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SLOVENSKI KULTURNI PRAZNIK
Lepo povabljeni na prireditev, ki bo v torek,
7. februarja 2017, ob 19. uri v dvorani
Šmartinskega doma.
Krajevna skupnost Stražišče
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Spoštovane sokrajanke in sokrajani
Pred nami je kulturni praznik, ki mu
posebej posvečamo to izdajo našega
krajevnega glasila Sitar. Ne moremo
mimo dejstva, da bo letošnje leto še
ena prelomnica v kulturnem udejstvovanju Krajevne skupnosti Stražišče,
saj bomo konec leta organizirali jubilejni že 30. Stražiški kulturni teden. Ta
obletnica dokazuje, da smo v Stražišču
veliki ljubitelji kulture. Z našo organizacijo in z vašim obiskom izkazujemo
spoštovanje do vseh nastopajočih. S
Jure Šprajc, predsednik kulturnimi prireditvami izkazujemo
Sveta KS Stražišče
svojo narodnost in ljubezen do slovenskega jezika, ki nas v tem vsekulturnem združevanju še vedno loči od drugih. Kljub temu, da se radi
sami poimenujemo za majhen narod, nas je ravno kultura v kritičnih časih velikokrat združila in nas naredila za zmagovalce.

Proslavo ob kulturnem prazniku bomo letos pripravili v torek,
7. februarja 2017, ob 19. uri v dvorani Šmartinskega doma. Pripravljamo pester program, v katerem bo kot slavnostni govornik
spregovoril Rastko Tepina. Program je predstavljen v nadaljevanju glasila.
Poleg te prireditve bomo v Šmartinskem domu v petek, 10.
februarja 2017, organizirali tržnico, ki bo potekala med 17. in 19.
uro. V času tržnice nas bodo obiskali tudi pravi kurenti s Ptuja, ki
bodo svoj nastop začeli ob 17.15 pred OŠ Stražišče. Sprevod bo
potekal mimo šole do Baragovega trga in ob koncu tržnice bodo
kurenti pregnali zimo še na odru Šmartinskega doma.
Tudi na pustno soboto, 25. februarja, nismo pozabili. Takrat bo
v Šmartinskem domu ansambel Mali oglasi predstavil svojo novo
ploščo, nato pa bo sledilo pustno rajanje.
Torej, pridite na naše prireditve, »boste vid`l, da bo lušt`n«!
Predsednik sveta KS Stražišče
Jure Šprajc, uni.dipl.org.

Tisoč gibov pol ure na dan
Pičle pol ure telovadbe na dan odžene zdravnika stran: več kot
1.500 ljudi po Sloveniji vsak dan telovadi po programu samozdravljenja ruskega zdravnika Nikolaja Grišina.
Meseca oktobra lani smo pričeli s telovadbo 1000 gibov tudi v
Stražišču - na igrišču pred Osnovno šolo in sedaj pozimi v šoli.
Gre za projekt Šola zdravja, ki poteka po več kot sto krajih po
Sloveniji. Vadba ni zahtevna: v tridesetih minutah si udeleženci
razgibajo vse sklepe in mišične skupine ter tako vplivajo na izboljšanje svoje ﬁzične in psihične kondicije. Telovadba je vsak
dan, razen nedelje in praznikov, vedno ob 7.30.
»To ni le telovadba, gre tudi za druženje, spoznavanje in dobro
počutje,« pravijo udeleženke telovadbe.

Lepo vabljeni.
Sama smo dekleta,
pod Joštom smo doma,
rojene pod Triglavom,
pr'jateljce gora.

Smo vedno dobre volje,
to sonce nam prizna.
vsak dan ob telovadbi,
srce nam zaigra.

Od desne Marina, Slavica, Milena, Olivera, Irena, Vera; manjkajo Brigita, Metka, Violeta, Olga, Martina, Manca, Marta

SITAR – Glasilo krajevne skupnosti Stražišče je izdal in založil Svet krajevne skupnosti Stražišče. Zanj Jure Šprajc, predsednik sveta KS. Urednik Andrej Žalar. Priprava za tisk in tisk: BOLD. Sitarja št. 137 dobijo vsa gospodinjstva v KS Stražišče.
Naslovnica: Slovenski kulturni praznik
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Holokavst

Ob obletnici osvoboditve Auschwitza (holokavst) - proslava je bila na državni ravni tudi v Ljubljani - se je z zbranimi učenci
višjih razredov OŠ Stražišče in s profesorjem zgodovine Simonom Kuharjem pogovarjala taboriščnica Sonja Vrščaj.

Profesor zgodovine na OŠ Stražišče Simon Kuhar in predsednik
KO ZZB za vrednote NOB Stražišče Lado Guna sta 19. januarja
med učence višjih razredov na
šoli že tretjič povabila na učno
uro zgodovine nekdanjo taboriščnico, 92-letno Sonjo Vrščaj. PoLado Guna in Sonja Vrščaj
govor s Sonjinim pripovedovanjem spominov je tekel tudi o holokavstu, o ukradenih otrocih in je sodil v učni program zgodovine
II. svetovne vojne.
»Bil sem presenečen nad izrednim zanimanjem učencev, ki
so želeli izvedeti, kako je bilo takrat. Tudi sam sem bil 1942.
leta izgnan z ukradenimi otroki in nikdar nisem poznal staršev,« pove Lado Guna, predsednik KO ZZB Stražišče, rojen
1941. leta v Trbovljah. Leto dni starega (s starejšo sestro Jožico)
so ga ob selitvi v Auschwitz iztrgali materi iz rok in dali med
otroke taboriščnikov, kjer so jih ločevali po starosti, podobi,
barvi oči in poslali v kraj Kastl.
»Kasneje sem izvedel le, da sta mama Fani (obnemoglo so
raztrgali psi) in oče Milan (ustrelil ga je nemški oﬁcir, samo
zato, ker ga je vprašal, kje sta moja otroka) umrla v Auschwi-

tzu. Nemci bi morali takrat po načrtu izseliti 36.000 prebivalcev Štajerske, uspelo pa jim jih je do konca vojne 26.000.«
Lado Guna je prišel v Stražišče pred skoraj pol stoletja, ko je
bil član DPD Svoboda, po poroki pa je postal krajan Stražišča.
»Ko danes razmišljam o takratnem času, se večkrat spomnim pripovedi Strašanov o Francu Trojarju, ki ima spominsko ploščo nad graščino v Stražišču. Veliko jih je bilo, ki
so poudarili: Če bi Franc Trojar takrat izdal, ko so ga pretepali in mučili, da pove, kdo so njegovi sodelavci v Stražišču,
bi bila več kot polovica Strašanov izseljena v taborišča. Mislim, da je prav, da tudi mladi, ki jih ta zgodovina zanima,
kar se je pokazalo s številnimi vprašanji na januarskem srečanju s Sonjo Vrščaj, to vedo.«
A. Žalar

Društvo upokojencev Bitnje-Stražišče

Aktivnosti članov
društva
Sv. Mihaela na Tinjanu. Sledi sestop in topla malica. Člani željni

Začele so se prve aktivnosti društva v letošnjem letu. V petek, 16.
februarja 2017, organiziramo z Ljudsko univerzo Kranj brezplačno predavanje-delavnico in sicer s temo: Z izobraževanjem
nad demenco, osveščanjem, zaznavanjem, zaviranjem. Dogodek
se prične ob 18. uri v klubskem prostoru v Šmartinskem domu.
V mesecu februarju se veselimo tudi pustnega rajanja in sicer
v petek, 24. februarja 2017, ob 16. uri v Šmartinskem domu.
Zaželeno je čim več mask, najboljše bodo tudi nagrajene. Za
ples pa bo poskrbel ansambel Hozentregarji.
Pred novo planinsko sezono bo Jože Hribernik imel predavanje
Po naših hribih in dolinah. Prikazal nam bo nekaj vtisov z izletov
po Sloveniji. Predavanje bo v četrtek, 2. marca 2017, ob 18. uri
v Šmartinskem domu. V torek, 7. marca 2017, pa bo že pohod
po slovenskem Primorju z obiskom Socerba, gradu, ogled Sv.
jame, ki hrani nekaj starih cerkvenih predmetov, vasica Osp z
znano plezalno steno in se povzpeli po dobri uri hoje do cerkve

Negovalni center
Ješetova 50 v Stražišču
Telefon 030 360 711

Negovani center je Kozmetični salon v Stražišču s
25-letno tradicijo. V njem je
Zvonka Krančan, diplomirana medicinska sestra, ki je
vsa leta delala v zdravstvu
in bila v stiku z ljudmi in s
stroko. Poleg službe je delala tudi v salonu, letos pa se
je upokojila. Ker pa jo veseli
delo z ljudmi, se bo še naprej predajala njenim strankam.
Pravi, da so v lokalu specializirani za zahtevne posege pri
oskrbi nog.
Če imate težave z zadebeljeno, trdo kožo na petah, če so le-te

oddiha, kopanja in plesa se lahko prijavijo za obisk hotela Delﬁn
v Izoli od četrtka, 9. marca, do nedelje, 12. marca 2017.
Člani društva bodo o dogodkih točno obveščeni po elektronski
pošti oziroma z obvestili preko poverjenikov.
Upravni odbor društva upokojencev Bitnje-Stražišče

V dvorani Šmartinskega doma smo pripravili tudi novoletno srečanje.

razpokane, če se ponavljajo otiščanci, vraščeni ali glivični nohti
in se okrog njih pojavlja rdeča ali gnojna rana, potem poiščite
nemudoma strokovno pomoč pri pedikerju. Le tako si boste
olajšali korak in odpravili težave pri hoji.
Zvonka v salonu je usposobljena za nego nog pri sladkornih
bolnikih - za oskrbo pri tako imenovanem diabetičnem stopalu.
Tem stopalom je potrebno nameniti posebno skrb in nego.
V salonu pa imajo tudi nego obraza in sicer na naravni, nežni
in učinkoviti zaščiti kože. Nega obraza sodi med najpomembnejša vsakodnevna opravila ne glede na spol. Če imate kakršnekoli težave s kožo, vam bodo v salonu pomagali in svetovali,
kako nadaljujte nego doma. Posebno če imate nečisto in aknasto
kožo. Negovalne izdelke pa imajo tudi v salonu.
V salonu pa vam odstranijo tudi dlake z že desetletja preverjenim in varnim načinom s toplim voskom.
Skratka, Zvonka Krančan vas vabi v Kozmetični salon na
Ješetovi 50 v Stražišču. Izmerili si boste lahko tudi krvni tlak in
sladkor v krvi. Pa tudi darilne bone imajo.
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Krajevna skupnost Stražišče ob
slovenskem kulturnem prazniku

vabi na kulturno prireditev,
ki bo v torek, 7. februarja 2017, ob 19. uri, v dvorani Šmartinskega doma.
Na prireditvi nam bo poleg predsednika Sveta KS Stražišče
Jureta Šprajca spregovoril slavnostni govornik Rastislav
Rastko Tepina.
V glasbenem delu bodo nastopili Tamburaška skupina Bisernica iz Reteč, plesalci Folklorne skupine Sava iz Kranja in
pevke Dečve. Večer bosta z recitacijami lastnih in Prešernovih
pesmi popestrili recitatorki Literarne skupine Kulturnega
društva Sava. Ob koncu bomo odprli slikarsko razstavo članov
Likovne skupine Kulturnega društva Sava.
Rastislav Rastko Tepina (kulturni delavec,
igralec, lajnar) je že kot
otrok stopil na odrske
deske (prvič pod režijskim vodstvom Boža
Šprajca) pri Delavsko
prosvetnem
društvu
Svoboda Stražišče. Svojo amatersko gledališko
kariero je nadaljeval v
Naklem in Igralski skupini Prešernovega gledališča v Kranju. Med
drugim je gostoval tudi
v bližnjih polpoklicnih
ustanovah: ljubljanskem
Šentjakobskem gledaliRastko Tepina
šču, jeseniškem Gledališču Toneta Čufarja,
KUD Pirniče ... Leta 1997 je ustanovil potujoče gledališče
Kranjski komedijanti, kjer opravlja vlogo intendanta gledališča.
Občasno pa še vedno režira in igra. Leta 1986 je pričel nastopati
z lajno. Od leta 1990 dalje je edini registrirani lajnar v Sloveniji.
V sezoni 2008/09 je s ﬁnančno pomočjo ESS in Ministrstva za
kulturo izobrazil nove lajnarje in lajnarke iz ranljivih skupin
(invalidi in pripadniki etničnih skupin bivše Jugoslavije). Od tedaj ta skupina - Kovček svetlobe pod njegovim vodstvom nastopa
z uličnim gledališčem po Sloveniji in ostalih evropskih državah.
Nagrajen je bil z Malo Prešernovo plaketo, dvakrat z Zlato Linhartovo značko in Severjevo nagrado.

dolgih 67 let trudi ohranjati bogato folklorno dediščino slovenskega naroda. S plesalci, godci, pevkami in tamburaši Bisernica
veliko nastopajo doma in tudi v tujini. Savčani so že nastopali v
vseh evropskih državah (v nekaterih tudi po 10-krat). Plesali, peli
in godli pa so tudi v Ameriki, Braziliji, Afriki, na Kitajskem ter
nedolgo nazaj celo v državici Nepal pod najvišjo goro sveta in ne
boste verjeli – pred štirideset tisoč glavo množico. Skupina SAVA
se lahko pohvali s številnimi odlikovanji, nagradami, priznanji in
številnimi diplomami, ki so jih prejeli doma in na tujem, pod
katerimi lahko najdemo tudi podpise velikih poznavalcev folklornega sveta.

Dečve se s 15-letnim prepevanjem in vsa leta v isti postavi trudijo
ohranjati ljudsko pesem slovenskega naroda. Veliko nastopajo
doma, večkrat pa so že gostovale v tujini. Največ nastopajo ob
različnih jubilejih, lotijo pa se tudi samostojnih celovečernih
nastopov.

Folklorna skupino SAVA, kot najstarejša na Gorenjskem, se že

Tamburaši Bisernica v domačih Retečah tamburanje gojijo že
več kot 80 let. Vse od leta 1970 stalno sodelujejo s folkloristi
SAVA, pri katerih pokrivajo tretjino plesnega programa. Z njimi
so prepotovali tudi velik del sveta. Vseeno pa veliko nastopajo
tudi samostojno.
Likovna skupina Kulturnega društva Sava je dobro poznana
na Gorenjskem. Člani se posvečajo različnim tehnikam slikanja.
Veliko razstavljajo v Kranju in okolici (Tržič, Šenčur, Žirovnica). Lotevajo se tudi občasnih likovnih kolonij ali enodnevnih
4

ex-tempora. Marsikatero delo uspejo tudi prodati.

Literarna skupina KD Sava Kranj
Letos praznuje 35. obletnico delovanja. V sodelovanju s Folklorno skupino in Likovno skupino društva aktivno ustvarjamo ter
nadgrajujemo znanja za ohranjanje in razvoj veščin poslušanja,
ubeseditve misli, v drugih skupinah pa veščin plesnega, glasbenega in likovnega izražanja. Trudimo se promovirati in spodbujati
someščane MO Kranj ter »naše sosede« v aktivno vključevanje v
ljubiteljske dejavnosti v kulturi. V svoji zgodovini delovanja smo
izdali dva zbornika »Na desnem bregu Save«, z izborom besedil
in urejanjem besedil smo članom omogočili izdajo več lastnih
zbornikov in pesniških zbirk. Sodelovali smo na mnogih lokalnih

prireditvah pa tudi v širše
pom Evropi z vodenjem
ali pa partnerskim sodelovanjem v evropskih kulturnih projektih (emeinsam
Erweitern – Skupno razširiti«, »Mostovi med Dravo
in Savo« in s kulturnimi
izmenjavami Leonardo da
Vinci projektov »The Art
Sower«, ki je bil 2010 celo
nagrajen z Jabolkom
kakovosti.
Skupino že 28 let vodi
Agata Trojar, ki je za pomemben prispevek k širjenju literarne umetnosti in
Agata Trojar
bralne kulture ter razvoju
novih vsebin in oblik delovanja 25. januarja 2017
prejela Zlati znak Javnega
zavoda Republike Slovenije za kulturne dejavnosti
(JSKD).
Ne smemo tudi pozabiti,
da smo močno povezani še
s sosedi oziroma z lokalnim prebivalstvom pa še s
kulturnimi društvi iz Medvod, Škofje Loke …
Osrednji dogodek praznoMira Velkavrh
vanja 30. obletnice delovanja Literarne skupine
KD Sava Kranj, smo imeli v okviru Kulturnega tedna Stražišča
decembra 2012 v sodelovanju s KS Stražišče. V naše praznovanje
35. obletnice pa vstopamo prav tako ob Kulturnem prazniku v
Stražišču, kjer se bova predstavili Mira Velkavrh in Agata Trojar.
In naj prišepnemo, v 35. letu delovanja skupine bo izdana pesniška zbirka naše članice Mire Velkavrh.

Vljudno vabljeni!
Vstop je prost.

Slaščičarna Kavarna
Po »domače« pri Džimiju
Odprto: od 7.30 do 24.00.

• Poznan kraj za kavico, sladoled, okrepčilo; pa tudi za priložnostno srečanje.
• Lep vrt, zraven vrta pa parkirišče z otroškim igriščem.

• Imajo tudi vročo čokolado, sokove, sadne kupe.
• Pri Džimiju v Kavarni Slaščičarni ste vedno dobrodošli in
prijazno postreženi.
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Konjeniški klub Komenda

Prireditve v letu 2017
Spomladanski kmetijski sejem od 7. 4. do 9. 4. 2017
Kasaške dirke 14. 5. 2017
Kasaške dirke 17. 9. 2017
Jesenski kmetijski sejem od 6. 10. do 8. 10. 2017
Miklavževe kasaške dirke 3. 12. 2017
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Gorenjska gradbena družba d.d. ima več kot pol stoletno tradicijo na področju vzdrževanja in gradnje cest.
Danes je podjetje široko specializirano za gradnjo najzahtevnejših inženirskih
objektov, kot so mostovi, čistilne naprave, zahtevni oporni zidovi, ceste, objekti
komunalne infrastrukture, športni objekti in objekti visoke gradnje. Podjetje je
postalo vodilno na Gorenjskem in tudi širše sodi med večja in uspešnejša gradbena
podjetja v Sloveniji.
● imamo znanje in tehnični kader z referencami in znanjem
● proizvajamo in prodajamo asfaltne mešanice vseh zahtevnosti, najzahtevnejše betonske mešanice, peščene in kamnite agregate. Vsi materiali so visoke kakovosti,
kar dokazujemo z lastnim laboratorijem.
● uvajamo tehnologije in znanja, ki temeljijo na čim večji ponovni uporabi vgrajenih
materialov
● izdelujemo in montiramo kovinske konstrukcije in ostala ključavničarska dela s
področja gradbeništva
● načrtujemo in projektiramo objekte cestne in komunalne infrastrukture
V zadnjih dveh letih smo zgradili več velikih projektov:
● Rekonstrukcija regionalne ceste Zali Log–Davča v dolžini preko 7 km
● Izgradnja Obvoznice Škofja Loka v skupni dolžini skoraj 4 km skupaj s predorom
Sten v dolžini 712 m
● Rekonstrukcijo čistilne naprave Kranj
● Izgradnja fekalne kanalizacije na območju naselij Bitnje–Žabnica v dolžini 33 km
● Izgradnja vodovoda Bašelj–Kranj
● Izgradnja vodovoda v porečju Sotle, ki obsega dobrih 60 km vodovoda v občinah
Kozje, Podčetrtek, Rogaška Slatina, Rogatec in Šmarje pri Jelšah
Trenutno izvajamo dela na projektih: Nadgradnja odseka železniške proge Dolga gora–
Poljčane, Prva etapa izgradnje avtoceste Draženci–Gruškovje, Izgradnja kanalizacije v
občini Kamnik, Rekonstrukcija Zaloške ceste v Ljubljani, Izvedba gradbenih del za
novo linijo za toplotno obdelavo debele pločevine v podjetju Acroni Jesenice ter vzdržujemo državne ceste na območju Gorenjske in deloma na območju Ljubljane.
Gorenjska gradbena družba d.d. je zanesljiv in stabilen partner,
ki vedno izpolnjuje svoje obljube.

