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Oblika logotipa naslovnice: Mateja Krušlin
Avtor fotografije na naslovnici: Andraž Centrih
Prelom in tisk: Diling d.o.o., avgust 2021
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.
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Vsaka jesen prinaša nov začetek
Ni zrasla samo v zidovih s povečano telovadnico in novo kuhinjo
ter v učilnicah z novim prizidkom, ni se le posodobila s sončno
elektrarno na strehi in digitalizacijo pouka in poslovanja, zrasla
je tudi iz osem v devet razredov, iz 297 na 340 učenk in učencev
(letošnjo jesen pričenja na naši šoli največ učencev v vsej njeni
novejši zgodovini), pridobila je čisto svoj vrtec Sonček, ki je že
12. leto njen neprecenljivi del, ohranila je svojo tradicijo prijazne,
zdrave in urejene šole, oplemenitila se je s prepoznavnimi
projekti, s katerimi razvijamo ustvarjalnost, srčnost, odprtost
za dobro in sočutje tako šolarjev kot zaposlenih, zavezala se je
kvalitetnemu izvajanju svojega osnovnega poslanstva, ki je
vzgoja in izobraževanje šmarške mladeži.

Ljudje, ki smo že od nekdaj povezani z naravo – v preteklosti je
naravni cikel od pomladi, ki je naznanjala novo življenje, preko
bujnega poletja in bogate jeseni in mimo zimskega počitka
dosti bolj uravnaval tudi način življenja vsakega posameznika,
ki pa v sodobnem svetu z odmikom od narave doživlja svojo
nespametnost v oblikah različnih izgorelosti in odtujenosti
– imamo svoj ritem, ki je povezan tudi s poslanstvom, ki ga
najdemo tekom svojega življenja. Moje poslanstvo je že polni dve
desetletji vezano na moje službovanje v čudovitem kraju, kjer
ljudje še vedno živijo v sožitju in harmoniji z naravo, ki jih vsako
sončno jesen nagradi z bero, za katero se trudijo vse od pomladi.
Tako je jesen v Šmartnem ob Paki še vedno čas bogastva, s
katerim Šmarčane nagradi zemlja, je čas spravila, zame pa je jesen
ravno nasprotno čas novega začetka, čas novih izzivov in novih
možnosti življenja in dela pod smejočim se šolskim sončkom.
Ja, enaindvajsetič začenjam šolsko leto v Šmartnem ob Paki, na
šoli, ki je ponos kraju in vsem nam, ki smo kakorkoli povezani
z njo. S hvaležnostjo se spominjam svojih tukajšnjih začetkov
in takratnih sodelavk in sodelavcev, posebej neprecenljivih
nasvetov moje cenjene predhodnice Nevenke Hofer in ljubečih
ter nepogrešljivih rešitev legendarne tajnice Mije Žerjav. Res
je bilo pred dvema desetletjema vse drugače, svet se je zdel
preprostejši, počasnejši in vedrejši, a šmarška šola je rasla
spremembam navkljub.

Ko tako razmišljam, me ob koncu letošnjega že drugega poletja,
drugačnega in negotovega zaradi kovida in ustavljenega ter
spremenjenega sveta, kot smo ga poznali prej, prevevajo občutki
ponosa in neizmerne hvaležnosti za vse, ki smo del šmarške šole.
Cenjeni sodelavke in sodelavci so se v minulih dveh šolskih letih,
ko smo bili ena redkih slovenskih šol, ki je ob zaprtju izvajala
svoj pouk v celoti v živo preko spleta, izkazali z neverjetnim
povezovalnim sodelovanjem, požrtvovalnostjo ter strokovnostjo,
s svojo srčnostjo pa me tako zaposleni v vrtcu kot šoli spodbujajo
k osebni rasti že ves čas skupnega dela. Starši naših šolarjev in
otrok tankočutno prepoznavajo naša prizadevanja in s svojo
konstruktivno kritiko že ves ta čas ustvarjajo odprt in ustvarjalen
ter uspešen prostor šmarškim otrokom, ki me s svojo neskončno
energijo, navihano otroško igrivostjo in iskrenimi iskricami v
očeh navdušujejo in osmišljajo moje delo vsa ta šolska leta.
In prepričan sem, da bo tudi to, ki se pričenja v tej jeseni, prav
takšno. Polno veselja, malih zmag, velikih uspehov, novih izzivov,
uresničenih načrtov, novega znanja in neprecenljivih izkušenj, ki
nas bodo vse naredili še močnejše, modrejše, večje navznoter in
sočutnejše ter prijaznejše navzven.
Veselim se in verjamem, da bomo na šmarški šoli tudi s to jesenjo
in vse prihodnje šolsko leto živeli povezani s čudovitimi ljudmi
in krajem, sredi katerega živi tudi naš široko nasmejani šolski
sonček.
Vsem Šmarčankam in Šmarčanom želim bogato jesen, ki naj tudi
letos prinese zadovoljstvo in trenutke povezanosti z bližnjimi in
naravo, predvsem pa želim, da vsi skupaj ostanemo zdravi, da
bomo lahko tudi na šoli uresničili vse načrtovano, predvsem pa
prepoznavne in tradicionalne projekte, od Miklavževega sejma
do Sončkovega teka ter ostale, s katerimi bogatimo sebe in
Šmartno ob Paki že desetletja.
Vse dobro privoščim
Bojan Juras,
ravnatelj OŠ bratov Letonja Šmartno ob Paki
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UTRIP OBČINE

Javni razpis za zbiranje predlogov za
podelitev občinskih priznanj in nagrad za
leto 2021
Avtor: Komisija za priznanja in nagrade Občine Šmartno ob Paki
Razpisuje se zbiranje predlogov za podelitev naslednjih priznanj in nagrad Občine Šmartno ob
Paki za leto 2021:
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
Plaketa se podeli posamezniku, društvu ali drugi organizaciji
in pravnim osebam za izredne dosežke na področju delovanja,
obstoja in razvoja posamezne, za občino pomembne dejavnosti
v zadnjem obdobju.
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.
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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 23. 8. 2021 do
vključno 6. 9. 2021.
Prijave na javni razpis predlagalci pošljejo s
priporočeno pošiljko s pripisom »Javni razpis –
Priznanja in nagrade 2021« na naslov Občina
Šmartno ob Paki, Šmartno ob Paki 69, 3327
Šmartno ob Paki ali jih 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.

NAŠI PODJETNIKI
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BRALKO

Avtor: Dražan Bralić, direktor BRALKO, d. o. o. Fotografija: arhiv podjetja
Začetki družinskega podjetja BRALKO, d. o. o. segajo v l. 1994, ko je lastnik in direktor podjetja Dražan Bralić, po tem ko ga je
življenjska pot pripeljala iz Dalmacije v Slovenijo, pri nas ustanovil podjetje. Najprej kot s. p., od leta 2006 naprej pa kot d. o. o.
boleznijo, so za nas predstavljale veliko spremembo, a
nam je uspelo naše poslovanje dobro preusmeriti na splet.
Zahvala za to gre tudi temu, da iščemo vedno nove artikle,
ki so zanimivi, posebni in jih s predstavitvijo plasiramo na
trg. Uspešno smo se razširili tudi na hrvaški trg.
Ponosni na lastne prostore v bivšem Vino podjetju
Vedno smo ostali pozitivni, iznajdljivi in prilagodljivi. Visoko
cenimo poštenost do kupcev in poslovnih partnerjev.
Ponosni smo na nakup lastnih prostorov v bivšem Vino
podjetju, ki smo jih odkupili in dodobra obnovili. Tukaj so
svoje prostore kot naši najemniki dobili tudi trije uspešni
lokalni obrtniki: pedikerka, kozmetični salon in frizer.
Menimo, da smo s svojim uspešnim delovanjem popestrili
ponudbo v lokalni skupnosti. Vedno radi po svojih močeh
pomagamo tudi različnim društvom v obliki manjših
sponzorskih prispevkov ali artiklov. Naši cilji za v bodoče
so predvsem ostati zdravo in konkurenčno podjetje.
Družinsko podjetje je z veliko vložene energije, podjetniško in
trgovsko žilico skozi čas raslo. Tako danes naš uspešen delovni
tim sestavlja 5 redno zaposlenih in nekaj zunanjih sodelavcev. V
podjetju se ukvarjamo s prodajo. Naš prodajni program se deli
na dve veji, in sicer na prodajo masažnih stolov in aparatov ter
masažnih pripomočkov in na prodajo robotskih sesalnikov in
čistilnih pripomočkov. Naš moto je potrošnika vedno presenetiti z
uporabnostjo izdelka, ki ga ima možnost preizkusiti. Tako nikoli ne
kupuje mačka v žaklju.
Koronavirusna bolezen je prinesla spremembo prodajnih
pristopov
Pred pandemijo koronavirusne bolezni smo naše izdelke
predstavljali na vseh večjih sejmih po Sloveniji ali jih promovirali na
hodniških prostorih večjih trgovskih centrov. S tem so potencialni
kupci vedno imeli priložnost vsak artikel preizkusiti oz. videti
njegovo delovanje v živo. Omejitve, povezane s koronavirusno

Mojster Igor, Igor Rogel s.p.
Slatina 5e, 3327 Šmartno ob Paki
T: 041 682 197
E: info@mojsterigor.si

www.mojsterigor.si
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MIZARSTVO
CUKJATI MATEJ S.P.
Paška vas 7D
3327 Šmartno ob Paki
031 645 753
cukjati.matej@gmail.com
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NE SME MIMO VAS

Navodila za uporabo zbirnega mesta Šmartno ob Paki in
naročilo odvoza kosovnih odpadkov
V ZM Šmartno ob Paki je prepovedano oddajanje naslednjih
odpadkov:
gradbeni odpadki vseh vrst, 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 odrezi, mešani komunalni
odpadki, mešana in steklena embalaža, papir in kosovni odpadki,
kot so jogiji, kavči, tepihi, plastično pohištvo, igrače, smuči, svetila.
1. Zbirno mesto (ZM) Šmartno ob Paki in Zbirni center (ZC)
Velenje
Vstop v ZM in ZC je mogoč s položnico in osebnim dokumentom.
DELOVNI ČAS
ZM Šmartno ob Paki

1. in 3. sobota v mesecu od 8. do 12.
ure (na praznični dan zaprto)
OD APRILA DO KONCA SEPTEMBRA
Od ponedeljka do petka do 8. do 18.
ure, v soboto od 8. do 12. ure,

ZC Velenje
(ob Škalskem jezeru)

dan pred praznikom odprto do 14.
ure, ob nedeljah in praznikih zaprto.

OD OKTOBRA DO KONCA MARCA

Odpadke, ki jih je prepovedano oddajati v ZM Šmartno ob Paki,
lahko pripeljete v ZC Velenje (razen avtomobilskih delov).
Oddaja gradbenih odpadkov je plačljiva po ceniku PUPSaubermacher. Za občane občine Šmartno ob Paki oddajo
gradbenih odpadkov (brez azbesta) do 300kg/leto/gosp. plača
Občina Šmartno ob Paki (ne velja za občane občine Braslovče).
Pravni subjekti lahko koristijo ZC Velenje za oddajo odpadkov,
ki nastajajo zaradi dejavnosti. Pred prvo oddajo odpadkov je
potrebno podpisati soglasje za uporabo ZC in dogovor glede
izdaje evidenčnih listov.

Jesenska akcija zbiranja nevarnih odpadkov za
gospodinjstva bo 6. 9. 2021 od 17. do 18. ure na
parkirišču ob ZM Šmartno ob Paki.

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.

V ZM Šmartno ob Paki lahko oddate naslednje kosovne
odpadke:
•
•
•
•
•

veliki gospodinjski aparati, kot so hladilniki, skrinje, klimatske naprave,
kovinska pomivalna korita, radiatorji, stojala za perilo,
kolesa, športni rekviziti,
televizorji, radii, monitorji, računalniki, štedilniki, pralni in
pomivalni stroji,
mali gospodinjski aparate, kot so mikserji, sesalci, sušilci
za lase,
razstavljene omare, postelje, mize, stoli, leseno vrtno pohištvo.

SEPTEMBER, OKTOBER 2021

2. Brezplačno naročilo odvoza kosovnih odpadkov do 2 m³
Vsako individualno gospodinjstvo (hiša) ima možnost enkrat
letno v okviru GJS koristiti brezplačen odvoz kosovnih odpadkov
do največ dveh kubičnih metrov (2 m³). Gospodinjstvo odda
podpisano naročilnico 14 dni pred želenim kosovnim odvozom.
Vsaj tri dni pred kosovnim odvozom pokličemo in se dogovorimo
za datum odvoza. Odvoz poteka od 25. 2. do 15. 7. in od 17. 8. do
10. 11. 2021.
Za blokovno gradnjo naročilo odvoza kosovnih odpadkov
uredi upravnik bloka.

3. Naročilo odvoza kosovnih odpadkov
V času obnove hiše ali stanovanja je potrebno za odvoz kosovnih
odpadkov naročiti plačljiv keson ali jih pripeljati v ZC Velenje. Cena
plačljivega kesona je 86, 72 € z ddv. Strošek se veže na položnico
plačnika – naročnika storitve ravnanja z odpadki.

PESTRO IN DRUŽABNO
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Osmi Pilihov memorial v znamenju 130-letnice železnice
Celje–Velenje
Avtor: Emil Šterbenk, AMD DLT Šmartno ob Paki Fotografija: A. Centrih in V. Jager
Starodobniško letno srečanje Pilihov memorial se je pri nas dodobra prijelo. Letos bi moral biti že deveti zapovrstjo, a nam ga
je lani zagodla korona. K sreči so se poleti zadeve ravno še pravi čas kolikor toliko sprostile, tako da je prireditev uspela.

Preden so ceste zavzela motorna vozila, so na postajo v Šmartnem ob Paki in
z nje vozili s konjskimi vpregami.
Postaja v Šmartnem ob Paki je bila stičišče cestnih in železniških poti.
S prekucniki so dovažali predvsem tuf.

Še več, »tolkli« smo rekorde. V Martinovo vas je svojih 100
pločevinastih ljubljencev pripeljalo enako število lastnikov, ki so
s sabo imeli še 50 sopotnikov. Čeprav smo se držali ustaljenega
načina, smo tokrat zadeve malo drugače zastavili. Decembra
bomo praznovali 130-letnico železnice Celje–Velenje. Postaja v
Šmartnem ob Paki je bila pomembna za vso Zgornjo Savinjsko
dolino, od koder so vozili les, iz gorenjskega kamnoloma so
tovorili tuf, iz celjske smeri pa so dovažali razne izdelke in
surovine, med drugim tudi grozdje iz Makedonije za naše
Vino podjetje. Ob železniški postaji smo zato postavili nekaj
gospodarskih vozil in traktorjev – nekaj je bilo naših, druge pa so
pripeljali naši zgornjesavinjski prijatelji. Domači konjeniki so se
nam pridružili s tremi konjskimi vpregami.

Spremenjena vloga
V začetnem obdobju je bil poudarek na tehniškem izobraževanju
(modelarstvo in motoroznanstvo), učenju vožnje (avtošola),
fotografiji ter filmu. Zadnji dve desetletji pa je v ospredju
ohranjanje tehniške dediščine, sodelovanje z Avto-moto zvezo
Slovenije in učenje ter vzgoja mladih za obnašanje v prometu.
Začeli smo nov razvojni cikel in v tem okviru adaptirali našo
društveno stavbo (oziroma del stavbe) tako z zunanje kot
notranje strani ter dodali novo vsebino, in sicer muzej. Hkrati
smo uredili dvorišče z nadstrešnico za vozila ter poskrbeli za
stalna druženja in izobraževanja naših članov. Smelo gledamo
v bodočnost in računamo, da se bomo spremembam znali
prilagajati tudi v bodoče.

Dolga tradicija
Lahko smo ponosni, saj imamo AMD Društvo
ljudske tehnike z eno najdaljših tradicij v
Sloveniji. Pri Avto-moto zvezi Slovenije je kot
»rojstno leto« našega društva zapisano 1947 in
od takrat smo uspeli zdržati z občasnimi padci,
ampak vseeno so bili vzponi številnejši. Po
drugi svetovni so podobna društva nastajala,
kot rastejo gobe po dežju, in njihovo osnovno
poslanstvo je bilo ljudi seznanjati s tehniko in
tehniškimi pripomočki na področju kmetijstva,
prometa in umetnosti (film, televizija, radio,
radioamaterstvo), saj je takratna Jugoslavija
stopala na pot industrializacije, a večina jih je
sčasoma usahnila. Mi pa smo k sreči »preživeli«
vse do danes.

Letos smo udeležence peljali na panoramsko vožnjo na Polzelo, kjer so si ogledali grad Komendo
in Obermajerjev muzej traktorjev.
SEPTEMBER, OKTOBER 2021
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Zapustil nas je Ernest Obermajer

Avtor: Emil Šterbenk, AM DLT Šmartno ob Paki Fotografija: arhiv AM DLT Šmartno ob Paki
V avgustu se je od nas poslovil starosta slovenskega
starodobništva, poznavalec, zbiralec in restavrator traktorjev,
Ernest Obermajer. Kruh si je služil kot traktorist in avtoprevoznik,
po upokojitvi pa se je posvetil svoji prvi ljubezni – traktorjem.
Prav vsakega, ki ga je postavil v svoj muzej, je obnovil do stanja,
kar se da blizu tovarniškega in o vsakem je imel svojo zgodbo.
Traktorjem delata družbo še Mercedes 170 D in Unimog.
Obermajer je vedno z veseljem sprejel vsakega ljubitelja
starodobnih vozil in tudi naše društvo je dvakrat izkusilo njegovo
gostoljubje. Prvič nas je v okviru našega srečanja gostil leta 2009.
Letos nas je v njegovem imenu sprejela vnukinja Neža, ker mu
zdravstveno stanje ni dopustilo, da bi se družil z nami. Družina
bo za njegovo zapuščino skrbela tudi v bodoče in zaključila
obnovo zadnjega traktorja, ki je sam ni uspel, z muzejem pa
bo upravljala občina Polzela. Ernest hvala za vse, pogrešali vas
bomo!
Vsem njegovim izrekamo iskreno sožalje.
AMD Društvo ljudske tehnike Šmartno ob Paki

Ernest je bil najraje med svojimi traktorji, obkrožen s kopico ljubiteljev
starodobnih vozi (Srečanje Šmartno ob Paki 2009).

Slovenska bakla na obisku v Šmartnem ob Paki
Avtor: Amadeja Koren, MC Šmartno ob Paki Fotografija: Jan Gregorc

V petek, 16. julija 2021, se je znanilka zdaj že preteklih in za slovenske športnike zelo uspešnih olimpijskih iger v Tokiu ustavila
tudi v naši občini.
To so bili:
Gal Stojko Krevzel in Nik Feldin (mlada nogometaša Športnega
društva Šmartno ob Paki), Neli Voglar (Društvo prijateljev
mladine Šmartno ob Paki), Ana Drev (uspešna alpska smučarka),
atlet Tim Dolar, Zala Podgoršek s taborniki rodu Hudi potok,
Kaja Praprotnik (tekačica, dobitnica zlate medalje na specialnih
olimpijskih igrah v Atenah, 2011), Nejc Zabukovnik (član
Športnega društva Šmartno ob Paki), Aleš Povše (športnik
invalid, dobitnik bronaste medalje na mednarodnem tekmovanju
s športnimi vozički za invalide na polmaratonski razdalji 2019 v
Sočiju).

Prvi je baklo na parkirišču ob vrtcu Bambi v Rečici ob Paki
sprejel Bojan Prašnikar, v pozdrav pa so ji pomahali otroci
tamkajšnjega vrtca. Prvi nosilec bakle se je skozi Šmartno zapeljal
v starodobniku enega od članov AMD DLT Šmartno ob Paki. Za
spremstvo so poskrbeli motoristi MK Packenstein. Kolono so
na poti do osrednjega prireditvenega prostora – igrišča pri OŠ
bratov Letonja – pozdravljali mimoidoči in otroci vrtca Sonček.
Bojan Prašnikar je na igrišču odtekel prvi krog in baklo predal
podžupanu Janku Avberšku. Z aplavzom so obiskovalci
pozdravili predajo, pri teku pa so se mu pridružili mladi tekači.
Ti so odtekli še nekaj naslednjih krogov, in sicer kot spremstvo
ostalim nosilcem slovenske bakle.

SEPTEMBER, OKTOBER 2021

V zadnji krog je baklo ponesel mlad športnik Nace Kovač,
kateremu so se pridružili prav vsi tekači in obiskovalci. Sledilo je
fotografiranje nosilcev, tekačev in obiskovalcev. Ob koncu smo
bakli zaželeli srečno pot še v Šoštanj in Velenje. Vsi skupaj smo
takrat sklenili, da bomo za naše olimpijce močno in srčno navijali.
To se je na koncu tudi obrestovalo, saj so se slovenski športniki v
domovino vrnili z lepo bero medalj in odličnih nastopov na igrah
poletne olimpijade.
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Ocenjevanje vin Zveze društev vinogradnikov in vinarjev
Slovenije VINIS
Avtor: Alojz Slemenšek, DV Šmartno ob Paki
Društvo vinogradnikov Šmartno ob Paki se je tudi letos udeležilo slovenskega meddruštvenega ocenjevanja vin. Sodelovalo je
7 članov društva, rezultati so bili izjemno uspešni.
Ocenjevanje v okviru Zveze društev vinogradnikov in vinarjev
Slovenije VINIS je letos potekalo četrtič. V ocenitev so prejeli 264
vzorcev iz 40 društev vinogradnikov vseh treh vinorodnih dežel
Slovenije. Na ocenjevanju je naše društvo sodelovalo s sedmimi
člani in 13 vzorci, dosegli pa smo izjemen uspeh.

Srebrna priznanja sta prejela: Mihael Fajfar za modro frankinjo
l. 2020 in penino iz modre frankinje l. 2018 in Marko Juvan za
modro frankinjo rose l. 2020.
Bronasto priznanje je prejel Boštjan Kocuvan za modro frankinjo
rose l. 2020.

Naziv šampion in veliko zlato priznanje je prejel Mihael Fajfar z
dišečim tramincem, suhi jagodni izbor letnik 2018. Veliko zlato
priznanje je prejel tudi Jože Kugler za chardonnay letnik 2020.
Zlata priznanja so prejeli še: Vinotoč Primožič za traminca in
modro frankinjo l. 2020, Alojz Slemenšek za kernerja in sivega
pinota l. 2020, Anže Podgoršek za sauvignona l. 2020, Boštjan
Kocuvan za rumenega muškata l. 2019 in Marko Juvan za
rumenega muškata l. 2020.

Iz rezultatov je razvidno, kako dobra vina pridelujemo v
Šmartnem ob Paki in njeni okolici ter koliko znanja in ljubezni do
trte in vina je vloženo v pridelavo tako odličnih vin.
Vsem prejemnikom priznanj iskreno čestitamo!

Postavljanje klopotca

Avtor: Alojz Slemenšek, DV Šmartno ob Paki Fotografija: arhiv DV Šmartno ob Paki
Članice in člani Društva vinogradnikov Šmartno ob Paki smo izvedli tretje postavljanje klopotca. Ob vsakoletnem postavljanju
klopotcev je prav, da se vinogradniki spomnimo izročila, ki ohranja to dediščino, saj klopotec kot simbol slovenskega vinograda
nosi skozi čas žlahtno sporočilo.
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.
Klopotec, ta simbol vinogradov in pokazatelj prihoda jeseni, bo
vse do trgatve odganjal ptiče, da bo na
trti ostalo čim več sladkega grozdja.
Letos smo to nalogo zaupali predsednici
društva Mojci Praprotnik, ki je na
Vinotoču Primožič zaupano nalogo
odlično opravila. Predstavila je pomen
in idejo postavljanja; zakaj klopotec
sploh postavljati in čemu služi. Tudi
župan Janko Kopušar je poudaril, da
več ko bo takšnih prireditev, pestrejše
bo življenje v naši občini. Prireditev
je odlično vodil Franc Fužir, igranje
harmonikarja Žige Hriberška je navdušilo
obiskovalce, še posebej pa so se izkazali
postavljalci klopotca na čelu z Zvonetom
Praprotnikom in pomočniki Jožetom
Kuglerjem,
Anžetom
Podgorškom,
Ferijem
Podgorškom
ter
Mojco
Praprotnik. Kmalu po postavitvi se je
pojavil pravi veter in je klopotec takoj
zapel svojo pesem, ki so ji obiskovalci z
veseljem prisluhnili, kajti: klopotajoča

pesem je nekaj posebnega, živi v dušah vinogradnikov.
Hvala Vinotoču Primožič za gostoljubje pri svoji zidanici, ki je
marsikatero grlo odžejalo in tudi lakoto odgnalo. Naslednje leto
se spet vidimo, verjetno pri drugi zidanici oziroma vinogradu,
ker prireditev postaja tradicionalna.

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.
(Jesenska pesem,
Janko Glazer)
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Predstavitev vrst grozdja, iz katerih v Šmartnem ob Paki
pridelujemo vrhunska vina
Avtor: Alojz Slemenšek, DV Šmartno ob Paki Fotografija: arhiv DV Šmartno ob Paki
Vino chardonnay, večna klasika
Od prefinjenosti penine do brezčasnega suhega belega vina. Od
sočnega sadja do maslenih, zrelih not. Prav zaradi neskončnih
možnosti interpretacije je chardonnay postal večna klasika v
naboru vsakega ljubitelja vina. Chardonnay v najrazličnejših
preoblekah najdemo povsod po svetu, tudi v našem okolju, kjer
odlično uspeva. Na vsakoletnem ocenjevanju vin dosegamo
za to sorto izredno visoke ocene, tako da sodijo naša vina sorte
chardonnay med najboljša vina našega vinorodnega okoliša.

Pridelovalci v Šmartnem ob Paki: Jože Kovačič, Stanislav
Vodovnik, Martin Podgoršek, Vinotoč Primožič, Anže
Podgoršek, Danilo Pokleka, Peter Krajnc, Jože Kugler. (Vir:
Ocenjevanje vin 2021)

Chardonnay
Chardonnay (slovensko tudi bela klevna) je bela sorta vinske
trte in istoimensko vino. Izvira iz Burgundije (Francija) in je ena
najbolj razširjenih trt oz. vin v svetovnem merilu. Chardonnay
je bil dolgo zamenjevan z belim pinotom. Grozdje zori srednje
pozno, vino pa je uvrščeno tako v kakovostni kot vrhunski razred.
Nastopa v večini penečih vin. Prvi chardonnay je bil v Sloveniji
ustekleničen v Kleti Bistrica. Grozd je majhen do srednje velik,
dokaj zbit, cilindrične oblike, koničast, z enim ali dvema krilcema.
Jagoda je srednje velika, okrogla, jagodna kožica je tanka in
zeleno rumenkasta. Jagodni sok ni obarvan, meso je sočno.
Svež, saden vonj po rumenih, tropskih sadežih in prijetno
zaokrožena kislina.

Z vlakom v Kočevje

Avtor: Marjan Knez, DU Šmartno ob Paki Fotografija: splet
Ob 130-letnici Savinjske železniške proge vas vabimo na izlet z vlakom.
Društvo upokojencev Šmartno ob Paki organizira enodnevni izlet
z vlakom v Kočevje, ki bo v četrtek, 30. septembra 2021.
Odhod vlaka z železniške postaje v Šmartnem ob Paki bo ob 5.45.
Sledita dve prestopanji v Celju in Ljubljani. Prihod vlaka v Kočevje
ob 9.20.
Odhod vlaka iz Kočevja je predviden ob 14.05. Sledijo
prestopanja v Grosupljem, Ljubljani, Zidanemu Mostu in Celju.
Prihod vlaka v Šmartno ob Paki: 19.08.
Program izleta:
Ogled mesta in obisk društva upokojencev.
Ogled Pokrajinskega muzeja – Šeškov dom (zbor poslancev
Slovenskega naroda 1943).
Ogled veličastne cerkve sv. Jerneja.
Skromno kosilo v gostilni v centru mesta.
Odhod na železniško postajo. Skupaj bo kakšno uro hoje.

SEPTEMBER, OKTOBER 2021

Cena
V ceno izleta so vključeni prevoz, vstopnina in kosilo. Cena
znaša 30,00 €, za imetnike brezplačne vozovnice javnega
medkrajevnega potniškega prometa (vozovnica IJPP) pa 15,00 €.
Prijava na izlet je obvezna. Prijavite se lahko do 18. septembra
2021 v društvenih prostorih DU Šmartno ob Paki, in sicer od torka
do sobote med 8. in 12. uro.
Se vidimo na vlaku!
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Čebela BERE med v knjižnici

Avtor: Maja Praprotnik, Knjižnica Šmartno ob Paki Fotografija: arhiv Knjižnice Velenje
Operacija »Čebela BERE med« predstavlja doprinos k razvoju lokalnih knjižnic, k povečanju njihovih vsebin ter prenosu
inovativnih znanj in dobrih praks. Z operacijo sodelovanja želimo med otroke in njihove starše prenesti pomen čebel za naše
okolje.
didaktičnem kotičku so lahko tako otroci kot odrasli podrobneje
spoznavali pomen čebel za naše okolje, preizkusili so se lahko v
čebeljih igrah ali pa sestavljali čebelje sestavljanke.
V tem času so knjižnico obiskale tri skupine otrok iz vrtca
Šmartno ob Paki in Bambi ter lokalni čebelar Tomaž Lesnjak. V
sklopu projekta je nastala tematska slikanica »Čebela BERE med«
ilustratorke Urške Stropnik Šonc, katero so otroci in obiskovalci
prejeli v dar.
Projekt, ki ga bo Knjižnica Šmartno ob Paki ponovno gostila v
naslednjem letu v mesecu juliju, je podprla tudi občina Šmartno
ob Paki.

Z namenom prenesti pomen čebel med otroke in njihove starše
so se v sodelovanju združile lokalne akcijske skupine (LAS):
LAS Zgornje Savinjske in Šaleške doline, LAS Mežiške doline,
LAS Spodnje Savinjske doline, LAS Raznolikost podeželja, LAS
Mislinjske in Dravske doline.
V mesecu juliju smo v Knjižnici Šmartno ob Paki gostili čebelarski
kotiček, ki je del operacije Čebela BERE med. V izobraževalno

Pikina bralna značka in Odprimo knjige: bralna značka za
odrasle
Avtor: Maja Praprotnik, Knjižnica Šmartno ob Paki Fotografija: arhiv Knjižnice Velenje

Ob nekoliko drugačni, še prijaznejši podobi Knjižnice Šmartno ob Paki želimo spomniti na septembrsko dogajanje.
S pričetkom Pikinega festivala se zaključuje Pikina bralna značka
2020/2021. Podelitev Pikinih priznanj in gumbov vsem, ki so
prebirali knjige s Pikinega seznama, bo na otroškem igrišču v
Velenju v ponedeljek, 13. 9. 2021, ob 16.30 z gostom Primožem
Suhodolčanom.
Za odrasle bralce pa septembra pričenjamo z novo bralno
sezono Odprimo knjige: bralna značka za odrasle. Pričetek bomo
obeležili v Knjižnici Velenje na mednarodni dan pismenosti, 8. 9.
2021, ob 19.19 z obiskom pisatelja in prevajalca Jakoba J. Kende.
Bralni seznam lahko dobite v Knjižnici Velenje, Šoštanj in Šmartno
ob Paki – med priporočenimi knjigami preberite pet naslovov ter

enega po lastni izbiri in izpolnjeno zloženko oddajte v knjižnici.

Bralni potep bo potekal od mednarodnega
dneva pismenosti, 8. 9. 2021, do 23. 4. 2022,
mednarodnega praznika knjige, ko vas bomo
povabili k zaključni prireditvi.
Za popotnico nove bralne sezone nas naj vodi citat ameriškega
pisatelja in scenarista Georga R. R. Martina: »Kdor bere, živi tisoč
življenj. Kdor ne bere, živi le eno.«
SEPTEMBER, OKTOBER 2021
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Krog do Kapadokije

Avtor: Peter Podgoršek, Ferek, MK Packenstein Fotografija: Peter Podgoršek
Nekateri motoristi smo morda malo čudni. Uživamo v potovanju, kjer nam je blazno vroče, boli nas rit, opeče nas sonce, popikajo
komarji, pa še marsikaj se zgodi … Letošnji dopust je zaznamovalo 6400 kilometrov v 16 dneh, do Kapadokije in nazaj.

Kapadokija v Turčiji in vulkanski masiv gore Argeus sta bila
skrajna cilja potovanja, katerega sva na BMW-ju K1600GT in
Hondi NCX 750 opravila predsednik »Pakenštajnov« in »prva
dama«. Najino rajžo sva sproti opisovala v blogu na Facebooku,
podrobnejši potopis je v nastajanju, potopisno predavanje tudi,
ta zapis pa naj bo nekaj, za pokušino … Že pred odhodom sva
vedela, da bo pot naporna in predvsem vroča. Poletni čas za
potovanje po teh daljnih krajih ni najbolj primeren, a za izkušene
in predvsem trmaste ni ovir, dopust pa je treba izkoristiti.

in trgov bo navdušil vsakega, ki ga zgodovina vsaj malo zanima.
Sploh ostanki velikega gledališča obiskovalcu jemljejo dih. Stare
Grčije imava tukaj dovolj pa tudi 43 °C zahteva odmik od obale
proti notranjosti in sončni zahod dočakava med »brodenjem«
po naravnem biseru v kraju Pamukkale. Neverjetno topla voda,
nasičena s snežno belim apnencem, pronica iz pobočja in na svoji
strmi poti v dolino ustvarja ponvice, bazene, jezera, prelive in
kanale. Ogled je seveda obvezno bosih nog, razgled v dolino pa
fantastičen.

Prek bivše Juge in Bolgarije do antične Troje in Efeza
Tako sva na sončno julijsko soboto primerno obložila najina
konjička in potegnila preko »ex Jugoslavije« vse do Bolgarije.
940 km hitrega transferja je pomenilo, da sva že naslednjega dne
začela tisto pravo sproščeno odisejado počitniškega križarjenja,
ki ga imamo motoristi najraje. Prvi stik s Turčijo popotniku
iz Slovenije ponudi mesto Odrin ob reki Marici pri tromeji z
Bolgarijo in Grčijo. Po krajšem ogledu sva odpeljala v smeri
Sredozemskega morja proti polotoku Galipoli.

Kapadokija, temperaturni rekord in obisk »pobratenih« v
Novem Selu
Naslednji dan narediva krog proti jezeru Salda Golu, ki je
nekaj posebnega. Izrazito modrino vode in belino obrežja
daje nasičenost z magnezijem, globina pa znaša kar 147 m.
Pot nadaljujeva čez prelaze v smeri proti Antalyji, ker pa naju
množični turizem ne zanima, zavijeva raje nazaj v hribe. V
naslednjih dneh se po Green kanjonu in preko obalnih gora
dvigneva na plato Anatolije – planote, ki zavzema večji del
površja azijskega dela Turčije. Pogledava jezero Beyshir in mesto
Konya – prestolnico Mevlana plesalcev ter po tednu dni doseževa
Kapadokijo.

Prespala sva na obali v zavetju divje jase sredi grmovja in zjutraj
nadaljevala vožnjo proti Dardanelam. Ustavila sva se na obrežju
Anzac Cove, kjer so se med 1. svetovno vojno izkrcali avstralski in
novozelandski vojaki kot pomoč Britancem za zavzetje Dardanel.
Ogromno jih je padlo in spominski objekt ter grobišče dajeta
veličasten vtis obiskovalcu. S trajektom zapustiva Evropo in si
popoldan privoščiva ogled ostankov antične Troje. Doseže naju
tudi prvi vročinski val in ponoči je temperatura v šotoru blizu 35
°C, tako da je žur v družbi komarjev zagotovljen.
Tudi naslednji dan nadaljujeva v starogrškem stilu in obiščeva
antični Efez. Sprehod po dobrih 4 km veličastno ohranjenih ulic
SEPTEMBER, OKTOBER 2021

Sprehodi in sončni zahodi po t. i. Lunini deželi so nekaj
posebnega. Barve in sence, ki jih tvorijo spektakularne skulpture
narave, vas popeljejo na nek drug svet. Ko k temu dodam še jutra,
polna balonov, in podzemna mesta davne preteklosti, je mozaik
ogledov popoln. Za piko na i sva vožnjo raztegnila še okoli
vulkanskega masiva gore Argus, ki z dobrimi 3900 m tudi julija na
vrhu ohranja zaplate snega.
Pot na sever proti Črnemu morju usmeriva proti turški prestolnici
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Celodnevni ogled Istanbula z ogledom mošej,
palač, tržnic in z dvakratno plovbo preko
ožine je seveda nuja, kot tudi nakup še zadnjih
spominkov pred vrnitvijo domov.

Ankari, kjer ob ogledu Atatürkovega Mavzoleja
»podreva« še temperaturni rekord najinih
motopotovanj, s 45 °C. Gazi Mustafa Kemal
Atatürk je bil prvi predsednik sodobne
republike Turčije in je še danes njihov najbolj
cenjen voditelj vseh časov. Črnomorsko obalo
doseževa 10. dan, po spustu iz osrednje
Anatolije. Morju se bližava po ozkih soteskah
kratkih rek, ki iz obalnega hribovja svoj tok
zaključijo v pristaniških zalivih. Ta obala je
drugačna od sredozemske. Zelenje in bujno
rastje ter neskončni nasadi lešnikov so pravo
nasprotje ogromnim obdelovalnim površinam
Anatolije ter rumenilu sončnic in makiji
Sredozemlja. Temperature sicer padejo na 30
°C, a ozračje se nasiči z nadležno soparo.

V Odrinu pred bolgarsko mejo je najin
»Erdogan tour«, kot sem ga ljubkovalno
poimenoval, sklenjen. Tranzit proti domu
je bil »počitniški«. Najprej »gumi defekt«
na bolgarski avtocesti in skoraj »misija
nemogoče«, kako v tej državi najti drugo
pnevmatiko za motocikel. Sledilo je nekaj
razvajanja pri »pobratenih« v Novem Selu in pri
bajkerjih MK Resava v Despotovcu. Potem pa je
neizmerno »pasalo« pivo pri Malusu!
Več o najini avanturi pa »enkrat« v živo v družbi
motoristov v prostorih MC Šmartno ob Paki.
Vabljeni že sedaj!

Ob obali nadaljujeva proti zahodu in
Bosporsko ožino doseževa severno od
Istanbula, pri kraju Poyraz, ob stebrih
najmlajšega mostu med Evropo in Azijo,
imenovanega po Yavuzu Sultanu Selimu, ki je
s 322 m višine eden najvišjih mostov na svetu.

MLADARIJE

Napovedujemo Poznopoletni festival 2021
Avtor: Urban Hrastnik, MC Šmartno ob Paki Fotografija: splet

Tudi letos se nameravamo v Mladinskem centru Šmartno ob Paki od poletja posloviti v stilu. S kvalitetnim programom
tradicionalnega Poznopoletnega festivala, ki bo poskrbel za veselje in zabavo v Šmartnem ob Paki.
Petek, 27. 8. 2021, od 16.00 naprej
Otvoritev Poznopoletnega festivala 2021: šmarška plaža,
»koštiljada« in koncert skupine Il divji

Ob 20.00 bo sledil koncert skupine IL DIVJI. Uradno najboljša
klapa Slovenije 2019 nam bo pričarala pridih sproščenih
dalmatinskih poletnih večerov. V 11 letih delovanja so ustvarili
številne avtorske pesmi in nekaj priredb v sodelovanju z
različnimi priznanimi slovenskimi glasbeniki.
Vstop je prost.
Petek, 3. 9. 2021, ob 20.00
Gledališka predstava: Ne sprehajaj se no vendar čisto gola!
(komedija)

Želimo in upamo, da bodo razmere dopuščale izvedbo
otvoritve s tradicionalnim popoldanskim dogajanjem, ki
zajema že poznano »šmarško plažo«, kjer se bo mogoče
osvežiti v napihljivih bazenčkih, za najmlajše pa bodo na voljo
različne delavnice. Letošnja novost bo »koštiljada«, kot smo
poimenovali, recimo temu, 'odprto šmarško kuhinjo' na kateri
bodo prijavljene ekipe pripravljale zanimive in kreativne jedi, ki
jih boste lahko »pokoštali«.

Izvedba: Gledališče Velenje
Komična enodejanka enega najslovitejših mojstrov tega žanra,
Georgesa Feydeauja, ki govori o povzpetnikih in skorumpirani
politiki, o novinarjih rumenega tiska ter naveličani ženi poslanca.
Pa o pomenu javnega mnenja in tragikomičnem boju za
neoporečno (javno) fasado. Vse to so sestavine, ki so kot nalašč
za recept zanimive in zabavne predstave, ki vam bo popestrila
petkov večer.
Vstopnice: predprodaja 8 €; cena na dan dogodka: 10 €.
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Sobota, 4. 9. 2021, ob 20.00
Koncert: Preprosto črni – 10 let

Petek, 17. 9. 2021, ob 20.00
Koncert: Eva Boto

Preprosto črni so petčlanska zasedba iz Šmartnega ob Paki, ki
uživa v preigravanju vsega, kar diši po dobrem popu, džezu in
soulu. Črni so enostavni, a čisto nič črno-beli, takšni so le na
zunaj, njihova glasba pa kaže vse druge nianse in plasti, ki jih
med sabo ločujejo in povezujejo.
Letos praznujejo 10-letnico delovanja, ob čimer priznavajo, da
se med sabo zelo pogrešajo, pogreša pa jih tudi publika. Več kot
zadovoljni in počaščeni smo, da bodo ob tej priložnosti ponovno
nastopili prav na našem festivalskem odru.
Vstop je prost.
Petek, 10. 9. 2021, ob 20.00
Stand up: Uroš Kuzman in Perica Jerković
Eva Boto je širši slovenski javnosti postala znana l. 2012, ko je
našo državo zastopala na izboru za Pesem Evrovizije s pesmijo
Verjamem. Tisto leto se je v naša ušesa zasidrala tudi prek
sodelovanja z Janom Plestenjakom v pesmi To leto bo moj«. Je
zmagovalka 5. sezone šova Znan obraz ima svoj glas. Nastopala
je na odrih številnih festivalov. Nazadnje na letošnji, že 40.
izvedbi festivala Melodije morja in sonca, kjer je s pesmijo Kdo ti
bo dušo dal od gledalcev ter poslušalcev prejela največ glasov.
Po vsem tem pa jo bomo, ob koncu letošnjega poletja, lahko
slišali tudi na festivalskem odru v Šmartnem ob Paki.
Uroš Kuzman je dolgoletni stand up komik, zastavonoša in
prvoborec stand up komedije iz Šaleške doline, ki ga poznamo
po njegovi monokomediji »Profesor Kuzman mlajši«, iz oddaje
Ugriznimo znanost na RTV Slovenija in kot člana zabavnega
Šaleškega študentskega okteta.
Perica Jerković je slovenskim ljubiteljem stand up komedije zelo
znano ime, saj gre za enega najizkušenejših stand up komikov
pri nas. Kot ustanovni član skupine Komikaze se je vsem vtisnil
v spomin z avtobiografsko točko “Rojen v Jugi”, bil je del zelo
uspešnih stand up predstav »Brade« ter »Slovenec in pol«.
Vstopnice: predprodaja 10 €; cena na dan dogodka: 12 €.

Vstopnice: predprodaja 10 €; cena na dan dogodka: 12 €.
Petek, 24. 9. 2021, ob 20.00
Akustični koncert: Fed Horses & Čedahuči
Fed Horses so slovenska alternativna country skupina, ki se je s
svojim ljudskim melosom, zanimivim pristopom h country glasbi
ter izpiljenim zvokom že dodobra ustalila v slovenskih ušesih. So
sinonim za novo, kakovostno slovensko popularno glasbo. Širši
slovenski publiki so postali znani s sodelovanjem na Emi, kjer so
nastopili z uspešnico Ti ne poznaš konjev. Tako rekoč »še topel« je
njihov zadnji singel Argentina, ki je postal tudi popevka tedna na
Valu 202.
Čedahuči so slovenska glasbena skupina, ki se ponaša z odlično
izvedbo avtorskih skladb v stilu folk-rocka, indie-folka, countryja. Zaradi tega so jih novinarji kreativno poimenovali slovenski
folksterji. Naj vas zapeljejo na akustično popotovanje folk glasbe
na koncertu, s katerim bomo sklenili letošnji Poznopoletni
festival.
Vstopnice: predprodaja 10 €; cena na dan dogodka: 12 €.

Dogodki bodo potekali skladno z ukrepi, ki bodo veljali na dan posamezne prireditve. Za aktualne
informacije spremljajte spletno stran Mladinskega centra Šmartno ob Paki ter objave na družbenih
omrežjih mladinskega centra. Za vprašanja smo vam na voljo na telefonski številki 064 167 940 ali po
e-pošti pisarna.mc@gmail.com.
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DPM tabor 2021

Avtor: Zoja Lešnik, DPM Šmartno ob Paki Fotografija: arhiv MC Šmartno ob Paki
Članice in člani Društva prijateljev mladine Šmartno ob Paki smo konec junija kljub trenutni situaciji uspešno izpeljali še en
tabor za naše najmlajše. Ker nam lansko leto razmere tega žal niso dopuščale, je bilo tokrat veselje otrok še večje.
letošnjega tabora so bili kavboji in Indijanci – tema, ki smo jo
načrtovali že leto prej. Kot pravi Indijanci smo postavili ogenj,
izdelali perjanice in lovilce sanj ter kot pravi kavboji jezdili konje
in si ustvarili prav posebne klobuke.
Tudi letos smo se drugi dan tabora odpravili na celodnevni izlet.
Glede na temo taborjenja se nam je najboljša izbira zdel Ranč
Veniše, kjer so nas prijazno sprejeli in nas naučili veliko novega o
konjih in o njihovi oskrbi. Pripravili so nam tudi slastno kosilo, po
katerem smo se prijetno siti, zadovoljni in polni novega znanja
vrnili nazaj v »tabor«. Za konec dneva smo si ogledali še risanko,
potem pa hitro smuknili v svoje postelje.

Tabor se je odvijal med 26. in 28. junijem, tokrat ne v prostorih
šmarške osnovne šole, pač pa v mladinskem centru. Tema

Trije dnevi so minili, kot bi trenil in sledilo je še zadnje dejanje
tabora – predstava za starše, ki je ob upoštevanju vseh navodil
NIJZ, potekala pod kozolcem pred mladinskim centrom. Pripravili
smo jim kratek kviz, zaplesali in za konec skupaj zapeli še himno.
Starši so nam glasno zaploskali, mi pa smo jih močno objeli, saj
smo jih kljub vsej zabavi že pogrešali. Potem smo se vsi polni
vtisov odpravili na zaslužene počitnice.
NE SME MIMO VAS

Društvo upokojencev
Šmartno ob Paki
vabi

na enodnevni izlet
DELA

ICA

ROBOTIKE

ZA

Z vlakom v Kočevje,

LEGO

OTROKE

Ponedeljek, 30. 8. 2021, od 10.00 do 13.00
Dvorana

Marof,

MC

ROBOPIONIRČEK

ROBOLEŠNIK

PRIJAVA:

CENA:

INFO:

17

z

obrazcem

na

(6-11

(6-11

ROBOMOJSTER

Šmartno

let,

strani

Paki

Cena: 30,00 €, za imetnike brezplačne vozovnice
javnega medkrajevnega potniškega prometa
(vozovnica IJPP) pa 15,00 €
Prijava: v društvenih prostorih do 18. 9. 2021

Informacije: 041 395 958

let)

nadaljevalni

(12-16+

spletni

ob

ki bo v četrtek, 30. 9. 2021.

tečaj)

let)

http://maliustvarjalci.si

Izlet bo izveden ob upoštevanju takrat veljavnih ukrepov,
udeleženci morajo upoštevati pogoj PCT.

€

www.maliustvarjalci.si,

pisarna.mc@gmail.com,

064

167

940

Nasvidenje na vlaku

!
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Iz taborniških vrst

Avtor: DT rod Hudi potok Fotografija: Andrej Kronovšek, DT rod Hudi potok
Tudi letos smo po zaključku šolskega leta nestrpno odštevali do jutra, ko smo polni pričakovanj stopili na avtobus in se odpeljali
novi dogodivščini naproti – v Kajuhov tabor v Ribnem pri Bledu. Taborjenje je imelo letos posebno slavnostno noto, saj smo
obeležili 10 let taborjenja v IV. izmeni z rodom Topli vrelec Topolšica, rodom Lilijski grič Pesje in rodom Mrzli studenec Mislinja.
Prvi dan so vsi vodi izkoristili za izdelavo vodove zastavice in
himne, s katero so se predstavili na večernem programu. MČji so naslednji dan izkoristili za urjenje v veščini prve pomoči ter
gradnjo bivakov na Ameriki, v katerih so zvečer prespali. GG-ji pa
so se dopoldan učili o pravilni uporabi orodja, kar jim je prišlo še
kako prav popoldne, ko so se podali na tridnevni pohodni bivak.
Prvo noč so preživeli pod zvezdami na jasi pri Taležu, od koder so
se takoj po zajtrku podali proti Ribenski planini, kjer so prespali
še drugo noč. Med vračanjem v tabor so srečali udeležence
vodniške šole, ki so se prav tako vračali iz bivakiranja.

Tema letošnjega taborjenja je bila naseljevanje
divjega zahoda. Skozi celotno taborjenje so se
udeleženci preizkusili v najrazličnejših izzivih
povezanih s tematiko.
Naslednji dan so MČ-ji preživeli na športnem poligonu in na
likovnih delavnicah, GG-ji pa so se preizkusili v jahanju in znanju
prve pomoči. Večerni program je bil namenjen taborniški poroki,
v taborniški zakon je letos stopilo kar šest tabornikov različnih
starostnih družin. Mlajši taborniki so se peti dan odpravili na
pohod na Talež, popoldne pa izkoristili za pisanje razglednic.
Starejši taborniki so dopoldan posvetili debati o svetovnih
problematikah in poskušali za slednje najti rešitev, popoldan
pa so pokazali še svoje kuharske veščine in na odprtem ognji
pripravili bograč.
Sedmi dan so MČ-ji v vodovih kotičkih postavili bivak na višini in
v njem ponoči tudi prespali. Še malce
utrujeni so se naslednji dan podali
na krajšo orientacijo, GG-ji pa so se
osvežili v Savi in preizkusili v vožnji
s kanuji. Popoldne si je cel tabor
ogledal napeto tekmo med člani PP
in RR kluba v scoutballu (tradicionalni
taborniški igri, cilj katere je položiti
žogo v dogovorjen prostor nasprotne
ekipe, pri tem pa paziti, da te člani te
ne izločijo s krajo rutice, ki jo ima vsak
igralec za hrbtom).
Deveti dan je bil poln aktivnosti,
dopoldan so se tako MČ-ji kot GG-ji
podali na blatni poligon, nato pa so
se ohladili in umili v Savi. Popoldan
je bil namenjen tradicionalni
vojni z vodnimi baloni, s katero
so udeleženci dokončno pregnali
bandite iz svojega tabora. Zadnji
dopoldan tokrat nismo izkoristili zgolj
SEPTEMBER, OKTOBER 2021

za pakiranje, ampak tudi za krst tistih, ki so letos v Ribnem taborili
prvič, novih vodnikov, letos smo jih z vodniškim tečajem pridobili
kar 21 (šest iz našega rodu), in tabornikov, ki so letos opravljali
novo funkcijo v taboru. In kot pravi pregovor, je vsega lepega
enkrat konec. Taborniški rog nas je še zadnjič povabil na svečani
zbor, na katerem je sledila podelitev priznanj oz. znanj zaslužnim
tabornikom. Po kosilu smo se polni čudovitih spominov, izkušenj
ter znanj in bogatejši za nova prijateljstva odpravili domov.
Nekaj naših PP-jev pa doma ni ostalo dolgo, udeležili so se
namreč PP izmene in še pet dni v družbi tabornikov Šaleške zveze
tabornikov preživeli v čarobnem Kajuhovem taboru. Poletje
se počasi izteka, s tem pa se bližajo taborniška srečanja in nove
priložnosti za nepozabne taborniške dogodivščine.

SPOZNAJMO SVOJO OBČINO
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Rekviem za Kaplanov studenec v Hudem potoku
Avtor: Jože Aristovnik Fotografija: osebni arhiv Jožeta Aristovnika
Hudi potok, lepo naravna sotesko na mejnem področju med Malim Vrhom in Podgoro, sem poimenoval kar »Naš rečiški vintgar«.
Krasijo ga 3 naravne znamenitosti grozna peč, bele sklede in Kaplanov studenec.
je svojo obljubo volilcem izpolnil. Od tod letnica 1938 na kamniti
plošči ob studencu.
Pred leti pa je bil studenec že kar precej dotrajan. Da bi ta biser
narave ohranili sedanjim in bodočim rodovom, so na pobudo
takratnega župana Alojza Podgorška studenec junija 2010 s
skupnimi močmi obnovili člani konjerejskega in planinskega
društva iz Šmartnega ob Paki.
Ustanovni član Konjerejskega društva Šmartno ob Paki in
njegov prvi predsednik Jože Aristovnik pa je za napisno tablo na
studencu dodal še naslednjo misel:

»Postoj popotnik in uzri se v nebo,
od tam prestrezam zate bistro vodo,
da z njo privežeš dušo si in okrepčaš telo!«

Tale rekviem je napisan z namenom, da sedanjim in bodočim
rodovom na našem področju sporočimo, kako čudovit biser
narave bomo primorani mi žrtvovati v korist posodobitve našega
cestnega prometa!

Bele sklede v Hudem potoku

Grozna peč
Stoji ob samem vhodu v sotesko, visoka je
približno 60 m in je zaraščena, umazana in
brazgotinasta – od tod njeno ime.
Bele sklede
Nekoliko višje so tako imenovane bele sklede.
Tekom milijonov let je voda apnenčasto gmoto
na dnu potoka tako zbrusila, da ima obliko
sklede, v kateri se iz ene v drugo pretaka potok.
Kaplanov studenec
Iz njega priteka kristalno čista studenčnica, ki
ima tako pozimi kot poleti temperaturo okoli 8
stopinj Celzija. Studenec je bil urejen leta 1938,
ko so ga uredili ob regulaciji potoka in izgradnji
ceste skozi Hudi potok. Leta 1938 je namreč na
listi takratne Slovenske ljudske stranke takratni
župan Šmartnega ob Paki Martin Steblovnik
kandidiral za senatorja Kraljevine Jugoslavije.
Svojim volilcem je obljubil, da bo v primeru
izvolitve poskrbel za izgradnjo ceste skozi Hudi
potok in njegovo regulacijo. Ko je bil izvoljen, Kaplanov studenec so s skupnimi močmi obnovili člani konjerejskega in planinskega društva iz
Šmartnega ob Paki.
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Železna cesta, 5.del

Avtor: Marjan Knez, koordinator zgodb o vlaku Fotografija: časopis Naš čas
Ponedeljek je, 9. avgusta 2021. Včeraj je ugasnil olimpijski ogenj 32. Olimpijskih iger moderne dobe, Tokio 2020. Naši olimpijci
so osvojili največ medalj na število prebivalcev med vsemi nastopajočimi državami. Pet odličij! Trikrat smo poslušali Zdravljico;
za Savška, Rogliča in Garnbretovo. Bravo!
Berlin
Slovenija zdaj že drugič predseduje Evropi. Ko je bila pred
petnajstimi leti, leta 2006, prvič prva med enakimi, smo se
Šmarčani še zadnjič s tolarji v žepu z »vlakom prijateljstva«
odpeljali v nemško prestolnico. Bilo je na državni praznik naše
mlade države, ko nas je v Berlinu sprejel v goste veliki Slovenec,
Izidor Pečovnik – Dori; duševni pastir tamkaj živečih rojakov.
Po slabih 20 urah vožnje in bolj ali manj prespani noči smo v
soboto zjutraj stopili z modernega vlaka na nemška tla. Pričakal
nas je Dorijev sodelavec Mitja in nas popeljal na ogled tega
štirimilijonskega mesta. Površina, od leta 1989 – po padcu
berlinskega zidu in železne zavese, ponovno združenega mesta
obsega enako kot trikotnik med Ljubljano, Novim Mestom in
Celjem.
Do večera smo se z vlakom vozili tako nad, kot pod zemljo, pa
z avtobusom in ladjo po reki Spree in se nahodili za dva dni.
Splačalo se je: olimpijski stolp iz leta 1936, ostanki berlinskega
zidu, mejni prehod Checkpoint Charlie, spomenik holokavstu,
Bundestag, vrč piva s klobaso. Starejše dame so z zadnjimi
močmi priromale k večerni maši, ki jo je za nas daroval gospod
Dori. Utrujenost je popustila; topla beseda gostitelja, večerja in
počitek v Slovenskem domu St. Elizabeth so nam vrnili moči.

petek v Celju vstopili na vlak za Prago; Plečnikov vlak – naš vlak
prijateljstva. Odličen češki vlak z izvrstnim bifejem. Sedeti s
prijatelji za mizico, opazovati mimo bežečo pokrajino, modrovati
in nazdravljati s črnim Kozlom … Lep način potovanja. Postregli
so nam še večerjo iz vrečke. Od glavne postaje smo se z
avtobusom odpeljali v predmestje do hotela. Vodič nas je zaradi
premajhnega števila zapustil – ni nas bilo 40 ... Gremo mi po
svoje! Znašli smo se in si ves vikend ogledovali praške lepote:
Praški grad, judovsko četrt, Plečnikov obelisk, katedralo Sv. Vida,
astronomsko uro, Venčeslavov trg, Karlov most … V tipični praški
kaverni U Medveda – Pri Medvedu, smo se nahranili in odžejali.
Nepozabna je bila tudi vožnja po reki, s kosilom na ladjici,
ob zvokih Vltave – simfonije B. Smetane. Praga je bila in je še
univerzitetno mesto. Slovencem zanimivo za študij glasbe, filma,
lutkarstva …
V nedeljo popoldan smo se polni vtisov namestili v naših šest
kupejev na Plečnikovem vlaku za Ljubljano. Nekaj se nas je
ponovno posedlo k mizam v »vlakovni« gostilni ob vrču črnega
Kozla ter prisluhnilo melodiji železne ceste. »Na shledanou
Praha« – Na svidenje Praga! Kam naslednjič? Na Ogrsko, k veliki
Donavi … V Budimpešto, kjer je doma kralj Matjaž.
Budimpešta

V nedeljo smo zgodaj zjutraj
krenili na pot proti domu. Ob
postanku v Münchnu smo s
slovenskimi zastavicami v rokah
zapeli našo himno. Glasbeno
podporo so nam nudili
Prijatelji, člani šmarške vokalne
skupine, ki se je udeležila
izleta. Začudenega Mehičana je
zanimalo, zakaj pojemo himno,
saj nas na SP v nogometu, ki je
ravno potekalo v Nemčiji, sploh
ni. V polomljeni angleščini
smo mu razložili, da je danes
dan državnosti, naš največji
praznik. Nato smo ponovno
napolnili naših šest kupejev.
Prvi vlak prijateljstva je odbrzel
proti Ljubljani. V prešernem
razpoloženju
smo
trezno Udeleženci »Vlaka prijateljstva« med ogledom madžarske prestolnice
določili, da gremo naslednje
leto v počastitev Plečnikovega
leta na Češko, v zlato Prago, kjer je naš veliki umetnik in arhitekt 2010 – malo drugače … »Jό napot kivanok Budapest!« – Dober
pustil neizbrisen pečat.
dan, Budimpešta! Tridnevno potepanje z vlakom prijateljstva
smo začeli na dan mladosti, v petek, 25. maja 2010, v Celju.
Praga
Popoldan smo mimo Zagreba prispeli v madžarsko prestolnico,
2007 – leto Jožeta Plečnika, arhitekta svetovne slave. Poleg na železniško postajo Budapest Deli. Bili smo mešana družba iz
Dunaja in Ljubljane je češko prestolnico najbolj zaznamovala celotne SAŠA regije in sosednjih občin, z nami so potovali tudi
njegova veličastna arhitektura. Šmarčani smo zadnji junijski zaposleni na Občini Velenje … Bilo nas je sedemdeset.
SEPTEMBER, OKTOBER 2021

MED LJUDMI

Na Slovenskem veleposlaništvu nas je sprejela ga. Darja Bavdaž
Kuret; naša ambasadorka pri vzhodnih sosedih. Naša velika
skupina je popolnoma zasedla eksteritorialno ozemlje … Po
namestitvi v hotelu smo v eni od primestnih gostiln, »čard«, ob
zvokih ciganskih glasbil povečerjali.
V soboto smo po ogledu parlamenta, Trga herojev, Štefanove
cerkve, opere in NEP stadiona z ladjico zapluli po Donavi do
mesteca umetnikov in umetnosti na desnem bregu velike reke.
Med vožnjo po »Lepi plavi« smo si privoščili večerjo in kozarec
Tokaja. Naziv prestolnice sestavljata imeni dveh, z veliko reko
deljenih, mest – Budim in Pešta. Naš hotel, ki se je nahajal
na levem bregu v Budimu, smo zapustili v nedeljo zjutraj ter
se zapeljali čez enega večjih mostov preko Donave na ogled
Citadele, Matjaževe cerkve in ribiške trdnjave. Počasi smo se
poslovili. Doživeli smo prijaznost neslovanskih sosedov, čardaš,
začinjene jedi, ravnico, mogočno reko, ugrofinski jezik; lepoto
drugačnosti!
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Slovaški železničarji so tisti dan stavkali, zato so nam s
Slovenskega veleposlaništva poslali velik avtobus na avstrijskoslovaško mejo. Veleposlanik mag. Stanislav Vidovič nas je sprejel
ob pesmih moškega pevskega zbora s Primorske. »Oj, Triglav, moj
dom« nam je privabil solze v oči in veličasten občutek nam je
utrnil idejo, da gre odslej z nami na vlak naš MoPZ Franc Klančnik.
Po »Slovenski« Bratislavi, je nas »Slovince« vodil precej
zategnjen, a korekten lokalni vodič g. Damir. Lepo mesto na
obali Donave smo prehodili po dolgem in počez; mimo ostankov
srednjeveškega obzidja, glavnih mestnih vrat, Michaelovega
stolpa z Muzejem orožja do veličastne katedrale Sv. Martina,
na Malo-karpatski vinski turi smo nazdravili z odličnimi vini, si
ogledali proizvodnjo slovaške keramike in obiskali grad Cerveny
kamen. Brez vožnje z ladjico ni šlo – peljali smo se proti Dunaju,
na sotočje Morave in Donave. Z nami je bil tudi bivši župan
Braslovč, ki je z zanimanjem opazoval obnovo prekrasnega gradu
Devin, navdih za njegov Žovnek.

Vlak prijateljstva nas je z enega lepših potepanj pripeljal domov.
Ob slovesu je padla ideja; po Donavi navzgor! Naslednjič
gremo na Slovaško, ki jo tujci tako pogosto zamenjajo za našo
domovino; tudi na letošnjih OI ni šlo brez te pomote. Potujemo v
Bratislavo.

V nedeljo je bila na vlaku ob povratku domov neka čarobna
energija: sproščeno, prijateljsko vzdušje – skoraj slovesno …
Bila je zadnja vožnja! Pripeljali so se neki drugi časi. Sodelovanje
turističnega društva, Slovenskih železnic in izletnikov se je izteklo.
Župan Alojz Podgoršek je bil zadnjič z nami …

Bratislava
V petek, 27. maja 2011, po dnevu mladosti in v počastitev
20-letnice samostojnosti ter 120. obletnice delovanja Savinjske
proge smo še zadnjič v sestavi: SAŠA regija, sosednje občine in
zaposleni na Občini Velenje (70 potnikov), z vlakom prijateljstva
iz Celja krenili skozi Maribor in Dunaj v slovaško prestolnico
Bratislavo.

Nekako smo se pobrali. Na »mednarodni vlak – vlak prijateljstva«
smo se vrnili leta 2014 s člani MoPZ Franc Klančnik in njihovimi
družicami, ko smo obiskali Dunaj. Kako smo se obnesli, pa pred
Martinovim …
Naužijmo se sonca v indijanskem poletju. Strnimo vrste; ne
pustimo se koroni. Železna cesta čaka. Vidimo se na vlaku za
Kočevje! Srečno!

Vozovnica za tridnevni izlet v Bratislavo
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MED LJUDMI

Hortikulturni biser v centru Šmartnega
Avtor: Jože Aristovnik Fotografija: Jože Aristovnik
Moram priznati, da kot občan »južnega predmestja« Šmartnega iz
Rečice ob Paki ne zahajam tako pogosto v sam center metropole
naše občine. Nedavno tega pa me je na poti od lekarne do trgovine
Mercator fasciniral prizor balkona v 1. nadstropju enega od
tamkajšnjih stanovanjskih blokov. Za tako impozantno hortikulturno
podobo balkona pač mora skrbeti izredno skrbna in ljubeča ženska
roka, sem si mislil. Ko pa se je nenadoma na balkonu pojavil skrbni
kreator te podobe Darko Pergovnik in skrbno zalil svoj mali cvetoči raj
na balkonski ograji, sem bil toliko bolj presenečen. Kar tako na daljavo
sem mu iskreno čestital.
Če bo kdaj krajevno turistično društvo podeljevalo priznanja za
najlepše urejene balkone v Šmartnem in če bomo pri glasovanju
lahko sodelovali tudi občani, ima Darkov balkon že v naprej
zagotovljen moj glas.

Evropska komisija vabi: Konferenca o prihodnosti Evrope

Avtor: Tina Radaković, Predstavništvo Evropske komisije v Sloveniji Fotografija: Predstavništvo Evropske komisije v Sloveniji

Konferenca o prihodnosti Evrope je nova odprta in vključujoča oblika posvetovalne demokracije, njen namen pa je Evropejcem
omogočiti večji vpliv pri oblikovanju evropskih politik. Začela se je maja letos, potekala bo pa do junija 2022. Skupno
predsedstvo (Evropska komisija, Evropski parlament in Svet EU) se je zavezalo, da bo spremljalo njen potek in ugotovitve.
K sodelovanju na konferenci želimo pritegniti čim večje število
ljudi vseh starosti, spolov in prepričanj iz vseh družbenih okolij, še
posebej lokalne skupnosti, nevladne organizacije, izobraževalne
in kulturne ustanove, socialne zavode ter skupine državljanov.
Kako se lahko vključite?
1. Na spletni platformi objavite svoje zamisli in predloge na
kakršnokoli temo o prihodnosti Evrope
- Platforma je večjezična, vse objavljene zamisli in ideje pa
računalnik avtomatično prevede v izbran EU jezik.
- Objavlja lahko kdorkoli, ki se zaveže k spoštovanju
temeljnih načel konference.
2. Komentirajte, delite ali podprite že objavljene ideje
3. Udeležite se dogodkov o prihodnosti Evrope
- Na platformi poiščite dogodke v vaši bližini ali spletne
dogodke, ki potekajo pod okriljem konference.
4. Organizirajte in objavite lasten dogodek o prihodnosti
Evrope
- Primeri vključujočih in sodelovalnih dogodkov v živo ali
prek spleta: pogovor, debata, srečanje …
- Na platformi lahko objavite tudi že načrtovane dogodke,
ki se dotikajo tem, ki so pomembne za prihodnost Evrope.

Vsi udeleženci in dogodki morajo spoštovati listino konference
o prihodnosti Evrope, ki določa standarde za spoštljivo
vseevropsko razpravo.
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5. Po koncu dogodka zapišite zamisli in ideje, ki so jih
udeleženci podali na dogodku
- Za napotke se lahko obrnete na Predstavništvo Evropske
komisije v Sloveniji ali na EUROPE DIRECT informacijske
točke v šestih slovenskih regijah.
Kaj se bo zgodilo z zbranimi idejami?
Ključne ideje in priporočila s platforme bodo prispevala k
omizjem z evropskimi državljankami in državljani ter plenarnim
zasedanjem Evropskega parlamenta, kjer se bo razpravljalo
o teh zamislih in priporočilih, vse skupaj pa bo pripomoglo k
oblikovanju zaključkov konference.
Več na spletu:
-

futureu.europa.eu (spletna platforma konference o
prihodnosti Evrope)
slovenia.representation.ec.europa.eu
(Predstavništvo
Evropske komisije v Sloveniji)
europedirect.si (informacijske točke EUROPE DIRECT)

IZ ŠMARŠKE FARE
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Nekaj misli k nekaterim godovom v septembru in oktobru
ter svetnik meseca
Avtor: Ivan Napret, župnik Fotografija: splet
Godovi svetnikov v septembru in oktobru nas spomnijo na ljudi, nekatere od njih smo poznali še sami, ki so svet naredili lepši,
mirnejši, srečnejši. Ustavimo se ob nekaterih.
V zadnji številki ŠOP-a sem vas ob godovih svetnikov spomnil na
lepoto slovenske domovine s številnimi znamenitosti, cerkvami,
naravnimi lepotami … Z veseljem bi prisluhnil vašim izpovedim
in vtisom, ki so ostali shranjeni v vašem srcu in ne bodo zbledeli
kmalu.
Svetniki septembra in oktobra
5. september – sveta Mati Terezija iz Kalkute, Indija
Rojena je bila albanskim staršem v Skopju v Makedoniji leta 1910.
Prejela je Nobelovo nagrado za mir, večji del svojega življenja do
smrti, 5. septembra 1997, je posvetila najbolj ubogim, revnim,
zapuščenim v Indiji. Njene redovne sestre nadaljujejo njeno delo
po vsem svetu.
24. september – goduje blaženi škof Anton Martin Slomšek
Na Slomškovemu spomeniku pred mariborsko stolnico piše:
Anton Martin Slomšek: prvi mariborski škof, narodni buditelj,
vzgojitelj, pisec; lahko bi še dodali ustanovitelj slovenske ljudske
šole, začetnik slovenskega mladinskega slovstva, utemeljitelj
visokega šolstva v Mariboru, borec za narodno enakopravnost.
Škof Slomšek ni pozabljen, njemu so že posvečene cerkve,
kapele, ponarodele so nekatere njegove pesmi, obiskujemo kraje,
kjer je deloval, posebej rojstno Ponikvo in mariborsko stolnico,
kjer počivajo njegovi svetniški ostanki v kapeli svetega Križa.

knez sv. Venceslav. Bila je mati sirot, tolažnica vdov, obiskovalka
jetnikov, popolna v dobrih delih.
Ljubosumna snaha Drahomira ni mogla prenesti, da je Ljudmila
tako priljubljena med ljudstvom, zato je proti njej skovala zaroto.
V njen dom je poslala dva morilca, ki sta jo v njeni sobi usmrtila.
To se je zgodilo 15. septembra najverjetneje leta 921. Pokopali
so jo ob grajskem obzidju. Ko je leta 924 zavladal njen vnuk
Venceslav, je dal telo svoje svetniške babice prenesti v cerkev
svetega Jurija v Pragi, kjer »mati češkega naroda« počiva še
danes.

18. septembra – če bodo razmere dopuščale – bo
srečanje mladih v Stični.
V petek, 1. oktobra, po večerni maši bo v župnijski
cerkvi orgelski koncert ob 10. obletnici orgel.
Koncert bo izvedel priznani organist Dalibor
Miklavčič. Ljubitelji orgelskih glasov – vabljeni.

22. oktober – goduje sveti papež Janez Pavel II.
Mnogi smo ga mnogi poznali. Z dvojnim obiskom Slovenije se
je neizbrisno zapisal v zgodovino našega naroda. Z razglasitvijo
škofa Slomška za blaženega 19. septembra 1999 je priznal delo
in zasluge škofa na kulturnem, narodnem in verskem področju. V
veri se odslej obračamo k njemu kakor tudi k škofu Slomšku, naj
prosita za nas.
Svetnica meseca: sveta Ljudmila ob 1100. letnici njene smrti
Ljudmila je živela v času svetih bratov Cirila in Metoda. Vzgojena
je bila v duhu poganskih prednikov. Zelo mlada se je poročila s
češkim knezom Borivojem. Ta je stopil osebno v stik s svetima
bratoma Cirilom in Metodom, ki sta takrat oznanjala evangelij na
Moravskem v domačem jeziku. Ko je Borivoj spoznal krščanstvo v
pravi luči, se ga je oklenil.

Papež Janez Pavel II. je Slovenijo obiskal dvakrat, prvič l. 1996 in drugič
l.1999, ko je v Mariboru beatificiral škofa Antona Martina Slomška.

Ljudmila sprva ni sprejela krščanstva, ko pa je videla, kako
blagodejno vpliva na njenega moža, se je dala krstiti. Odtlej
je Ljudmila z vsem srcem podpirala delo svetih slovanskih
apostolov. Rodila je šest otrok, med njimi Vratislava, očeta
svetega Venceslava. Leta 889 ji je umrl mož, star komaj 36 let.
Mlada vdova je za nekaj časa prevzela še vladarske posle. Češki
narod je vodila s široko razgledanostjo in krščansko modrostjo. V
družini je skrbela za temeljito izobrazbo svojih otrok in pozneje
svojih vnukov. Svojemu narodu je s tem vzgojila modre, odločne
in spretne vladarje, najlepši cvet te vzgoje je bil njen vnuk –
SEPTEMBER, OKTOBER 2021
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KRIŽ-KRAŽ

¹
²
³
⁴
Nagradna križanka Slovenskih železnic – Ob evropskem letu železnic in 130-letnici Savinjske železnice podarjajo Slovenske
železnice »IZLETko«, pavšalno vozovnico za potovanja ob sobotah, nedeljah in praznikih.
Rešitev nagradne križanke ali otroške nagradne križanke pošljite⁵ do 15. 10. 2021 na naslov MC Šmartno ob Paki, Šmartno ob Paki
13, 3327 Šmartno ob Paki ali po e-pošti na naslov pisarna.mc@gmail.com in pripišite svoje podatke.
⁶
Nagrajenci prejšnjih križank so:
Nagradna križanka SŽ – Gašper Klančnik. Otroška nagradna križanka DPM Šmartno ob Paki – Eva in Gašper Krajnc. Nagrado jim
bomo poslali po pošti. Čestitamo!
⁷

OTROŠKA NAGRADNA KRIŽANKA V SODELOVANJU Z DPM ŠMARTNO OB PAKI
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²
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ODKUP LESA

DAN PO PREVZEMU, JE PLAČILU ŽE NA VAŠEM RAČUNU
Najboljše cene
zadnjih 10 let!
NE VERJAMETE?

POKLIČITE
IN SE PREPRIČAJTE!

PREDPRODAJA SMUČARSKIH
VOZOVNIC OD SEPTEMBRA DALJE
WWW.GOLTE.SI | TEL: 03 839 12 12 | MAIL: SALES@GOLTE.SI

041/843-276
anže
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NAPOVEDNIK DOGODKOV

OBVESTILO

Navedba prihajajočih dogodkov je informativna, njihova izvedba bo odvisna od ukrepov in omejitev, veljavnih v času, ko bi
se posamezen dogodek moral zgoditi. Predlagamo, da spremljate aktualna obvestila organizatorjev. Hvala za razumevanje.
Vsako prvo in tretjo soboto v mesecu
(razen praznikov)
8:00–12:00, zbirno mesto odpadkov
Šmartno ob Paki
Oddaja odpadkov za občane, PUP
Saubermacher

Ponedeljek, 6. september,
17:00–18:00, zbirno mesto odpadkov
Šmartno ob Paki
Jesenska akcija zbiranja nevarnih
odpadkov za gospodinjstva, PUP
Saubermacher

Vsak dan
v odpiralnem času knjižnice, Knjižnica
Šmartno ob Paki
- Trije metulji – razstava v izložbenem oknu
knjižnice (Oranžni in Rdeči palčki (otroci,
stari 4–6 let) iz Vrtca Sonček Šmartno ob
Paki s pomočjo svojih vzgojiteljic);
- Oskar Hudales – pisatelj in učitelj v
Šmartnem ob Paki, stalna razstava v
izložbenem oknu knjižnice.

19:00, Hiša mladih – sejna soba
Svetniška pisarna Liste za napredek občine

SEPTEMBER
Petek, 3. september,
20:00, prireditveni šotor pri MC Šmartno
ob Paki
PPF 2021 || Gledališka predstava »Ne
sprehajaj se no vendar čisto gola!«;
izvedba: Gledališče Velenje (vstopnina v
predprodaji 8 €, na dan dogodka 10 €), MC
Šmartno ob Paki
Sobota, 4. september,
20:00, prireditveni šotor pri MC Šmartno
ob Paki
PPF 2021 || Koncert: Preprosto črni – 10 let
(vstop prost), MC Šmartno ob Paki

Četrtek, 9. september,
13:00, prireditveni šotor pri MC Šmartno
ob Paki
Srečanje starejših občanov, KO RK Šmartno
ob Paki, KO RK Gorenje, DU Šmartno ob
Paki, Občina Šmartno ob Paki
Petek, 10. september,
20:00, prireditveni šotor pri MC Šmartno
ob Paki
PPF 2021 || Stand up: Uroš Kuzman in
Perica Jerković (vstopnina v predprodaji
10 €, na dan dogodka 12 €), MC Šmartno
ob Paki
Ponedeljek, 13. september,
19:00, Hiša mladih – sejna soba
Svetniška pisarna SD
Torek, 14. september,
18:00, Hiša mladih – sejna soba
Svetniška pisarna SDS
Petek, 17. september,
20:00, prireditveni šotor pri MC Šmartno
ob Paki
PPF 2021 || Koncert: Eva Boto (vstopnina
v predprodaji 10 €, na dan dogodka 12 €),
MC Šmartno ob Paki

Sobota, 18. september,
8:00–12:00, parkirišče pred marketom
Mercator
Kmečka tržnica, MC Šmartno ob Paki
Petek, 24. september,
20:00, prireditveni šotor pri MC Šmartno
ob Paki
Zaključek Poznopoletnega festivala
2021 || Koncert: Fed Horses & Čedahuči
(vstopnina v predprodaji 10 €, na dan
dogodka 12 €), MC Šmartno ob Paki
Četrtek, 30. september,
Izlet »Z vlakom v Kočevje« (informacije:
041 395 958), DU Šmartno ob Paki

OKTOBER
Ponedeljek, 4. oktober,
19:00, Hiša mladih – sejna soba
Svetniška pisarna Liste za napredek občine
Ponedeljek, 11. oktober,
19:00, Hiša mladih – sejna soba
Svetniška pisarna SD
Torek, 12. oktober,
18:00, Hiša mladih – sejna soba
Svetniška pisarna SDS
Sobota, 16. oktober,
9:00–12:00, parkirišče pred marketom
Mercator
Kmečka tržnica, MC Šmartno ob Paki

