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Opozorilo
Velika požarna ogroženost
naravnega okolja

Očistimo
Slovenijo 2012
Taborniki Rod
Heroja Viteza prisega in izlet
Četrtni
mladinski
center Črnuče
s polno paro
naprej

Zaradi zelo suhe zime je Uprava
Republike Slovenije za zaščito
in reševanje na podlagi 4. člena
uredbe o varstvu pred požarom
v naravnem okolju, od 7. marca
2012 dalje na območju celotne
države, razglasila veliko požarno
ogroženost naravnega okolja.
Z dnem razglasitve velike požarne ogroženosti naravnega
okolja, je v naravnem okolju
prepovedano kuriti, sežigati ali
uporabljati odprti ogenj, puščati
ali odmetavati goreče ali druge
predmete, ki lahko povzročijo
požar.
Inšpekcije za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami,
Inšpekcija za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter Policija,
bodo v času razglašenosti požarne ogroženosti naravnega
okolja izvajale poostren nadzor.
Vse državljane pozivamo, da
spoštujejo navodilo do preklica.
MO URSZR
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tam posijali skozi, je niso mogli pregnati. Da
je tako stanje samo pri tleh, zgoraj na vrhovih se pa kopajo v soncu, je Ljubljančanom že
znano dejstvo. Zato drage krajanke in krajani,
dragi Slovenci, pojdimo v hribe, gore, v višave, saj tam sije sonce, tam je lepo. Zapustimo
megleno, sivo in mračno dolino.

Pomlad je prišla v
deželo Kranjsko
Ko pride pomlad v deželo, se narava prebudi
in naenkrat vse zgleda lepše. Sonce s svojo
energijo napolni izčrpana telesa rastlin in
živali, ki po dolgi zimi komaj čakajo, da spet
zaživijo. Dnevi postanejo daljši, meglena jutra izginejo in človek ob tej svetlobi kar oživi.
Ali bo letošnja koledarska pomlad prinesla
pomladne spremembe tudi v našo deželo
Kranjsko (beri Slovenijo), pa bomo še videli. Dolga, mračna in siva zima se kar vleče in
vleče. Tudi posamezni sončni žarki, ki so tu in

Tudi v Črnučah se prebuja pomlad. “Na ful se
dogaja!”. Od kulture, športa do okolja, kjer so
se ravno po zaslugi našega četrtnega svetnika
Jožeta Horvata, zgodili skoraj zgodovinski dogodki. Kaznovan je bil onesnaževalec okolice
proda ob Savi. V soboto 24. marca pa bomo,
sedaj že ob svetovni akciji “Očistimo Slovenijo
2012”, spet demonstrirali kako (pa le) znamo
Slovenci stopiti skupaj za dobro stvar. Zato
odprite okna, pustite soncu in vetru naj vstopita v vaše stanovanje ali hišo. Pometite pred
lastnim pragom, očistite okolico, pojdite skupaj s sosedom in prijateljem na najbližje zbirno mesto letošnje čistilne akcije in naredite to
deželo spet snažno in čisto.
Kot spomladi vzklije seme, tako upam, da je
vzklilo tudi seme za našo dolgo pričakovano
in prepotrebno športno dvorano v Črnučah
ob osnovni šoli Maksa Pečarja. Verjamem, da
ga bomo znali pravilno zalivati in negovati, da
bo iz njega zrasla resnično prava in lepa dvorana. In čuvati ga moramo pred čudnimi tiči, ki
bi seme še preden bi do konca vzkalilo, uničili.

Da obljuba dela dolg, ve vsak. Tudi izvoljeni
svetniki Četrtne skupnosti Črnuče se tega zavedamo in se po svojih močeh trudimo, da bi
na vseh področjih karseda dvignili kakovost
bivanja v naši četrti. Nekje nam to uspeva bolj,
drugje manj. Predvsem tam, kjer smo neposredno odvisni od služb MOL-a, nam gre bolj
počasi. Ampak tudi počasi se daleč pride.
V glasilu in kasneje tudi na spletnem portalu
bomo po novem imeli stalno rubriko za obravnavo perečih tem s pomenljivim nazivom: »Kamen spotike, ali tako se ne sme!« V njej bomo
objavljali vaša vprašanja in pobude ter posredovali odgovore in pojasnila. Zato vabljeni, da
preko že utečenih poti posredujete vaše kamenčke, kamne, svarila in opozorila.
To in še marsikaj boste našli v tej številki glasila, v naslednji, ki bo izšla 1. junija 2012, pa poročilo in utrinke čistilne akcije, napoved dogodkov letošnje “Črnuške pomladi” in še kaj.
Vabimo tudi vse podjetnike in podjetja, da izkoristijo možnost svoje promocije v glasilu, saj
smo glede na splošno finančno stanje v deželi
Kranjski, znižali cene oglaševanje za 15-20%.
Pa še to, 18. številka glasila ČRNUČE se je odela v spomladanske barve. Vam je všeč?
Smiljan Mekicar
glavni in odgovorni urednik
podpredsednik Četrtne skupnosti Črnuče

Pomoč pri ureditvi zunanjega
igrišča Vrtca Črnuče
Foto: arhiv Vrtca Črnuče

Dotrajana igrala v enoti Ostržek

E-točka
Bralce obveščamo, da na sedežu Četrtne
skupnosti Črnuče, na Dunajski cesti 367,
deluje tako imenovana e-točka, kjer lahko
krajani brezplačno dostopate do interneta
in »brskate« po spletu.
E-točke so dostopne v času poslovanja
Službe za lokalno samoupravo. VABLJENI!

Na podlagi novega »Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o normativih in
minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca«, (Ur. list RS, št. 47/2010), smo
v Vrtcu Črnuče imenovali odgovorno osebo za pripravo programa pregledov igrišč, izdelali program pregledov in imenovali komisijo za letni pregled igral in igrišč enot vrtca.
Na podlagi njihovih ugotovitev smo na igralih napake odpravili, igrala, za katera smo
ugotovili, da niso več varna, pa iz igrišč odstranili.
Želimo si doseči dobre delovne pogoje ter varno in kakovostno igro naših otrok med bivanjem na prostem. Odločili smo se za akcijo zbiranja sredstev za nakup igral in ureditev igrišč
v vseh štirih enotah našega vrtca. V juniju 2011
smo povabili k sodelovanju poslovne partnerje, starše in nekatera podjetja s sedežem
v Črnučah, v decembru 2011 pa smo, v sodelovanju s predstavniki staršev, izpeljali akcijo
prodaje novoletnih voščilnic. Zaposleni v dveh
enotah so se odločili za izvedbo novoletnega
bazarja. Vsa zbrana sredstva bodo namenjena
ureditvi igrišč, ravno tako sredstva, ki jih starši
nakažejo v Sklad Vrtca Črnuče.

— Služba za lokalno samoupravo

Od junija 2011 dalje smo že kupili in postavili
plezalno skalo v enoti Sapramiška ter postavili kombinirano igralo in tobogan v enoti Son2

ček. Za obe igrali v enoti Sonček je donacijo
prispeval Baby center d.o.o.
Z delom bomo v letošnjem letu nadaljevali v
vseh enotah. Naš največji izziv pa je postavitev
kombiniranega igrala in osenčenje igrišča v
enoti Ostržek. Zato prosimo vse krajane Črnuč
in ostale, da sodelujete pri zbiranju sredstev.
Več informacij kako in kam donirati dobite v
vseh enotah Vrtca Črnuče ali neposredno pri
ravnateljici na telefon 01/589 74 11.
Sredstva se lahko nakažejo na transakcijski račun Sklada Vrtca Črnuče: 01261-6030637053
sklic na številko 30552001-11.
— Andreja Klopčič-Hološević, ravnateljica

AKTUALNE NOVICE
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Očistimo
Slovenijo 2012
Pred nami je ponovitev velike prostovoljske
okoljske akcije Očistimo Slovenijo 2012, ki
bo potekala 24. marca 2012, v šolah in vrtcih
pa že 23. marca 2012. Tokrat ne bomo čistili
samo Slovenije. Milijoni prostovoljcev bomo
del največje okoljske akcije v zgodovini človeštva, akcije, ki bo združila svet, World Cleanup
2012. Skupaj bomo očistili naš planet milijonov ton odpadkov. Na ta dan se bo pisala
zgodovina.
Verjamemo, da boste tudi vi z nami
krojili čisto zgodbo o uspehu.
Akcija bo potekala po uspešnem zgledu projekta Očistimo Slovenijo v enem dnevu!, v
katerem se je 17. aprila 2010 združilo več kot
270.000 prostovoljcev. Podobne velike prostovoljske čistilne akcije je izvedlo še 11 držav,
s skupno več kot 1,5 milijona sodelujočimi
prostovoljci. Od vseh je bila Slovenija daleč
najbolj uspešna. Lanskemu čiščenju Slovenije
so se pridružile prav vse slovenske občine. V
nekaterih je udeležba dosegla skoraj polovico občanov. Akcija se je izkazala za pozitivno
ne le z okoljevarstvenega, temveč tudi ekonomskega in socialnega vidika. Nastal je prvi
vseslovenski register divjih odlagališč, velika

Foto: J. Horvat

Utrinek iz lanske čistilne akcije

odmevnost pa je pripomogla k višanju ozaveščenosti. Akcija je s svojo povezovalno noto
močno vplivala na krepitev vezi med občani.
Vse to viša kakovost našega življenja.

— Jože Horvat

Končno smo dočakali prvo izrečeno kazen
za nelegalno odlaganje gradbenih odpadkov na območju ob Savi.
Leto dni so potrebovali okoljski inšpektorji,
da so sestavili odločbo s katero so podjetje
GMP Omahen - Damjan Omahen s.p. iz Tomačevega, kaznovali z 11.000 evri. Potrebno je
bilo kar nekaj dopisov, televizijskih nastopov,
pogovorov z glavno inšpektorico, da se sedaj
stvari premikajo na boljše. Upajmo, da bo to
dober poduk vsem tistim, ki še vedno razmišljajo podobno kot omenjeni gospod.
Na območju ob Savi, v okviru četrtne skupnosti Črnuče, so tri večje deponije gradbenega materiala in zemljine. Naslednji zalogaj
bo deponija materiala nižje od Jarškega proda in kot največje odlagališče Jarški prod.

— Jože Horvat

Veselimo se skupnega sodelovanja tudi tokrat!

Tudi v naši občini smo takrat pokazali, da znamo stopiti skupaj in prevzeti odgovornost za
svoj kraj, da si želimo v skrbi za čistejše okolje
pokazati, da lahko skupaj marsikaj ustvarimo,
spremenimo in dvignemo ozaveščenost.
Lanske izkušnje so pokazale, kaj smo naredili dobro in kje bi se dalo kaj izboljšati. Tokrat
imamo lažjo nalogo, saj smo se nekaj že naučili. Ob ponovitvi čistilne akcije lahko razmislimo tudi o drugih, predvsem dolgoročnih
rešitvah, ki bodo reševale področje odpadkov
in čistosti kraja. Verjamemo, da boste del največjega okoljskega projekta v zgodovini člo-

Izrečene prve kazni za odlaganje
odpadkov na območju Črnuč

Zato pozivamo vse, da fotografirate vsakega
kršitelja in pošljete fotografijo in podatke o
kršitelju na: info@ocistimo.si

veštva tudi vi in da si boste 24. marec označili
v vašem koledarju že sedaj!

Foto: J. Horvat

V soboto 24. marca za čisto okolje
Vsi, ki še oklevate, da bi se v soboto 24. marca udeležili čiščenja naše okolice, pridružite se
nam. Čakajo vas voditelji skupin, ki vas bodo
pospremili na posamezne točke, ki so najbolj
kritične za okolje. Za vas smo pripravili vrečke,
rokavice, malico in predvsem dobro družbo.
Pridite primerno oblečeni in obuti. Čistili bomo
komunalne odpadke in pnevmatike. Ne bomo
pa čistili azbestnih kritin in gradbenih odpadkov, ker za to nismo primerno usposobljeni in
opremljeni. S seboj prinesite grablje, drugo
orodje ali samokolnice, ki nam bodo v pomoč
pri čiščenju. Če se ne morete pridružiti eni
izmed skupin, očistite okolico svoje hiše, stanovanjskega bloka ali pa pomagajte sosedu.
Pomembno je, da se zavedamo, da vse tisto
kar enkrat odvržemo v naravo, počasi vpliva
na podtalnico in to na koncu pijemo.
Posebno pozornost bomo posvetili vodovarstvenemu območju na območju vrtičkov
ob Savi, Jarškem in Tomačevskem produ. Na
tem območju je največ starih odlagališč in te
želimo očistiti. Na naše območje bodo prišli
pomagat čistit tudi zaposleni iz podjetij, ki se
zavedajo kako pomembno je ekološko obnašanje, med drugimi bodo to zaposleni Telekoma Slovenije in Zavarovalnice Triglav.
— Jože Horvat

Gradbeni odpadki ob Savi.
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Športna dvorana Črnuče – OŠ Maksa Pečarja
Po večletnih naporih in prizadevanjih smo končno prišli tako daleč, da lahko pokažemo prve konkretne idejne zametke nove športne dvorane v Črnučah ob osnovni šoli Maksa Pečarja. Razlogov za veselje še ni, saj dokler ne bo zasajena prva lopata in prerezan trak, je še vse samo
na papirju. Vendar je pripravljena Idejna zasnova in Dokument identifikacije investicijskega projekta že zelo veliko, prav tako so zagotovljena sredstva za izvedbo arhitekturnega javnega natečaja in projektiranja. Zato bi se zahvalil vsem, ki ste kakor koli k temu doprinesli in
pomagate, da bomo v naslednjih treh letih v Črnučah resnično dobili pravo športno dvorano, učenci šole pa pogoje, ki si jih zaslužijo.
Celotno urejanje območja okoli šole bo podrejeno postavitvi nove dvorane ter predelavi obstoječe »telovadnice« v manjkajoče šolske prostore. Na osnovi anket (OŠ, društva in
ČSČ) smo pristopili k poenotenemu pogledu
na pričakovano večnamensko dvorano, kot
na objekt združevanja potreb šole, športa in
krajanov Črnuč.
Na podlagi zaključkov teh anket, je MOL
pridobil idejne zasnove rešitve kompleksa
z naslednjimi značilnostmi:
• urejene zunanje površine in objekti (pešpoti
k šoli, šolska dostav, otroško igrišče za prvo
triletje, igrišče za mali nogomet s krožnim
tekališčem, košarkarsko igrišče, lahko tudi
samostojno odbojkarsko, urejen bo krožni
promet pred šolo, parkirišča za zaposlene in
obiskovalce ter za avtobuse, tlakovana bo
vstopna terasa pred dvorano, na novo postavljena aleja in zelenje);
• dvorana bo imela »toplo« povezavo s šolo, v
izven šolskem času pa bo lahko obratovala
samostojno brez motečega vpliva za šolo;
• v objektu bodo štirje vadbeni prostori (z
možnostjo tudi petega za moč) in vsi vzporedni ter pomožni prostori za potrebe šole
in trenerjev/učiteljev ter vadeče oziroma
tekmovalce za športne dogodke nacionalnega nivoja;
• dvorana bo imela možnost za 600 sedežnih
mest na napravah za gledalce (izvlečne) za
gledanje malega nogometa ali rokometa,
do 1.000 za odbojko (višina dvorane naj-

manj 9 metrov) in košarko, primerna bo pa
tudi za vsa tekmovanja vključno s plesom in
borilnimi veščinami;
• za vse šolske osrednje prireditve, večnamenske prireditve za krajane Črnuč, bo možno
postaviti oder ter še do 1.200 stolov na parter, kar bo skupaj s tribunami tvorilo potencialni prostor za tržno zanimive prireditve;
• v primeru rabe dvorane brez gledalcev, bo možno razstavljati (posebne prireditve) na 1.500
kvadratnih metrih, saj bo neposredno dostopna s šolskega dvorišča ter s strani »Črnuščice«.

Trdno verjamem, da bo projekt »Športna
dvorana Črnuče – OŠ Maksa Pečarja« postal
realen v naslednjih letih, le točne letnice oziroma datuma odprtja si (še) ne upam napovedati. Toliko strokovnega znanja, idej, izkušenj in inovativnosti kot je in še bo vloženega
v ta projekt, je lahko zagotovilo, da bodo Črnuče in Ljubljana dobile sodoben, uporaben,
energetsko učinkovit in uporabniku prijazen
objekt kot ga še ni v Sloveniji.
— Smiljan Mekicar, koordinator projekta ŠDČOŠMP

ČRNUČANI
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Pred izidom je
avtobiografija
ekstremnega
kolesarja Marka
Baloha
Marko Baloh, slovenski ultra-kolesar, 6-kratni udeleženec Dirke preko Amerike RAAM
in večkratni svetovni rekorder na razdaljah
od 100 milj do 1.000 km, pripravlja avtobiografsko knjigo, ki jo bo v začetku maja
izdala Založba Učila.
Knjiga z delovnim naslovom »Marko Baloh in
RAAM« bo opisovala Markovih zadnjih 11 let
življenja, od leta 2000, ko je v Kostanjevici na
Krki prvič postavil normo za RAAM in hkrati
slovenski državni rekord v 24-urni vožnji s 753
prevoženimi kilometri, pa do njegovega (zaen-

krat) zadnjega RAAM-a, ki ga je odpeljal junija
2011 in na njem dosegel odlično 3. mesto.
Gre za knjigo o običajnem človeku, ki se bori
za svoje sanje, zmagati na najtežji športni preizkušnji na svetu. Marko opisuje svoje vztrajanje, kljub svoji astmi in drugim zdravstvenim
težavam, ki ga pestijo na prvih dirkah, boju
proti velikanskemu kontinentu, geografskim
in drugim zaprekam na poti, boju proti nasprotnikom in ne nazadnje boju proti samemu
sebi. Gre za zgodbo človeka, njegove ljubezni
do kolesarstva in njegovih sanj, da bi spoznal
kako daleč je mogoče prignati svoje telo in
duha, da bi dosegel nekaj zares neponovljivega. Nekaj kar je uspelo le peščici najboljših
vzdržljivostnih kolesarjev na svetu - prečkati
ameriški kontinent v manj kot devetih dnevih
in zmagati na najtežji športni preizkušnji na
svetu, RAAM.
To bo knjiga o vzdržljivosti, trdemu delu in nezlomljivi veri v svoje sanje. Če radi vozite kolo,
pa naj bo to po mestu, za rekreacijo s prijatelji ali
preko kontinentov - bo to prava knjiga za vas!
— Anja Vogrič

Foto: I. Baloh

Marko Baloh

Foto: CP ARHITEKTI

Športna dvorana Črnuče, OŠ Maksa Pečarja - sever

Čas je za barvanje .
Vabljeni v Belinkino trgovino
na Zasavski cesti 95 v Črnučah.
Delovni čas:
vsak delavnik od 7. do 18. ure
ob sobotah od 7. do 12. ure
Telefon: +386 (0) 1 588 64 83

Foto: CP ARHITEKTI

Športna dvorana Črnuče, OŠ Maksa Pečarja - jug
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REVIZOR?

Aktivno in
jubilejno leto
za Mladinsko
društvo MOČ

Revizor? Kdo je revizor? A, vsega vam pa
ne izdam. Boste morali kar sami ugotoviti. Le zakaj bi namreč samo mi ugotavljali, kdo je ta nezaželeni revizor, ki za
nameček v mesto prihaja incognito, pa
še s posebnimi navodili. In kako ga podkupiti? Zveni nekam znano in aktualno,
kajne?

Foto: T. Cmerekar

Pevski zbor OŠ Maksa Pečarja

Ob koncu prejšnjega leta pa smo v društvu
svoj petletni obstoj obeležili z izvedbo dvodnevnega dobrodelnega večera »Podaj
roko«, ki sta ga organizaciji: Zveza prijateljev
mladine Ljubljana Moste-Polje in Društvo
Beli obroč Slovenije. Na prvem večeru so se
občinstvu s programom predstavili pevski
izvajalci: vokalistka Andreja Sonc, moški pevski zbora MAJ iz Kranja, mešani pevski zbor
KUD Jevnica, mladinski pevski zbor OŠ Maks
Pečar ter plesni par Peter Fileš in Maja Pucelj.
Na drugem večeru so krajanom svoj program
Foto: J. Vinšek
predstavili mladi
pevci iz Operne akademije

Foto: I. Baloh

Križ pri Trstu. Posebna zahvala za uspešno izvedbo dobrodelnega večera gre vsem donatorjem, podjetjem DINOS d.d., Studio Moderna d.o.o., Mercator d.d., cvetličarni Fani Vacik
ter Zvezi združenj borcev za vrednote NOB
Črnuče. Vseh navedenih projektov pa nam ne
bi uspelo izvesti brez finančne podpore MOL,
Četrtne skupnosti Črnuče.

Če ste že kdaj brali ali gledali Gogoljevo satirično komedijo REVIZOR, si morda domišljate, da veste, kdo je ali vsaj kdo ni revizor.
No, naj vas »potolažim«, da kar se tiče »našega revizorja«, v naši priredbi omenjene
svetovne klasike, tega pač ne veste. Kajti
pripravili smo vam zanimivo presenečenje.
Zaradi nepričakovanega preobrata, ki ga v
originalu ne boste našli, pa se zna zgoditi
tudi, da si boste našo predstavo zaželeli videti še enkrat.

— Tadej Cmerekar, predsednik Mladinskega društva MOČ

Taborniki podpisujejo zaprisego
ČETRTNA SKUPNOST ČRNUČE
Izdajatelj:
Mestna občina Ljubljana, 		
Četrtne skupnost Črnuče, 		
Dunajska 367, 1231 Ljubljana Črnuče
Tel: 01 / 563 16 30 ali 01 / 561 57 90,
e-pošta: mol.crnuce@ljubljana.si

V soboto, 10. 3. 2012, ob 9.00 je bilo zborno mesto pri mostu na
Cesti v Pečale (začetek gozda). Pohod je potekal do vasi Rašica in
potem še do vrha. Na poti nazaj so na enem od travnikov, novi
člani slovesno ZAPRISEGLI in tako postali pravi taborniki.
»Pri svoji časti obljubljam, da bom zvest domovini, da bom sprejel duhovno resničnost, jo razvijal in živel v skladu s taborniškimi zakoni«,
so taborniki začetniki ponavljali za načelnico Saro Galun. Ponosno
oviti v novo, rumeno rutko, so sprejeli zakone: »Tabornik je zanesljiv.
Tabornik je zvest. Tabornik je prijazen. Tabornik je pripravljen pomagati. Tabornik je discipliniran. Tabornik je veder. Tabornik je pogumen.
Tabornik je plemenit. Tabornik je spoštljiv. Tabornik je vedoželjen. Tabornik je varčen. Tabornik živi zdravo.« Tako so postali pravi taborniki, del Rodu Heroja Viteza in s tem taborniške organizacije.
Biti tabornik je izziv, živeti njihove zakone pa pot v iskreno prihodnost. Vabljeni vsi, da obiščete spletno stran: www.rhv.si, njihov
sestanek in se priključite organizaciji. Življenje nas ponovno povezuje z naravo in pri tabornikih se naučimo, kako sobivati z njo.

Mislimo
okolju
prijazno.

Številka izdaje: številka 18, marec 2012
Naklada: 5000 izvodov
Distribucija: prejmejo vsa gospodinjstva in podjetja
Četrtne skupnosti Črnuče, brezplačno
Glasilo Četrtne skupnosti Črnuče je vpisano v razvid
medijev, ki ga vodi Ministrstvo za kulturo RS.

— Anja Vogrič
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Glavni in odgovorni urednik: Smiljan MEKICAR
Uredniški odbor:
Saša ERJAVEC, Živa KANDUS, Barbara KRAMPAČ,
Jadranka VOUK-ŽELEZNIK, Olga HORVAT, Anja VOGRIČ,
Tanja TOMŠIČ, Maja REMIC, Jože HORVAT
Oblikovanje: Studio Mi, www.studiomi.si
Tisk: Tiskarna Januš

Okolje je naš dom.
Skrbimo zanj.
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Da pa boste vedeli, katero predstavo, naj
vam povem, da gre za komedijo REVIZOR, v
režiji Mirel Knez in izvedbi Gledališke skupine KD Šentjakob.

Na domačih deskah smo jo že nekajkrat odigrali, sedaj pa gremo v goste. Pridemo tudi
v vaš hram kulture.
— Petra Likovič

Ob minulem letu se lahko s ponosom ozremo nazaj, saj smo mladim v letu 2011 nudili
kopico zanimivih delavnic, vsakodnevno druženje in pogovore, tabore in mednarodne izmenjave in še kaj bi se našlo. Statistika nam pove, da smo lansko leto našteli 3790 obiskov
323 različnih mladih, kar pomeni, da nas je na povprečen dan obiskalo okoli 25 mladih.

Foto: J. Vinšek

Taborniki Rod Heroja Viteza – prisega in izlet

Foto: P. Likovič

Revizor - člani zasedbe

Četrtni mladinski center Črnuče
s polno paro naprej

Tudi v letu 2012 bomo pripravili veliko zanimivih projektov in hkrati skrbeli, da nas bo
povsod družila moč prijateljstva.

Poslovni sistem Mercator d.d., Dunajska c. 107, 1000 Ljubljana

V preteklem letu smo člani Mladinskega
društva MOČ, organizirali številne projekte na področju kulture in dobrodelnosti.
Pričeli pa smo tudi z mednarodnim sodelovanjem z drugimi organizacijami in tako
junija podpisali prvo pogodbo o prijateljskem sodelovanju z Društvom Slovencev
TRIGLAV iz Banja Luke.
Organizirali smo dve proslavi in sicer ob dnevu
upora proti okupatorju, v aprilu in ob dnevu
državnosti, v mesecu juniju. Tradicionalno smo
izvedli enodnevni izlet »MOČEVI SONČKI« za
dvajset otrok iz socialno ogroženih družin, ki
obiskujejo osnovno šolo Maksa Pečarja v Črnučah ter sodelovali pri izvedbi projektov drugih
organizacij (Evropski dan sosedov, ipd.). Jeseni
2011 smo izvedli projekt »srečanje generacij«,
na katerem so se srečali krajani različnih starostnih skupin, ki so se preko medsebojnega
pogovora, delavnic in družabnih iger spoznavali med seboj in izmenjali različna menja.

DRUŠTVENA DEJAVNOST
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Tudi letos Javni zavod Mladi zmaji pripravlja
v ČMC Črnuče nove vznemirljive vsebine za
mlade Črnučane. V prvih treh mesecih smo
tako ustvarjali iz recikliranih materialov, se
pogovarjali o človekovih pravicah, imeli pravo slikarsko šolo, med počitnicami pa smo
smučali, plezali, se kopali v Atlantisu in si
ogledali film v Koloseju. Dekleta so dobila
svoj čas, namenjene so jim srede od 17.00 do
19.00, ko lahko brez motenj fantov razpravljajo o stvareh, ki jih zanimajo. Ognil se nam ni
niti Pust, ko smo s pomočjo slaščičarne Rašica, ki nam je darovala 50 krofov, organizirali
pustovanje z izborom najboljše maske, vsaka
maska pa je prejela brezplačen krof.

Sicer pa bomo v marcu slikali s Petrom, obnavljali stara oblačila z Mojco in Sonjo, kuhali po
afriško in igrali nogomet s Sergeom ter snemali film z Lijo. Več o našem programu pa lahko
izveste na strani www.crnuce.mladizmaji.si.
Lepo vabljeni!
— Aleš Susman

Za delo so poprijeli tudi mladci iz projektne
skupine »Glasbeni studio«. Odločili so se, da
bo v prostorih ČMC Črnuče nastal pravi pravcati studio, v katerem bodo mladi glasbeniki
iz Ljubljane lahko posneli svoje prve glasbene
posnetke. Zvočne elemente bomo izdelovali
sami iz lesa, blaga in izolacije, denar pa pridobili s pomočjo razpisov in donacij. V kolikor
menite, da bi nam lahko pomagali pri izdelavi
na kakršen koli način, se nam lahko javite na
elektronsko pošto ales.susman@mladizmaji.si,
ali pa se oglasite kar osebno, ob petkih med
17.00 in 19.00 uro.
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OBVESTILA IN VABILA
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Klub Amaterskih terenskih vozil – ATV
Quad klub iz Črnuč je v letu 2011 zbiral karton in časopisni papir. Zbrali smo ga okrog
23 ton. K tej zavidljivi količini ste veliko pripomogli krajani Črnuč, zato se vam zahvaljujemo za sodelovanje, prav tako pa tudi Trafiki Velo, Tabola d.o.o. na Dunajski cesti, kjer je
bilo zbirno mesto v tej humanitarni akciji. Iz
izkupička smo kupili dva invalidska vozička,
ki smo ju donirali v Delovno varstveni center
Kranj in prenosni računalnik za tetraplegika
iz Ajdovščine. zahvaljujemo se vsem za sodelovanje in upamo, da se bomo ob podobnih akcijah še srečali.
— Vilma Kante Schmautz – Žiletka

Mladi nogometaši ND Črnuče, selekcija
U-9, so pod vodstvom trenerja Željka Vasilića na finalnem turnirju zimske lige MNZ
LJUBLJANA, premagali ekipi NK KRKA iz
Novega mesta z rezultatom 5:1 in NK BRAVO
z rezultatom 5:2 ter po dveh zmagah zasluženo dvignili pokal za prvo mesto zimske
lige v organizaciji MNZ Ljubljana v sezoni
2011/2012. Drugo mesto so zasedli mladi
nogometaši iz Novega mesta ter tretje ekipa
NK Bravo. Čestitke!
— Samir Fazlić

VABILA
Moto Klub BAZA in Avto Šolo Ježica v aprilu in maju vabita na kondicijsko vožnjo pred
začetkom motoristične sezone. Pod okriljem
inštruktorjev boste ponovili vaje iz spretnosti vožnje z motornim kolesom ter se na tak
način pripravili za novo sezono. Na kondicijsko vožnjo lahko pridejo tudi nečlani, zato
ste vsi motoristi vabljeni, da v interesu večje
varnosti sebe in drugih v prometu, izkoristite
dano možnost.
— Boštjan Kuralt

Mestna občina Ljubljana vabi upokojence
na brezplačne računalniške tečaje začetni,
nadaljevalni in izpopolnjevalni računalniški tečaji (windows, word, internet, e-pošta,
excel, digitalna fotografija, socialna omrežja). Prijavite se lahko na sedežu Četrtne skupnosti Črnuče - tel. št. 563 16 30 ali v Službi
za lokalno samoupravo, tel. 306 48 62, ga.
Vesna Bolle.
Joga lahko postane način življenja. To je postala udeleženkam v skupini JOGE ZA ŽENSKE. Srečujemo se v prostorih Mladinskega
centra Črnuče vsak torek od 19.30 do 21.00.
PRIDRUŽITE SE NAM!
Prijave na vadbi ali na e-pošti vaditeljice:
sasa.cimerman@gmail.com.
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Foto: T. Cmerekar

Oktet ZVEN

Foto: T. Cmerekar

Moški pevski zbor MAJ iz Kranja

Bogat kulturni utrip na prelomu leta
Pogosto izrečen očitek, da se na Črnučah v kulturnem domu (skoraj) nič ne dogaja, je bil
v mesecih pred koncem lanskega leta spet na hudi preizkušnji. Prireditev je bilo toliko,
da je od mnogih, ki redno obiskujejo kulturne prireditve, tokrat padel drugačen očitek:
»Krasno, da je veliko prireditev, a dogovorite se za razporeditev čez celo leto!«
Kar poglejmo zakaj. O odlično obiskanem in
izjemno zanimivem opernem večeru, ki so ga
na Črnučah 14. oktobra 2011 izvedli gojenci
operne akademije iz Križa pri Trstu, pod vodstvom profesorja Alessandra Švaba, smo v
glasilu že pisali. Naj še enkrat ponovimo, da
tako kakovostnih nastopov v črnuški dvorani
nismo velikokrat videli in bi jih v prihodnje
zato še toliko rajši.
Prizadevni so bili tudi domači ustvarjalci, zlasti
oktet Zven, s svojim vsako leto boljšim letnim
koncertom v začetku novembra (letos so peli
istrske pesmi), ki ga ob koncu z množico poslušalcev tudi primerno zalijejo z novim vinom.
Teden pred Božičem so KUD Svoboda Črnuče,
Ansambel ljubljanskih mažoretk in Pihalna
godba Bežigrad, izvedli novoletni koncert na
katerem so mažoretke proslavile svojo 30-letnico obstoja, polna dvorana pa jim je navdušeno zaploskala.
Mladinska organizacija MOČ je svoj tradicionalni dobrodelni koncert Podaj roko, izvedla
v dveh delih. Prvi del so ob sodelovanju estradnih pevcev, plesalcev in drugih glasbenikov
izvedli 6. januarja 2012, čez štiri dni pa smo
prisostvovali še drugemu delu dobrodelnega koncerta, ki so ga, kot že oktobra, izvedli
operni pevci iz Križa pri Trstu. Vmes pa je svoj
novoletni koncert organiziralo še društvo
MIK. Resnično veliko dobre glasbe se je tiste
dni slišalo na Črnučah!
Poleg glasbe pa smo imeli še premiero Gogoljeve gledališke igre Revizor, ki so jo odlično
uprizorili prizadevni člani dramske skupine
KUD Šentjakob. Za vse, ki ste predstavo zamudili, na Črnuče še pridejo!

Prireditveni val je končala proslava slovenskega
kulturnega praznika v črnuški dvorani 3. februarja 2012, v organizaciji KUD Svoboda Črnuče.
Naslednji kulturni dogodki sledijo 23. marca
2012, ob materinskem dnevu, ki ga prireja
društvo MIK, maja bomo v črnuški dvorani
ponovno videli in slišali koncert bežigrajskih
pihalcev ter nastop mažoretk, potem pa se že
začne Črnuška pomlad.
Omenili smo le tiste prireditve, ki so jih organizirala domača kulturna društva, saj je bilo
še nekaj prireditev, kjer pa so organizatorji le
najeli dvorano. Od teh je treba omeniti gledališko predstavo Gosposka kmetija, ki so jo
izvedli igralci KUD iz Gameljn.
Razlogov za tarnanje ni, le malce treba pogledati okrog sebe, prebrati kakšen plakat ali letak
ali pogledat na splet, kjer bo na osveženem
portalu www.crnuce.si tudi kultura imela svoje
mesto. Dobrodošli v kulturnem domu Črnuče!
— Jože Osterman

Foto: T. Cmerekar

Mešani pevski zbor KUD Jevnica

