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Voščilo
Čaroben čas prazničnih dni naj vam pričara nasmeh,
pozornost ljubljenih naj polepša trenutke vašega življenja.

Krajevna skupnost Predoslje, Predoslje 34, Kranj

Vzemite si čas za tiste drobne stvari, ki vas naredijo srečne.

Za vas beležimo čas

V upanju na skupne uspehe v prihodnje vam želimo
prijetne dni v letu 2013 v krogu najdražjih.
Svet krajevne skupnosti Predoslje, Kulturno društvo Predoslje,
Folklorna skupina Iskraemeco, PGD Predoslje, PGD Suha,
Športno društvo Predoslje, Društvo upokojencev Predoslje in
Strelsko društvo Predoslje

Aktualno

Bojana
Marinšek
Člane KUD Predoslje je 24.
junija 2012 presenetila vest o
smrti naše igralke Bojane Marinšek.
Bojana se je pridružila našemu društvu leta
1989 kot grofica v predstavi Najbolj nori dan.
Njeno odlično igro smo lahko občudovali v
predstavah Arzenik in stare čipke, Skapinove
zvijače, Krivoprisežnik, Kaznovani soprog,
Pokvarjeno ter Veliki briljantni valček. 2001
je odrske deske za nekaj let pustila ob strani,
saj se je posvetila materinstvu. Ves ta čas pa je
v njej tlela želja, da bi nekoč spet igrala. Tiha
želja se ji je izpolnila lansko leto. S prepričljivo
igro in petjem nas je navdušila kot Sonja Troha
v Izgubljenih sanjah. Veselila se je ponovitev
predstave v novi sezoni. Lani pozimi pa je izvedela za bolezen, s katero je konec junija izgubila boj. Bojana, izsanjaj svoje sanje tam, kjer
je lepši svet. J. O.

Rozka Kern
V začetku novembra smo
prejeli še eno žalostno novico. Od zemeljskega življenja
se je v častitljivi starosti devetdesetih let poslovila naša
častna članica Rozka Kern. Domačinka Rozka je prvič igrala kot osnovnošolska deklica v
predstavi Rdeča kapica. Ob stoletnici našega
društva nam je povedala, da je nato za nekaj let
izgubila stik z gledališčem, a se je kmalu vrnila
in na odrskih deskah ostala vrsto let. Igrala je
med drugim v predstavah Vrnitev, Rdeče rože,
Bratje, Cvetje v jeseni, Lacko in Krefli, Dekla
Ančka in Najbolj nori dan. Leta 1994 je kot Nerina v predstavi Skapinove zvijače še zadnjič
stopila na odrske deske kot igralka.
Rozka, hvala za odlično odigrane vloge ter
dobro voljo, s katero ste poskrbeli za prijetno
vzdušje v društvu. J. O.
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Z roko v roki ...

UčenciOsnovnešolePredoslje
V teh dneh, ko narava spokojno počiva – ravno
v nasprotju z burnimi dogajanji po slovenski
deželi – si na naši šoli prizadevamo gojiti tople
odnose, ustvarjalno vzdušje, odprt in dobronameren odnos do sočloveka in predvsem optimističen in veder pogled v prihodnost.
V ta namen sodelujemo v humanitarnih akcijah in zbiramo tako osnovno hrano kot priboljške za tiste družine, ki si ne bi mogle privoščiti
skromnih darilc za svoje otroke – vsem trem
dobrim možem navkljub.
Zvezi prijateljev mladine Slovenije smo pomagali z zbiranjem družabnih iger, pobarvank,
DVD-jev …, ki se jih bodo razveselili otroci
po številnih domovih in letoviščih po Sloveniji.
Da je medgeneracijsko bivanje in sodelovanje
še kako pomembno in potrebno, smo dokazali
s sodelovanjem v projektu Simbioz@, kjer so
naši učenci prostovoljci starejšim občanom
odkrivali osnove računalništva in jih navduševali za sodobna socialna omrežja. Pozitivne
izkušnje so tako pridobili prostovoljci kot tudi
nadvse zadovoljni udeleženci projekta, ki jih je
vsako leto več. Svojo ustvarjalnost smo prelili
v izdelke, ki smo jih izdelovali na decembrskih
likovnih delavnicah: adventne venčke, okraske
za smrečice, voščilnice, obeske za ključke …
Izdelke smo prodajali na dobrodelnem bazarju, izkupiček pa namenili Šolskemu skladu,
ki skrbi za socialno ogrožene družine in tako
omogoči tudi za marsikaj prikrajšanim otrokom bivanje v šoli v naravi, na taborih …
Letos je nekaj naših inovativnih učencev sodelovalo tudi na FIRST LEGO League v Sloveniji. Tekmovanje je namenjeno otrokom oz.

ekipam, ki sestavijo in programirajo svojega
robota. V skupini razvijajo ideje, se posvetujejo s strokovnjaki iz okolice, eksperimentirajo,
uporabijo svoje znanje, domišljijo in predlagajo rešitve. V šoli so se pridno pripravljali in
urili ob pomoči mentorja Boštjana Oreharja
ter nekaterih prizadevnih staršev in se udeležili uradnega treninga v Šolskem centru v Velenju, kjer so dosegli odlično 1. mesto. To je še
en dokaz, da naši učenci znajo svoje znanje in
kreativnost tudi udejanjiti.
Našo kulturno zavest gojimo z obiskom in pripravo različnih prireditev.
V mesecu oktobru smo se udeležili Festivala
otroških folklornih skupin. Nanj smo se pripravljali z delavnicami o starih igrah, šegah in običajih, spoznavali pestrost slovenskih narodnih
noš, izdelovali preproste igrače in si ogledali
tudi nastop otroških folklornih skupin.
Tudi praznični december je potekal v znamenju dveh prireditev.
Dobrodelno prireditev »Z roko v roki« so pripravili učenci naše šole v sodelovanju z Rotary
klubom Kranj. Izkupiček prireditve in bazarja je bil – kot že rečeno - namenjen Šolskemu
skladu.
Ob dnevu samostojnosti in enotnosti pa smo
se poklonili naši državi s proslavo in hkrati s
svojimi občutji že zajadrali v praznični božični
in novoletni čas.
V novo leto želimo namreč vstopiti z roko v
roki in z ramo ob rami ter se tako veseliti vsakega novega dne. Zaupanja v svetle dni prihajajočega leta želimo tudi vsem bralkam in bralcem.
Simona Vreček Šavs, foto: Boštjan Orehar

Opravičilo
Opravičilo za napake in priznati, da nekaj ni bilo tako, kot bi moralo biti, je vsekakor
edina pot v nov začetek. In nam se je ravno na 21. december 2012 pripetila napaka. Ni
bilo konca sveta, tudi demonstracij ni bilo v vasi. Pri pripravi našega glasila je prišlo do
tehničnih težav. Kar nekaj prispevkov naših društev je izpadlo pri vezavi časopisa. Zato
smo izdali še eno številko, avtorjem pa se iskreno opravičujemo. V naši vasi je delujočih
toliko društev in se zgodi toliko stvari, da bi bilo nepošteno, da napake ne bi popravili.
Vsekakor pa se v vasi v teh prazničnih dneh toliko dogaja, da nam je nastala situacija prišla
kot naročeno in smo lahko pripravili tudi članek o dogodkih v zadnjem tednu.
Svet Krajevne skupnosti Predoslje se zahvaljuje vsem društvom in posameznikom za skupno
delo in pomoč pri uresničevanju skupne vizije, da bo življenje v vaseh Predoslje in Suha prijetno ter v ponos nam vsem, želimo vam mirne, srečne praznike v krogu tistih, ki jih imate
najraje. Novo leto pa naj vam prinese polno lepih trenutkov, zdravja in ljubezni. Za vse drugo
pa znamo poskrbeti krajani vasi Predoslje in Suha.

Aktualno

Grem jaz!
Ko me potrebuješ, reci, grem jaz.
Vedi, za dobroto, dajem svoj glas.
Če gorel bo ogenj ali bo mraz,
Jezus, daj da grem tud´ jaz!
Prvi teden v juliju smo imeli v
župniji Predoslje oratorij. Tokrat
smo se animatorji in okrog sto
udeležencev družili pod naslovom
Grem jaz. Ob odlično odigrani
predstavi so otroci spoznavali živ
ljenje in poslanstvo Marie Domi
nike Mazzarello, ustanoviteljice
hčera Marije Pomočnice oz. sale
zijank. Pri katehezah smo se nato
pogovarjali o naših družinah,
dolžnostih, prostovoljstvu, vo
diteljstvu, preprostosti in našem
poslanstvu.
V delavnicah smo vrtnarili, mi
nistrirali, risali na steklo, skode
lice in majice, izdelovali sveče
in štampiljke, pekli, igrali šah,
plesali in sodelovali v nenavadnih
športnih igrah. Vse skupaj smo
dokumentirali na blogu ter v Mor
neških štorijah, ki so jih oblikovali
oratorijski novinarji. Pri delavni
cah so se v animatorje prelevili
tudi nekateri starejši župljani.

Velike igre so bile zabavne, spro
ščujoče ter seveda malce tekmo
valne. Za pokal in sladke nagrade
se je pač treba potruditi.
Skrbno pripravljen izlet v neznano
je bil tokrat res v neznano. Zaradi
črnih oblakov, ki so grozili naše
mu zastavljenemu cilju, smo se
odločili za plan B. Ob sotočju Save
Dolinke in Save Bohinjke smo po
malicali pod mogočnim toplar
jem, nato pa izvedli orientacijski
pohod z zanimivimi nalogami. Za
zaključek smo se ustavili še pri
Mariji Pomagaj na Brezjah, ki je
ta dan še posebej bedela nad nami.
Oratorijsko dogajanje smo zaklju
čili z vsakodnevno sveto mašo,
spustom zastave in himno.
V soboto smo staršem predstavili,
kaj smo se naučili na delavnicah,
ki sta jih izvirno predstavila Jure
in Miha. Še zadnjič se je oglasila
oratorijska himna, spustili smo
zastavo ter si obljubili, da se drugo
leto spet zberemo na oratorijskem
dvorišču.
Skozi cel teden smo se animatorji
igrali Skritega prijatelja. Z drob
nimi darilci, lepimi mislimi in
molitvijo smo skritemu prijatelju

Špajza – lokalno pridelana
domača hrana sredi vasi
V nedeljo, 23. decembra, je zvok harmonike vabil, da smo se ustavili
pred staro zbiralnico mleka (pri gasilskem domu) in na stojnici po
kusili domače dobrote s kmetij Odems in Šuštar ter pokukali v njeno
notranjost, kjer so nas čakale lične police z gajbicami, v katerih so
bili pridelki kmetij, v hladilniku pa jogurti, skuta, mleko … »Gre za
idejo lokalne samooskrbe Predoselj na preprost in učinkovit način,« je
o novem projektu povedal njegov idejni vodja Tomaž Bolka iz gostilne
Krištof.
Špajza bo odslej skupni prostor, kjer boste dobili domače izdelke kme
tije Odems iz Predoselj, ki jo vodi Gregor Ovsenik, in ekološke kmetije
Šuštar iz Hotemaž, kjer gospodari Primož Krišelj. Sistem bo deloval na
podlagi prostega dostopa do prostora (stranke bodo dobile svoj ključ),
kjer bodo imeli rezerviran svoj zabojček na polici oziroma polico v hla
dilniku. S kmetijo se bodo po telefonu ali elektronski pošti dogovorili
za naročilo, želeni izdelki pa jih bodo v dogovorjenem terminu čakali
v Špajzi, ki jo bodo lahko obiskali kadarkoli, »tudi sredi noči, če jim bo
tako ustrezalo«, dodaja Gregor Ovsenik.
V Špajzi so na voljo domači izdelki (ki jih tudi sicer dobite na omenje
nih kmetijah), kot so mleko, jogurti, skuta, jajca, kruh iz krušne peči,

polepšali dan in ga spodbujali pri
njegovem delu.
Kot vsako leto se moramo tudi
tokrat zahvaliti vsem, ki so nam
pomagali pri pripravi in izvedbi
oratorija. Župniku, voditeljema
Luciji Rožman in Juretu Bonclju,

več kot dvajsetim animatorjem,
kuharici, staršem in vsem dobrim
ljudem še enkrat boglonaj.
Več slik si lahko ogledate na na
šem blogu (oratorijpredoslje.
blogspot.com).
Jana Ovsenik

sezonska zelenjava iz ekološke pridelave, vložnine in še bi lahko našte
vali. Ponudbo so dopolnili še z zamrznjenimi jedmi na žlico mesarije
Čadež (ričet, vampi, bograč, golaž …).
Darja Ovsenik, foto: Tomaž Ovsenik

Koledniki obiskali gasilce
Tudi letos smo člani PGD Suha delali dobro. Posredovali smo v popla
vah in pripomogli, da je bila škoda manjša. Opravili smo vse predvi
dene vaje gasilske zveze. Kot prava družina smo tudi letos imeli izlet
in sodelovali na dogodkih krajevne skupnosti Predoslje. Zahvala gre
vsem sekcijam od najmlajših do starejših. S skupnimi močmi so orga
nizirali tudi tradicionalno koledovanje na Suhi.
Koledniki so tudi letos na svetega Štefana obiskali našo vas. Koledniki
v hišo prinašajo blagoslov za letino, zdravje in srečo ljudem in živini.
»Zdi se, da je prav, če v našem potrošniško naravnanem času posku
šamo s preprosto ljudsko kolednico, zapeto na znano melodijo, drug
drugemu zaželeti srečo ob novem letu, drago darilo pa nadomestiti s
kakšno malenkostjo. Tako bomo morda spoznali, kako je lepo in zares
osrečujoče, če znamo biti veseli in hvaležni tudi za drobne pozornosti,
ki nič ne stanejo, prinašajo pa v mrak vsakdanjih skrbi in težav sončno
svetlobo poguma in toplino srca. PGD Suha
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Čarobni večer v Predosljah
Krajevna skupnost Predoslje je tudi na letošnji
božični dan poskrbela za druženje krajanov
ob kulturnem programu. Božični koncert na
prostem pred Kulturnim domom so pričarali
Kulturno društvo Predoslje, Folklorna skupina Iskraemeco, vokalna skupina Kokrčan ter
pevski zbor animatorjev Cerklje pod vodstvom
Boštjana Grabnerja in v družbi Matjaža Vlašiča. Program je povezoval Sebastjan Sajovic.
Koncert je bil tudi zadnje dejanje letošnjih Zoi-

sovih dni, ob priložnosti pa so podelili Zoisovo
plaketo. V zahvalo za dolgoletno delo na področju kulture je prejel član Kulturnega društva
Predoslje Iztok Jože Basaj s Suhe.
Ob zaključku koncerta je otroke razveselil Božiček, ki jih je prijazno nagovoril in obdaril s
sladkarijami. Za druženje krajanov so poskrbeli člani Prostovoljnega gasilskega društva
Predoslje, ki so postregli s čajem in ˝kuhančkom˝.

