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Planinska sekcija Sokol vabi v soboto, 12.5.2018 na Hleviško planino (818 m). Izlet se je zaradi vremena
Sokolom že dvakrat izmuznil in tokrat so prepričani, da temu ne bo tako. Hoje bo 3 do 4 ure. Na voljo bosta
krajša in daljša varianta poti. Vodil bo Jože Groboljšek, ki je že opravil ogled poti. Odhod avtobusa ob 6.00
uri izpred železniške postaje Litija. Prijave zbira Marjan Jug (031 643 639).

*********************************************************************************

Planinska sekcija Sokol vabi v soboto, 26.5.2018 na Pirčev hrib (852 m) v masivu Gorjancev. S hojo
bomo pričeli pri samostanu Pleterje in se najprej povzpeli do hribovske vasice Javorovice (550 m), kjer je
marca 1944 padlo 146 borcev Cankarjeve brigade. Po krajšem postanku pri spomeniku in kapelici z imeni
padlih, ki stojita nad vasjo, bo sledil vzpon na Pirčev hrib. Malo pod vrhom se odpre razgled skoraj na vso
Slovenijo od Kamniških in Julijskih Alp s Triglavom do Snežnika, Posavskega hribovja, Pece in Raduhe. Ob
vrnitvi si bomo ogledali še muzej na prostem v bližini samostana, izlet pa bomo zaključili na kmečkem turizmu
v vasici Drča. Hoje bo za 4-5 ur. Odhod avtobusa ob 6.00 uri izpred železniške postaje Litija. Izlet bo vodil
Borut Vukovič. Prijave zbira Marjan Jug (031 643 639).

*********************************************************************************
Planinska sekcija Sava – Kojoti v soboto, 26.5.2018 vabi na Kojco (1303 m) v Cerkljanskem pogorju. Nanjo
se bomo povzpeli iz Zakojce, rojstnega kraja pisatelja Franceta Bevka in se preko prevala Vrh Ravni vrnili v
Zakojco. Hoje je za 3 do 4 h. Prijave zbira Samo Jager (041 207 744 ali samo.jager@gmail.com).

*********************************************************************************
Sekcija »Sokol« v nedeljo 3.6.2018 vabi v Goriška Brda na 14. pohod od češnje do češnje. Pohod
vsako leto poteka po drugi trasi, ki vodi preko vasic, vinogradov in sadovnjakov. Odhod avtobusa ob 6.00 uri
izpred železniške postaje Litija. Prijave zbira Marjan Jug (031 643 639).

ZGODILO SE JE
21. seja UO PD Litija je bila 5.4.2108. Seznanili so se s potekom razpisa za najem doma na Jančah in potrdili
predlog komisije, da bo novi najemnik doma na Jančah Dušan Zajc, oziroma njegovo podjetje Z&B d.o.o.. Za
delegata na skupščini PZS so potrdili Romana Ponebška. Naredili so analizo občnega zbora. Sprejeli so sklep,
da se podpiše služnost za izgradnjo vodovoda na Jančah. Seznanili so se z aktivnostmi med sejama. Do seje
je članarino za leto 2018 poravnalo 262 članov.

*********************************************************************************
7.4.2018 se je sekcija »Sokol« udeležila 15. pohoda po obronkih Jablaniške doline. Vseh 23 pohodnikov iz
sekcije sta gostila vodja pohoda in njegova žena pri »Medved«. Prisostvovali so tudi veselemu programu pri
»Kokol«. Prava hiša »odprtih vrat« pa je zaživela po ogledu proslave in razstave pri Samčevih. Razstava je
vsako leto na drugo temo.

Mladi pohodniki OŠ Gradec, POŠ Kresnice in POŠ Hotič so se pridružili čistilni akciji, ki jo v sodelovanju s
PD Litija organizira KS Jevnica. Idejni vodja akcije je g. Jani Jerant, podpredsednik KS Jevnica. V nedeljo
8.4.2018 so se zbrali na železniški postaji v Jevnici, si nadeli rokavice ter se z vrečami za smeti začeli vzpenjati
proti Jančam. Med potjo so pridno pobirali odpadke, ki jih je bilo na žalost kar precej. Skupaj so jih pobrali za
10 velikih vreč. A to ni pokvarilo vzdušja, pač pa so še bolj pridno zagrizli v delo in pobrali čisto vsako smet,
ki so jo opazili na poti. Na cilju so si vzeli čas za počitek, igro in topel obrok. Predsednica PD Litija, ga. Alma
Jere, jih je pogostila z ričetom in slastnim jabolčnim zavitkom, ki so ju pripravili v Planinskem domu na
Jančah. Obljubili so, da se prihodnje leto zberejo v še večjem številu. Akcije se je udeležilo 33 otrok in odraslih.

*********************************************************************************
19 članov sekcije »Sokol« je 14.4. opravilo pohod po Zasavski planinski poti. S hojo so pričeli v Rimskih
Toplicah, se preko Rebenjaka povzpeli na Kopitnik in naprej po poti NOB na Gore. V prelepem sončnem
vremenu s pogledom na Zasavje, Julijske in Kamniške Alpe so se spustili na železniško postajo Hrastnik.

*********************************************************************************
V soboto 21.4.2018 je sekcija Sava - Kojoti organizirala tradicionalni izlet »V neznano«. Tudi tokrat sta bila
organizatorja Lado in Janez, ki sta jih popeljala na »skrito« pot. Savčani so se zbrali na železniški postaji Sava
in ugibali, do kam se bodo peljali z vlakom, a se je vožnja zaključila že v Litiji, kjer so se jim pridružili
udeleženci iz Litije. Nato sta jih v dveh skupinah vodila preko Gradca na Svibno ter naprej preko Strešnega
vrha do cilja, ki je bil v lovski koči LD Litija. Tu so se vsi skupaj podprli z bogračem, poklepetali in se nekateri
peš, drugi pa z gasilskim kombijem odpravili proti domu. Izleta se je udeležilo 30 pohodnikov.

*********************************************************************************
21.4.2018 se je 20 pohodnikov sekcije »Sokol« povzpelo na 1699 m visoko Uršljo goro. Od Poštarskega doma
do vrha gore je bila pot precej zahtevna, ker je bilo proti vrhu še precej snega. Pri sestopu proti koči na
Naravskih ledinah pa je bilo poleg obilice snega tudi veliko podrtega drevja. Če drevja ni bilo mogoče obhoditi,
so ga morali preplezati. Kljub vsem težavam so se zadovoljni in brez nezgod vrnili proti domu.

IN MEMORIAM
TONE SELKO (1960 – 2018)
Tone Selko je bil sorazmerno kratek čas vpet v delo našega društva, od leta
2010, ko je postal najemnik Planinskega doma na Jančah. Lotil se je prenove
doma. Gostje so občutili odlično kuhinjo. Ob koncu tedna pa je dogajanje v
domu popestril z živo glasbo. Dom je zaživel. Zapleteni predpisi so botrovali,
da se je Tone leta 2014 znašel v slepi ulici in bil primoran prekiniti najemno
pogodbo. Še vedno je aktivno sodeloval pri upravljanju doma, saj je najemnica
postala žena Zdenka. Izkazala sta se pri praznovanju 110 letnice PD Litija, ko
sta ravno na rojstni dan društvu poklonila torto v obliki jubilejnega znaka
društva. Darovala sta tudi za trak ob razvitju novega prapora. Tone je postavil
kozolec in kurišče za zaključene skupine. Nedokončan pa je ostal nadstrešek
nad teraso iz mogočnih macesnov, ki so od vsega začetka krasila pročelja
doma. Macesni so tako še naprej tesno povezani z domom na Jančah. Tudi Tone bo vedno povezan z Jančami.
Tistega zgodnjega poletja leta 2010 si nismo predstavljali, da bodo Janče za vedno postale Tonetov dom.
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