Glasilo občanov
Šmartnega ob Paki
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ČESTITAMO NK ŠMARTNO 1928 ZA
UVRSTITEV V 2. LIGO
VABLJENI NA POZNOPOLETNI FESTIVAL 2020

Ne sme mimo vas

MEŠANI
KOMUNALNI
ODPADKI

50%

LOČENO
ZBRANI

Naročnik: Simbio, d.o.o., Teharska 49, 3000 Celje, info@simbio.si
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50%

Zbrani mešani odpadki
gredo na mehansko-biološko obdelavo v RCERO,
od tod pa gre del obdelanih odpadkov
(težka frakcija) na odlagališče, drugi del (lahka
frakcija) pa na sežig v toplarno.

REGIONALNI CENTER ZA
RAVNANJE Z ODPADKI CELJE

S svojo vrhunsko
tehnologijo predela
skoraj vse odpadke

ODPADKOV JE KORISTEN
vir surovin

KOMPOST

OKOLI 10% ODPADKOV
pristane na odlagališču

TOPLARNA CELJE
Toplotna energija, ki nastane
pri sežigu, se delno porabi
V SISTEMU DALJINSKEGA
OGREVANJA mesta Celje
in delno ZA PROIZVODNJO
ELEKTRIČNE ENERGIJE.

RECIKLAŽA

KOMPOST

LES

GORIVO

Vsebina

Moje misli
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VZTRAJNOST SE OBRESTUJE

Drago Pusovnik, sekretar ŠD Šmartno ob Paki (Šmartno 1928)

Naj se najprej zahvalim za vse čestitke
ob uvrstitvi našega članskega moštva v
2. Slovensko nogometno ligo. Po petih
letih smo spet postali zvezni ligaš, kar
za tako majhen kraj, kot je Šmartno
ob Paki, veliko pomeni. Obrestovali
sta se vztrajnost in začrtana pot, da z
minimalnimi finančnimi vložki pridemo
čim višje. Že v sezoni 2018/2019 smo bili
blizu uspeha, pa nas je v spomladanskem
delu sezone malo zapustila tudi sreča. V
sezono 2019/2020 smo vstopili še bolj
prepričani, da zmoremo, in kljub temu,
da je postala ob reorganizaciji lig 3. SNL
še močnejša, še bolj izenačena, smo po
prvem domačem porazu in neodločenem
rezultatu, začeli nizati same zmage, kar
nam je prineslo naslov jesenskega prvaka
3. SNL – sever.
Spomladanski del priprav smo opravili
v domačem kraju, nekaj treningov
tudi na umetni travi v Velenju. Ob
nestrpnem pričakovanju prve tekme v
spomladanskem delu, gostovati bi morali
pri drugouvrščenem klubu Podvinci,
je NZS za nedoločen čas prekinila vsa
tekmovanja pod njenim okriljem zaradi
covida-19. Ker se je zdravstvena situacija
samo še slabšala, so v začetku maja
odpovedali vsa nadaljnja tekmovanja,
kar je pomenilo, da smo ostali na
prvem mestu, z realnimi možnostmi
za napredovanje v 2. SNL. Prvenstvo
je zaradi uvrstitev v evropske pokale
odigrala samo 1. SNL, vendar pod budnim
nadzorom NIJZ.
Tako smo čakali na mnenje o
napredovanju, ki ga je pripravljala pravna
služba NZS. In dočakali. Uvrstitev v 2. SNL!
Kar nekaj sestankov je bilo potrebnih, da
je UO ŠD Šmartno ob Paki sprejel sklep,
da potrdimo 2. SNL, kajti napredovanje
je potegnilo za sabo tudi višje stroške
tekmovanja in organizacije domačih
tekem.

Fantje so začeli s treningi za novo sezono
11. julija 2020, zraven pa so se začele
tudi aktivnosti v zvezi prestopnega roka,
saj smo se želeli še dodatno okrepiti.
Ob nekaj odhodih so v klub prišli vratar
Lojen Filip (Radomlje), Pesjak Žiga
(Brežice 1919), Džumhur Stian (Celje),
Barić Kristijan (Dravograd), Kerić Dino
(Radomlje), Vezaj Ardit (Rudar Velenje),
Verhovšek Blaž (Avstrija), iz mladinske
šole pa se je pridružil Dragić Gašper.
Trener je ostal g. Ramiz Smajlović, njegov
pomočnik pa je postal g. Simon Oblak,
pred tem trener mladinske selekcije in
vodja nogometne šole. Odigrali so tudi
7 prijateljskih tekem Ob petih zmagah,
enem neodločenem rezultatu in enem
porazu so 12. avgusta 2020 odigrali prvo
prvenstveno drugoligaško tekmo. Jadran
iz Dekanov je bil premočan nasprotnik,
predvsem zaradi treme našega moštva.
Na našo žalost in žalost naših zvestih
navijačev je manj kot 24 ur pred tekmo
prišel sklep NZS, da se vse tekme pod
njenim okriljem odigrajo brez prisotnosti
gledalcev, čeprav smo v klubu pridobili
soglasje in dovoljenje NIJZ-ja, da lahko
naše tekme ob strogih varnostnih ukrepih
spremlja 250 gledalcev (kapaciteta
stadiona je 720 sedišč).
Že drugo srečanje v gosteh proti odlični
ekipi NK Radomlje pa je prineslo tudi
nasmeh na obraze igralcev in navijačev,
saj so slavili z 0 – 1. V nedeljo, 23. avgusta
2020, ob 17.00, pa bo šaleški derbi med
našimi fanti in NK Rudarjem iz Velenja.
Ob uvrstitvi v 2. SNL smo začeli v klubu
tudi s prodajo navijaških rekvizitov
(majice, kape, šali so še v izdelavi), na
voljo so tudi letne karte, saj menimo, da
se bodo kmalu lahko vrnili na tribune
tudi gledalci.
Napredovanje v 2. SML/SKL – vzhod so
si priigrali tudi naši kadeti in mladinci.
Prav tako kot člansko moštvo so bili tudi
oni jesenski prvaki na skupni lestvici
MNZ Celje in so se uvrstili ligo višje. Prvo
srečanje bodo odigrali 29. avgusta 2020
v Veržeju.
Nikakor ne smemo pozabiti na naše
najmlajše. Tudi oni odlično igrajo v svojih
kategorijah.
In za konec velja velika zahvala vsem
našim
podpornikom,
donatorjem,
sponzorjem, Občini Šmartno ob Paki,
staršem, in tistim najzvestejšim ...
NAVIJAČEM!
Hvala vsem!
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POLETNA NEURJA VELIKIH
RAZSEŽNOSTI

8 Pestro in družabno

BILI SMO ZRAVEN

10 Pestro in družabno

VRHUNCI 7. NOGOMETNEGA
KAMPA MARTINKO

11 Mladarije

NEKOLIKO DRUGAČEN,
A VSEENO RAZNOLIK
IN KAKOVOSTEN
POZNOPOLETNI FESTIVAL

14 Med ljudmi

INTERVJU S TINO
ZACIRKOVNIK

16 Med ljudmi

BILA JE TIŠLERJEVA LIPA
ŠOP
izdal Javni zavod Mladinski center Šmartno ob Paki,
Šmartno ob Paki 13,
3327 Šmartno ob Paki
tel.: +386 64 167 940,
pisarna.mc@gmail.com
Odgovorni urednik: Urban Hrastnik
Uredniški odbor: Edita Gabrič Zager, Amadeja
Koren, Tatjana Podgoršek
Oblika logotipa naslovnice: Mateja Krušlin
Prelom in tisk: Diling d.o.o., avgust 2020
Naklada: 1300 izvodov
Pošiljanje gesla nagradne križanke pomeni, da
soglašate z objavo vaših osebnih podatkov, če ste
izžrebani. Osebne podatke uporabljamo izključno za
namen izvedbe nagradne igre.

SEPTEMBER, OKTOBER 2020
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POLETNA NEURJA VELIKIH RAZSEŽNOSTI
Janko Kopušar, župan

večji plazovi, zelo prizadetih je bilo najmanj 30 stanovanjskih
objektov.
Že med samim neurjem so na terenu intervenirali gasilci PGD
Šmartno ob Paki in Paška vas, po neurju pa smo na občini skupaj s
Civilno zaščito takoj organizirali ustrezne ekipe in začeli z nujnimi
intervencijami za zagotavljanje prevoznosti cest in zagotavljanje
varnosti za občane. Pri tem so nam nesebično pomagali številni
občani. Začeli smo tudi s popisovanjem in evidentiranjem škode
ter pripravljati dokumentacijo za strokovno dolgoročno rešitev
nastale situacije. Zagotovo bodo posledice ujme še dolgo
vidne, sanacija pa zahtevna in dolgotrajna. Sama občina vsega
nikakor ne bo zmogla, zato smo že začeli pripravljati ustrezno
dokumentacijo za črpanje državnih sredstev, ki so namenjena za
odpravljanje posledic neurij.
Po prvih ocenah je samo škode na javnih površinah in objektih
preko 700.000 €, za prve intervencije pa smo že porabili
okoli 100.000 € proračunskega denarja. Proračunska rezerva
za te namene nikakor ne zadostuje, zato bomo primorani
prerazporediti proračunska sredstva, ki so bila predvidena
za druge namene. Že sama priprava dokumentacije zahteva
približno 20.000 € potrebnih sredstev.

Letošnja poletna neurja so zelo prizadela našo občino. Takšnih
razmer pri nas ni bilo že vrsto let, zato lahko govorimo o pravi
naravni katastrofi. Posledice kratkotrajnih neviht s točo in pravim
orkanskim vetrom so tako vidne na vsakem koraku. Prizadeta je
državna in lokalna infrastruktura, zasebna lastnina, stanovanjski
in gospodarski objekti, kmetijske in gozdne površine. Škoda je
bila povzročena praktično na območju celotne občine, najbolj
pa so bila prizadeta območja Rečice, Malega Vrha, Velikega Vrha,
Gavc, Slatin in Skornega, kjer so hudourniški potoki, predvsem
Hudi potok in Prelp, povzročali pravo razdejanje. Poškodbe so
nastale na železniški progi in državnih cestah, na lokalnih cestah
in meteornih kanalizacijah, sprožili so se številni manjši in tudi

USPEŠNI PRI PRIJAVI PROJEKTA LAS
»ČEBELA BERE MED!«
Občinska uprava

Občina Šmartno ob Paki je bila skupaj s partnerji uspešna pri
prijavi projekta, poimenovanega »Čebela BERE med!«, na razpis
za pridobitev sredstev za ureditev knjigobežnice v Šmartnem ob
Paki.
Program knjižnice Šmartno ob Paki bo na račun projekta obogaten
s kulturnimi in etnološkimi temami. Izvedel se bo etnološkoliterarni večer, imenovan MOST (Modrovanje ob stari trti) z
inovativnim pristopom zgodbarjenja. Pred samim dogodkom bo
organizirana tudi delavnica na temo priprave in pripovedovanja
zgodb. Poleg tega bodo zaposleni v knjižnici organizirali in izvedli

SEPTEMBER, OKTOBER 2020

V teh dneh srčno upamo,
da se narava in vreme ne
bosta ponovno znesla nad
našim območjem. Življenje
se počasi vrača v ustaljene
tirnice. Vsekakor so k temu
veliko pripomogli operativci
obeh gasilskih društev,
člani civilne zaščite, ekipe
pogodbenih izvajalcev in
drugi, ki so nam priskočili
na pomoč. Posebej ste se
izkazali občanke in občani,
ki ste s svojim delom
in odnosom prispevali
k
uspešnosti
odprave
posledic neurja. Zato se
vsem iskreno zahvaljujem
za pomoč in razumevanje,
vsem nam pa želim, da se
podobna situacija več ne ponovi.
tudi 3 tematska srečanja za posamezne ciljne skupine, kot so
vinogradniki, upokojenci, čebelarji … V okviru investicijskega
dela bo urejena terasa pred knjižnico, ki bo namenjena izposoji in
branju knjižničnega gradiva tudi zunaj delovnega časa knjižnice
ter čebelarskega kotička. Za naštete aktivnosti na območju
občine je bilo pridobljenih 23.000 EUR nepovratnih sredstev,
celotna investicija pa je ocenjena na 33.000 EUR.
Projekt »Čebela BERE med!« je projekt sodelovanja petih lokalnih
akcijskih skupin (LAS) iz vse Slovenije – za naše območje je
prijavitelj LAS Zgornje Savinjske in Šaleške doline. Partnerji,
vključeni v projekt, so Knjižnica Velenje, Osrednja knjižnica
Mozirje, Čebelarska zveza Zgornjesavinjsko-Šaleškega območja
ter poleg naše občine še občini Mozirje in Ljubno.

Utrip občine

Skladno z določili 12. člena Odloka o priznanjih
in nagradah Občine Šmartno ob Paki (Uradni
vestnik MOV št. 09/2013) in Odloka o spremembah
in dopolnitvah Odloka o priznanjih in nagradah
Občine Šmartno ob Paki (Uradni vestnik MOV št.
21/2017) objavljamo

JAVNI RAZPIS
ZA ZBIRANJE PREDLOGOV ZA PODELITEV
OBČINSKIH PRIZNANJ IN NAGRAD ZA LETO
2020
Razpisuje se zbiranje predlogov za podelitev naslednjih priznanj
in nagrad Občine Šmartno ob Paki za leto 2020:
- GRB OBČINE Šmartno ob Paki
Podeli se posamezniku za večletne uspehe ali izjemne dosežke
trajnejšega pomena in skupinam občanov, društvom in drugim
pravnim osebam za večletne uspehe in dosežke, s katerimi
povečujejo ugled občine na gospodarskem, družbenem ali
drugem področju življenja in dela občine.
- DVE PLAKETI OBČINE Šmartno ob Paki
Podeli se posamezniku, društvom ali drugim organizacijam in
pravnim osebam za izredne dosežke na področju delovanja,
obstoja in razvoja posamezne, za občino pomembne dejavnosti
v zadnjem obdobju.
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Pobude za podelitev priznanj in nagrad se zbirajo na podlagi
predlogov občanov, političnih strank, podjetij, društev ter drugih
organizacij in zavodov.
Predlogi za priznanja morajo biti predloženi v pisni obliki in
morajo vsebovati:
•
•
•
•
•
•

podatke o predlagatelju,
vrsto predlaganega priznanja,
podatke o predlaganem prejemniku priznanja,
obrazložitev k predlogu,
pisno soglasje predlaganega kandidata,
morebitne dokumente, ki potrjujejo predlog, v kolikor
obstajajo.

Javni razpis je objavljen na spletni strani www.smartnoobpaki.
si, v občinskem časopisu in na oglasni deski Občine Šmartno ob
Paki.
Razpisni rok traja 15 dni, in sicer od 24. 8. 2020 do vključno
7. 9. 2020.
Prijave na javni razpis predlagalci pošljejo s priporočeno pošiljko
s pripisom »Javni razpis – Priznanja in nagrade 2020« na
naslov Občina Šmartno ob Paki, Šmartno ob Paki 69, 3327
Šmartno ob Paki ali oddajo osebno na upravi Občine Šmartno
ob Paki.
V roku prispele prijave bo pregledala in ovrednotila Komisija za
občinska priznanja in nagrade Občine Šmartno ob Paki. Predlog
potrdi Svet občine Šmartno ob Paki. Priznanja bodo podeljena
ob praznovanju občinskega praznika na slavnostni seji.
Številka: 012-0003/2020-2
Datum: 9. 7. 2020
Komisija za priznanja in nagrade
Občine Šmartno ob Paki

PROJEKT DOŽIVITE ŠMARTNO 2020 USPEŠEN NA FACEBOOK OMREŽJU
Občinska uprava

Med poletjem smo na občinski Facebook strani Občina Šmartno/
Paki zagnali projekt DOŽIVITE ŠMARTNO 2020, v okviru katerega
smo različne ponudnike v Šmartnem povabili k sodelovanju, saj
verjamemo, da smo s sodelovanjem lahko le močnejši.
Odzvalo se je kar nekaj ponudnikov in tudi tako smo popestrili
dogajanje na občinski Facebook strani, ki smo jo zagnali v želji
po večji povezljivosti z našimi sokrajani, boljši informiranosti v
realnem času, večji transparentnosti in tudi za večjo promocijo
našega kraja širši javnosti. Facebook od svoje ustanovitve do danes
še vedno raste po številu uporabnikov in je socialno omrežje z
največjim dosegom. V sklopu projekta DOŽIVITE ŠMARTNO 2020
smo s serijo fotografij in informacij o ponudnikih storitev, kot tudi
o znamenitostih našega kraja, v mesecu juliju in avgustu skupno
dosegli več kot 25.000 ogledov, v povprečju je posamezna objava
imela 1500 ogledov. Veseli smo, da so projekt prepoznali tudi
sokrajani in le s klikom informacijo ponesli naprej.
Predstavili smo več kot 15 različnih ponudnikov oz. znamenitosti,
med njimi tudi Hostel MC ŠOP (na fotografiji), ki deluje pod
okriljem Javnega zavoda Mladinski center Šmartno ob Paki in nudi
prenočišče tudi na turistične bone RS. Vabimo vas, da tudi vi delite
kakšno izmed fotografij projekta DOŽIVITE ŠMARTO 2020, ki jih
najdete na naši Facebook strani Občina Šmartno/Paki.
SEPTEMBER, OKTOBER 2020

6

Utrip občine

MALO NOGOMETNO IGRIŠČE Z NOVO UMETNO TRAVNO PODLAGO
Občinska uprava

V športnem parku ob osnovni šoli v Šmartnem ob Paki je malo
nogometno igrišče z umetno travo, ki je bilo zgrajeno leta 2006,
bogatejše za novo travnato podlago. Občina je pristopila k popolni
obnovi tega igrišča, v sklopu katere so zamenjali umetno travo in
gole prav tako pa so se popravile obstoječe ograje igrišča.
Povod za obnovo je bila predvsem dotrajanost materiala in strukture
umetne travnate podlage. Hkrati se je kljub rednemu vzdrževanju
igrišča pojavila potreba tudi po menjavi golov in popravilu ograje.
Malo igrišče se uporablja za treninge nogometašev, turnirje
v malem nogometu, za izvajanje programov športne vzgoje
osnovne šole ter za rekreacijo vseh občanov. Igrišče je ograjeno,
vendar odprto in dostopno za vse uporabnike ves čas. Investicija
je ocenjena na 23.000 EUR brez DDV. Skoraj polovico sredstev za
obnovo je občina pridobila preko sofinanciranja v sklopu razpisov
Fundacije za šport (6.300 EUR) in Nogometne zveze Slovenije
(5.000 EUR), na katerih je bila uspešna.

MLADI NA POČITNIŠKEM DELU V AKCIJI
»PORIHTAJMO SI ŠMARTNO«
Občinska uprava

Na Občini Šmartno ob Paki smo letos ponovno razpisali počitniško
delo za dijake in študente, v okviru katerega so mladi čistili in
urejali javne površine.
Zainteresirani so se lahko prijavljali do 11. junija 2020, in sicer za tri
tedenske termine. Prva skupina je z delom pričela 13. julija, sledila
pa sta še dva termina s pričetkom 3. avgusta in 10. avgusta 2020.
V okviru akcije z naslovom »Porihtajmo si Šmartno« so udeleženci
pridno urejali površine na različnih koncih Šmartnega. Pometali
so, čistili plevel ob pločnikih in na pokopališčih, barvali kip pred
občino, čistili šipe, pospravljali material od obrezovanja žive
meje ... Veseli nas, da so ob tem spletli tudi nove prijateljske vezi
in da nasmeh z njihovega obraza kljub nekaj naporom ni izginil.
Glavni cilji akcije so bili vzpostavitev pozitivnega odnosa do
dela, spodbujanje povezanosti z domačim krajem in utrjevanje
pomena čistega okolja. Hkrati je končni zaslužek počitniškega
dela mladim, tako upamo, pomagal pri uresničevanju želja in
prijetnejšemu preživljanja poletja.

PROTOKOLARNO VINO ŠMARŠKA KAVČINA
Občinska uprava

Občina Šmartno ob Paki je letošnje leto v sodelovanju z Društvom vinogradnikov Šmartno ob Paki
ustekleničila protokolarno vino iz pridelka potomke stare trte z Lenta, sorte modra kavčina, ki smo
jo v Šmartno ob Paki prejeli leta 2015. Pobuda za protokolarno vino, katero je pred časom podal
župan, je pri šmarških vinogradnikih padla na plodna tla, na kar kaže kar 140 steklenic šmarške
kavčine, kot smo jo poimenovali.
Člani društva vinogradnikov so ob zadnji trgatvi potomke stare trte pred občinsko stavbo v
Šmartnem ob Paki hitro ugotovili, da bodo trije kilogrami grozdja, ki so dozoreli na trti premalo za
pridelavo vina. Tako so pozvali vse vinogradnike, ki imajo nasajeno potomko, da darujejo grozdje
za omenjeno vino. Odziv je bil odličen, saj se je nabralo za kar okrog 50 litrov mošta. Mošt je nato
pod budnim očesom Mojce Praprotnik, predsednice društva vinogradnikov in občinske skrbnice
stare trte, dozorel v kvalitetno vino, ki je na ocenjevanju prejelo srebrno medaljo. Občina pa je
poskrbela za oblikovanje steklenice in embalaže ter ga sedaj uporablja kot občinsko protokolarno
darilo. Prve steklenice je župan Janko Kopušar simbolično podelil ob rezu stare trte v Šmartnem
ob Paki.
SEPTEMBER, OKTOBER 2020
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POSTAVLJANJE KLOPOTCA
Alojz Slemenšek, DV Šmartno ob Paki

»Sem gizdalin, ko se zavrtim, vse ptiče spodim!«

KAJ JE KLOPOTEC
Klopotec je lesena mehanska naprava na visokem lesenem
drogu, podobna mlinu na veter. Ob svojem delovanju ustvarja
ropot (lesena kladiva ob vrtenju tolčejo po deski) in se zaradi tega
uporablja kot ptičje strašilo. Je neizogiben del področij, kjer raste
vinska trta v Sloveniji, Avstriji (kjer ga imenujejo klapotetz) in na
Hrvaškem. Klopotec je eden od simbolov Slovenije.

Fotografija z lanskega postavljanja klopotca
Zaradi posledic nedavnih neurij in ukrepov, povezanih s
COVID-19, smo letos morali ta dogodek odpovedati. Srčno upamo
in verjamemo, da bo naslednje leto prizanesljivejše in nam bo
omogočilo, da bomo klopotec spet postavili skupaj z občani.
Vseeno pa vam posredujemo nekaj zanimivosti o klopotcu, ki jih
sicer predstavimo na tem dogodku.
Ob vsakoletnem postavljanju klopotcev je prav, da se vinogradniki
v Šmartnem ob Paki spomnimo izročila, ki ohranja to dediščino, saj
nosi klopotec kot simbol slovenskega vinograda skozi čas žlahtno
sporočilo. Po izročilu se klopotec v Sloveniji postavlja od Jakoba,
25. julija, pa do svetega Jerneja, 24. avgusta, ko prične grozdje
dobivati barvo. Pod klopotcem največkrat slišimo harmoniko in
petje vinskih napitnic, tako je tudi v Šmartnem ob Paki vsako leto
pri enem od šmarških vinogradnikov. Društvo vinogradnikov je
ta običaj obudilo pred tremi leti in naj bi postal tradicionalen.
Klopotec ni samo tehnična, temveč predvsem slovenska kulturna
dediščina, ki jo v zadnjem času ponovno množično obujamo
in ohranjamo. Postavljanje klopotcev predstavlja čas, ko se je
nekoč gospodar, lastnik vinograda odločal, ali bo dal viničarju
odpoved ali pa ga bo obdržal še za naslednje leto. Po stari šegi
ali navadi so zraven klopotca postavljali čuvaje vinogradov, ki so
jih v Slovenskih goricah imenovali ovtarji. Ovtar je bil nekakšen
zaupnik vinogradnikov, da bo zvesto čuval njihove vinograde.
Klopotec ni zgolj strašilo za ptice, saj so tudi ptice del prirode.
Skozi čas je klopotec postal naša etnološka znamenitost in lep
simbol slovenskih vinskih goric, saj nam naznanja jesen, ko
poje pesem svojo. Klopotec, ta simbol vinogradov in pokazatelj
prihoda jeseni, bo vse do trgatve odganjal ptiče, da bo na trti
ostalo čim več sladkega grozdja.

Klopotci so različno izdelani, v Slovenskih goricah ima dva para
kril ali vetrnic, na Goričkem tri pare in na avstrijskem Štajerskem
štiri pare kril. Klopotce izdelujejo s 4, 6 in 8 kraki. Vsak krak več
je pomenil hitrejše obračanje in glasnejši ropot. Manjše krake
klopotca je pognal vsak vetrič. Krake izdelujejo iz lahkega
topolovega ali lipovega lesa. Rep je bil iz hrastovih ali brezovih vej.
Za vratilo je služil slivov les, za stolček hrastov, bukov ali jesenov
les. Kladivca so bila iz drena, deska, po kateri so udarjala, je bila iz
javorja ali češnje. Za čuvanje pridelka pa niso zadostovali samo
klopotci, najeli so tudi čuvaje vinogradov, uporabljali so tudi
drugo oglašanje s streljanjem, pokanjem in ropotanjem. Posebno
so se bali velikih jat škorcev. Vsak vinogradnik s svojim klopotcem
želi opozarjati nase.
V Sloveniji je klopotec najbolj razširjen v Prlekiji, Slovenskih
goricah in Halozah. Klopotec se prvič omenja konec 17. in na
začetku 18. stoletja. Sprva naj bi jih postavljali na poljih, kasneje
pa pretežno v vinogradih. Leta 1797 je tudi Leopold Volkmer v
njegovi slovenski pesmi Tolažba enega vincerla omenil klopotec.
POSPRAVLJANJE KLOPOTCA
Klopotec snamejo do Martinovega oziroma takoj po koncu
celotne trgatve. Domačini so poznali lastnika vinograda po glasu
njegovega klopotca in tudi takoj so vedeli, kdo ga je pozabil sneti.
Huje je bilo, če je klopotanje ponehalo pred koncem trgatve, to je
bilo, kadar so toča, pozeba ali bolezen uničile pridelek.
Izdelovalci klopotcev so tekmovali med seboj, kdo zmore
postaviti največjega in najglasnejšega, ki bo čuval njegov in tudi
sosedov pridelek. V današnjem času je klopotec izgubil svojo
funkcijo. Vendar vinogradniki niso nikoli opustili vsakoletnega
postavljanja klopotcev, ki predstavlja simbol vinogradništva in
tudi opozorilo, da je pridelek varen šele v vinski kleti. Obujanje
tradicije in prijetno druženje v pričakovanju novega pridelka nista
nikoli odveč. Sedaj je merilo klopotčevega glasu v tem, koliko
kupcev bo pripeljal v vinsko klet. Po nekaterih pisnih virih naj
bi klopotci nastali že med 14. in 16. stoletjem. Mlini na veter naj
bi nastali po vzorcu klopotcev. Prve strašilne vetrnice so bile na
žitnih poljih, kjer so odganjale jate ptic. Za zaščito grozdja so jih
začeli uporabljati okoli leta 1770.
Sonči po trsju se grozdje zoreče
in tiho v soncu se polni z močjo
in tiho z žlahtnostjo polni se v pesmi,
ki prek goric jo klopotci pojo.
(Janko Glazer, Jesenska pesem)
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BILI SMO ZRAVEN

Marjan Knez, Klub športnih navdušencev
Kot se za vsako malo večjo slovensko vas spodobi, nas tudi v
Šmartnem ob Paki najlažje poveže in združi šport. Če gre za
podporo domačemu klubu ali športniku, še toliko bolj. Tako je
bilo tudi leta 2003, ko se nas je nekaj največjih gorečnežev zbralo
za avtobus in odpeljali smo se v švicarski St. Moritz. Spodbujat
sokrajanko, sedemnajstletno Ano Drev. Še ne polnoletna, a
v družbi najboljših, tudi Tine Maze. Ana je na tej tekmi sicer
odstopila, toda naše navdušenje nad belim cirkusom ni bilo
nič manjše. Bili smo tam, bili smo zraven in tu se je začela naša
skupna zgodba.
Čez slab mesec, 18. septembra, bomo Ani pod šotorom pri
Mladinskem centru pomahali v slovo. Še zadnjič bo vijugala med
rdečimi in modrimi količki. Še zadnjič bomo z njo od starta do cilja

se srečali še pred olimpijskimi igrami v Kanadi, srečo pa smo delili
tudi s fani Mete Hrovat, Ane Bucik in Bernarda Vajdiča iz Velenja. S
člani avstrijskih navijaških skupin smo prijateljevali med odmori,
še posebej s fani Zettlove. Podpirali smo tudi moški del naše
smučarske reprezentance – Mitjo Dragšiča, smukače, Štefana
Hadalina, Žana Kranjca, slovenske smučarske skakalce na planiški
velikanki in tudi skakalke na nam bližnjem Ljubnem.
Ob 10. obletnici smo v Mladinskem centru pripravili razstavo
Včasih jo je Ani v zadnjem hipu zagodla poškodba in ker smo že
imeli karte, smo šli navijat za ostale slovenske smučarke. Ko je
Tina slavila v veleslalomu na olimpijskih igrah v Sočiju, so kamere
najprej ulovile naše visoko dvignjene zastave. Nepozabno je bilo
tudi lansko leto, ko je Ilka Štuhec zmagala v smuku v Aareju.
Bili smo v Italiji, Franciji, Švici, Avstriji, na Hrvaškem, Slovaškem,
Češkem, Švedskem, v Nemčiji, Kanadi, Rusiji in v Južni Koreji. Z
avtomobili, avtobusi, z vlakom, trajektom in letalom smo skupaj
prevozili, prepluli in preleteli več kot dva ekvatorja (80.000 km).
Prepluli smo Baltik in Črno morje. Preleteli Atlantik. Okušali vodo
iz Tihega oceana in med poletom v Južno Korejo občudovali
Himalajo. V Squamishu, v zaledju Vancouvra v zahodni Kanadi
smo nazdravljali s potomci Indijancev, žvečili smo dimljenega
losa s Finci v Sočiju in se greli ob dobrem čaju s srčnimi Korejci v
mrzlem Pjongčangu. Vse zaradi športa, zaradi belih strmin, zaradi
ponosa in navijaškega zanosa.

Nismo formalisti, pa vendar smo se decembra 2005 odločili
registrirati Klub športnih navdušencev in se opremili z navijaškimi
transparenti FAN CLUB ANE DREV. Leto kasneje smo se oblekli še
v lepe, kraljevo modre bunde in jih potiskali z logotipi domačih
podjetnikov. Ko se nas je štirideset odpeljalo na olimpijski
veleslalom v Torino in ko smo tam Ani ponosno mahali v pozdrav
s slovenskimi zastavami, smo se v trenutku vpisali v svetovno
zgodovino smučarskih navijaških skupin. Bili smo tam, bili smo
zraven in bili smo opaženi. Ana je zasedla odlično 9. mesto, mi
pa smo vstopili v srca smučarskih navijačev, komentatorjev in
gledalcev širom sveta. Nepogrešljivi smo bili na večini tekem
svetovnega pokala v ženskem veleslalomu v Evropi, na dveh
mladinskih svetovnih prvenstvih in osmih članskih, na treh
zaključkih svetovnega pokala in štirikrat na olimpijskih igrah. Ko
se je Ana na olimpijskih igrah leta 2006 uvrstila najbolje izmed
slovenskih tekmovalk, nismo mogli skriti ponosa. In smo ji sledili.
Kamor je šla Ana, smo poskušali biti zraven, pa naj smo morali
na pot v snežnem metežu in polarnem mrazu. Tudi na Švedsko,
štiri dni poti za eno samo tekmo. V drugem poskusu avanture z
vlakom je tekma celo odpadla.
O navijačih, fanih in o prijateljih
Na tribunah in ob smučarskih progah nismo bili sami. Že na prvi
tekmi v St. Moritzu smo se srečali z navijači Tine Maze, srčnimi
Korošci, zlatimi Črnjani in ohranili pristne stike vse do danes.
Naše navijaške bunde so povzete po navijačih Mitje Dragšiča iz
Miklavža na Dravskem polju. Z navijači sester Robnik iz Luč smo
SEPTEMBER, OKTOBER 2020

Grenkoba ob porazih naših smučark, nepričakovana poškodba,
odpovedana tekma v Nemčiji na Slovaškem, strupen mraz v Švici,
trdo ležišče v Južni Koreji, draga pijača na Švedskem, neprijetna
turbulenca med poletom nad Frankfurtom, stotinka premalo
za trideseterico … Vse to pozabiš. Ne pozabiš pa občutka
zmagoslavja, velike radosti na olimpijskih igrah v Torinu ob
najboljši olimpijski uvrstitvi, podpore Ani Andree Massija in Ivice
Kostelića, zlate Tinine medalje na olimpijskih igrah v Sočiju in
podpore Rusov naši hokejski reprezentanci z navijanjem: »Šajbu,
šajbu!!!«
Anina odlična uvrstitev v skupnem seštevku svetovnega pokala
v veleslalomu
28. decembra 2015 smo bili tri ure najsrečnejši navijači na
svetu. Po prvem teku veleslaloma v Lienzu je Ana vodila, a žal
zaradi snežnega meteža kasneje odstopila. Že na naslednji
tekmi v Flachauu je stopila na zmagovalne stopničke. 2. mesto!
Nepozabno! Na zlati lisici v finalni vožnji ponovno 2. mesto.
Fenomenalno! Dva avtobusa presrečnih Šmarčanov. Lani smo
stavili na svetovno prvenstvo v Aareju na Švedskem, a ji je januarska
poškodba onemogočila nastop. Karte smo imeli že kupljene, zato
nismo oklevali in se na Švedskem veselili Hadalinove srebne in
Ilkine zlate medalje. Spet smo bili zraven – štirje fani v kraljevsko
modrih bundah.
Navijaško vznesenost in doživetja smo vsa ta nepozabna leta
delili z našimi člani fan cluba z Gorenjske, Primorske, Dolenjske, iz
Celja, Maribora, s Savinjčani, Korošci, s Topolščani in Velenjčani. O
nas so pisali lokalni, slovenski in tuji mediji, športni novinar Tomaž
Hudomalj pa je prvi povedal, da je Ana iz Šmartnega ob Paki in da
jo spremljamo na njenih športnih poteh.

Pestro in družabno
Za celo ogrlico spominov
Na mladinskem svetovnem prvenstvu leta 2005 na Pohorju smo
v prvi vrsti na tribuni mahali s šmarško zastavo – belo gosjo na
modro-rdeči podlagi – in celo uro so organizatorji iskali državo,
smučarski eksot s tem simbolom. Ogovarjali so nas v vseh jezikih,
mi pa njim nazaj: »Iz Šmartnega smo, nogometnega kraja, ki je
premagal tudi mariborske viole!« Potem smo bili atrakcija dneva.
Lani smo v Aareju ves teden štirje Anini navijači v modrih bundah

POLETNI UTRIP MOTOKLUBA PACKENSTEIN
Peter Podgoršek, Ferek, MK Packenstein

Poletje pomeni za motoriste težko pričakovani čas, ko vikende
izkoristimo za obiske številnih motozborov, dopust pa za daljša
potovanja. Letos je sicer nekoliko drugače. Motorističnih prireditev
zaradi ukrepov zoper covid-19 seveda ni; motopotovanjem pa se
seveda nismo odrekli.
Otvoritvene vožnje smo letos izvedli s krogom po Gorenjski
in Notranjski. Gostili so nas Bohinj in Dražgoše ter dolina Sore,
Rakitna in Bloško jezero. Samostojno uvodno vožnjo so si letos
prvič privoščile tudi naše dame, ki so se zapeljale okoli središča
Slovenije.
Uvod v poletje smo začeli z delovno akcijo obnove zložljivih miz
in klopi, ki jih za potrebe druženj odslej premore naš klub, na voljo
pa bodo seveda tudi drugim dogodkom MC Šmartno ob Paki.
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stali na tribuni blizu častne lože švedskega kralja Gustava. Bil je
v družbi velikana svetovnega smučanja Ingemarja Stenmarka.
(Za najmlajše: vozil je slovenske smučke Elan in bil velik prijatelj
našega Bojana Križaja.) Po Ilkini zmagi v smuku sva se z našim
Avgustom slikala z njim; kralj pa je na sliki v ozadju.
Ko smo »bluzili« po svetu, ste bili z nami, Šmarčani, Šmartno in
Slovenija. Kar nekaj naših zastav smo podarili, zamenjali za druge,
nekaj pa so nam jih tudi vzeli. Kar naj jih imajo! Mi imamo Ano in je
ne damo. Tudi spominov ne. Saj smo vendar bili zraven!
Najdaljše potovanje pa sta si privoščila predsednik in prva dama,
ki sta se preko Italije in Francije odpravila v Španijo proti romarski
poti Santiago de Compostella. Veliko romarjev to pot, ki poteka
po hribovju ob severni obali Španije, premaga peš, z motorjem
pa je potovanje trajalo 11 dni, nabralo pa se je 5700 km. Svoje
romanje na dveh motorjih bosta zagotovo predstavila tudi na
kakšnem daljšem potopisu ali potopisnem predavanju.
Nenazadnje pa je letošnje leto med našimi člani nekako jubilejno.
2 abrahama in 1 šestdesetica so poskrbeli, da so klubska druženja
v MC Šmartno ob Paki redna, zabavna, vesela in z množičnim
obiskom članov ter prijateljev kluba.
Za prihajajočo jesen je v načrtu daljše potovanje preko Češke,
Poljske in Slovaške, če nam ga seveda kakšna corona ne spodnese.
Vse krajane vabimo tudi na Motomartinovanje s potopisnim
predavanjem, 17. oktobra, ko bomo sklenili letošnjo motoristično
sezono. Vsem želimo prijeten zaključek poletja ter plodno veselo
jesen!

Ponovno so nas obiskali tudi člani največje Avstrijske motozdružbe
»Red Biker Austria«, ki že drugo leto zapored na Ljubečni izvede
trening varne vožnje, za njihovo prijetno počutje, organizacijo
dogodka, hrano in pijačo pa poskrbimo člani našega kluba. Glede
na njihovo zadovoljstvo se bodo k nam na podobne treninge
najverjetneje vračali vsako leto.
Kot že rečeno, pa nas covid ni zadržal doma. Res so sicer
prevladovali izleti po Sloveniji, kljub vsemu pa smo se nekateri
odpravili na daljša potovanja. Dalmacijo vse do Črne Gore in nazaj
je treba prevoziti vsako leto. Letošnja nova atrakcija na tej poti je
steklena razgledna ploščadi na Biokovem nad Makarsko, ki jo je
seveda treba pogledat. Pa seveda oddajnik in cerkvica Svetega
Jureta na samem vrhu.
Tudi avstrijske Alpe, Dolomiti in del Švice nas v nekajdnevnih
izletih pritegnejo znova in znova. Izleti čez Grossglockner, Maltatal,
Stelvio … ter na številna visokogorska smučišča motoristom poleti
postrežejo s svežimi temperaturami ter cestami, ki nas razvajajo
z lepimi razgledi, dobrim asfaltom in možnostjo adrenalinske
vožnje po številnih ovinkih.

ŠMARČANI K ŠMARČANOM PONOVNO
NASLEDNJE LETO
Izlet v Šmartno pod Šmarno goro v organizaciji
Društva upokojencev Šmartno ob Paki, ki je
bil načrtovan za četrtek, 3. septembra 2020, je
ODPOVEDAN.
Izvedba izleta se načrtuje v maju 2021.
Hvala za razumevanje.
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VRHUNCI 7. NOGOMETNEGA KAMPA
MARTINKO
Matjaž Podgoršek

Pa smo ga zaključili. 7. nogometni kamp Martinko namreč! Da ne
bomo priklicali Murphyjevega zakona, se bomo pohvalili, da smo
ga ponovno uspešno izpeljali in še dodatno nadgradili. Kljubovali
smo tako vremenu (vsak pravi nogometaš ima rad dež!) kot
zdravstveni tegobi, ki nam je naš poznani svet postavila na glavo.
Tako je: tudi koronavirus mu ni prišel do živega.
V štirih dneh, od 25. do 28. junija, smo na kampu gostili skupaj
rekordnih 90 dečkov in 2 deklici! Ob tako pestrem dogajanju smo
organizatorji komaj uspeli vse »spraviti pod organizirano streho«.
Poleg promocije nogometa, prepotrebnega druženja z vrstniki in
kakovostnega preživljanja prostega časa smo letos ponosni na
nadgradnjo kampa – na Martinko Pro kamp, kamor smo povabili
tudi 14-letne nogometaše iz okoliških klubov. Hkrati smo veseli, da
sta se našemu povabilu za sodelovanje odzvala NK Rudar ter ND
Mozirje. S tem nam je uspelo povezati celotno okolico Šmartnega
ob Paki, ki je segala od Prebolda (ŠD Prebold se nam je pridružil že
lani), Polzele (ND Polzela je z nami že nekaj let) do Velenja, kar je bil
eden izmed dolgoročnejših ciljev kampa.

igra za Žalgiris iz Vilne. Na treningu sta nas obiskala Nik Omladič
in Lana Golob, (ta se nam je pridružila tudi v nedeljo na pikniku
in podelitvi medalj), Lara Prašnikar pa je imela obveznosti v
Nemčiji. Za popestritev kampa smo poleg že ustaljenih akcij
(tehnika teka – Jerneja Smonkar, telesna priprava – Nejc Pongrac,
ustvarjalne delavnice v MC Šmartno ob Paki,
napihljiva zabava, …) letos (tudi z vlakom)
obiskali celjski bazen in adrenalinski kamp
na Celjski koči. Za kulinarične užitke pa je
poleg dobrot izpod kuhalnic kuharjev iz
Gorenje Gostinstva poskrbel priljubljeni
Fotr, ki vsak dan kuha: Miha Robnik. Veseli
smo bili njegovega hitrega odziva in
sodelovanja. Otrokom je pokazal pripravo
dobrega »fusbalburgerja«, ki so si ga otroci
lahko naredili sami. Vmes pa seveda ni smelo
manjkati spoznavanja nogometa preko
raznih vaj in igre.
V nedeljo, ko smo izvedli tradicionalni piknik
in druženje s starši, je nogometaše prišel
pozdravit branilec NK Maribor Denis Klinar,
ki je svoje nogometne korake prav tako
začel v Šmartnem. Največ govora je bilo o
derbiju med Mariborom in Olimpijo, saj je bil
odigran zvečer isti dan. Letos smo namesto
licitacije dresov (te so podarili Klemen Bolha, Blaž Kramer, Jasmin
Handanović in Denis Klinar) organizirali tombolo, saj nam je poleg
praktičnih nagrad donatorjev na pomoč z malimi gospodinjskimi
aparati priskočil tudi BSH Hišni aparati Nazarje.
Ob tej priložnosti se moramo ponovno zahvaliti vsem, ki so
nam kakorkoli pomagali pri uresničevanju naših idej. Predvsem
pa zvestim donatorjem, brez katerih Martinko ne bi mogel biti
tako uspešen. Kako naprej? Z isto vnemo in novimi idejami! Že
lanskoletna anketa je organizatorjem dala nekaj iztočnic, letošnji
Martinko Pro kamp pa je potrdil, da smo na pravi poti. Ponosni
smo, da nas nekateri že uvrščajo v najvišjo kategorijo nogometnih
kampov v Sloveniji. Kako se bo kamp razvijal naprej, vam še ne
bomo izdali, vas pa že sedaj vabimo, da se nam pridružite v že
ustaljenem terminu v letu 2021. Upamo, da ste poletni dopust,
počitnice dobro izkoristili, si nabrali novih moči ter energije,
predvsem pa želimo vsem, da ostanete zdravi!

Namen Pro kampa je bil izvedba kakovostnih kratkotrajnih
nogometnih priprav. S pomočjo usposobljenih nogometnih
trenerjev (iz NZS je za izdatno strokovno podlago poskrbel Primož
Jelen) so mladi nogometaši neumorno (vsaj 2-krat na dan) pilili
svoje nogometne veščine in taktiko. Vmes so imeli pod taktirko
priznanega mednarodnega sodnika Mateja Juga strokovno
predavanje o določenih položajih, ki se dogajajo med nogometno
igro. Da je bila izvedba Pro kampa lažja in kakovostnejša, smo
starejše skupine ločili od mlajših. Del treningov so zato starejše
skupine opravile na igriščih v Mozirju. Večina starejših se je
odločila tudi prespati eno noč v NaturAvantura Forest Camping, ki
se nahaja v soteski med Mozirjem in Letušem.
Letos smo poleg že treh ustaljenih ambasadorjev (Nika Omladiča,
Lare Prašnikar, Lane Golob) dodali še zadnjega Šmarčana, ki si
služi nogometni kruh na tujem, v Litvi, in sicer Klemna Bolho, ki
SEPTEMBER, OKTOBER 2020

Organizatorji kampa: Andrej Feldin, Matjaž Podgoršek,
ambasadorka Lana Golob, gost Denis Klinar iz NK Maribor in
Jože Pirečnik

Mladarije
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Kljub čudnim časom, v katerih smo se znašli in za katere se zdi,
da drži škarje in platno v rokah virus, se v Mladinskem centru
Šmartno ob Paki trudimo, da bi kljub omejitvam zagotovili dobro
dogajanje in s tem kraju povrnili utrip, ki je zaznamoval šmarška
pozna poletja zadnjih nekaj let. Zaradi hitro spreminjajoče se
virusne situacije smo bili primorani v kratkem času sestaviti
nov festivalski program, ki vam ga tukaj in zdaj z navdušenjem
predstavljamo.

zgornjesavinjskem narečju skorajda tako poznan kot po svojem
humorju. Popolnoma se razneži ob pogledu na gozdnega jereba
in cvet planike, a naj vas njegova romantična plat ne zavede, saj
je na odru neusmiljen. Menda se včasih ljudje ne morejo odločiti
ali bi ga pretepli ali bi se mu smejali, vendar je do sedaj zmeraj
pretehtalo slednje. Sašo Stare je improvizator, igralec, animator,
moderator, še nekaj na -ator in še kaj. Prihaja iz Kranja in načeloma
velja za dobrega človeka … Razen če je lačen. Zase pravi, da je
egocentrik, katerega največja želja bi bila skočiti nazaj v čas in
spoznati samega sebe, če le ne bi bil tako len, da bi zgradil časovni
stroj. Videli smo ga lahko v mnogo televizijskih oddajah, serijah,
oglasih in na oddelku s sladkarijami v bližnji trgovini.

OTVORITEV POZNOPOLETNEGA FESTIVALA – petek, 28. 8. 2020,
ob 20. uri
AKUSTIČNI KONCERT SKUPINE ČUKI
Brezplačne vstopnice

PRIREDITEV – petek, 18. 9. 2020, ob 19. uri
ANA DREV ZADNJIČ MED RDEČIMI IN MODRIMI KOLIČKI
Brezplačne vstopnice

NEKOLIKO DRUGAČEN, A VSEENO RAZNOLIK
IN KAKOVOSTEN POZNOPOLETNI FESTIVAL
Amadeja Koren, MC Šmartno ob Paki

Po 147-ih nastopih na tekmah svetovnega pokala, po sedmih
svetovnih prvenstvih in troje olimpijskih igrah ter dveh uvrstitvah
na stopničke v svetovnem pokalu se je alpska smučarka Ana Drev
odločila, da je čas za slovo od tekmovanj. Na letošnji Zlati lisici je
uradno pomahala v slovo prijateljicam in tekmicam, novinarjem
in navijačem. 18. septembra pa bo šla zadnjič med rdeče in modre
količke še v svojem domačem kraju. Ne bo ravno smučala, bomo
pa skupaj z njo vijugali od njenih otroških tekem do nastopov na
največjih članskih tekmovanjih. Pričakujemo tudi nekaj njenih
sotekmovalk in ostalih ljudi, ki so jo spremljali na njeni športni
poti. Veliko bo obujanja spominov, izvedeli pa boste tudi, s čim se
Ana Drev ukvarja po koncu športne kariere. Pa tudi rdeči in modri
količki bodo.

Čuki so zvezda stalnica na slovenski glasbeni sceni, ki je
zaznamovala več generacij poslušalcev in katero posluša mlado
in staro. So mojstri različnih glasbenih zvrsti in so nepogrešljiv
del dobre zabave. Ogromno njihovih uspešnic je že skoraj
ponarodelih: Krokodilčki, Ta vlak, Zobar, Rdeča mašna, Črne oči
... Tokrat bomo prisluhnili njihovemu nekoliko bolj umirjenemu
slogu in verjamemo, da nam bodo z vrsto odličnih skladb pričarali
očarljiv večer.

ZAKLJUČEK POZNOPOLETNEGA FESTIVALA – petek, 25. 9. 2020,
ob 20. uri
KONCERT VLADA KRESLINA
Vstopnice: predprodaja 10 € / na dan dogodka 12 €

POZNOPOLETNI KINO – petek, 4. 9. 2020, ob 20. uri
PARAZIT (2019), komična drama
Brezplačne vstopnice
Film je zaradi svoje izvrstne kombinacije črnega humorja in
družbene kritike dobitnik prestižne zlate palme na filmskem
festivalu v Cannesu, prejel pa je tudi 4 oskarje – za najboljši film,
za najboljši tujejezični film, za najboljšega režiserja in za najboljši
izvirni scenarij. Vabimo vas na ogled »komedije brez klovnov
in tragedije brez antagonistov«, kot je film označil sam režiser.
Prvi septembrski petek bo torej čas za nepredvidljivo zgodbo o
konfliktu med tistimi, ki imajo, in tistimi, ki nimajo.
POZNOPOLETNI STAND UP – petek, 11. 9. 2020, ob 20. uri
GAŠPER BERGANT in SAŠO STARE
Vstopnice: predprodaja 8 € / na dan dogodka 10 €
Na poznopoletnem večeru smeha nas bosta do solz nasmejala
priljubljena mlada stand up komika. Gašper Bergant iz Luč je po

Od festivala in hkrati poletja se bomo letos poslovili s koncertom
ene izmed največjih legend slovenske glasbene scene.
Prepoznaven žametni glas Vlada Kreslina in njegova neizmerna
poetičnost že več desetletij ustvarjata posebno glasbeno zgodbo
z razprodanimi koncerti in izjemno množico oboževalcev vseh
starosti. Znameniti Prekmurec bo ta večer odstrl tančico svoje
duše in zaigral na svojo črno kitaro. Vsi skupaj pa bomo lahko z
njim prepevali verze iz dobro poznanih Nekega jutra, ko se zdani,
Če bi midva se kdaj srečala, Tvoje jutro, Dekle moje in drugih.
SEPTEMBER, OKTOBER 2020
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Mladarije

DODATNE INFORMACIJE IN NAPOTKI ZA OBISKOVALCE POZNOPOLETNEGA FESTIVALA
Število obiskovalcev za vsako prireditev je omejeno, zato je
treba za vse prireditve, tudi tiste s prostim vstopom, pridobiti
vstopnice. Vstopnice so na voljo v MC Šmartno ob Paki v
odpiralnem času. Rezervacija je mogoča na telefon 064 167 940
ali prek e-pošte pisarna.mc@gmail.com.
Vse prireditve bodo potekale pod prireditvenim šotorom pri
Mladinskem centru Šmartno ob Paki.
Na prireditve prihajajte zdravi; vedite se odgovorno do drugih
obiskovalcev in sebe.
Upoštevajte zadostno medosebno razdaljo, vsaj 1,5 metra.
Ob vhodu in izhodu na prizorišče si razkužite roke.

S seboj imejte zaščitno masko, ki jo boste nosili ob vstopu in vse
do sedišča. Na sedišču lahko masko snamete. Masko si bo treba
ponovno nadeti ob odhodu s prizorišča in pri uporabi sanitarij.
Na prizorišču bodo sedišča označena in postavljena na razdalji 1,5
metra. Prosimo vas, da sedišč ne prestavljate.
Prosimo vas za strpnost in upoštevanje napotkov zaposlenih na
prireditvi.
Skupaj poskrbimo, da bomo varno in odgovorno uživali na
prireditvah Poznopoletnega festivala 2020!
Tako kot druge javne prireditve je tudi Poznopoletni festival odvisen
od hitro spreminjajoče se epidemiološke slike. Zaradi tega vas
prosimo, da redno spremljate našo spletno stran ter naše objave na
družbenih omrežjih glede izvedbe in poteka prireditev.

Ne sme mimo vas

NAVODILA ZA OBČANE ZA UPORABO ZBIRNEGA
MESTA (ZM) ŠMARTNO OB PAKI
ZM Šmartno ob Paki lahko koristijo le občani občine Šmartno
ob Paki.
Za poslovne subjekte zakonodaja predvideva uporabo
zbirnega centra Velenje.
DELOVNI ČAS: 1. in 3. tretjo soboto od 8. do 12. ure (na
praznični dan zaprto);
DOSTOP: s položnico in osebnim dokumentom in le z
osebnim vozilom (lahko s prikolico);
LOČENO PRIPRAVLJENE ODPADKE ODDATE V ZA TO
PRIPRAVLJENE IN OZNAČENE ZABOJNIKE:
− manjši leseni odpadki (razstavljene omare, mize,
stoli, postelje, leseno vrtno pohištvo, karnise),
− jogiji,
− kovinski odpadki (pomivalna korita, radiatorji,
stojala za perilo, kolesa)
− plastični odpadki (vrtna oprema, igrače),
− veliki gospodinjski aparati (hladilne in klimatske
naprave, TV in radii, monitorji, računalniki, štedilniki,
pralni in pomivalni stroji),
− mali gospodinjski aparati (sesalci, mikserji, sušilci za
lase, sokovniki, mikrovalovne …),
− ostali odpadki (preproge, športni rekviziti).
V ZM JE PREPOVEDANO ODDAJANJE NASLEDNJIH ODPADKOV:
Gradbeni odpadki vseh vrst (tudi keramični umivalniki),
nevarni odpadki (olja, motorna olja, barve, laki, topila,
kisline, baze, škropiva, čistila, kozmetična sredstva,
zdravila, baterije, akumulatorji), avtomobilski deli in
gume, okenski okvirji, ravno steklo, zeleni odrez, mešani
komunalni odpadki, mešana in steklena embalaža, papir.
V času obnove hiše ali stanovanja je potrebno vse nastale
odpadke pripeljati v ZC Velenje.
SEPTEMBER, OKTOBER 2020

AKCIJA ZBIRANJA NEVARNIH ODPADKOV BO TUDI V
SEPTEMBRU: 7. 9. 2020, 17–18h, pri pokopališču Šmartno ob Paki
BREZPLAČNO NAROČILO ODVOZA KOSOVNIH ODPADKOV
do 2m³ z naročilnico, ki jo lahko oddate do 30. 10. 2020, obrazec
objavljen na spletni strani:
http://www.pup-saubermacher.si/files/file/
NAROILOODVOZAKOSOVNIHODPADKOV2020hie_1.pdf
ZBIRNI CENTER VELENJE: sprejem odpadkov, ki so navedeni v
brošuri na strani 6/7 oz. spletni strani
http://www.pup-saubermacher.si/files/file/PRAVILNO_
RAVNANJE_brosura_PUP_2020_PRAVAzanaspletMALA.pdf

ZBIRNI CENTER

VELENJE ob
Škalskem jezeru:
vstop s položnico
in osebnim
dokumentom

DELOVNI ČAS

OD APRILA DO KONCA SEPTEMBRA
od ponedeljka do petka do 8. do 18.
ure, v soboto od 8. do 12. ure,
dan pred praznikom odprto do 14. ure,
ob nedeljah in praznikih zaprto.
OD OKTOBRA DO KONCA MARCA
od ponedeljka do petka do 8. do 17.
ure, v soboto od 8. do 12. ure,
dan pred praznikom odprto do 14. ure,
ob nedeljah in praznikih zaprto.

Ne sme mimo vas
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PRIKLOPLJENI NA
POZITIVNO ENERGIJO
Verjamemo v svetlo energetsko prihodnost. Kot največji
slovenski proizvajalec in prodajalec električne energije
iz lastnih, domačih virov s pozitivnostjo sprejemamo
odgovornost trajnostnega energetskega prehoda v
Sloveniji. Naše elektrarne že zdaj proizvedejo več kot
tri četrtine vse električne energije iz obnovljivih virov.
Kot osrednji steber slovenskega elektroenergetskega
sistema zagotavljamo stabilno in zanesljivo oskrbo. Naše
delovanje in razvoj temeljita na načelu odgovornosti
do okolja in družbe. Z izkušnjami in znanjem več kot
tri tisoč strokovnjakov v skupini HSE odpiramo nove
razvojne priložnosti, ob stalnem nadgrajevanju strateških
partnerstev tako doma kot v tujini pa utiramo pot v
zanesljivo prihodnost proizvodnje električne energije.

www.hse.si

SEPTEMBER, OKTOBER 2020
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INTERVJU S TINO ZACIRKOVNIK
Amadeja Koren

Tina Zacirkovnik iz Gavc je pred šestimi leti zapustila Slovenijo in
našla dom v Kanadi. Po poklicu je notranja oblikovalka, ki se je pred
kratkim podala na samostojno poklicno pot.

kuhinje sveta. Sicer pa bi, razen CN stolpa, ki je glavna atrakcija in
ponuja najlepše poglede na mesto, preskočila glavne znamenitosti
in namesto tega raje predlagala izlet s kanuji po okoliških jezerih.
Na takšen način bi bilo spoznavanje Kanade prav gotovo najbolj
avtentično. Šotor in pa sprej za zaščito pred medvedom so tukaj
obvezna oprema!
Naj ti povem, da bi zaščito pred medvedom občasno
potrebovali tudi v Šmartnem, saj se je pred nekaj časa po
okoliških gozdovih menda klatil mlad kosmatinec. Kako pa
sicer vidi največje mesto Kanade dekle iz majhne Slovenije in
še manjšega Šmartnega?
V Sloveniji sem živela v Šmartnem ob Paki in kasneje v Ljubljani,
ki je pri nas največje mesto. Po nekaj letih bivanja v Torontu sem
se že navadila na življenjski slog, ki ga ponuja metropola. A lahko
rečem, da se vsakdanjik v Ljubljani nikakor ne more primerjati z
življenjem v Torontu. Življenje v tujini odpre veliko novih širin, na
dom in svet dobiš popolnoma drugačen pogled. Zaradi potovanj
sem tudi sama postala veliko bolj odprta do drugih. Zanimajo me
zgodbe ljudi in preprosto fascinantno je, kaj vse se dogaja zunaj
meja Slovenije.
Ko že ravno primerjaš Ljubljano in Toronto, me zanima, katere
glavne razlike v načinu življenja pri nas in v Kanadi si opazila
sama.

Ko se potovanje okoli sveta konča v Kanadi ... Nam lahko
poveš kaj več o tem?
Nad potovanji sem bila navdušena že od malega, prava priložnost
pa se je pokazala šele po končanem študiju, ko sem se odločila,
da si vzamem leto dni za potovanje okoli sveta. Kanada je bila
na mojem seznamu kot prva od držav, ki sem jo želela obiskati,
predvsem zaradi opevane lepote in da bi obiskala znance v Torontu.
Tam sem ostala mesec dni, moja pot
pa se je nato nadaljevala v Azijo in
na Novo Zelandijo. Vedela sem, da
se želim vrniti nazaj v Kanado, zato
sem se prijavila za enoletni delovni
vizum, ki je bil tudi moja vstopnica
za selitev »čez lužo«.
Zakaj ravno Kanada oz. Toronto?
Zdi se, da se tam res dobro počutiš,
je tako?
Res je. Kamorkoli sem do sedaj
potovala, sem se počutila kot tujec,
v Kanadi pa tega občutka nimam.
Tukaj se počutim kot doma. Toronto
je izjemno energično mesto, znano
po sožitju različnih kultur in je
pravzaprav svet v malem. Všeč mi je,
kako sprejemajo prav vse ljudi, vse
kulture in rase.
Če bi se najavila na obisk, kam bi
me najprej peljala?
Nedvomno na kulinarični izlet po
mestu, saj se zaradi prebivalcev
Toronta, ki imajo svoje korenine po
vsem svetu, tukaj najdejo skoraj vse
SEPTEMBER, OKTOBER 2020

Tako kot je značilno za vsa večja mesta, je tudi življenjski tempo
tukaj hitrejši. Vse poteka tako hitro. Zdaj tudi razumem vse te
navade, da ljudje nikoli ne kuhajo doma, saj je res težko usklajevati
delo in prosti čas. Nekaj, kar v Sloveniji ni ravno navada in upam,
da tako tudi ostane. Ena izmed večjih prednosti Kanade pa so
možnosti za uspeh, ki so neskončne. Preprosto ni omejitev – edina
omejitev je osebna ambicija. In pa ljudje so veliko bolj odprti in
brez predsodkov.
Je torej lahko spoznati novo
družbo in se »vklopiti«? Kako v
Kanadi gledajo na tujce?
Pravih Torontčanov, ki so se v mestu
rodili in ki tu živijo že vse življenje,
je bolj malo. Tukaj smo večinoma
vsi priseljenci, zato velike razlike
med domačini in priseljenci ni.
Mislim, da je največja slabost velikih
mest odtujenost ljudi. Vsi so zelo
osredotočeni nase, na svoje cilje,
svoje uspehe. Ljudje so na prvi
pogled prijazni, ampak navadiš se,
da so opravičila in druge bontonske
stalnice bolj refleks kot pa nekaj,
izrečeno z namenom. Navezovanje
pristnih stikov tako zahteva veliko
več časa in potrpljenja.
Omenila si znance, ki si jih
obiskala na prvem potovanju v
Kanado. Kaj pa drugi Slovenci? Si
jih spoznala še kaj več?
Slovenska skupnost v Torontu je
precej velika, spoznala sem že
veliko mladih, ki pridejo v Kanado s
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podobno delovno vizo, kot sem jo imela jaz. Tukaj ostanejo leto
dni, potem pa se vrnejo domov. Kar nekaj pa se jih odloči tudi
ostati, če jim uspe podaljšati vize, kar je pogosto največji faktor
pri odločitvi. Organizirana so tudi razna srečanja, poleti je zelo
priljubljen »Pečenkafest« v slovenskem parku, ki je z domačo
glasbo tipična verzija slovenske gasilske veselice.
V Ljubljani si na Fakulteti za dizajn študirala notranjo opremo.
Od kod izvira tvoje zanimanje za dizajn, oblikovanje?
Že od malih nog sem bolj kreativnega duha. Svoj poklic sem si
nekako izbrala že v osnovni šoli, ko sem se vpisala na Srednjo
šolo za oblikovanje in fotografijo v Ljubljani. Od tam je bila
izbira fakultete precej enostavna. Študij notranje opreme je
združil mojo ljubezen do arhitekture
in oblikovanja in tako izoblikoval mojo
bodočo poklicno pot.
Kako si dobila prvo službo? Je bilo to
že v Kanadi? Je bilo iskanje službe v
tujini kaj težje kot v Sloveniji?
Prvo službo v Kanadi sem dobila preko
zaposlovalne agencije, ti so me potem
povezali s podjetjem in se dogovorili za
razgovor. Vse skupaj se je odvijalo zelo
hitro, tako da sem službo dobila v dobrih
dveh tednih po selitvi. To je bila tudi
moja prva prava služba. V primerjavi
s slovenskimi delodajalci se v Kanadi
ne obremenjujejo toliko z izobrazbo
posameznika, kot se osredotočajo
na njegove izkušnje in predvsem
pripravljenost na delo. V Sloveniji sem
poskusila najti delo v arhitekturnih
vodah, vendar neuspešno. Tukaj dela
samega ni težko najti, če si le pripravljen
vložiti trud.
Je delo potekalo tako, kot si si
predstavljala? Kaj je bil zate največji
izziv?
Službo sem dobila v priznanem
arhitekturnem biroju, kjer sem
imela priložnost delati na projektih
svetovnega merila in sem si pridobila
potrebne izkušnje kot notranja
oblikovalka. Seveda se je bilo treba
prilagoditi uporabi tujega jezika in multikulturnemu okolju, kar
je bil verjetno največji izziv. Samo delo je bilo zelo kreativno,
nekaj čisto novega. Imela sem tudi priložnost službeno potovati,
saj je večina mojih projektov tekla v sosednjih ZDA, kar je bila od
nekdaj moja želja. Sicer gre za precej zahtevno in stresno okolje,
mi je bilo pa zelo všeč, da spoštujejo trud in zanos, zaradi česar
ti dajo tudi priložnost, da se izkažeš. V tujini se trud zelo hitro
poplača.
Kaj trenutno počneš? Je selitev »čez lužo« vplivala na tvojo
kariero?
Toronto kot velemesto ponuja nekaj za vsakogar, tukaj je večje
povpraševanje po službah, več delovnih mest in tako odlično
izhodišče za gradnjo kariere. Po petih letih dela v arhitekturnem
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biroju in marketinški agenciji, sem se odločila slediti svojim
sanjam in se pred kratkem podala na svojo podjetniško pot. Delo
notranje oblikovalke sem zamenjala za bolj umetniško delo –
izdelavo dekorja. Še vedno se lotim kakšne prenove interierja, le
da se sedaj bolj osredotočam na ročno izdelan dekor. V preteklih
letih sem si v Kanadi pridobila neprecenljive izkušnje, nekaj, za kar
v Sloveniji ne bi imela niti priložnosti. Predvsem zaradi majhnosti
države in pa samega obsega dela. Lahko rečem, da mi je življenje
v tujini prineslo višjo samozavest in vztrajnost – faktorja, ki sta
ključna za poslovni uspeh.
Čestitam ti za pogum in izpolnjene sanje! Kako pa je s prostim
časom? Koliko ti ga ostane in kaj takrat najraje počneš?
Ko sem imela redno službo, je bilo zaradi
daljšega delovnika in dolge vožnje
prostega časa zelo malo. Sedaj je drugače,
ko si čas razpolagam sama. Poletna
sezona je tukaj kratka, zato so predvsem
vikendi tisti, ki jih po navadi preživim v
naravi na taborjenju, raziskujem mesto
s kolesom ali pa se lotim igre tenisa.
Dan pa začnem z jutranjo jogo ali pa
s sproščujočim dolgim sprehodom ob
jezeru Ontario.
Pa pogrešaš kaj domači kraj? Kako
pogosto se vračaš?
Seveda. Vrnem se vsako leto, odvisno
koliko dopušča čas. Pogrešam domačo
kuho in naravno bogastvo, predvsem
planine. Vsakič, ko sem doma, izkoristim
kakšen dan za izlet v gore. Me pa vsako
leto pridejo v Kanado obiskat tudi
družina in prijatelji.
Se je tvoj pogled na Šmartno ob Paki
v teh šestih letih življenja v tujini kaj
spremenil?
Dom je še vedno dom in bo to tudi ostal,
sem ga pa zaradi tujine začela tudi veliko
bolj ceniti. Všeč mi je, da življenje doma
teče bolj umirjeno in počasi. Da ni večjih
sprememb, kadar se vrnem. Samo novi
obrazi. Šmartno bo vedno kraj, kamor se
bom rada vračala.
Si v tem času že morda pomislila, da bi
se vrnila za vedno? Kakšni so tvoji načrti za prihodnost?
Ne predstavljam si, da bi se preselila nazaj v Slovenijo. Naša država
ni dovolj perspektivna, da bi me privabila nazaj. Vsaj ne za zdaj. V
Torontu sem se ustalila, tukaj imam stanovanje, tukaj delam in
se inspiriram. Všeč mi je, kar država ponuja. S cilji za prihodnost
se ne želim omejevati, si pa želim na svoj seznam želja dodati še
več potovanj. Sicer pa mi trenutno moje življenje ustreza takšno,
kot je.
Tina, iskrena hvala, da si z nami delila del svoje zanimive
življenjske zgodbe. Želim ti veliko uspeha na tvoji poslovni
poti in srečo na vsakem koraku.
Pozdrav v Kanado!
SEPTEMBER, OKTOBER 2020
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BILA JE TIŠLERJEVA LIPA
Tatjana Vidmar

V slovarju slovenskega knjižnega jezika je drevo lesnata rastlina z
deblom in vejami.
Drevesa so naši sopotniki na vsakem koraku, ob številnih
priložnostih … So tako vseprisotna v naših življenjih, da preprosto
postanejo del nas. Dajejo nam zavetje pred dežjem in senco pred
soncem. So kraj za prve zmenke. Od poletja pa vse do jeseni nas
bogato obdarjajo s slastnimi plodovi. Spomladi jih opazujemo,
kako se oblačijo v zeleno, poleti občudujemo njihove bogate
krošnje, jeseni se odenejo v zlato-rdeče-oranžne barve. Pozimi
prenašajo veje težo snega in mraza. Šele takrat lahko vidimo in
opazujemo skeleta dreves.
Vse do zadnje avgustovske srede je veduto Rečice ob Paki krasila
in zaznamovala Tišlerjeva lipa, ki je dočakala častitljivo starost,
med 250 in 300 leti. Zagotovo je bila to najstarejša krajanka
kraja ob spodnjem toku reke Pake. Njeno mogočnost so poznale
številne generacije Šmarčanov. Pravzaprav je bila najbolj znano
drevo Šmartnega in tudi Rečice. Le zakaj sta se Perun (v slovanski
mitologiji bog strele in groma) in Stribog (bog vetrov) odločila, da
pokončata Tišlerjevo lipo, ne bomo izvedeli nikoli. Morda se jima
je zdela preveč ošabna ali pa sta hotela ljudi opomniti o nesluteni
moči narave.
Lipa ima kot vsako drevo pomemben pomen in izročilo.
Pogosto jih srečamo kot osamelce na podeželju. Morda so se
tudi zato sredi 19. stoletja moji predniki odločili in postavili ob
lipi mogočno domovanje. Iz tednika Slovenski gospodar (bil je
katoliško in konservativno usmerjen in namenjen za štajersko
podeželje), ki je izhajal med leti 1867 in 1941 izvemo, da se je pri
Tišlerjevi lipi in gostilni dogajalo bogato družbeno in družabno
življenje. To dokazujejo tudi številne fotografije, ki jih hranim v
svojem foto arhivu. Pod lipo je pogosto sedel tudi znani slovenski
pisatelj, prevajalec in učitelj Oskar Hudales, ki je prišel v Šmartno
ob Paki službovat leta 1928. Lipa je bila nema priča prve in druge
svetovne vojne. Po prvi svetovni vojni je sprejela v svoj objem
kar tri Goričnikove brate – Franca, Jožeta in Mirka, ki je bil nato še
Maistrov borec in prvi predsednik Ljudskega odbora v Šmartnem
ob Paki. Vsi so se živi in zdravi vrnili domov.
Ob koncu druge vojne so mimo nje, lipe, proti severu bežali
Nemci, četniki, ustaši in domači izdajalci. Do leta 1947 je bila pri
Tišlerjevih gostilna in nato do začetka osemdesetih 20. stoletja še
»tišlerija« in krojaštvo.
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Lipa je bila moja sopotnica, prijateljica in zaveznica vse od moje
rane mladosti. Koliko smo se otroci pod njo igrali, skrivali in počeli
neumnosti, ve le ona. S pomočjo njenih vej, ki so segale do tal,
smo Hudi potok dobesedno kar preskočili. Le zakaj bi hodili do
Fojanove vile čez most, če smo lahko do nje prišli hitreje preko
vej? Sredi devetdesetih se je stara gospa pričela obnašati zelo
čudno. Veje, ki so nekoč segale do tal, so nenadoma izginile. Z
vrha so pričele odpadati velike veje in vse skupaj je za mimoidoče
postalo precej nevarno. Še danes je živ spomin, kako smo stali
pod njo in modrovali, da jo bo potrebno požagati, ker se očitno
suši in je z njo konec. Pa nas je gospa ukanila. Očitno je slišala
naša razmišljanja in se odločila, da se ne da. In se je ponovno
razcvetela. Od takrat verjamem, da drevesa slišijo in čutijo. Pa naj
se sliši še tako čudno.
Prav letos smo pod lipo postavili kamnito mizo in klop. Tako so
pod njo zopet posedali številni sprehajalci.
Prišla je noč, ko je Tišlerjeva lipa preprosto padla, del nje na
hišo in del na potok. Hkrati pa je pokazala tudi veličino korenin.
Prizor, ki smo ga lahko videli naslednji dan, je bil nadvse podoben
televizijskim prizorom ob prikazu naravnih katastrof. Narava je
izstavila svoj račun. Ko sem prišla v četrtek malo po šesti zjutraj
na Pako in videla vso razdejanje, je bila moja prva misel, tu bo
kmalu stala nova lipa. In nato tiho opazovala padlo drevo. Prvič
sem pravzaprav videla njen vrh, ki je ležal na tleh, od blizu videla
njene mogočne veje in nenazadnje njene korenine. Praznina, ki
je nastala, je bila neslutena. Kot bi iz življenja odšel nekdo, ki ga
poznam vse svoje življenje, nekdo ki je bil del mene.

Iz šmarške fare

NEKAJ MISLI K NEKATERIM GODOVOM V
SEPTEMBRU IN OKTOBRU, O SVETNIKU
MESECA TER OBVESTILA
Ivan Napret, dekan

Pozdravljene, bralke in bralci ŠOP-a. Vstopamo v čas jesenskih
mesecev septembra in oktobra. Dnevi se krajšajo, temperature
so nižje in dnevi so za mnoge prijetnejši, pobirajo se sadovi leta z
vrtov, njiv, sadovnjakov, vinogradov. V duhovnem oziru sta meseca
september in oktober povezana s pomembnimi svetniki, zavetniki
številnih mest, cerkva, mnogim dani za vzornike in priprošnjike pri
Bogu. Ustavimo se ob nekaterih.
5. september, god sv. Matere Terezije
27. avgusta je bilo 110 let od njenega rojstva v Skopju v Makedoniji
in 5. septembra bo 23 let od njene smrti v Kalkuti v Indiji. Svoje
življenje je posvetila revnim, bolnim, najbolj ubogim na svetu.
Prejela je Nobelovo nagrado za mir. Slovenijo je obiskala leta 1974,
ko so začeli zbirati pričevanja o skopsko-prizrenskem škofu Janezu
Gnidovcu. Tedaj je o tem svetniškem škofu povedala: »Ko sem
odhajala v misijone, me je blagoslovil in dejal: 'Dajte Jezusu vse.
Samo zanj živite, bodite samo njegova, samo njega ljubite, samo
zanj se žrtvujte. Naj vam bo Jezus vse v vašem življenju'.« Drugič je
obiskala Ljubljano na povabilo nadškofa Alojzija Šuštarja 30. junija
1980. 17. julija 1987 pa so se v slovenskem glavnem mestu (na
Ježici) naselile tudi njene sestre, misijonarke ljubezni.
8. september, Marijino rojstvo (mala maša)
Ta dan molimo: Ob tvojem rojstvu veseli vsa zemlja se in te slavi,
izbrana si izmed žena iz roda kralja Davida. Po tebi zemeljski je
rod dobil pravico do nebes, dosegli spravo z Bogom smo, mir,
odpuščanje božje. Rojstva božje Matere vsa Cerkev zdaj se veseli,
slavimo Troedinega, na vekomaj mu dajmo čast. Vsem, ki ta dan
godujete, izrekam moje čestitke.
14. september, praznik povišanja svetega Križa
Kjerkoli je križ postavljen, kjerkoli stoji, visi, govori o tistem, ki nas
je po križu odrešil in nas učil ljubiti, odpuščati. Radi obiščimo sveti
Križ nad Belimi Vodami in Goro Oljko, ki sta cerkvi Svetega Križa.
15. september, Žalostna Mati Božja
Z godom Žalostne Matere Božje se spominjamo Marijinih bolečin
ob Jezusovem trpljenju, križanju. Pod križem je postala za nas
duhovna mati, saj je Jezus rekel svojemu učencu: »Glej tvoja mati.«
24. september, blaženi škof Anton Martin Slomšek
Škofa Slomška uvrščamo med največje Slovence. Postal je
glavni zavetnik celjske in mariborske škofije, zavetnik učiteljev,
katehetov, kmetov. 19. 9. mineva že 21 let, ko ga je papež Janez
Pavel II. na Betnavi pri Mariboru razglasil za blaženega. Slomškov
god je vabilo vsem: spoznavajmo Slomškova dela, podajmo se
na romarsko pot in obiskujmo kraje, kjer je deloval, prepevajmo
njegove pesmi.
Oktober obhajamo v cerkvi kot mesec rožnega venca in
verujemo,da nam Bog po Marijini priprošnji blagoslavlja naše
delo, povezuje družine med seboj in tudi v težkih trenutkih bdi
nad nami in nas podpira. Hvala vsem, ki ste v »rožah« venca in ga
molite.
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4. oktober, sv. Frančišek Asiški
Sveti Frančišek je imel in še ima pomembno mesto med svetniki.
Čeprav je od njegove smrti že skoraj 800 let. Njegov zgled je
aktualen tudi danes. Človek, ki ne ohranja božjega stvarstva,
ki išče srečo samo v bogastvu in čim višjem standardu, kar pa
ga ne more osrečiti. Človek je srečen, če hoče biti glasnik miru
in ljubezni. Veseli smo, da imamo papeža s tem imenom. Dobri
Bog, daj vsem, ki nosijo njegovo ime, Frančiškovega duha in po
Frančiškovi priprošnji srečo, močno vero, blagoslov.
22. oktober, sveti Janez Pavel II., papež
27. aprila 2014 je bil razglašen za svetnika. Dvakrat je obiskal
Slovenijo – pri mnogih so še živi spomini. Ob njegovem godu s
hvaležnostjo mislimo nanj in se mu priporočamo. Sveti Janez
Pavel II., prosi za nas.

Svetnik meseca
24. oktober, sv. Anton Marija Claret (1807–1870), škof in ustanovitelj
misijonske družbe
Anton Marija Claret je bil največja osebnost Cerkve v Španiji
v 19. stoletju. Rodil se je 23. decembra 1807 v mestu Sallento v
španski pokrajini Kataloniji kot peti od enajstih otrok staršem, ki
so imeli tkalsko obrt. Skupaj z drugimi brati in sestrami je moral
pomagati v očetovem podjetju. A v podjetju ni ostal, odločil se
je in odšel v bogoslovje. Ko mu je bilo osemindvajset let je bil
posvečen v duhovnika. Nekaj časa je deloval v domačem kraju.
Takrat je bilo v Španiji dovolj duhovnikov, zato je odšel v Rim
in bil na razpolago kongregaciji za širjenje vere kot misijonar.
Vstopil je k jezuitom, ki pa so mu zaradi bolezni svetovali, naj se
vrne v Španijo. Katalonijo je spet pokristjanil, misijonaril je tudi na
Kanarskih otokih. V španskem mestu Vigo je ustanovil semenišče
za misijonsko družbo Sinov brezmadežnega Srca Marijinega. Ta
družba naj bi po svetu vršila podobno apostolsko poslanstvo,
kot ga je on. Sledilo je presenečenje, saj je bil iz Rima imenoval za
nadškofa v mestu Santiago de Cuba. Tam si je prizadeval vzgojiti
dobre duhovnike, a žal si je nakopal tudi sovražnike med bogataši,
ki so ga celo hoteli spraviti s poti. V tem zanj težkem času je dobil
pismo kraljice Izabele II., naj nemudoma pride v Madrid, da bo
njen duhovni voditelj in vzgojitelj njene hčerke. Papež Pij IX. mu
je dovolil, vendar je Anton Marija Claret še tri leta vodil nadškofijo
na Kubi, dokler niso imenovali naslednika. Zadnjih deset let
svojega življenja je bil Anton Marija Claret v službi na španskem
dvoru. V tem času je s posebno ljubeznijo skrbel tudi za svoj red,
misijonsko družbo Sinov brezmadežnega srca Marijinega, ki se
po njem imenujejo klarentinci. Ko je leta 1869 v Španiji izbruhnila
revolucija, je s kraljevo družino zbežal v Francijo. Težko bolan se je
moral zateči v cistercijanski samostan Fonfroid, kjer je 24. oktobra
1870 sklenil svoje bogato življenje. Papež Pij XII. ga je leta 1950
razglasil za svetnika. Med najbolj znane klarentince pri nas spada
g. Branko Cestnik, ki je župnik na Frankolovem.

Obvestila

− 1. septembra bo potekal vpis v prvi razred veroučne šole, po
končanem srečanju v šoli ali ob l7.00 v prostorih župnišča.

− 5. septembra na god svete Matere Terezije vabljeni vsi ostareli,
bolni k sveti maši ob 10.00, ki bo v župnijski cerkvi. Med sveto
mašo bo mogoče prejeti tudi zakrament svetega bolniškega
maziljenja. Naprošeni vozniki za prevoz in vsi sodelavci. Hvala.

SEPTEMBER, OKTOBER 2020

18

Križ-kraž

Rešitve pošljite do 15. 10. 2020 na naslov MC Šmartno ob Paki, Šmartno ob Paki 13, 3327 Šmartno ob Paki. Nagrajenec prejšnje križanke
je Jure Goličnik, Gorenje 1 c, 3327 Šmartno ob Paki in prejme 2 vstopnici za koncert Vlada Kreslina. Prosimo, da nagrado prevzame
v Mladinskem centru Šmartno ob Paki. Čestitamo!
Med ljudmi

ZAHVALA OB IZGUBI DRAGE MARTE ŽERDIN
KATIČ IZ ŠMARTNEGA OB PAKI
Ob izgubi drage žene, mame, tašče in babice Marte Žerdin Katič
iz Šmartnega ob Paki se srčno zahvaljujemo vsem, ki ste bili z
nami v teh najtežjih trenutkih življenja. Naše hvaležne misli naj
dosežejo vse, ki ste jo tako številčno še zadnjič obiskali v šmarški
poslovilni vežici ter jo tako množično pospremili na poslednjo
pot do grude šmarškega pokopališča. Hvala duhovniku gospodu
Ivanu Napretu za čutno opravljen obred slovesa ter kolektivu
Pogrebne službe Tišina iz Velenja. Iskrena hvala vsem, ki ste
velikodušno darovali za svete maše in cerkvene potrebe.
Posebno zahvalo izrekamo gasilcem Prostovoljnega
gasilskega društva Šmartno ob Paki, planincem Planinskega
društva Šmartno ob Paki, nekdanjim sodelavcem iz Osnovne
šole bratov Letonja Šmartno ob Paki, Društvu upokojencev
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Šmartno ob Paki, Občini Šmartno ob Paki in vsem, ki ste jo v
velikem številu častno pospremili k zadnjemu počitku. Iskrena
hvala cerkvenemu mešanemu pevskemu zboru za prelepo
izvedbo pesmi ter gospe Zdenki Kolenc in nečakinji Maristeli
Skandali za ganljive besede slovesa. Posebno zahvalo izrekamo
sosedu Dejanu Vodovniku za pozorno in brezhibno organizacijo
pogreba. Prav tako se zahvaljujemo okrepčevalnici Malus za
pogostitev na sedmini.
Hvala za izrečene besede in misli vseh, ki ste nam stisnili roke in
bili z nami, ostali boste vedno v naših srcih. Verjamemo, da bodo
spomini nanjo, na njeno življenje in delo ostali živi in večni. Bili
ste nam v veliko pomoč in oporo v tem težkem obdobju. Vsem
res iskrena hvala.
Žalujoči: vsi njeni, ki jo bomo neizmerno pogrešali

Ne sme mimo vas
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NAPOVEDNIK DOGODKOV

september, oktober 2020
OBVESTILO
Izvedba vseh dogodkov je zaradi hitro spreminjajoče se epidemiološke slike odvisna od morebitnih dodatnih ukrepov in navodil
NIJZ. Glede na to bralce naprošamo, da spremljajo aktualne informacije organizatorjev v zvezi z izvedbo ali odpovedjo dogodkov.
Vsak ponedeljek
16:00, dvorana Marof
Plesni trening Cici (3–5 let), M-Dance studio
17:00, dvorana Marof
Plesni trening Šmartno 2 (5.–9. razred),
M-Dance studio
18:00, dvorana Marof
Plesni trening Šmartno 2 (1.–4. razred),
M-Dance studio

SEPTEMBER
Petek, 4. september,
20:00, prireditveni šotor pri MC Šmartno
ob Paki
Poznopoletni kino: Parazit (brez vstopnine;
obvezen prevzem brezplačnih vstopnic),
MC Šmartno ob Paki

19:30, Hiša mladih – galerija Dile
Vadba taqime (od oktobra dalje)

Sobota, 5. september,
10:00, športni park Šmartno ob Paki
Nogometna tekma NK Šmartno 1928 : ND
Polzela Top (U-11), ŠD Šmartno ob Paki

Vsak torek
17:00, Marof – dvorana Podstrešje
Joga (začetna skupina) (od 22. 9. dalje)

14:30, športni park Šmartno ob Paki
Nogometna tekma NK Šmartno 1928 :
Nafta 1903 (U-17), ŠD Šmartno ob Paki

18:00, dvorana Marof
Vadba IziFit

16:30, športni park Šmartno ob Paki
Nogometna tekma NK Šmartno 1928 :
Nafta 1903 (U-19), ŠD Šmartno ob Paki

18:45, Marof – dvorana Podstrešje
Joga (nadaljevalna skupina) (od 22. 9. dalje)
Vsak četrtek
18:00, dvorana Marof
Koronarna vadba (od oktobra dalje)
19:00, Marof – dvorana Podstrešje
Vadba iziFit

AVGUST
Četrtek, 27. avgust,
10:00–13:00, dvorana Marof
Delavnica LEGO robotike za otroke, več
informacij na www.mcsmartnoobpaki.si.
Prijave na www.maliustvarjalci.si, cena: 15
€. MC Šmartno ob Paki

Nedelja, 6. september,
16:30, športni park Šmartno ob Paki
Nogometna tekma NK Šmartno 1928 : NK
BRDA (člani), ŠD Šmartno ob Paki
Ponedeljek, 7. september,
19:00, Hiša mladih – sejna soba
Svetniška pisarna Liste za napredek občine
Petek, 11. september,
16:00, športni park Šmartno ob Paki
Nogometna tekma NK Šmartno 1928 : NK
Brežice 1919 (U-15), ŠD Šmartno ob Paki
20:00, prireditveni šotor pri MC Šmartno
ob Paki
Stand up: Gašper Bergant in Sašo Stare
(vstopnice: 8 € v predprodaji/10 € na dan
dogodka), MC Šmartno ob Paki

10:00, športni park Šmartno ob Paki
Nogometna tekma NK Šmartno 1928 : NK
Žalec B (U-11), ŠD Šmartno ob Paki
14:00, športni park Šmartno ob Paki
Nogometna tekma NK Šmartno 1928 : NK
Kety Emmi Bistrica (U-17), ŠD Šmartno ob
Paki
16:00, športni park Šmartno ob Paki
Nogometna tekma NK Šmartno 1928 : NK
Kety Emmi Bistrica (U-19), ŠD Šmartno ob
Paki
Petek, 25. september,
16:00, športni park Šmartno ob Paki
Nogometna tekma NK Šmartno 1928 : NK
Celje (U-15), ŠD Šmartno ob Paki
20:00, prireditveni šotor pri MC Šmartno
ob Paki
Zaključek Poznopoletnega festivala;
koncert Vlada Kreslina (vstopnice: 10 €
v predprodaji/12 € na dan dogodka), MC
Šmartno ob Paki
Sobota, 26. september,
10:00, športni park Šmartno ob Paki
Nogometna tekma NK Šmartno 1928 gosti
turnir (U-9), ŠD Šmartno ob Paki
Nedelja, 27. september,
15:00, športni park Šmartno ob Paki
Nogometna tekma NK Šmartno 1928 : NK
Brežice 1919 A (U-13), ŠD Šmartno ob Paki
16:00, športni park Šmartno ob Paki
Nogometna tekma NK Šmartno 1928 : NK
Fužinar Vzajemci (Člani), ŠD Šmartno ob
Paki

OKTOBER

Petek, 28. avgust,
10:00–12:00, dvorana Marof ali pod
kozolcem
Ustvarjalna delavnica in družabne igre za
otroke, MC Šmartno ob Paki

Nedelja, 13. september,
10:00, športni park Šmartno ob Paki
Nogometna tekma NK Šmartno 1928 : NK
Dravinja A (U-13), ŠD Šmartno ob Paki

Ponedeljek, 5. oktober,
19:00, Hiša mladih – sejna soba
Svetniška pisarna Liste za napredek občine

16:00, športni park Šmartno ob Paki
Nogometna tekma NK Šmartno 1928 : NK
Šampion Celje (U-15), ŠD Šmartno ob Paki

Ponedeljek, 14. september,
19:00, Hiša mladih – sejna soba
Svetniška pisarna SD

Ponedeljek, 12. oktober,
19:00, Hiša mladih – sejna soba
Svetniška pisarna SD

20:00, prireditveni šotor pri MC Šmartno
ob Paki
Otvoritev Poznopoletnega festivala 2020;
koncert skupine Čuki (brez vstopnine;
obvezen prevzem brezplačnih vstopnic),
MC Šmartno ob Paki

Sreda, 16. september,
16:00, športni park Šmartno ob Paki
Nogometna tekma NK Šmartno 1928 : NK
Nafta 1903 Lendava (člani), ŠD Šmartno ob
Paki

Sobota, 17. oktober,
9:00–12:00, parkirišče pred supermarketom
Mercator
Kmečka tržnica, MC Šmartno ob Paki

Nedelja, 30. avgust,
10:00, športni park Šmartno ob Paki
Nogometna tekma NK Šmartno 1928 : NK
Posavje Krško (U-13), ŠD Šmartno ob Paki

Petek, 18. september,
19:00, prireditveni šotor pri MC Šmartno
ob Paki
Prireditev Ana Drev zadnjič med rdečimi
in modrimi količki (brez vstopnine;
obvezen prevzem brezplačnih vstopnic),
MC Šmartno ob Paki
Sobota, 19. september,
8:00–12:00, parkirišče pred supermarketom
Mercator
Kmečka tržnica, MC Šmartno ob Paki

11:00, terasa pred klubskim prostorom v
Hiši mladih in dvorana Marof
Motomartinovanje s potopisnim
predavanjem (11:00–17:00 druženje
motoristov, 17:00 potopisno predavanje
Maroko), MK Packenstein
Sobota, 31. oktober,
10:00, pri Lovskem domu v Skornem
Spominsko srečanje, Krajevna organizacija
ZB Šmartno ob Paki

