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VROČE POLETJE JE TU
70 LET DRUŠTVA LJUDSKE TEHNIKE
20 LET KD GORENJE
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Ne sme mimo vas

POLETJE V KNJIŽNICI ŠMARTNO OB PAKI
Na počitnice z dobro knjigo v kovčku
Poletje je čas brezskrbnih potepanj in raziskovanj. S počitnic se
običajno vrnemo polni prijetnih vtisov in nepozabnih spominov.
Morda pa ravno letos preberete knjigo, ki je ne boste pozabili!
Vsekakor smo za otroke in odrasle pripravili pester izbor knjig
različnih žanrov za poletno branje.
Vrečke poletnega branja
V Knjižnici Šmartno ob Paki v juliju in avgustu pripravljamo
VREČKE POLETNEGA BRANJA. To so pravzaprav vrečke
presenečenja, v katere smo spravili 5 knjig različnih žanrov. Da
boste lažje in hitreje izbrali gradivo za počitnice in dopust
Poletni kviz
Poletni kviz je namenjen vsem osnovnošolcem, ki tudi med
počitnicami radi urijo možgane in se hkrati zabavajo. Rešite ga
in morda osvojite nagrado!
Berem, torej sem! – delite z nami vaše bralno doživetje
Branje nas ustvarjalno povezuje, hkrati pa je ena pomembnejših
življenjskih dejavnosti, brez katere ne moremo delovati, se učiti,
rasti in si izboljševati življenja. Zato smo vas, drage bralke in bralci,
sklenili vprašati, kakšne so vaše bralne izkušnje. Vabimo vas k
objavi bralnih utrinkov, mnenj, priporočil in doživetij. Gotovo
ste že prebrali knjigo, ki se vas je posebej dotaknila. Delite svojo
izkušnjo s kratkim razmišljanjem na spletni strani dobreknjige.
si ali zapišite svoje priporočilo na obrazcu, ki ga dobite v knjižnici.

Vsebina

Moje misli
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70 LET JE ČASTITLJIV JUBILEJ

4 Utrip občine

Danilo Arčan, predsednik DLT

Red na otroškem igrišču

6 Pestro in družabno

Kulturno društvo Gorenje
praznuje 20 let

7 Pestro in družabno

Nogometna tekma: Klub
81 - Beograd
Nogometni memorial

10 Mladarije
Društvo ljudske tehnike Šmartno ob Paki
(DLT) letos obeležuje 70-letnico svojega
delovanja. Kaj pomeni 70 let? V zgodovini
človeštva zanemarljivo, z vidika človeka skoraj
celo življenjsko dobo, v delovanju društev pa
je to vsega spoštovanja vredna številka.
DLT je v našem prostoru svojstven unikum,
saj zgledno sodeluje z dvema krovnima
organizacija hkrati, Avto-moto zvezo
Slovenije (AMZS) in Slovensko veteransko
avto-moto zvezo SVAMZ. Pod svojim okriljem
povezuje naslednje sekcije: Avto-moto
društvo, Modelarji, Ljubitelji starodobnih
motornih vozil in Ljubitelji starodobnih koles.
Prvi zametki društva segajo v leto 1947, ko so
nekateri navdušenci začeli z izobraževanjem
voznikov motornih vozil. Takratna zakonodaja
je dovoljevala pridobitno dejavnost v okviru
društev ljudske tehnike, zato so se odločili
zadevo legalizirati. Za posameznike, ki so
poučevali, je ta dejavnost postala »legalen
fuš«, posebej po letu 1956, ko je bilo DLT tudi
uradno ustanovljeno. To je bilo v skladu z
motom petletke – tehniko ljudstvu. Člani so
bili marljivi in društvo je bilo bogato, o tem
priča vrhunska oprema, ki so jo imele takratne
sekcije – od vozil do fotografske opreme, ki jo
je še danes veliko v društvenem arhivu.
Leta so tekla in v skladu z razvojem tehnike so
se posodabljale tudi sekcije. Ene so usahnile
(kinooperaterska, fotografska), skladno s
tehniškim razvojem pa so se pojavljale nove
interesne skupine in nove sekcije. V zadnjih
letih dajemo poseben poudarek varovanju
naše premične tehniške dediščine, zato sta
ob AMD-ju zrasli sekciji Ljubitelji starodobnih
vozil in Ljubitelji starodobnih koles. Veseli

smo, da najdemo vedno več somišljenikov
med mlajšimi in tako upamo, da se bo čim več
te naše ljubezni ohranilo tudi za prihodnje
rodove. Stalnici ostajata prometna varnost
in modelarstvo. V duhu varnosti v cestnem
prometu bomo izobraževali tako mladino
kot starejše generacije ter se v sodelovanju z
lokalno skupnostjo trudili za doseganje čim
višjih standardov tako v mirujočem kot tudi
tekočem prometu. Pri tem ne bomo pozabili
na etiko v prometu, pomanjkanje katere je
večkrat čutiti.
V letu 2017 naše društvo združuje blizu 150
članov, ta trend pa dokazuje, da smo tudi po
70 letih še vedno v dobri kondiciji. Tako kot
vseskozi doslej sledimo razvojnim tokovom,
napredku tehnike, sprejemamo nove
tehnologije ter vse to predstavljamo različnim
javnostim in ostajamo zvesti 70-letni tradiciji.
Skladno z vsem omenjenim bomo organizirali
letošnji Pilihov memorial (redno letno
srečanje lastnikov starodobnih vozil), ki bo
še posebej svečan. Tako kot zadnja štiri leta
se bo odvijal prvo julijsko soboto (1. julija) v
Martinovi vasi od 9. ure dalje. Vabljeni ste vsi
lastniki starodobnih vozil in tudi tisti, ki so vam
oldtimerji zgolj všeč. V okviru praznovanja
smo že sredi junija postavili pregledno
razstavo v Mladinskem centru, na memorialu
bo na ogled lepo število vozil, na voljo bodo
različne izobraževalne in zabavne dejavnosti,
višek prireditve pa bo predstavitev zbornika, ki
smo ga člani DLT izdali v nakladi 400 izvodov.
Knjiga prinaša pregled zgodovine društva
ter številne zgodbe, za katere verjamem, da
jih boste zlasti Šmarčani z veseljem prebirali.
Pridite, veseli bomo vaše družbe in lepo nam
bo!

Pod nasmejanim sončkom
diši po počitnicah

12 Mladarije

Pestra pomlad v MC
Pred nami Poznopoletni
festival 2017

13 Mladarije

(Študentski) pozdrav
poletju

ŠOP
izdal Javni zavod Mladinski center
Šmartno ob Paki, Šmartno ob Paki 13,
3327 Šmartno ob Paki
tel.: +386 3 891 5376,
pisarna.mc@gmail.com
Gradivo pripravili: Maja Ažman, Marjana
Boruta, Amadeja Koren, Urban Hrastnik,
Mirjam Povh, Andreja Urnaut
Oblika logotipa naslovnice: Mateja
Krušlin
Prelom in tisk: Diling d.o.o.,
junij 2017
Naklada: 1400 izvodov
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Utrip občine

VZDRŽEVANJE REDA NA OTROŠKEM IGRIŠČU
Občinska uprava Občine Šmartno ob Paki
Občina Šmartno ob Paki je v letošnjem letu otroško igrišče
obogatila s postavitvijo pitnika, za kvalitetnejše preživljanje
prostega časa pa bodo nameščene tudi klopi, seveda v dobrobit
vseh občanov. Kljub opozorilnim tablam s strani občanov vse
večkrat prejmemo pritožbe glede zadrževanja psov na otroškem
igrišču, saj ti tja ne sodijo. V mesecu juniju je bila izvedena tudi
akcija Medobčinske inšpekcije in redarstva, v okviru katere je bilo
poleg ugotovitve več kršitev cestnoprometnih predpisov podano
tudi ustno opozorilo vodniku psa, ki slednjega ni imel na povodcu.

občan, predvsem na območju otroškega igrišča, dosledno poskrbi
za red in čistočo ter tja ne vozi psov, saj je igrišče v prvi vrsti
namenjeno otrokom in njihovi razposajenosti.
Hvala za razumevanje!

Za zagotovitev zadovoljstva občanov vas naprošamo, da vsak

ŽUPANOV SPREJEM ODLIČNJAKOV
Občinska uprava Občine Šmartno ob Paki

Župan Janko Kopušar je tudi letos ob zaključku šolskega leta
sprejel učence devetih razredov, ki so šolanje na osnovni šoli
zaključili z odličnim uspehom. Letos jih je bilo 9, od tega jih je
bilo 7 odličnih vsa leta šolanja. Župan je učencem čestital za
dosežen uspeh in jim zaželel, da tudi v bodoče segajo po tako
visokih rezultatih, s tem si bodo namreč odprli vrata do poklica,
ki si ga želijo opravljati. Poudaril je, da ceni njihove dosežke in da
smo lahko vsi ponosni nanje. Želi si, da bi z doseženimi uspehi
dober glas o Šmarčanih ponesli tudi širše, a vendar ostali ponosni
občani naše občine.

•
•
•
•
•
•
•

Lara Kompan
Maša Doler
Saša Skornšek
Vika Trebičnik
Lana Vrabič
Tanja Glasenčnik
Kristine Janič

Letošnji odličnjaki v 9. razredu so:
•
Alen Potočnik
•
Maj Primožič Horvat

OBELEŽILI SPOMIN NA TRI POMEMBNE
PRAZNIKE IN OTVORILI KANALIZACIJO GAVCE
Urban Hrastnik
V sredo, 26. aprila, smo se v občini Šmartno ob Paki s proslavo
spomnili treh praznikov – dan upora proti okupatorju, praznik dela
in dan zmage, ki so datumsko umeščeni v konec aprila in začetek
maja. Obenem je župan skupaj s predsednikom VS Gavce-Veliki
Vrh in predstavnikom mladega rodu v Gavcah slavnostno otvoril
tudi novozgrajen del kanalizacijskega omrežja v Gavcah.
Letošnja proslava je potekala pod Klemenčevim kozolcem v
Gavcah. Ob začetku so predstavniki lokalnega Združenja borcev
NOB, Zveze veteranov vojne za Slovenijo in Zveze slovenskih
častnikov skupaj z županom občine Šmartno ob Paki simbolično
prižgali ogenj. Kot slavnostni govornik je zbrane na proslavi
nagovoril župan Janko Kopušar in poudaril, da ne smemo
pozabiti preteklih dogodkov, ki so podlaga praznikom, katerim
je bila proslava namenjena, in da lahko le z razumevanjem in
spoštovanjem naše preteklosti gradimo uspešne zgodbe v
prihodnosti. Tudi sedanjost prinaša pomembne dogodke in
odločitve, ob katerih moramo ravnati preudarno in odgovorno.
Po koncu proslave je sledila slavnostna otvoritev novega dela
javnega kanalizacijskega omrežja v osrednjem delu Gavc, ki
predstavlja največjo občinsko naložbo v tem letu. Na novi del
kanalizacijskega omrežja v Gavcah je zaenkrat priključenih 37
gospodinjstev, dve pa se nameravata nanj priključiti v kratkem.
Kanalizacijo so s prerezom traku namenu predali župan Janko
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Kopušar, predsednik VS Gavce-Veliki Vrh Drago Nežmah in mladi
Rok Klemenc, sin Klemenčevih, kjer sta proslava in otvoritev tudi
potekali.
Dogajanje so glasbeno popestrili člani godbe Univerze za tretje
življenjsko obdobje Velenje ter domačina iz Gavc, harmonikar
Timotej Kreft in pevka Neli Voglar. Lepega števila ljudi, ki so se
udeležili proslave, ni zmotilo niti slabo vreme, ki je poskrbelo
za deževno kuliso. Ob otvoritvi kanalizacije je prenehalo tudi
deževati, kar je omogočilo prijetno druženje ob pogostitvi, ki jo je
za vse zbrane tudi letos pripravila občina.

Med ljudmi

VETERINA, PRVA POMOČ
Borut Lončar
Včasih ne gre brez profesionalne zdravstvene oskrbe. Cepljenja proti steklini so obvezna, v okolici kraja Šmartno ob Paki zelo
priporočljiva tudi proti pasji kugi. Ostala pa po potrebi glede na
okolje/dopustovanja.
Na veterino se lahko obrnemo za pomoč pri negi, kjer nam lahko
postopke, omenjene v prejšnji številki, pokažejo in jih izvajamo
sami.
Poškodbe se dogajajo in dežurne številke veterinarskih postaj
v bližini je treba imeti shranjene. Če imamo delovnega psa, je
verjetnost poškodb večja. Zato se naučimo nuditi prvo pomoč
za pse. Tečajev za to še nismo zasledili, vendar je na spletu obilo
informacij. Oživljanje psa (dog CPR v angleščini) je lahko potrebno
po trkih, električnih udarih, utopitvah, alergičnih reakcijah ipd.
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je lahko za marsikateri primer, ko se pes ni vrnil s potepa po gozdu,
kriv ta mali kuščar in ne kakšen »grdi« lovec. Običajni priporočen
postopek za prvo pomoč je izpiranje gobca z vodo in takojšen
obisk pri veterinarju, vendar pri hudi zastrupitvi to mnogokrat
ne pomaga. Zanimiv način, ki temelji na izkušnjah, je takojšnja
uporaba kalcija, ki ga stresemo v gobec (vir: revija Lovec, april
2017). Veterinarska stroka te metode ne omenja in ne podpira,
odločitev za uporabo metode je prepuščena posamezniku. Kalcij
v prahu lahko naredimo sami iz jajčnih lupin, je enostaven za
shranjevanje in je lahko vedno pri roki.
Številke bližnjih veterinarskih postaj:
telefon
dežurstvo za nujne
primere
Veterina Mozirje
03 583 10 17
041 724 972
Šaleška veterina
03 891 11 46
031 688 600
Velenje
Veterina Žalec
03 713 20 50
041 616 786

Dehidracija je smrtno nevarna, če pride tako daleč, da pes ne
more več piti sam. Če znamo in jo imamo doma, lahko pomagamo
z intravenozno infuzijo tekočine. Če je nimamo ali ne znamo in ne
moremo do veterinarja, lahko psu pomagamo s klistirjem (voda,
sol, kalijev klorid).
Naslednja nevarnost, ki preži v našem okolju, je močerad. V
primeru, da ga pes ugrizne, ta izloči močan živčni strup, ki je za pse
izredno strupen in je, odvisno od količine, lahko usoden v nekaj
minutah. Celo veterinarska prva pomoč je pogosto neuspešna. Psi
se močerada večinoma izogibajo, zato teh nesreč ni veliko. Vendar

IZLET V BANJALUKO 2017
Konrad Steblovnik
V soboto, dne 13. 5. 2017, smo se Šmarčani ob peti uri zjutraj z
avtobusom odpravili na tradicionalni vsakoletni izlet, ki ga je
organiziral Marjan Knez. Cilj našega izleta je bil na območju
nekdanje skupne države Jugoslavije, v Banjaluki, glavnem
mestu Republike srbske (entitete samostojne države Bosne in
Hercegovine). Pot nas je najprej vodila preko Velenja, kjer smo
»pobrali« dvajset Velenjčanov, da so se nam pridružili na poti,
skupno število udeležencev izleta pa je bilo 60. Naš prvi cilj je bilo
obmejno mesto BiH ob reki Savi, Bosanska Gradiška, do kamor bi
morali prispeti ob deseti uri dopoldne. Pa smo se krepko ušteli,
saj smo do tja preko dveh meja Evropske unije, schengenske in
zunanje, potrebovali kar dve uri več, kot smo sprva predvidevali, saj
so kar dvakrat temeljito pregledali naše dokumente. Predstavniki
mesta Bosanska Gradiška z županom g. Zoranom Adžićem so
nas potrpežljivo čakali in pričakali ob dvanajsti uri. Pripravili so
nam zelo topel sprejem. Prisotni so bili tudi njihovi lokalni mediji
in naš poslanec g. Jan Škoberne, ki je bil v predhodnici in je
organiziral naše bivanje v Republiki srbski ter srečanja z lokalnimi
predstavniki. V teh krajih ima namreč dobre poslovne in politične
povezave, ki sežejo vse do predsednika Dodika. Sledila je kratka
proslava s polaganjem vencev na spomenik NOB v Bosanski
Gradiški in rož na spomenike padlih herojev. Pozdravna nagovora
sta imela župan, g. Avdić, in naš poslanec, g. Škoberne. G. Avdić
je med drugim poudaril, da so tradicionalno praznovali 72 let
zmage nad fašizmom, povedal pa je tudi, kako je celotno območje
Bosanske Gradiške in Banjaluke trpelo med drugo svetovno vojno.
Samo Gradiška je dala 5000 borcev NOB, 1500 borcev in 14.000
prebivalcev pa je med NOB izgubilo svoja življenja. Želi si tudi
večjega gospodarskega, političnega in kulturnega sodelovanja
med njegovo občino in tremi šaleškimi občinami. Kasneje smo si

ogledali še mestno hišo ter muzej NOB in predzgodovinski muzej.
Okrog treh popoldne je na poti do Banjaluke sledilo kosilo s
pečenim jagenjčkom in odojkom. V Banjaluko smo prispeli pozno
popoldne in se nastanili v prijetnem hotelu Bosna v centru mesta.
Sledil je ogled centra mesta, ki ga je vodil kar g. Škoberne, saj je
velik poznavalec tamkajšnjih razmer in Banjaluke. Naslednji dan
smo ob 10. uri nameravali odpotovati proti spomeniku na Kozari,
a smo ostali znotraj za promet zaprtega centra, saj je potekal nam nenajavljeni - maratonski tek po ulicah Banjaluke, ki smo si
ga na ta način lahko v miru ogledali.
Okrog 12. ure smo se le lahko opravili na Kozaro, kjer smo si
ogledali istoimenski spominski park in spoznali, da je samo v bitki
na Kozari leta 1942 med partizani na eni ter ustaši in Nemci na
drugi strani padlo ali bilo usmrčenih več kot 10.000 civilistov in
borcev NOB. Ob 17.00 smo se odpravili novim dogodivščinam
naproti na obe državni meji Evropske unije, mejo Bosne s Hrvaško
in Hrvaške s Slovenijo. Ob vstopu na Hrvaško nas Evropska unija
ponovno »ni razočarala«, saj smo za vstop potrebovali debelo uro,
čeprav na meji ni bilo čakalne vrste. Ob polnoči smo preko Velenja
polni lepih vtisov srečno prispeli v Šmartno ob Paki.
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Pestro in družabno

KULTURNO DRUŠTVO GORENJE PRAZNUJE 20
LET DELOVANJA
Drago Tamše, predsednik KD Gorenje

Leto 2017 je za vse, ki delujemo v našem kulturnem društvu, in vse,
ki naše delo spremljajo, leto praznovanja. S ponosom se oziramo
nazaj na delo, ki je bilo opravljeno. Vnema in skrb za kulturo
takratnih entuziastov, ki so se odločili v naš kraj zopet vrniti
društvo, ki je nekdaj že delovalo, je bilo pohvale vredno dejanje.
Ko se kot predsednik društva ozrem na preteklost, lahko vidim,
da je naše delovanje uresničilo pričakovanja občanov in občine
Šmartno ob Paki, ki nam pri tem stoji ob strani. V veliko veselje
nam je, da smo skupaj uspeli obnoviti našo dvorano, ki je bila
v res slabem stanju. Sedaj je v njej prijetno in toplo, kar nam
omogoča dobre pogoje za raznoliko kulturno delovanje. Pri tem
moram izreči zahvalo tudi vsem donatorjem, ki so nas podprli pri
projektih. Brez njih namreč ne bi bilo postorjenega vsega, kar je
bilo potrebno.
Člani društva veliko energije vlagamo v vsebine, ki jih pripravimo,
da so te kakovostne, in se trudimo, da pri tem vključujemo čim več
naših občanov. Da smo pri tem uspešni, dokazuje veliko število
raznolikih kulturnih prireditev, gledaliških predstav, proslav,
razstav in drugih dogodkov na našem odru, ki jih krajani vsako leto
raje obiskujejo. To nas posebej veseli. V samo delo vključujemo

IZ GORENJA V LENDAVO
Marjana Boruta

Leto je naokoli in v Kulturnem društvu Gorenje smo se odločili,
da se odpravimo na ekskurzijo v Prekmurje. Natančneje v
najvzhodnejše mesto Slovenije, Lendavo. Avtobus je bil polno
zaseden in še posebej smo bili v društvu veseli naših mladih članov.
Po prijetni vožnji smo prispeli v mesto in si ogledali judovsko
sinagogo, ki je poleg najstarejše mariborske ena od dveh sinagog v
Sloveniji. Seznanili smo se z življenjem judov v Lendavi ter njihovim
vplivom na kulturni in gospodarski razvoj kraja. Obiskali smo tudi
Meščansko hišo, Muzej dežnikarstva in baročno cerkev svete
Katarine Aleksandrijske. Po kratkem oddihu nas je pot popeljala
na Lendavski grad, v katerem je muzej. Ogledali smo si kratek film
o življenju v Lendavi in Pomurju, o zgodovini in nastanku gradu ter
zbirke, ki jih muzej razstavlja: zbirko hladnega in strelnega orožja,
zbirko tekstilne kulture v Prekmurju, zbirko metuljev, razstavo
Salvadorja Dalija in druge. Mimogrede smo se ustavili pri kapelici
Svete Trojice, ki stoji na hribu nad Lendavo, kjer smo si ogledali
naravno mumificirano truplo vojščaka Mihaela Hadika.

LETNI KONCERT MEPZ ŠMARTNO OB PAKI
Metka Šprahman

MePZ Šmartno ob Paki je v petek, 9. junija 2017, priredil svoj letni
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tudi mlade, ki imajo zelo veliko idej in znanja ter s tem povečujejo
odgovornost do okolja, v katerem bivajo.
Z zanesljivostjo lahko trdim, da bomo tudi v prihodnje uspešno
delali in ustvarjali kulturo za naše soobčane. Dobre volje še
imamo, dela se ne bojimo, zato se bomo z različnimi vsebinami
prireditev trudili zadovoljiti čim večji krog ljudi iz naše občine in
okolice. Za vso podporo se zahvaljujemo vsakemu posamezniku
in občini Šmartno ob Paki, društvom, s katerimi se trudimo čim
bolje sodelovati, in seveda članom Kulturnega društva Gorenje za
dobro delo.

Legenda pravi, da je padel v boju s Turki.
S 53,50 m visokega razglednega stolpa Vinarium je naš pogled
segel v kar štiri države: Slovenijo, Avstrijo, Madžarsko in na
Hrvaško. Stolp, ki stoji sredi Lendavskih goric, je prava turistična
atrakcija. Ker smo postali lačni, smo se ustavili v gostišču Lovski
dvor, kjer so nam postregli z domačimi kulinaričnimi dobrotami,
bogračem in gibanico.
Kam nas bo pot popeljala naslednje leto, še ne vemo, saj je v naši
lepi Sloveniji še ogromno zanimivih kotičkov, ki jih je vredno
obiskati.

koncert. Domači kulturni dom je bil napolnjen s poslušalci, ki
redno in z zanimanjem spremljajo delo zbora in se skupaj s pevci
veselijo njihove pevske rasti. Zborovodja Matjaž Kač je tokrat
predstavil zajeten program. Pevci so koncert posvetili slovenski
popevki. Odličen zvok in koreografija sta že na samem začetku
koncerta pritegnila poslušalce in dala vedeti, da je zbor v pretekli sezoni zopet naredil velik in kakovosten korak na svoji poti.
Naslednja sezona bo za zbor jubilejna, saj bodo praznovali 20.
obletnico delovanja.
Koncert so popestrili tudi MPZ OŠ bratov Letonja, Nina Kač in
ansambel Zažur.
Sezono 2016/2017 so zaključili s sodelovanjem na golažijadi v
Mozirju, kjer so z okusnim golažem osvojili drugo mesto, prejeli pa
so tudi nagrado za lepo okrašeno stojnico.

Pestro in družabno

NOGOMETNA TEKMA: KLUB 81 –BEOGRAD
Matija Molnar

Pred desetimi leti je Avgust Reberšak v sodelovanju s tedanjim
županom Alojzom Podgorškom navezal stike s prijatelji iz
Beograda, to pa je pomenilo začetek nogometnega prijateljstva,
ki traja še danes. Vsako leto se od takrat odigra tekma, izmenično
v Šmartnem ob Paki ali v Beogradu.
V petek, 9. 6. 2017, je bila v Šmartnem odigrana že 10.
tradicionalna tekma velikega nogometa med ekipama Klub 81 in
ekipo iz Beograda. Zmagala je ekipa Kluba 81 z rezultatom 3 : 1.
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Bolj kot sam rezultat je bilo pomembno druženje in ohranjanje
prijateljskih stikov z nekdanjimi sodržavljani.
V soboto so gostje iz Beograda odšli na izlet po Sloveniji. Ogledali
so si Brdo pri Kranju, Planico in Bled. Nad lepotami Slovenije so
bili izredno navdušeni. Dan smo zaključili s skupno večerjo v
Mladinskem centru, kjer so bili tudi nastanjeni. V nedeljo zjutraj
smo naše prijatelje na dolgo pot do Beograda pospremili z
obljubo, da se prihodnje leto srečamo v Beogradu.
Zahvalil bi se vsem, ki so pomagali pri organizaciji tekme in
drugih spremljevalnih dejavnostih. Posebna zahvala gre osebju
Mladinskega centra Šmartno ob Paki za vso pomoč, ki so nam jo
nudili.

NOGOMETNI MEMORIAL V ČAST POKOJNEMU ŽUPANU
Anže Podgoršek

V soboto, 17. 6. 2017, se je v športnem parku Šmartno ob Paki odvijal nogometni memorial v čast našemu pokojnemu županu Alojzu
Podgoršku in Francu Brodarju, prijatelju, podjetniku ter nogometnemu navdušencu iz Berlina.
Na turnirju, ki sta ga v sodelovanju z občino Šmartno ob Paki in Klubom 81 organizirala Anže in Matjaž Podgoršek, so se pomerile ekipa
Slovenskega izseljenskega društva Berlin (SKV Berlin), ekipa njihovih prijateljev iz Slovenije, ekipa veteranov iz Solčave in ekipa Kluba
81. Rezultat tokrat ni bil v ospredju, bolj je bilo namreč pomembno druženje v športni igri in kasneje na pikniku ob nogometnem
igrišču.
Prijatelji iz Berlina so bili ves vikend nastanjeni v Mladinskem centru Šmartno ob Paki. Poleg nogometne tekme so gostitelji
zanje organizirali obisk fontane piva v Žalcu, ogled hmeljske sušilnice oz. kašče na Špančevi domačiji, obisk Vinske turistične poti
Šmartno ob Paki in druženje na
tradicionalni gasilski veselici v
Rečici ob Savinji. Gostje, ki so že
več kot desetletje tesno povezani
s kolegi iz Šmartnega ob Paki, so
bili tudi tokrat navdušeni nad
domačnostjo, prijaznostjo in
raznovrstnostjo aktivnosti, ki jih
lahko preizkusijo v našem kraju
oz. bližnji okolici.
Za prihodnje leto že potekajo
dogovarjanja o spominskem
turnirju v Berlinu, upamo in
želimo pa si, da se memorial leta
2019 ponovno odvije v Šmartnem
ob Paki.

POHOD V NEZNANO
ŠPORTNEGA DRUŠTVA
GAVCE

Matjaž Škripač, predsednik ŠD Gavce
Športno društvo Gavce-Veliki Vrh je
dne 10. 6. 2017 za člane in nečlane
organiziralo pohod v neznano, ki je bil
primeren tako za starejše kot za mlajše
člane. Pohoda po Ravenski poti se je
udeležilo 35 članov, ki so bili skupnega
druženja zelo veseli. Pohod smo s
pogostitvijo sklenili na športnem
igrišču društva. Golaž, ki so ga člani
skuhali sami, je teknil prav vsem. V
prihodnosti si želimo še več takšnih
pohodov in druženja. Lep športni
pozdrav.
2017 JULIJ, AVGUST
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Pestro in družabno

IZLET ČLANOV DU ŠMARTNO OB PAKI V
SPODNJO SAVINJSKO DOLINO
Konrad Steblovnik

Nekdanji »Titovi pionirji in mladinci«, danes člani Društva
upokojencev Šmartno ob Paki, smo se 25. maja 2017, torej za
nekdanji dan mladosti, pred osmo uro zjutraj zbrali na železniški
postaji v Šmartnem ob Paki in se z vlakom odpeljali proti spodnji
Savinjski dolini. Vlak je odpeljal šestindvajset udeležencev izleta.
Že čez dobrih pet minut smo prispeli na Polzelo, kjer so nas na
železniški postaji pričakali predstavniki Društva upokojencev
Polzela z njihovo predsednico Gertrudo Terčak. V njihovem
spremstvu smo se peš odpravili do gradu Komenda. Še prej smo
se ustavili v prostorih društva oziroma v sosednjem bifeju, kjer nas
je DU Polzela pogostilo s kavo in pecivom.
Po polurnem postanku smo se odpravili na bližnji grad Komenda,
kjer nas je pričakala predstavnica gradu Manuela Mlakar. S kolesom
se je pripeljal celo župan občine Polzela Jože Kužnik, ki nam je v
kratkem nagovoru zaželel dobrodošlico. Poudaril je pomen našega
obiska, saj si tako bližnji sosedje le redko privoščimo takšne vrste
obiskov. Obljubil je, da bodo Polzeljani obisk Šmarčanom vrnili.
Predstavnica gradu Komenda nas je vodila skozi grajske prostore
in izvedeli smo marsikaj zanimivega o njegovi zgodovini. »Grad
leži na vzpetini sredi Polzele in se preko svojih lastnikov omenja v neki
oglejski listini že leta 1149 (850 let). V rokah Malteškega viteškega
reda je bila od leta 1323 do leta 1780. Grad je v kasnejših dobah sicer
doživljal različno usodo, vendar predstavlja s svojo dominantno lego,
stavbno-zgodovinskimi značilnostmi in stilnimi prvinami pomemben
kulturni in zgodovinski spomenik. Polzelo in grad Komendo je večkrat
obiskal tudi France Prešeren, saj je tu kot duhovnik služboval njegov
stric.« V restavraciji na gradu smo bili deležni tudi okusne tople
malice – golaža v kruhovi skodelici. Po prijetnem bivanju na gradu
Komenda smo se peš odpravili nazaj na železniško postajo in se ob
dvanajsti uri z vlakom odpeljali proti Žalcu.
Kratek čas smo uživali v vožnji s Savinjčanom in hitro prispeli v
Žalec, prestolnico hmelja in hmeljarstva. Zato je kar prav, da smo se
najprej v spremstvu dveh predstavnic Društva upokojencev Žalec
odpravili v Ekomuzej hmeljarstva in pivovarstva. Predstavnica
muzeja nam je obudila spomin na postopke pridelave, obiranja,
sušenja in spravila hmelja. Glede na to, da smo bili praktično vsi
udeleženci izleta v svojem življenju na nek način udeleženi v

V SPOMIN IN OPOMIN: OBTOŽUJEM!
Marjana Boruta
»Ko so nacisti prišli po komuniste, sem
ostal tiho; nisem bil komunist.
Ko so zaprli socialne demokrate, sem
ostal tiho; nisem bil socialni demokrat.
Ko so prišli po sindikaliste, nisem
spregovoril; nisem bil član sindikalistov.
Ko so prišli po Jude, sem ostal tiho;
nisem bil Jud.
Ko so prišli po mene, ni bilo nikogar več,
ki bi spregovoril.«
Pastor Martin Niemoeller (1976)

Marsikdo, ki se pelje z Gorenjskega proti Avstriji skozi predor pod
Ljubeljem, ne ve, da so ga gradili jetniki edinega koncentracijskega
taborišča na naših tleh. Taborišče pod Ljubeljem je bilo 49.
podružnica taborišča Mauthausen. V letih od 1943 do 1945 so
v nemogočih razmerah gradili 1542 m dolg predor. Med njimi
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postopkih pridelave zelenega zlata, je bil ta obisk zelo zanimiv
in je v nas vzbudil kar nekaj nostalgije za časom naše mladosti.
V muzeju smo nabavili še vrčke za obisk Fontane piva in se žejni
odpravili proti središču Žalca, kjer si je lahko vsak privoščil šest
vrst piva. Pri Fontani piva smo se v prijetnem druženju zadržali kar
nekaj časa.
Malo pred četrto uro nas je na avtobusni postaji pričakal Izletnikov
avtobus in nas odpeljal v Gotovlje. Na izletniški kmetiji Pri mlinarju
smo si privoščili še zelo okusno in obilno pozno popoldansko
kosilo.
Ob 18. uri smo se polni prijetnih vtisov odpravili proti domu.
Člani DU Šmartno ob Paki in ostali občani ste vabljeni, da
spremljate spletno stran društva na spletnem naslovu: http://d-u.
si/smartno-ob-paki/.

Odhod iz Šmartnega ob Paki

Skupinska slika pred Ekomuzejem v Žalcu
so bili Jugoslovani oziroma Slovenci, Francozi, Poljaki, Rusi,
Luksemburžani, Nemci, Avstrijci, Judje, Italijani, Danci, Čehi,
Belgijci, Švicarji, Romi. Večina od njih so bili politični zaporniki.
Pod budnim očesom stražarjev z mitraljezi in žarometi na šestih
stolpih ter za 3 m visoko ograjo je v izredno težavnih razmerah 23
mesecev garalo okoli 2000 političnih internirancev. Žal nikogar od
Slovencev ni več med živimi. Predor se nahaja na nadmorski višini
1060 m, prva vozila so skozenj peljala leta 1944. Domačini so kljub
strogi prepovedi takrat pomagali internirancem. Svoje izkušnje je
v knjigi Mauthausen na Ljubelju opisal inženir Janko Tišler.
Ko so internirance 7. 5. 1945 izpustili, so jih enote SS na begu
zajele in uporabile za živi ščit. Kasneje je internirance osvobodila
partizanska vojska v Rožu. Da bi zabrisali svoja grozodejstva, so
Nemci taborišče porušili, ostanki pa so vidni še danes. V spomin
in opomin na grozote stoji ob robu parka skulptura okostnjaka z
živim srcem v sredini in napisom OBTOŽUJEM, ki ga je zasnoval
Boris Kobe.
Vsako leto je v spominskem parku ob obletnici osvoboditve
taborišča spominska slovesnost, ki se je vedno udeležijo tudi člani
in članice KO ZZB za vrednote NOB.

Pestro in družabno

RAZGLASITEV REZULTATOV OCENJEVANJA
VIN LETNIKA 2016 IN PODELITEV PRIZNANJ
Alojz Slemenšek

Društvo vinogradnikov Šmartno ob Paki je v petek, dne 12. 5.
2017, v dvorani Gasilskega društva Šmartno ob Paki organiziralo
prireditev »Razglasitev rezultatov ocenjevanja vin letnika 2016
in podelitev priznanj«. Po nagovoru predsednika društva Petra
Krajnca in kulturnem programu v izvedbi ljudskih pevcev Prijatelji
smo podelili priznanja za dosežene ocene vina po posameznih
sortah. Pri podelitvi so sodelovali: Vinska kraljica Slovenije za leto
2017 Maja Žibert, župan občine Šmartno ob Paki Janko Kopušar,
sommelier III. st. Alojz Cedula in predsednik društva vinogradnikov
Peter Krajnc. Letos smo na ocenjevanju dosegli tudi najvišjo
skupno oceno, in sicer 18,18 točk. Podelili smo 64 zlatih in 22
srebrnih priznanj. Naziv šampion za leto 2017 so prejeli: Branko
Višnjar za sorto Zweigelt z oceno 18,34 točk, Jože Kugler za sorto
Sauvignon, Danilo Pokleka za sorto Kerner, Mihael Fajfar za sorto
Dišeči Traminec vsi z oceno 18,40 točk in Danilo Pokleka za vino
posebne kakovosti Chardonay suhi jagodni izbor z oceno 19,24
točk. Celotno prireditev je odlično povezoval Franc Fužir.
Vinska kraljica Maja Žibert je poudarila, da je odšla v »neznano«,
saj ni vedela, kakšna vina sploh pridelujemo v Šmartnem ob

9

Paki, in da se bo domov vrnila z odličnimi občutki, saj je okusila
naša zelo kakovostna vina, ki so odraz strokovnega dela naših
vinogradnikov.
Po podelitvi je sledilo družabno srečanje vinogradnikov in
ljubiteljev vinske kapljice z vodeno degustacijo 18 vzorcev
najbolje ocenjenih vin. Degustacijo je strokovno vodil Alojz
Cedula, sommelier III. st., ki je z opisom vin poudaril značilnosti
posameznih sort in njihovo razširjenost v Sloveniji.
Pred prireditvijo so gostje obiskali kleti naših vinogradnikov,
in sicer klet Danila Pokleke v Gavcah ter kleti Primožič, Jožeta
Kuglerja in Karlija Žibreta v Malem Vrhu.

Iz Šmarške fare

NEKAJ MISLI H GODOVOM NEKATERIH
SVETNIKOV V JULIJU IN AVGUSTU

Dekan Ivan Napret
V mesecu juliju godujejo poznani svetniki: slovanska apostola
sv. Ciril in Metod, ki ju je sveti papež Janez Pavel drugi razglasil
za sozavetnika Evrope; 11. julija goduje sveti Benedikt, opat in
zavetnik Evrope; 12 julija godujeta sv. Mohor in Fortunat, blaženi
škof Anton Martin Slomšek je pod njuno okrilje postavil založbo,
ki nas s svojimi knjigami še danes kulturno dviga in bogati. Med
zelo spoštovanimi svetniki tega meseca sta Marijina starša, sveti
Joahim in Ana, ki godujeta 26. julija. Sveti Ani je posvečenih nad
70 cerkva. Med julijskimi svetniki so še mnogi, ki so vredni, da se
jih spomnimo in se od njih česa naučimo.
4. julij – sv. Elizabeta Portugalska
Bila je hči aragonskega kralja Petra III. in vnukinja sv. Elizabete
Ogrske. Rodila se je leta 1217. Kot dvanajstletna deklica je bila za
ženo obljubljena Dioniziju, portugalskemu prestolonasledniku.
Rodila je dva sinova: Konstancija in Alfonza. Njeno življenje na
dvoru je bilo neobičajno, saj se je veliko posvečala molitvi in
pokori. Živela je po zelo strogih pravilih in bila zelo dejavna v delih
usmiljenja. Mož je bil pravičen in strog, a bil je nezvest in je imel več
nezakonskih otrok. Elizabeta je te otroke vzgajala in skrbela zanje,
kot bi bili njeni. Dionizij se je za svoje grehe pokesal, preden je
leta 1325 umrl. Elizabeta se je odrekla vsem častem in privilegijem.
Svojo krono je podarila svetišču Santiago de Compostella, stopila
v frančiškanski tretji red in se posvetila delom usmiljenja. Umrla je
leta 1336.
Od 13. do 18. julija bo v naši župniji potekal ORATORIJ 2017. Otroci,
ki se ga udeležujejo, se preko sodelovanja v različnih delavnicah,
igrah, petju in druženju pod vodstvom animatorjev osebnostno
bogatijo. Priporočamo prijavo do konca junija. Več si lahko
preberete na www.oratorij.net in na FB strani Oratorij Šmartno ob
Paki.

22. julij – sv. Marija Magdalena
Marija Magdalena je bila dalj časa enačena z Marijo iz Betanije,
sestro Lazarja in Marte. Zdaj je dokazano, da gre za drugo osebo.
Njen priimek (Magdalena) nam pove, da je bila doma iz Magdale.
Iz dveh pripomb v evangelijih vemo, da je Jezus iz Marije iz
Magdale izgnal sedem hudih duhov. V skupini žena, ki so stregle
zboru apostolov in Jezusu, se njeno ime vedno pojavi na prvem
mestu. Jezusu je ostala zvesta do konca, vse do smrti na Kalvariji in
do groba. Pod križem je vztrajala z Jezusovo materjo in apostolom
Janezom. Evangelij govori tudi o tem, da je bila med ženami, ki so
šle mazilit Jezusovo telo v grob. Jezus se ji je prikazal kot prvi. Grki
so jo že zelo zgodaj začeli častiti kot nosilko miru in enakovredno
apostolom. Iz imena Magdalena izhajajo druga imena – Magda,
Majda in dalje – Alena, Lena, Lenka, Lenčka, Alenka.
V avgustu obhajamo godove Marije Snežne, svetega Lovrenca,
Marijino vnebovzetje kot največji Marijin praznik, god svetega
Roka, priprošnjika pri bolezni nog in druge.
9. avgust – Edith Stein, mučenka
Edith Stein se je rodila 12. oktobra l891 v Wroclawu. Njeni
židovski starši so imeli enajst otrok. Študirala je filozofijo in
bila po končanem doktorskem študiju nekaj let sodelavka E.
Husserla v Freiburgu. Ko je prebrala življenjepis Terezije Avilske,
se je odločila – pri enaintridesetih se je Edith Stein dala krstiti in
postala je katoličanka. Leta l933 je vstopila v samostan v Kölnu in
si nadela ime Terezija Benedikta od Križa, tu je 1938 izrekla večne
zaobljube. Da tamkajšnjega samostana in sester ne bi izpostavljala
nevarnosti – v Nemčiji so 1938 začeli preganjati Žide – je Edith
Stein v letu 1939 odšla v nizozemski samostan Echt. Tu je napisala
nekaj znanstvenih razprav, med drugim delo ob štiristoti obletnici
rojstva sv. Janeza od Križa. 2. avgusta 1942 so jo skupaj s sestro
Rozo prijeli gestapovci. 7. avgusta so jo odpeljali v Auschwitz, kjer
sta Edith in njena sestra Roza dva dni kasneje, 9. avgusta 1942,
umrli v plinski celici.

2017 JULIJ, AVGUST

10

Mladarije

POD SMEJOČIM SE SONČKOM DIŠI PO
POČITNICAH
Mojca A. Juras

Naporne predpočitniške dni v šolskih klopeh smo našim šolarjem
popestrili s številnimi dejavnostmi, ki so obogatile zadnje tedne
pouka. Ena takšnih nepozabnih popestritev je zagotovo bivanje v
šoli v naravi, ki je za šolarje zagotovo nepopisno lepa izkušnja in ki
so jo v mesecu maju prvič izkusili vsi tretješolci, zadnji šolski teden
pa tako učenke in učenci četrtega kot petega razreda. Prav tako
nepozabno doživetje je celodnevna ekskurzija v Salzburg, ki jo je
za kar 53 učenk in učencev pripravila učiteljica Marija Vodovnik,
in na kateri so učenci med drugim spoznali čudoviti podzemni
svet solnega rudnika, se zabavali v nepozabnem vodnem parku
Hellbrunn ter si ogledali katedralo in Mozartovo rojstno hišo.
Devetošolci bodo med najlepše spomine na svoja osnovnošolska
leta zagotovo spravili zaključno ekskurzijo v zabaviščni park
Gardaland, osmošolci odkrivanje zakladov
šmarške kulturne dediščine na Pakčevi
poti s škratkom Pakcem, sedmošolci pa
spoznavanje lepot slovenske Koroške.
Šolski dan, ki bo čisto vsem šolarjem ostal v
lepem spominu, pa je zagotovo tudi letošnji
ekodan, ki je potekal v naravi na temo
Življenje v naravi.
Vsi šolarji so se skozi vse šolsko leto trudili
pridobiti čim več znanja in novih spoznanj,
izkušenj, doživetij; še posebej pa so za to, da bi
se vse to čim lepše odražalo tudi v zaključnem
spričevalu, trudili pri ocenjevanju. A na koncu
niso pomembne številke, pomembno je vse,
kar jih je naredilo boljše, večje, pametnejše in
predvsem srečnejše. Za vse to jim čisto vsem
iskreno čestitamo in se veselimo njihovega
napredka in predvsem truda, ki so ga vložili
v to.
Seveda pa smo na šoli še posebej ponosni
na vse naše devetošolce, ki so pod
našim smejočim se sončkom iz majhnih
kratkohlačnikov in deklic s kitkami in rumenimi ruticami v devetih
letih zrasli v odgovorne, prijetne in predvsem samozavestne mlade
ljudi, ki jih, opremljene z veliko znanja in obogatene s spoznanji,
dragocenimi izkušnjami in življenjskimi napotki ter trdnimi
prijateljskimi vezmi pošiljamo v svet. Svoje doživljanje odraščanja
v klopeh šmarške šole so predstavil tudi v večeru slovesa, ki so ga
skrbno pripravili v hvaležnosti do svojih staršev in učiteljev.
Naši učenci in učenke pa so se tudi v zadnjih šolskih tednih
trudili na najrazličnejših področjih, na katerih so zastopali našo
šolo. Tako smo še posebej ponosni na naše mlade zgodovinarje,
ki so v letošnjem šolskem letu pod mentorstvom učiteljic Marije
Vodovnik in Metke Arnšek izdelali raziskovalno nalogo z naslovom
Prazniki in praznovanja v šolstvu nekoč in danes ter zanjo na
državnem srečanju v Moravčah prejeli zlato priznanje. Še posebej
gredo pohvale osmošolcu Janezu Simoniču in devetošolkama
Lani Vrabič in Neli Štefanič, ki so nalogo tudi odlično predstavili.
Na natečaju Evropa v šoli z naslovom Svet, v katerem želim živeti,
so na državnem nivoju več kot uspešno sodelovali tudi učenci
naše šole. Drugo nagrado med vsemi je s svojim likovnim delom
dosegla sedmošolka Hana Bizjak, ki je ustvarjala pod mentorstvom
učiteljice Lidije Novak. Velike čestitke gredo tudi vsem našim
pevkam in pevcem, ki s toliko veselja in zagnanosti prepevajo v
otroškem pevskem zboru, saj so na regijskem srečanju otroških
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in mladinskih pevskih zborov, ki je potekalo v Rogaški Slatini,
pod vodstvom zborovodkinje Blanke Rotovnik usvojili srebrno
priznanje. Veselimo se tudi z našimi zlatimi bralci, ki so si za
nagrado za 9-letno opravljeno Kajuhovo bralno značko v Velenju
ogledali zanimivo gledališko uprizoritev. Seveda pa je uspehov
naših učenk in učencev na najrazličnejših področjih še veliko več
in o vseh poročamo na naših šolskih spletnih straneh, kjer boste
našli med drugim tudi zapis o odličnih tekmovalkah v sinhronem
plavanju, naši šestošolki Živi Matjaž in sedmošolki Piji Lesnjak,
ki sta pod mentorstvom trenerke Ane Matjaž z mednarodnega
tekmovanja v Budimpešti prinesli kar šest medalj, za kar jima
seveda iskreno čestitamo.
Veliko aktivnosti smo v zadnjih šolskih tednih izvedli tudi v okviru
našega inovativnega povezovalnega projekta Pod eno streho,
s pomočjo katerega otroke našega vrtca Sonček skozi druženje
z učenci, spoznavanje, udeležbo in sodelovanje pri pouku
seznanjamo s šolo in jim tako omogočamo pozitivne izkušnje pred
vstopom v šolo.

Pridobivanje pozitivnega zgleda v odprtosti za dobro ter vzgojo
za občutljivost za soljudi in njihovo stisko pa našim učenkam in
učencem omogočamo s številnimi dobrodelnimi prireditvami,
s katerimi na eni strani predajamo dragoceno sporočilo ter na
drugi z dejansko nabranimi sredstvi napolnimo dobrodelni šolski
sklad Z roko v roki. Tako smo v zadnjih treh mesecih letošnjega
šolskega leta organizirali kar dve dobrodelni prireditvi – odmevni
dobrodelni koncert Naj se sliši ter tradicionalno tekaško prireditev,
že 4. Sončkov tek.
Tako je na drugo majsko soboto – kljub nekaj oblakom – na naši
dobrodelni prireditvi sijalo veliko sonce. Sonce je žarelo iz oči naših
učencev in učenk ter številnih udeležencev naše tradicionalne
tekaške dobrodelne akcije, s katero smo že četrtič zapored želeli
in uspeli združiti druženje treh generacij s skrbjo za rekreacijo ter
zdravje in dobrodelnostjo. Vsi prostovoljni prispevki za štartnino
so se v celoti namenili v dobrodelni šolski sklad Z roko v roki, zato
se vsem ljudem dobre volje, ki so z nami delili sobotno dopoldne,
iz srca zahvaljujemo.
Zahvaljujemo se vsem, ki so prijazno pomagali soustvariti našo
sončno prireditev – atletskim sodnikom AK Velenje, g. Molnarju,
športnim gostom Anji Drev, Mateju Jugu in Marku Pokleki,
povezovalcu Tomažu Potočniku, sodelujočim v delavnicah:
zdravnici Martini Hrovat, reševalcu Damjanu Ločičniku, Društvu
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za boj proti raku, Društvu ljudske tehnike Šmartno ob Paki,
Kolesarskemu klubu Žalec, Zdravstvenemu domu Velenje,
Turističnemu društvu Šmartno ob Paki, Čebelarskemu društvu
Šmartno ob Paki, Rdečemu križu Velenje, društvu Prej potem,
turistični kmetiji Potočnik - Poprask, kmetiji Pr'Paulekovem Korlnu,
Mojci Marko iz M-Dance, ki je ogrela tekače, Prostovoljnemu
gasilskemu društvu Šmartno ob Paki in Policijski postaji Velenje.
Po teku – tekaški pari so se tudi letos pomerili na dolgi in krajši
tekaški preizkušnji – so sledile številne zanimive delavnice, v
katerih so lahko naši učenci kot tudi ostali udeleženci trenirali
z osebnim trenerjem, se pomerili v odbojki, boju med dvema,
na poligonu, se seznanili z uporabo defibrilatorja in osnovami
prve pomoči, z delom gasilcev, se v posebni delavnici podrobno
seznanili o pomenu samopregledovanja dojk in mod, si ogledali
razstavljene starodobnike ali se posladkali na številnih stojnicah z
domačimi dobrotami.
Da je vse teklo kot po maslu, sta s pomočjo vseh zaposlenih tako
v šoli kot Vrtcu Sonček poskrbeli vodji dneva učiteljici Suzana
Daničič in Lea Stiplovšek.
Slabe tri tedne prej pa smo v šmarškem kulturnem domu, ki je
bil napolnjen do zadnjega kotička, pripravili čudovit večer. Naše
sporočilo o dobrem in plemenitem, ki nas takšne, če dobro želimo
in tako tudi delujemo, bogati ter plemeniti, so slišali vsi, ki so
koncertu Naj se sliši zares prisluhnili s srcem.
Iskreno se zahvaljujemo vsem ljudem dobre volje, ki nam z
obiskom takšnih prireditev pomagate, da lahko skupaj in v okviru
poslanstva dobrodelnega šolskega sklada Z roko v roki obračamo
ta naš svet na bolje. Svet, v katerem mora biti prostor za otroški
smeh, za njihove sanje – tako nedolžne in drugačne.
Hvala vsem našim glasbenim gostom – priljubljenemu ansamblu
Stil, glasbeni skupini MJAV z našo nekdanjo zborovodkinjo
Mašo, očarljivim pevcem okteta TEŠ, tamburaški skupini Klinčeci,
Spevovcema Kristijanu in Marku ter Katji Drev na violini in
Matjažu Železniku za klavirjem, ki so s svojim prispevkom na odru
oplemenitili glasbeni večer.
Posebej ponosni pa smo na naših kar 130 mladih pevk in pevcev,
ki v treh šolskih zborih pod vodstvom zborovodkinje Blanke
Rotovnik tako radi in z velikim veseljem prepevajo, kar se vidi tudi
na njihovih nastopih in tako je bilo tudi na koncertu Naj se sliši, ko
so iskrice v njihovih očeh kar švigale po odru in med mavričnimi
notami in velikim zlatim gramofonom, ki nas je povezal v
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prizadevanjih, da bi naše sporočilo o
vrednoti odprtosti za dobro dobilo zares
pravo vsebino. Da nam je to uspelo gre
zahvala vsem na šoli, ki smo v svoje delo za
dobrodelni koncert vložili predvsem tudi
svoje srce. In velik del tega je v Šmartnem
pustila tudi legendarna zborovodkinja Anka
Jazbec, ki je na koncertu z zadovoljstvom
ugotovila, da se strast do petja, ki jo je sama
tako tankočutno znala zanetiti v številnih
generacijah šmarških šolarjev, na naši šoli
še vedno skrbno goji.
Da so organizacijsko priprave na koncert
Naj se sliši potekale, kot je bilo potrebno
za uspešno izvedbo, je poskrbela vodja
učiteljica Suzana Zabukovnik, samo
prireditev pa sta v iskrivo, na trenutke
hudomušno celoto z globokimi mislimi
o pravih vrednotah življenja, ki nas
zares osrečijo, povezala Boštjan Oder,
prepoznaven radijski glas in neumoren
pripovedovalec zgodb, in učiteljica Mojca
A. Juras, ki je napisala tudi scenarij in vezna besedila.
Zelo veseli smo, da je po premoru, a ravno ob času ponovno prišel
na plan naš novi Občasnik, ki ravno zaradi tega zajema dogajanje
kar dveh šolskih let v naši sončni šoli. Tokrat je samo v spletni
obliki, najdete pa ga na naši šolski spletni strani pod zavihkom
Učenci – Občasnik 2016/17.
In ker pod našim smejočim se sončkom že prav zares močno
diši po počitnicah, pravi pridih morskih obljub je v čudoviti
morski dekoraciji zajel tudi našo šolsko avlo, s sončne šole
vsem bralkam in bralcem ŠOP-a želimo čim lepše poletne dni,
ki bi prinesli čas za sprostitev, prijetna druženja, počitek in
oddih. Srečno!
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ZA NAMI JE PESTRA POMLAD V MLADINSKEM
CENTRU ŠMARTNO OB PAKI
Urban Hrastnik

Da letošnji konec šole za osnovnošolce in dijake ni šel kar
tako mimo sta na vroč petkov večer, ki je za nami, poskrbela
ljubljanska hip-hop mojstra Nipke in Trkaj. S hiti, kot so »Všeč tko
k je«, »Noben me ne razume«, »Pleš«, »Dihi z mano« in drugi, sta
navdušila vse zbrane in teh ni bilo malo. Pred tem smo v maju v
Mladinskem centru Šmartno ob Paki ustvarjali na delavnici Glina,
katero je vodil priznani lončar Igor Bahor. Vsak izmed udeležencev
je izdelal nekaj izdelkov, Igor pa jih je nato spekel v svoji delavnici
v Topolšici. Zadnji vikend v maju je bil tako kot vedno rezerviran
za državno kiparsko delavnico LES, ki jo pripravljamo skupaj z
JSKD. Na delavnici so se spretne kiparke in kiparji iz vse Slovenije s
pomočjo motornih žag lotili večjih in manjših kosov lesa, iz katerih
so pod mentorstvom priznane kiparke Dragice Čadež (med drugim
tudi Prešernove nagrajenke) nastali lepi kipi. Konec maja so se na
odru dvorane Marof s koncertom predstavili učenci Glasbene
šole Frana Koruna Koželjskega.
V juniju smo se učili hoje po vrvi ali »slacklinu«, kot ji rečemo
pogovorno. Osnove te čedalje bolj priljubljene aktivnosti nam
je pokazal Jože Sevčnikar, odziv mladih udeležencev pa je bil
res dober. Gre namreč za zanimivo športno prvino, ki krepi
koncentracijo in ravnotežje. Jože je kasneje skupaj s še dvema
»slacklinarjema« iz Zgornje Savinjske doline tudi pokazal, kako se
stvari dejansko streže. Fantje so hodili po vrvi na višini treh metrov
in pogled na to početje je bil za druge dih jemajoč. Po tem nam
je Jože predstavil še svoje 6-mesečno bivanje in delo na Novi
Zelandiji. Za zaključek večera so poskrbeli člani Kluba študentov
šmarške fare s špricer party-jem. Društvo ljudske tehnike je
pri nas postavilo pregledno razstavo ob 70-letnici delovanja
društva. Razstava bo na ogled v družabnem prostoru Hiše mladih
še do julija. Z zanimivim in raznolikim glasbenim programom so
se nam predstavili učenci Glasbene šole Gvido, ki so vse leto
pridno vadili v prostorih Mladinskega centra. Poleg tega so se ves
maj in junij upravljanja z računalniki in pametnimi telefoni učili
nekoliko starejši udeleženci, kot smo jih v Mladinskem centru
običajno vajeni. Kot že kdaj poprej, se je Mladinski center Šmartno
ob Paki tako v občini kot tudi širše izkazal za pravi medgeneracijski
center, ki je, ne glede na starost, vedno odprt za ideje, podprte z
zagnanim delom.
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PRED NAMI PA VROČE POLETJE S
POZNOPOLETNIM FESTIVALOM 2017
Urban Hrastnik

V vročem poletju, ki je pred nami, bo za pestro dogajanje v centru
skrbel poletni kino pod kozolcem, ki ga odpiramo že ta petek, 30.
junija, s filmom »Vse je šlo k vragu« (Pete Tong). Gre za (domnevno)
resnično zgodbo o vzponu in padcu enega najbolj slavnih DJ-ev.
V sklopu poletnega kina bomo za vrtenje kakovostnih filmov pod
kozolcem poskrbeli še v petek, 21. julija, in v petek, 4. avgusta.
Od 4. do 13. avgusta bodo pri nas tradicionalno gostovali likovniki
iz vse Slovenije, ki bodo pod vodstvom akademskega slikarja
Dušana Fišerja ustvarjali v okviru državne likovne delavnice
JSKD z naslovom Neznani leteči predmeti. Izdelke, nastale na
delavnici, si boste lahko ogledali na razstavi, ki bo vrata odprla v
soboto, 12. avgusta, v dvorani Marof.
Konec avgusta bo tudi letos rezerviran za otvoritev
Poznopoletnega festivala. Otvorili ga bomo s šmarško plažo,
v sklopu katere bomo pripravili bazene za ohladitev, ustvarjalne
delavnice za otroke, taborniške igre, hojo po »slacklinu« in še kaj.
Za dobro jedačo bodo poskrbeli udeleženci roštiljade, ki se bodo
potegovali za laskavi naslov najboljšega žar mojstra. Za vrhunec
dnevnega dogajanja bodo poskrbeli člani priljubljene klape
Skala, ki nas bodo s koncertom nedvomno popeljali na plaže
Dalmacije. Za pravo večerno zabavo ob koktejlih bo poskrbel DJ
Skor Lee, ki je tako rekoč hišni DJ eMCe placa v Velenju in festivala
Nasedli kit. Poznopoletni festival 2017 se bo nadaljeval ob
petkih v septembru, ko se bo na odru v Šmarnem ob Paki zvrstila
vrsta izvrstnih izvajalcev: Tanja Žagar na mladinski veselici,
Severa Gjurin, Ditka in Feri Lainšček, Janez Dovč s predstavo
Tesla ter odlični blues in rock skupini Fed Horses in Prismojeni
profesorji bluesa.
Več o dogajanju v Mladinskem centru Šmartno ob Paki si lahko
preberete na naši spletni strani www.mcsmartnoobpaki.si in na
Facebook strani Mladinskega centra Šmartno ob Paki.

Ne sme mimo vas

(ŠTUDENTSKI) POZDRAV POLETJU
Amadeja Koren

V ciljni ravnini izpitnega obdobja sotrpini iz Kluba študentov
šmarške fare vsem študentom polagamo na srce, da z zadnjimi
atomi energije prebedijo še nekaj noči in »zagrizejo« v zapiske.
Poletje je namreč tu in ni lepšega občutka, ko nenaspan, ves
preznojen in hkrati srečen po zadnjem izpitu svobodno odkorakaš
s faksa. V KŠŠF-ju smo poletje pozdravili s »špricer party-jem«, ki
se je na prvi junijski petek odvijal v Mladinskem centru Šmartno
ob Paki, potem ko smo se preizkusili v hoji po gurtni v okviru
»slackline« delavnice ter prisluhnili zgodbi in izkušnjam bivšega
šmarškega študenta z njegovega potovanja in dela na Novi
Zelandiji. V prihajajočih poletnih mesecih bomo za vas pripravili
več manjših dogodkov, med njimi tudi že dobro znani poletni
kino na prostem, ki ga bomo v sodelovanju z Mladinskim centrom
organizirali že v petek, 30. junija. Medtem ko boste uživali
zaslužene počitnice, bomo v klubu skrbno izbrali skrivnostno
destinacijo za septembrski izlet v neznano, prav tako pa se
bomo posvetili organizaciji tradicionalnega rock žura. Pa vi? Že
komaj čakate, da pobegnete na destinacijo, za katero ste vse od
prejšnjega poletja premišljeno kovali načrt, ali se držite reka, da

NOVIČKE TABORNIŠKEGA RODU HUDI POTOK
Diana Podgoršek

Povsem evforični po naši proslavi ob 10. obletnici ponovne
ustanovitve rodu smo se odločili preostali skupaj preživeti čas kar
najbolje izkoristiti. Taborniška srečanja smo letos zopet zaključili
na poseben način. MČ-ji so se odpravili v kamp Menina, kjer so
najprej v senci ob bistri Savinji ustvarjali, potem pa so se preizkusili
v adrenalinskem parku, posebej prilagojenem za mlajše otroke.
GG-ji so se zbrali ob jezeru v Velenju in se v polni bojni opremi
podali v gozd na pregon za sovražnikom – igrali so paintball.
Kasneje je sledilo druženje ob odlični hrani našega mojstra žara,
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je spontanost najboljše odločitev? Kjerkoli že boste – pišite nam,
pošljite pozdrave, »nalepite« fotografijo na Facebook stran. Naj se
vidi, kod se bodo to poletje potikali šmarški študentje.
KŠŠF-jevci vam po opravljenih obveznostih želimo prijeten prvi
pljusk v morje. Spijte kakšno mrzlo pivo, pojejte enormno količino
sladoleda, štejte zvezdne utrinke in obiščite čim več dobrih
koncertov. Pazite nase!

vodnika Luke. Ko so otroci odšli domov, smo svoj adrenalin na
preizkus postavili še vodniki. Ker smo skozi celo leto v delo vlagali
veliko svoje energije, smo si zaslužili poseben dan zase – zbrali
smo se ob Savinji, kjer se je vsak nekajkrat preizkusil v hoji po
slackline gurtni, zvečer pa je bilo nujno poprijeti za kitaro in ob
ognju zapeti naše najljubše pesmi.
Vsi že komaj čakamo taborjenje v Ribnem. Do takrat nas loči le še
dober mesec. Če bi se kdo v zadnjem trenutku še rad pridružil, naj
poišče prijavnico na naši Facebook strani.
Lep taborniški pozdrav!

2017 JULIJ, AVGUST
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Križ-kraž

Rešitve pošljite do 18. 8. 2017 na naslov: Mladinski center Šmartno ob Paki, Šmartno ob Paki 13, 3327 Šmartno ob Paki.
Nagrajenec prejme praktično nagrado. Nagrajenka prejšnje križanke je Tea Rehar, Šmartno ob Paki 9, 3327 Šmartno ob Paki.
Ne sme mimo vas

NAGRADNI FOTOGRAFSKI NATEČAJ ''POLETNE OSVEŽITVE''
Pred nami je najbolj brezskrben, sproščen, dogodivščin poln letni čas, ko bo večina uživala v
zasluženih počitnicah in dopustniških dneh. V tem obdobju se nam navadno pripeti mnogo
prijetnih, zanimivih, posebnih, nepozabnih in »odštekanih« doživetij, zato vas prijazno
pozivamo, da nam takšne in drugačne poletne osvežitve, ujete s fotografskim aparatom ali
mobilnim telefonom, pošiljate na naš elektronski naslov in sodelujete v našem poletnem
fotografskem natečaju.
Fotografije lahko pošiljate na elektronski naslov pisarna.mc@gmail.com,
s pripisom: ZA FOTOGRAFSKI NATEČAJ ''POLETNE OSVEŽITVE'',
vse do 18. avgusta 2017.
Tri avtorje najzanimivejših fotografij bomo nagradili z abonmajskimi vstopnicami za
Poznopoletni festival.
Privoščimo vam veliko nepozabnih poletnih užitkov!
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Ne sme mimo vas
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NAPOVEDNIK DOGODKOV

julij, avgust 2017
Vsak torek
od 18. do 20.30 ure, dvorana
Marof
Vadba IziFit
Vsak četrtek
od 18. do 21. ure, Marof –
dvorana Podstrešje
Vadba IziFit

Petek, 7. julij
ob 18. do 20. ure, MC Šmartno
ob Paki
Hoja po vrvi »slackline«, MC
Šmartno ob Paki

Od ponedeljka, 10. julija, do
petka, 14. julija
od 10. do 12. ure, MC Šmartno
ob Paki
ob 20. uri, Hiša mladih – galerija Počitniške ustvarjalne delavnice
Dile
za otroke; MC Šmartno ob Paki
Pilates
Sreda, 12. julij
Vsak dan
ob 17. do 19. ure, MC Šmartno
Knjižnica Šmartno ob Paki.
ob Paki
Med odpiralnim časom
Igranje namiznega tenisa, MC
knjižnice.
Šmartno ob Paki
Gremo na morje, razstava v
okenski izložbi knjižnice.
Od četrtka, 13. julija, do
Oskar Hudales – pisatelj in
torka, 18. julija
učitelj v Šmartnem ob Paki,
Cerkev sv. Martina
razstava v okenski izložbi
Oratorij za otroke
knjižnice.
Otroški razstavni kotiček: S
Petek, 14. julij
krtkom Ligijem raziskujemo
ob 17. uri, prireditveni prostor
Velenje.
ob gasilskem domu Paška vas
Tekmovanje starejših gasilcev
JUNIJ
s starimi motornimi in ročnimi
Od srede, 28. junija, do
brizgalnami (liga SAŠA regije s
sobote, 1. julija
SMBR), PGD Paška vas
športni park Šmartno ob Paki
Nogometni poletni kamp
ob 18. do 20. ure, MC Šmartno
Martinko, ŠD Šmartno ob Paki
ob Paki
Hoja po vrvi »slackline«, MC
Petek, 30. junij
Šmartno ob Paki
ob 18. do 20. ure, MC Šmartno
ob Paki
ob 20. uri, prireditveni prostor
Hoja po vrvi »slackline«, MC
ob gasilskem domu Paška vas
Šmartno ob Paki
Gasilska veselica z ansamblom
Lunca, PGD Paška vas
ob 21. uri, MC Šmartno ob Paki
Poletni kino pod kozolcem: Vse Sobota, 15. julij
je šlo k vragu, Pete Tong, MC
od 8. do 12. ure, parkirišče pred
Šmartno ob Paki
supermarketom Mercator
Kmečka tržnica, MC Šmartno
JULIJ
ob Paki
Sobota, 1. julij
ob 9. uri, Martinova vas
ob 20. uri, prireditveni prostor
5. Pilihov memorial – srečanje
pri gasilskem domu Paška vas
lastnikov starodobnih vozil
Noč na vasi v Paški vasi z
in predstavitev zbornika ob
ansamblom Veseli svatje, PGD
70-letnici DLT, DLT
Paška vas
Torek, 4. julij
ob 19. uri, Knjižnica Šmartno ob
Paki
Predstavitev zgodovine rocka –
predavanje z glasbenimi vložki

Sreda, 19. julij
ob 17. do 19. ure, MC Šmartno
ob Paki
Igranje namiznega tenisa, MC
Šmartno ob Paki

Sreda, 5. julij
ob 17. do 19. ure, MC Šmartno
ob Paki
Igranje namiznega tenisa, MC
Šmartno ob Paki

Petek, 21. julij
ob 18. do 20. ure, MC Šmartno
ob Paki
Hoja po vrvi »slackline«, MC
Šmartno ob Paki
ob 21. uri, MC Šmartno ob Paki
Poletni kino pod kozolcem, MC
Šmartno ob Paki

Sreda, 26. julij
ob 17. do 19. ure, MC Šmartno
ob Paki
Igranje namiznega tenisa, MC
Šmartno ob Paki

Petek, 18. avgust
ob 18. do 20. ure, MC Šmartno
ob Paki
Hoja po vrvi »slackline«, MC
Šmartno ob Paki

Petek, 28. julij
ob 18. do 20. ure, MC Šmartno
ob Paki
Hoja po vrvi »slackline«, MC
Šmartno ob Paki

Sobota, 19. avgust
od 8. do 12. ure, parkirišče pred
supermarketom Mercator
Kmečka tržnica, MC Šmartno
ob Paki

AVGUST

Sreda, 2. avgust
ob 17. do 19. ure, MC Šmartno
ob Paki
Igranje namiznega tenisa, MC
Šmartno ob Paki
Petek, 4. avgust
ob 18. do 20. ure, MC Šmartno
ob Paki
Hoja po vrvi »slackline«, MC
Šmartno ob Paki

ob 19. uri, odhod izpred
Kulturnega doma v Gorenju
Kolesarsko potepanje – prijave
zbira Miran Dobravc do srede,
23. 8. 2017, KD Gorenje
Sreda, 23. avgust
ob 17. do 19. ure, MC Šmartno
ob Paki
Igranje namiznega tenisa, MC
Šmartno ob Paki

Petek, 25. avgust
od 16. ure dalje, prireditveni
prostor MC Šmartno ob Paki
Otvoritev
Poznopoletnega
festivala 2017: šmarška plaža,
Od petka, 4. avgusta, do
roštiljada, koncert klape Skala,
nedelje, 13. avgusta
večerna zabava z DJ Skor Leedvorana Marof, MC Šmartno ob jem, MC Šmartno ob Paki
Paki
Likovna delavnica Neznani
Nedelja, 27. avgust
leteči predmeti pod vodstvom ob 10. uri, prireditveni prostor v
akad. slikarja Dušana Fišerja,
Rečici ob Paki
JSKD in MC Šmartno ob Paki
Hmeljski likof in veselica Rečiška
noč, Klub 81
Sreda, 9. avgust
ob 17. do 19. ure, MC Šmartno Od ponedeljka, 28. avgusta,
ob Paki
do četrtka, 31. avgusta,
Igranje namiznega tenisa, MC
od 7. do 15.30 ure, MC Šmartno
Šmartno ob Paki
ob Paki
Počitniške ustvarjalne delavnice
Petek, 11. avgust
z varstvom, MC Šmartno ob Paki
ob 18. do 20. ure, MC Šmartno
ob Paki
Sreda, 30. avgust
Hoja po vrvi »slackline«, MC
ob 17. do 19. ure, MC Šmartno
Šmartno ob Paki
ob Paki
Igranje namiznega tenisa, MC
ob 19.30 uri, odhod izpred Šmartno ob Paki
Kulturnega doma v Gorenju
Ogled predstave Divji lovec v POLETNI ODPIRALNI ČAS
poletnem gledališču Studenec, KNJIŽNICE ŠMARTNO OB PAKI
cena vstopnic 17 € – prijave (julij, avgust):
zbirata Verbič in Tamše do torka, TOREK: 12.00–18.00
8. 8. 2017, KD Gorenje
NAMIZNI
TENIS
IN
Sobota, 12. avgust
»SLACKLINE« V MC ŠMARTNO
ob 20. uri, dvorana Marof
OB PAKI
Razstava likovnih del, nastalih
V poletnih mesecih juliju
na delavnici Neznani leteči
in avgustu boste lahko v
predmeti, JSKD in MC Šmartno Mladinskem centru Šmartno
ob Paki
ob Paki ob sredah igrali
namizni tenis, v petkih pa
Sreda, 16. avgust
hodili po »slacklinu«. Vabljeni!
ob 17. do 19. ure, MC Šmartno
ob Paki
Igranje namiznega tenisa, MC
Šmartno ob Paki
ob 21. uri, MC Šmartno ob Paki
Poletni kino pod kozolcem, MC
Šmartno ob Paki

