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Novice iz Jablaniške doline
Uvodnik

Center za razvoj Litija v letošnjem letu praznuje 10-letnico svojega delovanja, njegova temeljna naloga pa ostaja nenehno vzdrževanje razvojnega utripa območja preko novih oblik povezovanja
in komuniciranja, širitve mreže razvojnih partnerjev ter vključitve na
evropski zemljevid razvojnih območij. Mednarodni projekti, v katere
je vključen RCL dokazujejo, da smo vse bolj prepoznaven partner v
evropskih projektnih mrežah, saj se prijavljamo na različne programe, ki omogočajo učinkovito črpanje evropskih sredstev. Med njimi
je tudi projekt Listen to the voice of villages oziroma Prisluhni
glasu vasi, ki se izvaja tudi na območju Jablaniške doline. RCL
je partner tudi v mednarodnem okoljskem projektu CO2-NeuTrAlp,
izvaja pa se že projekt AKTOS za spodbujanje tradicionalnih poklicev na podeželju ter projekt CYCLO za spodbujanje vključitve kolesarske politike v prostorsko načrtovanje. Vse bolj aktualno postaja
tudi sodelovanje z Makedonijo z namenom vzpostavitve strukture
regionalnega razvoja v dveh makedonskih regijah.
Ob deseti obletnici je Center za razvoj Litija izdal brošuro z naslovom »IZ SRCA«, v kateri je zaznamovanih prvih 10 let našega dela.
Ogledate si jo lahko na www.razvoj.si.
Vsem prebivalcem Jablaniške doline želimo vesele praznike
in upamo na uspešno nadaljevanje začetih aktivnosti za razvoj turizma v Jablaniški dolini!
Aleksandra Gradišek, direktorica Centra za razvoj Litija

Prisluhni glasu vasi v Jablaniški dolini
S člani lokalne vodene skupine Jablaniške doline v okviru evropskega projekta Prisluhni glasu vasi, smo 15. decembra v gostilni
Pustov mlin organizirali srečanje, ki so se ga udeležili predstavniki kmetij, ki so sodelovali pri Jesenskih dnevih odprtih vrat na
kmetijah v Jablaniški dolini.
Na srečanju smo prisotnim predstavili projektne aktivnosti na vseh
pilotnih območjih: Oglarska dežela, Velika planina in Jablaniška
dolina. Za Jablaniško dolino smo v okviru projekta uredili HACCP
načrte za kmetije, ki so izrazile željo po ureditvi prostorov in registraciji dopolnilne dejavnosti. Skupaj z lokalnimi društvi iz Jablaniške doline smo organizirali Dneve jagod in špargljev v maju 2010,
ki jih nameravamo ponoviti tudi v prihodnjem letu. V jeseni smo z
zadrugo Jarino skupaj organizirali Dneve odprtih vrat na kmetijah.
Na sestanku so nas zanimale predvsem izkušnje, ki so jih kmetije
pridobile o okviru odprtih vrat. Vsi so poudarili pozitivno izkušnjo,
z željo po nadaljevanju. Letos nam je večkrat nagajalo tudi slabo
vreme, vendar prekmalu ne gre obupati. Več bo potrebno postoriti
tudi na področju promocije. Udeležencem sestanka smo predstavili
tudi vtise iz študijskega obiska v nemškem Forcheimu, kjer organizirajo Dan odprtih vrat žganjekuh, ki ga vsako leto obišče že več kot
deset tisoč obiskovalcev. Začetki prireditve segajo deset let nazaj,
vse skupaj pa se je začelo na pobudo domačina. Gre predvsem za
dober zgled, kako se lahko ideja uresniči in da je potrebno pri tem
vztrajati.
Gašper Kleč, Center za razvoj Litija

Glasilo izhaja v okviru projekta „Listen to the Voice of Villages“ (Prisluhnimo glasu vasi), ki je
bil odobren v programu Srednja Evropa in Evropskega sklada za regionalni razvoj.
Center za razvoj Litija je partner v tem projektu.

Tudi letos Miklavž obiskal otroke iz
Jablaniške doline
Prav zanimivo je spremljati
otroke teden pred prihodom
dobrega moža, Miklavža. Vsi
tako pridni, mirni, celo molitev jim kar naenkrat ni odveč.
Obljubljajo, da bodo pridni,
vestni šolarji, ubogljivi vnuki in
še in še. In ko pride težko pričakovan dan jim srca razbijajo,
kot da bi tekli maraton. Končno,
Miklavž! A z njim tudi parklji,
ki vzbujajo strah pri najmlajših. Malce starejši, pa želijo
pokazati svojo »korajžo«, a na
koncu pristanejo v snegu. Parklji še posebej radi ponagajajo
mladim dekletom. Čeprav je
Miklavž že precej v letih, še vedno poskrbi za svoj dober izgled. Oblačila, ki jih nosi so zares lepa. Lepo
pa so opravljeni tudi njegovi spremljevalci. Vse pohvale organizatorjem, ki
skrbijo, da se tradicija obiska Miklavža v Jablaniški dolini prenaša iz roda
v rod in tako ostaja živa dediščina.

Predstavitev brošure Jablaniška pripoved
v knjižnicah
O programu Mladi v akciji in projektu Jablaniška pripoved smo v Jablaniških novicah že pisali. Dekleta iz Jablaniške doline so v okviru projekta
zbirala predvsem ustno izročilo starejših generacij, ki bo zbrano v brošuri.
V njej bodo pojasnjena imena kmetij in kako se je na njih živelo, zbrani
bodo opisi vasi, stari recepti, običaji in še kaj. V brošuri bodo tudi fotografije, večino so jih za potrebe brošure posnele dekleta. Zaključek projekta in
predstavitev brošure Jablaniška pripoved bo v sredo, 12. januarja 2011 v
Knjižnici Litija in v sredo, 19. januarja 2011 v Knjižnici Šmartno, obakrat ob 18. uri. Vljudno vabljeni!
Društvo LAZ

Mojca Hauptman

Povabilo na nočni pohod
Novo leto počasi že trka na
vrata, zato naj vas v zadnji letošnji številki Novic iz Jablaniške
doline spomnimo na obljubo,
ki smo si jo dali na letošnjemu
januarskemu nočnemu pohodu v Gradišče in sicer, da se
ponovno srečamo naslednje
leto. Pri cerkvi sv. Magdalene
v Gradišču se tako dobimo
v petek, 21. januarja 2011 ob
21. uri. Na pot se bomo podali iz različnih smeri in zbirališč (Zgornja in
Spodnja Jablanica, Gradiške Laze, Breg in Tenetiše). Katera vas pa bo
najštevilčnejše zastopana in morda celo prva na vrhu, pa odločate vi! Ob
spustu v dolino se bomo ustavili Na eko kmetiji Pr' Kokol in eko domačiji Vovk, ki bosta ob tej priložnosti za pohodnike odprli svoja vrata.
Okrepčali se bomo z domačimi dobrotami in spili kozarec kuhanega vina.
Saj nimate nič proti, kajne? Pri Kokolovih si bomo lahko ogledali tudi jaslice. Ne pozabite bakel, svetilk in kakšnega priboljška v nahrbtniku!
Društvo LAZ

Štefanovo srečanje
Tudi letos lepo vabljeni na Štefanovo srečanje, ki bo v nedeljo, 26. decembra 2010 s pričetkom ob 13.30 uri v gasilskem domu v Zgornji
Jablanici.
Program:
•
pravljična predstava o Babici Zimi,
•
predstava Kvartet, Impro liga,
•
obisk Dedka Mraza,
•
druženje ob pijači in palačinkah.
•
		

Vljudno vabljeni!

Dogodek je del projekta »Jablaniška pripoved«, ki ga financira Evropska
unija v okviru pobude Mladi v akciji.

