Bajde, Božidar Gjurin, Marjan Poljanšek, Gregor Poličnik, Lara in Luka
Schnabl ter kot dober in vsestranski poznavalec in
ocenjevalec smučanja po starem Marijan Stele in
publicist Aleksander Sarnavsky. Veliko oporo in strokovno pomoč pa smo dobili pri Svetozarju Gučku in
njegovem sinu Alešu. V naslednjih sezonah smo doživeli kar nekaj sprememb. Eni so odšli, drugi so prišli
in se nam z veseljem pridružili. Posebno svežino so
prinesli med nas novi člani, na primer Jožef Baronik,
Eva Dobovšek, Miran Jereb, Edo Merčun, Tone Sršen,
Anton Podjed, Toni Slapnik, David Švagelj in Janez
Primc, ki sicer ni smučal zaradi visoke starosti, se je
pa udeleževal srečanj in izdelal tudi nekaj parov replik bloških smuči podobno kot Janez Prešeren.

»Kamniške grče« na Kaninu

Poleg »Kamniških grč« so v okviru DUTSS Kamnik nekaj časa delovali tudi »Podmeninski gadje«, ki so se kasneje priključili Planinskemu društvu
Gornji Grad, kar je povsem razumljivo, saj je večina
članov in članic prihajala iz Savinjske in Zadrečke
doline. Znana in dokaj uspešna je bila tudi skupina
»Planšarji« z Velike planine, ki je bila za gledalce in
fotografe še posebno zanimiva, čeprav so planšarji
pozimi prepustili planino in pastirske koče najemnikom oziroma »bajtarjem«. Žal pa se v tem obdobju
nikakor niso mogli organizirati ljubitelji smučanja po
leto 3, štev. 2, december 2017

Skupina »Planšarji« na Veliki planini pred tekmo

starem iz Tuhinjske doline, ki bi delovali pod imenom »Tuhinjske korenine izpod Menine planine«.
Kamničani smo prvo srečanje ljubiteljev smučanja po starem z mednarodno udeležbo organizirali v
soboto, 11. 3. 2000, z zborovanjem in predstavitvijo
v Kamniku na Glavnem trgu in tekmovanjem v veleslalomu na Veliki planini pod Zelenim robom. Ti dve
lokaciji v občini Kamnik predstavljata dva bistvena
turistična potenciala oziroma vira privlačnosti: staro
mestno jedro Kamnika in slikovita planota Velike planine s čudovitimi naravnimi kulisami Kamniško-Savinjskih Alp. V nadaljevanju smo Kamničani organizirali še 10 podobnih srečanj med leti 2000 in 2012,
nato pa smo morali začasno zaradi pomanjkanja finančnih sredstev s to dejavnostjo prenehati. Se pa
redno udeležujemo prireditev drugih organizatorjev
doma in v tujini, kjer dosegamo lepe uspehe tako
ekipno kot posamično v različnih kategorijah.

»Kamniške grče« na Starem vrhu nad Škofjo Loko

Za konec pa še v razmislek bralcu tega članka;
namreč tudi v Šmarci so bili mizarji in kolarji, ki so
izdelovali lesene smuči. Spomnim se iz mladih let
(okoli leta 1953) kolarja g. Regovca, pri katerem so
nekateri naročali izdelavo smuči. Morda se je še kje
ohranil njegov izdelek ali fotografski posnetek ali
pa kakšen drug podatek, vezan na izdelavo smuči in
smučanje v Šmarci. V tovarni Stol so baje izdelovali
kvalitetne tekaške smuči, a tudi o tem se je ohranilo
zelo malo verodostojnih podatkov.
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Besedilo: Tjaša Koželj

Dogajanje v PGD Šmarca
GASILSKE VODNE IGRE

Letos nas je obiskal že tretji vročinski val, zato smo se z
mentorji PGD Šmarca odločili, da
bomo konec julija pripravili gasilske vodne igre za mladino. Pred
gasilskim domom smo pripravili
različne zabavne vodne igre, ki
so potekale kar tri dni. Obmetavali smo se z vodnimi balončki,
igrali igro med dvema ognjema z
vodno zaveso, tekmovali v različnih štafetah s prenosom vode …
Zadnji dan vodnih iger pa je
bil zelo bel, saj so nam gasilci
naredili vodno peno in jo razpihovali z ventilatorjem, otroci kot
tudi mentorji pa smo se veselo
predajali penastim užitkom. Med
igrami smo se tudi posladkali s
hladnim sladoledom in po končanih igrah so vsi otroci dobili
tudi priznanja za udeležbo na
gasilskih vodnih igrah

NOČ ČAROVNIC

Veliko čarovnic in čarovnikov je 31. 10. 2017 priletelo na
prvo srečanje čarovnikov v PGD
Šmarca. Pričakale so jih pošastne
stopinje, ki so vodile naravnost
v zamegljen gasilski dom. Notri
smo jih pričakali grozljivi mentorji in skupaj smo začeli izdelovati maske, ugotavljali smo,
kakšne grozne stvari se skrivajo
v škatlah, se zavili v mumije in še
ogromno drugih strašljivih stvari.
26
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Na koncu pa smo se posladkali z grozljivimi
prigrizki ter spili čarovniški napitek. Imeli smo se
strašljivo odlično in drugo leto srečanje zagotovo
ponovimo.
REGIJSKO TEKMOVANJE MATEVŽA HACETA

23. septembra 2017 se je tekmovalna ekipa mladine odpravila na regijsko tekmovanje Matevža Haceta, ki je letos potekalo v Kamniku. Uvrstitev na
regijsko tekmovanje nas je nekoliko presenetila, saj
smo na občinskem tekmovanju dosegli 3. mesto in
smo mislili, da smo za las zgrešili regijsko tekmo-

vanje. Vendar 14 dni pred regijskim
tekmovanjem smo izvedeli, da imamo možnost, da popravimo svoje
napake iz občinskega tekmovanja in
se izkažemo. Zelo hitro smo se zbrali
skupaj in naredili kar nekaj vaj pred
tekmovanjem.
Mirni in zbrani smo se odpravili na
tekmovanje, kjer smo mokro vajo s
hidrantom naredili z odličnim časom
leto 3, štev. 2, december 2017
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in s samo eno napako. Teoretični
test in vajo razvrščanja pa smo
opravili brez napak. Ker smo nastopili prvi, smo rezultate čakali
zelo nestrpno in na koncu je bilo
vse poplačano, saj smo postali
regijski prvaki v vaji Matevža Haceta. Uvrstili smo se na državno
tekmovanje, ki pa bo v drugi polovici maja ali v prvi polovici drugega junija. Komaj že čakamo,
da pokažemo svoje spretnosti in
znanje tudi na državni ravni.
DAN ODPRTIH VRAT PGD
ŠMARCA

Mesec oktober je mesec požarne varnosti in letos je Gasilska
zveza Slovenije za tematiko izbrala geslo »Ko se nesreča zgodi,
naj bodo proste poti!«. Vsako leto
v tem mesecu številna gasilska
društva pripravijo dneve odprtih
vrat in tudi mi nismo bili izjema.
7. 10. 2017 smo organizirali dan
odprtih vrat, kjer so imeli sovaščani možnost pobližje spoznati
delo naših gasilk, gasilcev in tudi
mlajših članov. Pripravili smo
pester in zanimiv program, ki je
trajal vse dopoldne.
Gasilci so prikazali goreče olje
v posodi in način, kako pravilno
odreagirati, da ne pride še do
večje škode. Sledil je tudi prikaz
gašenja kurilnega olja – nafte z

Vprašanje večnosti
je temeljno vprašanje.
Stoji v isti vrsti,
kakor vprašanja, kdo sem,
od kod prihajam in kam grem,
čemu živim?
Tone Pavček
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A človek je že tak:
če kdo ga hvali,
potem v tej hvali
najprej sebe gleda.
Ob šali pa, ki ga lahko užali,
pogleda najprej
na soseda.
Janez Menart

leto 3, štev. 2, december 2017
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gasilniki. Pripravili so tudi prikaz
intervencije, kjer naj bi gorela kuhinja. Skratka, bilo je veliko ognja, dima in tudi vode.
Člani B so prikazali suho vajo
z motorno brizgalno in na koncu
so dan odprtih vrat zaključili regijski mladinski prvaki, ki so prikazali mokro gasilsko vajo Matevža Haceta.
Za tiste najmlajše pa smo tudi
poskrbeli. Imeli smo številne igre,
kjer so se otroci lahko pomerili
med seboj in na koncu za nagrado dobili medaljo Mladi gasilec.
Brez razvajanja in sladkanja
pa tudi ni šlo. Predsednik PGD
Šmarca je poskrbel za klobase in
hrenovke, šmarske članice pa za
številne sladke dobrote.

Prostovoljno
gasilsko društvo
Šmarca

Vsem vaščanom se
zahvaljujemo za podporo
pri delovanju društva.
Želimo vam
vesele božične praznike ter
srečno in varno novo leto.

Trg padlih borcev 2, 1241 Kamnik

info@pgd-smarca.si
leto 3, štev. 2, december 2017
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Poveljnik PGD Šmarca: Mitja Šarec

Tradicionalni gasilski izlet PGD Šmarca 2017
Tudi letos smo se gasilci PGD Šmarca v mesecu
oktobru odpravili na izlet. Tokrat smo se odpravili
na Primorsko, in sicer v zgornje Posočje – to je področje zahodnih Julijskih Alp.
Izbrali smo malo daljšo turistično zanimivo pot,
ki nas je vodila iz Šmarce do Kranjske Gore, kjer
smo imeli odlično malico v gostišču »Pri Rudiju«.
Pot smo nadaljevali mimo Trbiža in Rabelj, kjer je
ob Rabeljskem jezeru opuščeni rudnik svinca, in čez
prelaz Predel. Blizu prelaza je spomenik (litoželezen
lik umirajočega leva) v spomin na izgubljeno bitko
med Napoleonovo vojsko in avstrijskim Slunjskim
graničarskim polkom. Napoleon je bil na tem prelazu že leta 1797 in 1806. Spomenik smo si žal lahko
ogledali le iz avtobusa, saj prostora za ustavljanje
tam ni. Nadalje nas je pot vodila skozi vas Strmec, ki
je bila med drugo svetovno vojno požgana, obnovila pa jo je ameriška vojska v času, ko je bil Strmec
pod ameriškim nadzorom. Naslednji postanek smo
imeli v Logu pod Mangartom, znanem bo bitkah za
Rombon v prvi svetovni vojni. Tam smo si na kratko ogledali zunanjost gasilskega doma in ob njem

Gasilski dom Bovec

Ogled Kobariškega muzeja
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glavna vrata v steni hriba (Ruševa glava) v 4,5 km
dolg predor, zgrajen leta 1903 za odvod vode iz
rudnika svinca, kasneje pa je bila dograjena še železnica za prevoz delavcev iz Loga in rude v Rabelj.
Pot smo nadaljevali po dolini Koritnice do »Bovških
vrat«, kjer je mogočna trdnjava Kluže in nad njo
utrdbe Fort Hermann pod 2208 m visokim Rombonom – znanim po neprekinjenih bitkah za osvojitev vrha. Po dolini Koritnice so se valile vojske in
trgovci že v antiki – v današnjem času pa predvsem
turisti. Vožnjo smo nadaljevali do nekaj kilometrov
oddaljenega Bovca, ki je sedež velike občine z malo
občanov, je pa turistično zanimivo in živahno mestece; tu smo se srečali z gasilci. Gasilci PGD Bovec
spadajo v IV. kategorijo in je prostovoljna gasilska
enota širšega pomena. Pokrivajo zelo veliko področje, od tega je večji del zelo težko dostopen. Imajo
tudi gasilsko reševalno vozilo, saj v mestu oz. občini
ni 24-urne medicinske reševalne službe. Prijazni gasilci so nam razkazali svoj gasilski dom in tehniko,
skupaj pa smo potem še kar nekaj časa razpravljali
o njihovem, našem in splošnem delu ter posebnostih na področju gasilstva. Po slovesu od gasilcev
smo se odpeljali do Kobarida, kjer smo si ogledali
Kobariški muzej, ki je posvečen dogajanju med prvo
svetovno vojno na Soški fronti. Po ogledu smo se
odpravili mimo Kanala skozi Solkan in Kromberk ter
Vipave do Razdrtega. V Razdrtem smo na turistični
kmetiji »Hudičevec« večerjali dobro hrano in se potem počasi odpravili nazaj domov v Šmarco.
Gasilci smo tudi letos imeli odličen izlet, ki sta
ga pripravila France Pucelj in Marko Šarec, pa še
vreme nam je zelo dobro služilo. Naslednje leto pa
ponovno na gasilski izlet v nove kraje po Sloveniji.
Besedilo delno povzeto po predlogi, ki jo je za
izlet pripravil France Pucelj.

Večerja na turistični kmetiji Hudičevec
leto 3, štev. 2, december 2017
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V OŠ Marije Vere je gorelo!
V četrtek, 23. 11. 2017, je malo pred deveto
uro zagorelo pri zadnjem vhodu v šolo in kuhinjo, kjer poteka plinovod.

Aktiviranje
gasilnega aparata

Hišnik se je gašenja požara najprej lotil sam, ker
pa mu ni uspelo, je računalničar klical 112. Oglasil se je požarni alarm. Učenci in vsi zaposleni so
nemudoma prenehali z delom in se odpravili iz razreda. Ko so odprli vrata, je marsikomu zastal dih.

Gasilci med posredovanjem

Razvod gasilskih cevi

Izpraznitev prostorov

Spodnji hodnik je bil namreč v gostem dimu, ta pa
se je širil v zgornja nadstropja. Čim mirnejše in organizirano so poskusili priti ven, na zbirno mesto, ki
je za šolo na šolskem igrišču, in sicer kakor so bili
oblečeni in obuti pri uri. Marsikdo, ki ni imel copat,
je moral ven samo v nogavicah. Nekaj učencev se je
napotilo proti garderobnim omaricam, da bi se oblekli, vendar za to ni bilo časa. Kar najhitreje je bilo
treba izprazniti stavbo. Delavci šole so usmerjali
učence proti najbližjemu izhodu, ker pa je zagorelo
v hodniku pri zadnjem izhodu, izhod skozi ta vrata
ni bil možen. Učenci prvih razredov so imeli najkrajši izhod. Ven so šli skozi nova vrata atrija in tako
zmanjšali gnečo na hodniku. Zunaj so se kmalu zaslišale tudi sirene dupliških gasilcev. Ti so vstopili v
šolo, uspešno pogasili požar in natančno preiskali
celotno stavbo. Našli so tri učence, ki niso odšli ven,
ampak so se prestrašeni skrivali v učilnici.
Presenečeni so bili tudi učenci, ki so v tem času
šele prihajali v šolo, in starši ter mimoidoči. Strahoma so se spraševali, ali gori zares ali je le vaja.
In tokrat je bila le vaja. Z vajo evakuacije smo želeli preizkusiti, kakšna je organizacijska in tehnična
pripravljenost za varno in hitro evakuacijo iz objekta ter kako ukrepati v primeru požara, ko le-tega ni
več mogoče pogasiti z ročnimi gasilniki.

Nameščanje dihalne maske
leto 3, štev. 2, december 2017

Cilji so bili doseženi. Tokratna vaja se nam bo
vtisnila v spomin, saj se je zaradi umetnega dima
marsikomu dvignila raven adrenalina.
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Tanja Zupanc, predsednica Šolskega sklada OŠ Marije Vere

Šolski sklad Osnovne šole Marije Vere
Na OŠ Marije Vere že od leta
1999 deluje Šolski sklad OŠ Marije Vere. Osnovna funkcija sklada
je bila do sedaj izboljšanje pogojev za kvalitetnejše delo v šoli, ki
se jih z rednimi sredstvi financerja ni dalo uresničiti.
1. 9. 2017 pa so začela veljati
nova pravila Šolskega sklada OŠ
Marije Vere, kjer zbrana denarna
sredstva namenimo:
– financiranju nadstandardnih
vzgojno-izobraževalnih dejavnosti, ki niso del rednega vzgojno-izobraževalnega
programa in se ne financirajo
iz javnih sredstev,

– nakupu nadstandardne opreme in učil za zvišanje standarda pouka,
– pomoči
socialno
učencem.

šibkim

Pod vodstvom Tadeja Trobevška smo prvič na OŠ Marije
Vere v mesecu oktobru izpeljali
tudi dobrodelni tek in pohod in
tako združili kar dva dobra namena: skrbi za zdravje smo dodali še
dobrodelnost. Pomoč sočloveku,
solidarnost in druženje so aktivnosti, ki jim namenimo premalo časa. V četrtek, 6. 10., smo se
tako malo pred peto popoldne
zbrali v Šmarci ob športnih igriščih. Za dober namen in svoje zdravje smo premagali 1600
metrov dolgo progo, uživali v
dobri družbi in na svežem zraku.
Zbralo se nas je res veliko, preko
300 nas je bilo. Da se na progo
ne bi podali neogreti, je poskrbela učiteljica Tanja, ki nas je ob
plesnih zvokih spravila na delovno temperaturo. Točno ob uri
smo se podali na progo. Vodila
nas je čez Kamniško Bistrico, na
novo, lepo urejeno rekreacijsko
pot, ki nas je ob reki peljala proti
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Dobrodelni tek Šolskega sklada OŠ Marije Vere

‘ta novemu’ mostu, ki povezuje
kamniško obvoznico in Duplico.
Na mostu pa smo že ugledali cilj
na travniku Kinološkega društva
Duplica. Ker so bili vsi udeleženci
navdušeni, bomo tekli in hodili
tudi naslednje leto.
Šolski sklad pa 7. decembra
2017 organizira tudi tradicionalni
božično-novoletni bazar z voščilnicami in izdelki učencev, kjer si
lahko ogledate, kako kreativni so
učenci.

Sklad OŠ Marije Vere svojo dejavnost izvaja izključno na
podlagi prostovoljnih prispevkov in prostovoljnega dela, saj
ne pridobiva nobenih javnih
sredstev. Za uspešnost delovanja
je tako izjemno pomembna promocija sklada in promoviranje
njegovega delovanja. Po svojih
zmožnostih lahko prispevate tudi
vi na transakcijski račun: SI56
0124 3603 0654 813, sklic: SI00
02031999.

Tekmovalci med tekom skozi Šmarco
leto 3, štev. 2, december 2017
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Hkrati vas vabimo tudi k namenitvi dela dohodnine. Namenitev vas nič ne stane, saj sicer
sredstva ostanejo v državnem
proračunu, lahko pa pomembno
pomagajo pri financiranju splošno koristnih dejavnosti. Zato vas
OŠ Marije Vere v sodelovanju s
Skladom 05, ustanovo za družbene naložbe vabi k namenitvi
dohodnine za splošno koristen
namen, in sicer bodo sredstva
namenjena Šolskemu skladu OŠ
Marije Vere.
Vsi skupaj pa si želimo, da bo
Šolski sklad OŠ Marije Vere uspešno deloval tudi naprej in pomagal vsem učencem naše šole.
To nam bo uspelo tudi z vašo pomočjo.

Zasluženo okrepčilo na cilju

Voščilnice, ki so jih izdelali učenci s pomočjo učiteljic za likovno umetnost v šolskem letu 2016/17

Gostilna Špajza
Ala Cart - Pizze - Hišne sladice
Radomeljska cesta 18
Šmarca pri Kamniku
01 729 11 11
051 373 100

Miren božič
in srečno Novo leto 2018!

Odprto: od pon. do petka med 9. in 16. uro
sobota in nedelja po dogovoru

Če nočeš lačen bit, gor v Špajzo prit!
leto 3, štev. 2, december 2017
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Besedilo: Klavdija Krevs, Mojca F. Lukežič, Fotografije: Andrej Kočar

Tradicionalni slovenski
zajtrk na OŠ Marije Vere
Na OŠ Marije Vere smo v
petek, 17. novembra, že sedmo leto zapored obeležili tradicionalni slovenski zajtrk. Še
posebej smo bili veseli, ker je z
nami zajtrkovala poslanka Državnega zbora, gospa Julijana
Bizjak Mlakar. Za zajtrk nas je
pričakalo jabolko, črni kruh,
med, maslo in mleko.
Tradicionalni slovenski zajtrk je
vseslovensko osrednje dogajanje
dneva slovenske hrane in ga vsako leto vsi vrtci in šole obeležujemo tretji petek v novembru. Tudi
letos smo posebej poudarili pomen zdravega prehranjevanja in
zagotavljanja hrane iz Slovenije.
Glavni cilj oziroma namen razglasitve tega dne je podpora slo-

venskim pridelovalcem in predelovalcem hrane ter spodbujanje
zavedanja in pomena domače
samooskrbe, ozaveščanje o zajtrku kot pomembnem obroku
dneva, ohranjanje čistega, zdravega okolja, ohranjanje podeželja, seznanjanje otrok s postopki
pridelave in predelave hrane ter
spodbujanje zanimanja za dejavnosti na kmetijskem področju,
saj bo mladim poklic pridelovalca in predelovalca prikazan kot
nekaj pozitivnega in kot dejavnost za doseganje pomembnih
strateških ciljev.
Po zajtrku so si otroci ogledali
šolski TV-dnevnik, v katerem so
jih novinarji poučili o pomenu
zdravega zajtrka, zakaj je hrana
lokalnega izvora ustreznejša izbira in kako čebele pomembno
vplivajo na naše
življenje.

Sproščeno pred zajtrkom

Obisk poslanke Državnega zbora RS na OŠ Marije Vere,
gospe Julijane Bizjak Mlakar
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Naše zdravje
je na daljši rok
možno ohraniti le s pravilno
prehrano in primerno telesno
aktivnostjo. Pomembno je, da

Tradicionalni slovenski zajtrk

s tem osveščamo že najmlajše otroke, ki nato svoje navade ohranijo tudi v kasnejših letih. Z zajtrkom
že zjutraj zagotovimo telesu dovolj energije za dobro delo in igro
ter učinkovito razmišljanje, sočasno pa zagotovimo dovolj gradbenih snovi, potrebnih za zdravo
rast in razvoj. Za uspešno delo v
šoli je pomembno, da zajtrkujemo
še pred začetkom prve šolske ure.
Zaskrbljujoče je dejstvo, da več
kot polovica slovenskih mladostnikov ne zajtrkuje, kaj šele da bi
vsebino svojih obrokov prikrojila
zdravemu načinu življenja, nepravilne prehranske navade pa vodijo
do številnih zdravstvenih težav, od
debelosti do sladkorne bolezni.
Ker pa živimo v Maistrovem
mestu, kjer se je rodila tudi Marija
Vera, prva slovenska akademsko
izobražena igralka, in v mesecu
novembru obeležujemo dan Rudolfa Maistra in rojstvo Marije
Vere, so novinarji na terenu posneli tudi anketo z mimoidočimi,
kaj vedo o dveh zelo pomembnih
osebnostih našega kraja.

Tudi čebele doprinesejo k slovenskemu zajtrku
leto 3, štev. 2, december 2017
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Julia Slapnik, dipl. m. s., študentka mag. dietetike; vir: www.nijz.si, Foto: Julia Slapnik

Zdrava prehrana tudi med prazniki
Med prazniki ljudje večkrat
pozabimo, kako pomembno je
skrbeti za zdravje. V zimskem
času se nas večina giblje manj,
jemo pa več. Ne smemo pozabiti na nekaj osnovnih načel
zdrave prehrane, ki naj veljajo
skozi vse leto.
SOL IN SLADKOR

Pri soli in sladkorju moramo
biti zmerni. Prehransko priporočilo Svetovne zdravstvene organizacije za vnos soli je največ 5
g na dan (ena čajna žlička). Vedeti moramo, da se sol skriva že
v pripravljenih izdelkih, kot so
kruh, mesni izdelki, siri, vložena zelenjava ... Sol je potrebno
uživati v pravilnih količinah, saj
preveč soli povzroča dvig krvnega pritiska in bolezni srca in
ožilja. Za sladkor velja, da se ga
poskusimo čim bolj izogibati,
saj povzroča debelost, dvig krvnega pritiska, motnje v presnovi
maščob, karies, sladkorno bolezen tipa 2, odvisnost … Največ
sladkorja zaužijemo ''nevede'' s
sladkimi pijačami, kot so sokovi,
gazirane pijače, z izdelki, v katerih sladkorja sploh ne bi pričakovali, na primer v hrenovkah,
solatnih prelivih, kosmičih, kečapu, konzervirani hrani … Najbolje
je, da količino vsebovane soli in
sladkorja pred nakupom preverimo na embalaži izdelka.

Recept za zdravo praznično malico:

PROSENA KAŠA Z JABOLKI IN CIMETOM (za 4 osebe)

Potrebujemo:

• 1 skodelica (2 dl) prosene kaše
• 2 skodelici (4 dl) mleka
• 0,5 kg jabolk
• 2 jajci
• maslo za namazati pekač
• cimet
Postopek:

Ko mleko zavre, dodamo oprano proseno kašo. Kuhamo 15 minut,
nato jo nekoliko ohladimo. Naribamo jabolka. Ločimo beljake in
rumenjake ter stepemo sneg. Ko je prosena kaša nekoliko ohlajena, primešamo naribana jabolka, eno čajno žličko cimeta, rumenjake. Na koncu počasi vmešamo še sneg. Vse skupaj damo v manjši,
z maslom namaščen pekač ter pečemo 30 minut na 180 stopinj.
Postrežemo s krhljem jabolka in potresemo s cimetom. Dober tek!
bine in povečajo količino blata.
Raziskave so pokazale, da imajo
ljudje, ki zaužijejo več prehranskih vlaknin, manjše tveganje za
nastanek koronarne srčne bolezni, kapi, sladkorne bolezni, debe-

losti in nekaterih bolezni prebavil. Priporočen vnos za odrasle je
30 g. Vlaknine najdemo v sadju,
zelenjavi, žitih in žitnih izdelkih
ter stročnicah.

VLAKNINE

Prehranske vlaknine so pomemben varovalni dejavnik za
zdravje. Vlaknine pozitivno vplivajo na delovanje našega črevesja. Različne prehranske vlaknine imajo zelo različne vplive na
zdravje. V splošnem prehranske
vlaknine zmanjšujejo energijsko
gostoto hrane, upočasnijo praznjenje želodca, hkrati pa pospešujejo prehajanje črevesne vseleto 3, štev. 2, december 2017
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Pogovarjala se je Marija Schnabl

Pogovor z gospo Bredo Capuder – Frido

Vaše umetniško ime mi je
vzbudilo pozornost. Od kod izvira ideja za ime Frida?

Ko sem bila še otrok, so vsi
praznovali god. Moje ime ni bilo
napisano na nobenem koledarju, zato sem šla vprašat župnika,
kdaj imam god. Pogledal je na
koledar za mesec, ko sem bila rojena, in rekel, da je najbližja mojemu rojstnemu dnevu svetnica
po imenu Friderika. Meni je bilo
to ime zelo všeč, zato sem ga začela uporabljati, ko sem začela
risati in voziti motor (po 50. letu).
Kljub temu da živiva v istem
kraju, se do nedavnega nisva
poznali, srečali sva se po naključju. Jaz vas vidim kot umirjeno, pozitivno naravnano,
ustvarjalno osebo, pa vendar
tudi s kančkom pridiha neke
grenkobe ...

Po horoskopu sem dvojček.
Lastnosti dvojčka so umirjenost,
prilagodljivost in spontanost na
eni strani, na drugi pa so poudarjene druge lastnosti kot npr. živahnost, spretnost, hitro se prilagodim novim izzivom, potrebam
in položajem, rada se učim, potujem in spoznavam nove stvari.
Zanimajo me številna področja.
Med drugim sem šla po petdesetem letu delat izpit za motor, ki ga
tudi z veseljem vozim. Rišem pa
36

že od otroštva. V osnovni šoli je
šoli pod mentorstvom mag. Blaža
Slaparja. Risanje zame pomeni pomoj talent opazila učiteljica, prof.
beg iz realnega sveta: »Domišljija
likovne vzgoje Nada Kralj. V meni
razpre svoja krila … čas se ustavi …
je videla talent, me vzpodbujarealnost izgine … po listu papirja
la. Ker sem želela postati modna
drsi roka … prične se črno-bela ali
oblikovalka, sva tudi popoldneve
mavrična igra obrazov ljudi skozi
preživeli v šoli, da sem lahko risamoje oči.«
la pod njenim mentorstvom. Po
osnovni šoli sem se vpisala v šolo
Poleg tega, da imate družiza oblikovanje. Tisto leto je bilo
no, ustvarjate, se izobražujete,
veliko kandidatov za vpis na šolo.
se spopadate tudi z izzivom,
Jaz nisem bila sprejeta. Takrat se
kako najti zaposlitev.
mi je podrl svet. Svojo ustvarjalŽal se pri vsem znanju, izonost in željo po nadaljevanju šobrazbi
in prekvalifikacijah srečulanja na oblikovalni šoli sem razojem
s
tem
problemom, ki me je
čarana potlačila. Ker sem morala
zelo zaznamoval; poleg tega, da
prisilno spremeniti pot do svojih
še aranžiram, imam narejena dva
ciljev, sem se vpisala na usnjartečaja kaligrafije, delam torte iz
sko šolo v Domžalah. Po končani
plenic, brisač, krep papirja, posebsrednji šoli sem ta poklic oprane šopke iz zelenjave, tudi pišem
vljala v tovarni Utok. Potem sem
verze. Moja velika želja in cilj v priostala doma, si ustvarila družino,
hodnosti je, poleg zaposlitve do
delala v Taberni, nato pa odprla
upokojitve, izdaja pesniške zbirsvojo trgovino v Domžalah, nareke. To sem se zaobljubila. Denar
dila prekvalifikacijo za prodajalko
zbirke bo namenjen v korist Onin končala poslovodsko šolo. Zakološkega inštituta, ker sta mi oba
radi ne najbolj uspešnega poslostarša umrla za rakom. Takrat sem
vanja v trgovini sem se vpisala na
si zadala ta cilj. Trenutno to še ni
frizersko šolo in odprla salon na
zrelo.
Duplici. Delala sem tudi pri
podjetju Bahne (v proizvodnji, darilni program, uvedla določene novosti, mala
darilca, aranžirala darila,
urejala prostore …). Potem
sem ostala doma, opravljala razna dela, delala v
hipermarketu Mercator,
na BIC-u naredila prekvalifikacijo za peka kruha na
tradicionalni način. Delala
sem tudi v Titanu, v skladišču v Mercatorju, naredila
izpit za delo z ročnim električnim paletnim viličarjem
… Sedaj sem doma, brez
službe. Veliko rišem. Že 5.
leto se izobražujem, izpopolnjujem svoje znanje in
tehnike risanja v slikarski Breda pri ustvarjanju
leto 3, štev. 2, december 2017

Šmarčan
Vi najraje rišete portrete. Na
katerega ste najbolj ponosni?
Na zadnji portret na črnem
papirju z belo barvo, pastelna
tehnika.
Se udeležujete tudi likovnih
kolonij?
Ne, to pa zaenkrat še ne.
Vi imate za sabo že nekaj
razstav. Nam jih lahko naštejete?
Ja, res je. Leta 2014 sem imela prvo samostojno razstavo v
TIC- u Kamnik, potem v Budnarjevi domačiji v Palovčah, na OŠ
Marije Vere zato, ker sem risala
znane Kamničane in je bil naslov
»Črno-bela igra portretov znanih
Kamničanov«. V TIC-u Kamnik
je decembra 2014 za portrete
znanih Kamničanov potekala dobrodelna licitacija, izkupiček
pa je bil TIC-u tudi podarjen.
Naslednje leto sem imela razstavo v Kamniški Bistrici, v gostišču
Pod žičnico, na temo ljudi, ki so
bili v preteklosti in so še danes
pomembno zaznamovali življenje, razvoj in delo na Veliki Planini. Vsaka razstava je zgodba – ta
je imela naslov »Zgodbe na krilih
planinskega orla«. V letu 2016
sem se predstavila v kavarni Veronika. Zgodba je bila »Veselo v Kamnik in urno naprej«. Letos pa, ker
je bilo Plečnikovo leto, sem namenoma naredila razstavo z zgodbo
»Plečnik skozi oči Kamničanke«.
Narisala sem portrete Plečnika
v različnih življenjskih obdobjih
in nekaj njegovih znamenitih del
v Kamniku in okolici. Razstava je
bila v avli občine Kamnik. V Termah Snovik sem letos poleti imela
tudi razstavo lanskih portretov, v
decembru pa je postavljena razstava na temo Plečnika.
Letos so objavili prispevke o meni, mojem delu in me
predstavili kot umetnico v Dnevniku, Modrih novicah, v časopisu
Kamničanka, na Kamnik info, na
leto 3, štev. 2, december 2017

spletni strani občine Kamnik in v
Domžalskih novicah.
Ste bili že kdaj nagrajeni za
svoja dela?

Ja, nagrajena sem bila z obiskom, ker so me podprli pri
mojem delu prijatelji, znanci in
ljubitelji slikarstva. Zahvaliti se
moram svoji družini za razumevanje in podporo. Poudariti pa
moram, da me je Občina Kamnik
vsako leto podprla, da sem lahko
uresničila svoje sanje.
Tehnike, ki jih najraje uporabljate?

Do sedaj sem ustvarjala s pastelnimi barvicami. Letos nadgrajujem svoje znanje in tehnike v
slikarski šoli mag. Blaža Slaparja,
in sicer akvarel tehniko.
Ali kdaj s svojim delom niste
zadovoljni in ga tudi uničite?
Ne, to pa nikoli.

Kdaj najraje ustvarjate?

Ko pride navdih. Takrat mi
potem tudi uspe veliko narediti.
Toliko časa rišem, da vidim, da
mi nič več ne uspe. Ko pridem
do te faze, vse skupaj pustim in
nadaljujem, ko dobim ponovno
navdih.

Kje si želite razstavljati?
Imate kakšno posebno željo?
Z mojimi slikami »Plečnikova
umetnost skozi oči Kamničanke«
bi rada prišla v Plečnikovo hišo v
Ljubljani.
Ste včlanjeni v kakšno likovno sekcijo ali delujeta samostojno?
Jaz delam samostojno in v slikarski šoli. Poleg slikanja še kvačkam, pletem, delam razna ročna
dela, pečem, delam poslikave na
steklo, delam izdelke iz »dasmase«.
Približuje se konec koledarskega leta. Vaša misel ob koncu leta?
Vsem želim miren Božič v krogu družine, za novo leto pa: »Koder vaša noga hodi, naj korak k
uspehu vodi, naj bo z upanjem
začeto, srečno, zdravo novo leto.«
Hvala za pogovor, vam pa želim, da bo leto, ki je pred nami,
naklonjeno z zdravjem, notranjim
mirom, polno ustvarjalnih navdihov ter da kdo opazi vaše zaklade
znanja in sposobnosti in …
Vse lepo za Božič in v novem
letu želim tudi vsem bralcem
Šmarčana.

Znane osebnosti Kamnika
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Šmarčan
Nagradna križanka
DALJŠI
SESTAVILA OKSIDAŠPORTNIK,
POHOD PO
POSLEDICA
CIJSKI
SABINA
KI POSTAVI OPOMBA
TOMISLAV
GORSKEM
NESREČE
ROMŠAK SREDSTVO
REKORD
SVETU

ČLOVEK,
KI VSE
VE

GLAVNO
MESTO
KANADE

OTROŠKA
DOBA
LASTNOST
MOČNEGA
ČLOVEKA

14
SLOJ
MALTE
NA ZIDU

SEKANJE
2

ŠMARČAN

TEŽNJA
ALEŠ
PO MONOKOMATAR
POLU

EDVARD
WILSON
ŽENSKO
POKRIVALO

GOROVJE V
J. AMERIKI

PESNICA
ŠKERL

NAPLAČILO

PALAČINKA

1

PODZEMNI
ŽUŽKOJED
OLGA
DOLAR

DEL
TELESA
DOKTOR

5

TENISAČ
AGASSI
KRISTINA
KNJIŽEVNOST
DEL
DVORANE

ZVRST
GLASBE
ČLOVEK,
KI JE
UMRL

7

DUH.
PRIPRAVNIK
VOJKO
ANŽELJC

UPANJE

6

VOHUNKA
HARI
VRSTA
LINIJE

NIZEK
ŽENSKI GLAS
NINA
URBANEL

LETALO
9
PODJETJE
Z
IZGUBO

13

IVAN
PREGELJ
PASJA
HIŠICA

TRENJE

OLGA
GRČAR

12

STAR
KOVANEC
USTANOVITELJICA
KLARIS

NAPRAVA
NAD ŠTEDILNIKOM

11

POKRAJINA
V SRENJI
GRČIJI

NATRIJ

ŽENSKA,
KI OVIRA

GORA
NAD
BOVCEM

ANTIČNA
GLINASTA
POSODA
BIVŠI
TENIŠKI
IGRALEC
PETR

4

OPERNA
ZVEZDA
TISOČ
GRAMOV

SLOVEN.
BALETNI
PLESALEC
OTRIN
TEKMOVANJE V
HITROSTNI
VOŽNJI

SLAVNOSTNI
MOŠKI
SUKNJIČ

3

KAREL
OŠTIR
AVTO OZNAKA BELGIJE

10

8

Geslo:
1

2

3

Nagrade: 3 x CD

4

5

6

7

Geslo pošljite do 15. februarja na naslov:
KS Šmarca, Trg padlih borcev 2, 1241 Kamnik
ali na naslov e-pošte: ks@smarca.net
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8

9

10

11

12

13

14

Sporočamo vam, da so srečne nagrajenke nagradne križanke,
ki je bila objavljena v pretekli številki glasila Šmarčan in prejmejo
nagrade, sledeči: Marija Škofic – Kamnik, Tatjana Sedlar – Šmarca,
Valerija Podbelšek – Šmarca
Čestitamo vsem nagrajenkam!

leto 3, štev. 2, december 2017

Šmarčan

leto 3, štev. 2, december 2017

39

Šmarčan
prva pisna omemba kraja leta 1359

Kulturno društvo Jože Gostič Homec
Krajevna skupnost Homec - Nožice
Krajevna skupnost Šmarca
Društvo Peter Naglič
JSKD OI Domžale
Župnija Homec

v torek, 26. decembra 2017
na odprtje razstave

ob 110-letnici ustanovitve prvega prosvetnega društva v homški
župniji in 100-letnici izgradnje Društvenega doma na Homcu

O

b 18. uri bo v cerkvi Marijinega rojstva
na Homcu božični koncert zbora
Consortium Musicum ob 100-letnici smrti
dr. Janeza Evangelista Kreka, katerega
vpliv je leta 1907 botroval tudi ustanovitvi
Katoliškega slovenskega izobraževalnega
društva v Šmarci.

P

o koncertu bo sledilo odprtje
razstave v Plečnikovi vili. Na
ogled bodo izredno zanimive, še
neobjavljene fotografije Petra Nagliča, ki nam je zapustil podobo
časa, ki je minil.

Razstava bo odprta do 7. januarja 2018. Ogled razstave pa bo v letu 2018
možen tudi v dvorani Krajevnega doma Šmarca.
Informacije: kd.gostic@gmail.com, gsm.: 031 322 568

