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Vsebina

Moje misli

KULTURNI PREMIK VSAKEGA POSAMEZNIKA ZDRUŽUJE
KULTURO V DOLINI POD GORO OLJKO
Dejan Vodovnik, predsednik MoPZ Franc Klančnik

Nalogo odstreti del sledov svojega
(ljubiteljskega) delovanja v občini
razumem kot odgovorno, predvsem
pa hvaležno, s pogledom, usmerjenim
v prihajajoče dneve in tedne, ki
zaznamujejo in bodo zaznamovali
kulturno poslanstvo živečih v dolini
pod Goro Oljko in opredeljujejo naš
vsakdanji utrip življenja, močno prepleten
z najrazličnejšimi barvnimi odtenki
kulturnih in kulturoloških značilnosti,
povezanih z nami, Šmarčani.
Vsaka pot slehernega posameznika pušča
sledove njegovega dela in življenja v
občini, ne glede na vrsto dejavnosti,
temveč – kar je zelo pomembno – glede
na žar, poglobljenost, kakovost, vztrajnost,
željo po soustvarjanju povezovalnega
ljubiteljskega dela, ki združuje in ne ločuje,
ki dovoljuje in ne zapoveduje, ki ustvarja
pogoje za trajnostni razvoj občine v osrčju
Šaleške doline.
Že v rani mladosti so me starši s svojim
zgledom usmerili na pot, ki v življenju ni
nujno najlažja, je pa zagotovo tista, po
kateri lahko svoje poslanstvo uresničujem
na način, da za dosego zadanega cilja
hodim mimo ali preko vseh čeri življenja
z zavzetostjo, s pogumom, predvsem pa s
poštenostjo in srčnostjo ter z optimizmom
in čutom za soljudi, predvsem v smislu
zavedanja, da lahko odkrit odnos,
lepa beseda in čuteča pesem nekomu
polepša še tako pester (in zato lahko
obremenjujoč) ali poglobljen delovni
dan, ki s pravo mero sodelovanja med
različnimi akterji družbe v malem prinaša
dodano vrednost življenju tako v službi
kot med svojimi bližnjimi. Zavedam se,
da je za ta kulturni premik v naši občini
potrebno najprej pogledati vase, v svoj
prispevek k temu in tako dopustiti, da v
želji nadgradimo to, kar nam ponuja naše
etnološko in zgodovinsko bogastvo. S
posameznimi idejami, ki združujejo in

tako ustvarjajo pogoje za razvoj kulturnih
dejavnosti, dosežemo, da se ljubiteljska
dejavnost in kulturološka zavzetost rodi
najprej v družini, ki je jedro vsakega
posameznika, nato pa se nadaljuje tam,
kjer lahko za kulturni premik naredijo
največ – v vzgoji in izobraževanju naših
potomcev in zanamcev. In tukaj se mi
poraja vprašanje: kaj lahko sam, torej
širše vsak posameznik naredi za to, da
bo ta formacija funkcionirala na krajevni
in občinski ravni, saj je ravno vložek v
mlajši rod v prihodnje, če bomo sistemsko
dopustili kulturni premik, tisti vezni člen,
ki nam bo prinesel odgovor, da je naša
prihodnost odvisna od tega, ali bomo
znali prisluhniti tistim, ki skrbijo za rod
šmarških kulturnikov in ki vzgajajo v duhu,
da samo kontinuirano delo vseh veznih
členov, ki združujejo in so povezovalni,
prinaša trajnostne rešitve za našo občino
in kulturo kraja.
Ko razmišljam o svoji vlogi v kulturni
dejavnosti naše občine, ne morem mimo
dejstva, da vedno znova, še posebej pa
v zadnjem času, ugotavljam, da je za
kulturni premik potrebna srčna kultura,
ki jo ima (ali bi jo moral imeti) vsak naš
občan, ki mu ni vseeno za to, kdo kreira
in kdo bo vplival na kulturno podobo
kraja. Že kar klišejska zveza besed, da se
dobro z dobrim vrača, da lepa beseda,
misel, pesem, dober glas in pošteno
srce vlivajo upanje na svetlo prihodnost
v koraku s časom, kot ga narekuje
sodobno naravnana družba, hkrati pa
puščajo odprta vrata tistim dejavnostim
ljubiteljske
kulture,
ki
združujejo
posameznike v skupen, projektno
oblikovan in izdelan načrt kulturnega
premika, usmerjajo pot k cilju, da je vsak
dobronamerni trud, ura, dan, teden,
posvečen ljubiteljski dejavnosti, tisti pravi
odgovor na to, kako ustvariti pogoje za
skupno dobro in dobro naših zanamcev,
ki bodo radi delovali, predvsem pa živeli
v občini Šmartno ob Paki in bodo svojo
vizijo s pomočjo uspešnega vzgojnoizobraževalnega vložka prepoznali tudi v
kraju svojih staršev, sorodnikov in bližnjih.
In, ne nazadnje, tudi priznanja ljubiteljski
kulturi, letos še posebej Moškemu
pevskemu zboru Franc Klančnik, kažejo na
željo po soustvarjanju in gradnji kulturnih
premikov v kraju. Zato vsem občankam in
občanom ob njihovem prazniku iskreno
čestitam in želim, da svojo kulturno
poslanstvo nadaljujejo s srcem in z
zavedanjem, da prav vsak posameznik
vpliva na njeno moč, vpliv in orientiranost.
To je naložba za prihodnost in temelj
občine, ki mora združevati in povezovati.
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Županovi nagrajenci

8 Pestro in družabno

Nove dejavnosti v Društvu
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10 Mladarije

Domovinski dan in nov most
prijateljstva

12 Pestro in družabno

Šmartno ob Paki v oddaji
Dobro jutro
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Jubilejno leto za MoPZ Franc
Klančnik

16 Med ljudmi

To je moja zgodba

ŠOP
izdal Javni zavod Mladinski center Šmartno ob Paki,
Šmartno ob Paki 13,
3327 Šmartno ob Paki
tel.: +386 3 891 53 77
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., oktober 2018
Naklada: 1400 izvodov
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OBČINSKA PRIZNANJA IN NAGRADE 2018
GRB OBČINE ŠMARTNO OB PAKI
MOŠKI PEVSKI ZBOR FRANC KLANČNIK
Ob praznovanju 60-letnice delovanja in za izjemne dosežke
trajnega pomena na družbenem področju.

MoPZ Franc Klančnik Šmartno ob Paki s svojimi izjemnimi
dosežki trajnega pomena povečuje ugled občine predvsem na
družbenem področju življenja in dela občine. V letošnjem letu

praznuje 60-letnico delovanja. V svoji bogati in dolgi zgodovini
delovanja in ustvarjanja je nanizal kar nekaj prepoznavnih
uspehov v občini in izven njenih meja. V zadnjem obdobju
se na pevskih revijah odraslih pevskih zborov v Šaleški dolini
v tekmovalnem delu redno uvrščajo med zbore, ki dosegajo
kriterije težavnostne stopnje regijskega nivoja. Sodelujejo z
raznimi pevskimi zbori znotraj in zunaj meja Republike Slovenije,
navezali so stike z društvi prav tako onkraj meja naše države, kot
so Društvo Jožeta Plečnika v Pragi, Društvo Slovencev Kredarica
v Novem Sadu, izvedli so tudi nastop pri zamejskih Slovencih
v Trstu. Zbor je zelo aktiven in prepoznaven v Šmartnem
ob Paki in okolici. V letu 2017 so člani zbora uspešno izvedli
koncert Šmarška podoknica s ponovitvami tudi zunaj občine
Šmartno ob Paki. Sodelujejo na številnih lokalnih prireditvah
družbenega značaja in so pomemben člen pri sodelovanju
med društvi oziroma sekcijami znotraj občine (obe kulturni
društvi, Mladinski center Šmartno ob Paki).
S pogledom na prihodnost usmerjajo svojo dejavnost v iskanje
in učenje mladega kadra, ki bo v prihodnjih letih pomembno
krojil in razširil območje njihovega delovanja ter konstruktivno
vplival na dvig kakovosti, posledično pa bo zagotavljal tudi
kontinuirano motivacijo za delo v okviru dejavnosti pevskega
in družbenega značaja v občini Šmartno ob Paki.

PLAKETA OBČINE ŠMARTNO OB PAKI

PLAKETA OBČINE ŠMARTNO OB PAKI

MIHAEL FAJFAR

MATJAŽ KAČ

Za dolgoletno delo pri razvoju in promociji vinogradništva v
občini.

Za dolgoletno prizadevno delo na področju zborovskega petja
v občini.

Mihael Fajfar prihaja iz Haloz,
kjer je že v rodnem Zavrču
obdeloval vinograd, zato se je
kmalu po preselitvi v Slatino
včlanil v Društvo vinogradnikov
Šmartno ob Paki. Od samega
začetka je aktiven član,
pripravljen svoje znanje deliti z
drugimi. Njegova vina dosegajo
najvišja priznanja ne samo v
domačem društvu, ampak tudi
v širšem slovenskem prostoru.
Do sedaj je na ocenjevanjih vin
širom Slovenije prejel okoli 140
priznanj, v domačem kraju je bil
štirikrat kletar leta in kar trikrat
vinar leta Slovenije med malimi vinogradniki. V letošnjem letu
je na ocenjevanju vin na Ptuju prejel najvišje možno priznanje
– kipec Bakusa, prav tako je postal šampion Slovenije na
ocenjevanju vin Vinis (Združenje vinogradnikov Slovenije) za
vino dišeči traminec, pozna trgatev 2013. Po njegovi pobudi je
Šmartno ob Paki dobilo sadiko potomke najstarejše vinske trte
na svetu z Lenta, v naš kraj pa je pripeljal tudi vinsko kraljico
Slovenije, ki nas sedaj obišče vsako leto. Rad sodeluje na raznih
prireditvah, ki se dotikajo vinogradništva, kot je tradicionalno
martinovanje v Šmartnem ob Paki in druge. Njegove uspehe na
vinskem področju so opazili tudi člani Evropskega reda vitezov
vina in od letošnjega leta je njihov član. Kot pravi občan naše
občine se Mihael rad udeležuje občinskih prireditev in podpira
športnike, še posebej rad se udeleži kakšne tekme smučarke
Ane Drev.

Matjaž Kač je v Kulturnem
društvu Šmartno ob Paki
dejaven že od leta 1994. Najprej
je od leta 1994 do 1998 vodil
Moški pevski zbor. Leta 1998
je s tedanjim predsednikom
Kulturnega društva Šmartno
ob Paki Martinom Hrastnikom
in Janijem Vršnjakom ustanovil
Mešani pevski zbor Šmartno ob
Paki, od takrat ga tudi uspešno
vodi, torej že 20 let. Matjaž Kač
je zborovskemu petju predan
z dušo in telesom in svoj
glasbeni talent razdaja tudi v
drugih zborih in skupinah (Popseslish, Cantemus, Rudarski
oktet). Z MePZ je spletel posebno vez, ki druži člane tudi izven
glasbenega sodelovanja. Vedno je poln novih idej in pozna
številne inovativne načine glasbenega izražanja. MePZ Šmartno
ob Paki je pod njegovim vodstvom leta 2009 zmagal v oddaji
Spet doma, pel je tudi že v Cankarjevem domu in na prireditvi
Slovenec leta s Tomažem Domiceljem. Je prejemnik srebrne
plakete na regijskem tekmovanju mešanih pevskih zborov v
Laškem in bronaste plakete s tekmovanja v Radljah ob Dravi,
na regijskem tekmovanju pa sodeluje tudi letos. Matjaž Kač je s
štiriindvajsetletnim udejstvovanjem na področju zborovskega
petja močno povečal ugled naše občine in ponesel ime Šmartno
ob Paki širom po Sloveniji.
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ŽUPANOVO PRIZNANJE MLADIM

ŽUPANOVO PRIZNANJE
ALEŠ KRAJNC
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DOMEN RAMŠAK

Aleš Krajnc se je pred dvema letoma
vpisal na srednjo elektrotehniško šolo
Šolskega centra Velenje – program
izobraževanja odraslih. Letos junija
je izobraževanje na omenjenem
programu končal s poklicno maturo,
na kateri je dosegel 22 točk in s tem
naziv ZLATI MATURANT. Njegov uspeh
je nekaj posebnega, ker je ta naziv
prejel kot prvi v zgodovini Šolskega
centra Velenje pri izobraževanju
odraslih. Aleš je sicer že 18 let zaposlen
v podjetju Gorenje Keramika, kjer je zadnja 3 leta vodja
elektro vzdrževanja. V prostem času se ukvarja s fotografijo
in računalništvom, sodeloval je pri delu Turističnega društva,
zadnje dni pa vso svojo pozornost posveča svojemu sinu oz.
družini. Za izjemen uspeh pri izobraževanju odraslih se Alešu
Krajncu podeli županovo priznanje.

ŽIGA OMLADIČ

Žiga Omladič je absolvent pravne
fakultete v Ljubljani, kjer opravlja
magisterij. Letos spomladi je v
Frankfurtu skupaj s še dvema
študentskima kolegoma osvojil drugo
mesto na svetovnem tekmovanju
na temo Mednarodna investicijska
arbitraža. To predstavlja enega
največjih uspehov Pravne fakultete,
kar zadeva mednarodna tekmovanja
študentov. S tem uspehom so se mu
na široko odprla vrata do zaposlitve,
zato trenutno že dela kot davčni svetovalec pri največji
mednarodni korporaciji s tega področja v Sloveniji. Poleg
drugih hobijev Žiga opravlja delo sekretarja v Smučarsko
skakalnem klubu Velenje in je tehnični delegat na Smučarski
zvezi. Aktiven je bil tudi v Klubu študentov šmarške fare. Za
izjemne dosežke na področju obštudijske dejavnosti se Žigu
Omladiču podeli županovo priznanje.

EKOLOŠKA KMETIJA POTOČNIK
POPRASK

Na kmetiji Potočnik Poprask v Skornem
so se v letu 2000 odločili za ekološki
način kmetovanja in tri leta kasneje
pridobili potreben certifikat. Poleg
osnovne dejavnosti, ki jo predstavlja
reja krav molznic, so se odločili tudi za
več dopolnilnih dejavnosti, iz katerih
ustvarijo tudi glavnino prihodkov. V
letu 2017 so v okviru projekta Dobrote
slovenskih kmetij pridobili tri znake
kakovosti. Svojo dejavnost uspešno povezujejo z razvojem
turistične dejavnosti, saj se na kmetiji odvijajo razne delavnice,
šole v naravi in tematski dnevi. Povezujejo se z društvi v
kraju in širše ter sodelujejo na številnih prireditvah. Svojo
dejavnost želijo nadgraditi v smislu standardne kvalitete in
prepoznavnosti. Petčlanska družina, ki se preživlja na Ekološki
kmetiji Potočnik Poprask si županovo priznanje zasluži za svoj
prispevek k turistični ponudbi občine in kot vzpodbudo za
nadaljnje aktivnosti.

Domen Ramšak je v šolskem letu
2017/18 zaključil šolanje na Elektro
in računalniški šoli Šolskega centra
Velenje in na poklicni maturi dosegel
22 točk in s tem naziv ZLATI MATURANT.
Šolanje oz. študij nadaljuje na Fakulteti
za računalništvo in informatiko v
Ljubljani. V prostem času se ukvarja
z računalništvom, rad je v naravi,
pomaga pa tudi doma pri delu na
kmetiji. Udeležil se je počitniške akcije
Porihtajmo si Šmartno. Za izjemen učni
uspeh se mu podeli županovo priznanje mladim.

TIMOTEJ KREFT

Timi Kreft je v lanskem šolskem
letu zaključil šolanje na Strojni šoli
Šolskega centra Velenje in na poklicni
maturi dosegel maksimalno število
točk, to je 23, in si s tem pridobil naziv
DIAMANTNI MATURANT. Kot eden
izmed 140-ih najboljših maturantov
v državi se je udeležil tudi sprejema
pri predsedniku RS Borutu Pahorju.
Šolanje oz. študij bo nadaljeval na
Višji strokovni šoli v Celju – smer
Strojništvo. Timija poznamo kot
vsestransko aktivnega na glasbenem
in družabnem področju, poje v
Moškem pevskem zboru Franc Klančnik, igra harmoniko in je
čebelar. Če mu ostane še kaj prostega časa, pomaga pri delu
doma. Večkrat se je udeležil počitniške akcije Porihtajmo
si Šmartno. Za izjemen učni uspeh se mu podeli županovo
priznanje mladim.

LANA GOLOB

Devetnajstletna Lana Golob je že
od malega vsestranska športnica,
ki je v preteklem šolskem letu z
maturo zaključila splošno gimnazijo.
Šolanje nadaljuje v ZDA na Virginia
Commonwealth
University,
kjer
študira kineziologijo in psihologijo.
Študij združuje z igranjem nogometa
v univerzitetni ekipi, ki nastopa v I.
diviziji oz. najmočnejši univerzitetni ligi
v ZDA, in je kot novinka stalna članica
udarne enajsterice. Lana je slovenska
državna članska reprezentantka v nogometu, kjer je doslej
zbrala 5 nastopov. Pred tem je igrala za selekcijo U-19, ki se je
kot prva uvrstila v elitne kvalifikacije za evropsko prvenstvo.
Lani je bila izbrana v najboljšo enajsterico Slovenske ženske
nogometne lige. V preteklosti je 10 let aktivno igrala tudi tenis.
Za izjemne športne dosežke se Lani Golob podeli županovo
priznanje mladim.
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SLAVNOSTNA OBELEŽBA ZAKLJUČKA
INFRASTRUKTURNIH PROJEKTOV

Fran Korun Koželjski Velenje, dobro popotnico pa je zaželel tudi
šmarški župnik dekan Ivan Napret.

Občinska uprava

V petek, 28. septembra 2014, smo na prireditvenem prostoru pri
Mladinskem centru Šmartno ob Paki slavnostno otvorili pridobitve
treh uspešno zaključenih infrastrukturnih projektov v občini.
Ob tej priložnosti nas je z obiskom počastila tudi ministrica za
infrastrukturo mag. Alenka Bratušek, ki je v slavnostnem nagovoru
povedala, da upa na nadaljnje dobro sodelovanje. Nove pridobitve
in lep dan so na dogodek privabili tudi številne občanke in občane.
Sanacija mostu čez reko Pako v Rečici ob Paki z izgradnjo pločnika,
ureditev nivojskega prehoda v Paški vasi in rekonstrukcija ceste
od Gorenja do Lokovice prinašajo v občino kvalitetnejše življenje
in izboljšujejo prometno varnost tako domačinov kot tudi tistih, ki
se skozi naš kraj zgolj peljejo. Prireditev so simpatično popestrili
otroci iz Zasebnega vrtca Bambi in pihalni kvartet Glasbene šole

DOBRODELNI MARATON 42/42 TUDI SKOZI ŠMARTNO OB PAKI
Občinska uprava
V občini Šmartno ob Paki smo v petek, 5. oktobra 2018, pripravili
postojanko zadnjega izmed dvainštiridesetih dobrodelnih maratonov,
ki jih Bogomir Dolenc pretekel v dvainštiridesetih dneh. Gre za projekt,
v katerem sodeluje 42 slovenskih občin, ki podpirajo tekača na poti
zbiranja sredstev za ustanovo Mali vitez. Projekt poteka pod častnim
pokroviteljstvom predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja in
ambasadorstvom varuhinje človekovih pravic Vlaste Nussdorfer.
Bogomir Dolenc je s svojo spremljevalno ekipo dvainštirideseti
maraton pričel na Trojanah, od koder je skozi Braslovče in Šmartno ob
Paki tekel do Velenja, kjer je sledil zaključni dogodek. Dolencu se je
na delu poti pridružil tudi župan Janko Kopušar, ki je njegovo ekipo
sprejel v centru Šmartnega, jim zaželel dobrodošlico in se jim zahvalil
za njihovo udeležbo pri tem plemenitem projektu.
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LOKALNE VOLITVE 2018
MATEJA AŽMAN,

kandidatka za županjo občine Šmartno ob Paki
Uradno Mateja, a vsi me poznate kot Majo Ažman. Tu sem se rodila,
odraščala, obiskovala osnovno šolo, se naučila prvih pomembnih
stvari, s katerimi sem odšla v svet. In se, bogatejša za neprecenljive
življenjske izkušnje, vrnila v moje Šmartno. Ker ga imam rada. Ker
imam neizmerno rada ljudi, ki ga s svojim življenjem in delom
plemenite. In ker mi ni vseeno, v kakšnem Šmartnem bo odraščal
moj štiriletnik, ki me vsak dan znova spomni, da je življenje lepo.
In prijetno. Je pa tudi delo, ki ga z veseljem opravljam. Turizem
in zgodbe, ki jih piše, izvabljajo iz ljudi tisto najboljše. Tega
življenjskega načela se trudim držati. Tudi kot svetnica v preteklih
dveh mandatih. Če se ob tem sprašujete, kaj smo za občinsko mizo
delali pretekla leta, potem vem, da smo vas premalo obveščali.
Zakaj ne bi občinskih sej spremljali iz naslonjača doma ali s predlogi
sodelovali pri odločanju o tem, kateri projekti se bodo v ožji lokalni
skupnosti izvajali? Veste, kam gre občinski denar? Se sprašujete,
zakaj z družino ali s prijatelji odhajate kolesarit v sosednje občine?

pot do nas. Ne samo za ceste in kanalizacijo – tudi za prepotreben
razvoj turizma in podjetništva: ideje o kolesarskih in varnih poteh,
pumptrack stezi, naravnem fitnesu, novi podobi tržnice, virtualnem
muzeju šolstva v čudoviti zgradbi prve šole v našem kraju bi lahko
zaživele ob rednem spremljanju objave razpisov.
Kandidiram na listi SLS, s podporo SDS in NSi. Vesela sem, da je
z menoj ekipa mladih, navdušenih ljudi, ki ne vidijo samo težav,
ampak imajo zanje tudi rešitve.
Naročnik oglasa je SLS - Slovenska ljudska stranka

To želim spremeniti. Kot županja bom na prvo mesto postavila
transparentno in pregledno delo občine. Občinski proračun mora
biti investicijsko in družbeno-kulturno naravnan – združevanje
skupnih služb in s tem zmanjšanje stroškov so nujni korak pri
tem. Že nekaj let smo v Evropi, a sredstva od tam redko najdejo

KANDIDATNA LISTA

ŠMARTNO OB PAKI

Svetniki Socialnih demokratov vsa ta leta aktivno sodelujemo v
občinskemu svetu, vodimo in tvorno delujemo v večini odborov
in komisij, zaupano nam je tudi mesto podžupana občine. Na svoje
delo v mandatu, ki se zaključuje, gledamo z zadovoljstvom, saj smo
uspeli realizirati naš program, za kar se zahvaljujemo tudi županu,
koalicijskim partnerjem in občinski upravi.

Socialni demokrati občine Šmartno ob Paki sooblikujemo in tvorno
sodelujemo v občinskemu svetu od leta 2002, ko je vodenje občine
prevzel pokojni župan Alojz Podgoršek. Takrat smo pripravili tudi
srednjeročni program delovanja in razvoja občine, ki ga na osnovi
dejstev tudi dosledno izvajamo. To med drugim potrjujejo dobri
rezultati dela župana in svetnikov, kar so volilci in volilke prepoznali
na lokalnih volitvah 2006, 2010 in 2014 saj smo bili vedno
zmagovalci volitev in tako svetniška skupina z največ svetniki.

Pred nami so lokalne volitve 2018. Socialni demokrati bomo
podprli dosedanjega župana Janka Kopušarja, saj menimo, da s
svojim dobrim delom opravičuje naše zaupanje in zaupanje večine
občanov, kar je porok za nadaljnji razvoj občine Šmartno ob Paki
in uresničevanje programa stranke. Socialni demokrati vseskozi
dokazujemo, da delamo občinsko tvorno v dobrobit vseh občanov,
zato je tudi naša lista kandidatov za svetnike za letošnje volitve
skrbno načrtovana in sestavljena iz kandidatov, ki s svojim znanjem,
vzgledom in delom dokazujejo, da lahko pripomorejo k boljšemu
delovanju organov in s tem tudi celotne lokalne skupnosti. Ker
gremo na volitve z dobrimi kandidati in kakovostnim programom,
smo prepričani, da bodo to opazili tudi volilci in nas – tako kot na
minulih volitvah – tudi tokrat nagradili z dobrim rezultatom.
Kandidatna lista Socialnih demokratov za občinski svet: Janko
Avberšek, Alenka Kukovec, Rajko Pirnat, Marija Boruta, Aljaž
Zagajšek, Slavica Lukač, Robert Crnjac, Barbara Mumelj, Žiga
Gorjup, Valerija Jeseničnik, Anže Podgoršek, Avgust Reberšak.
Naročnik oglasa je Občinska organizacija SD

NOVEMBER, DECEMBER 2018
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Pestro in družabno

TUDI LETOS JE ZA AMD DRUŠTVO LJUDSKE
TEHNIKE ŠMARTNO OB PAKI USPEŠNA SEZONA
Emil Šterbenk

Čeprav smo lani praznovali 70. obletnico začetkov delovanja
društva in ob tem organizirali vrsto dogodkov, se nismo upehali
in tudi v letu 2018 intenzivnost ne popušča. Sredi maja smo
organizirali strokovno ekskurzijo v München, kjer smo obiskali
Muzej BMW in Tehniški muzej. Na poti nazaj smo se ustavili v
slovitem Hangarju 7 na letališču v Salzburgu, kjer smo občudovali
Matešičevo zbirko (ustanovitelj in 49-odstotni lastnik Red Bull-a).
Pilihov memorial na prvi julijski vikend je bil tudi letos v znamenju
sproščenega druženja, zanimiv ter dobro obiskan. Tokrat nas
je panoramska vožnja vodila na velenjski Medpodjetniški
izobraževalni center, kjer so tamkajšnji profesorji predstavili
najsodobnejše načine pridobivanja energije iz obnovljivih virov
in kakovostne dijaške projekte. V petek, 14. septembra, je bila v
velenjskem kinu premiera dokumentarnega filma »Baron Codelli«.
Codelli se je pred 120 leti pripeljal v Ljubljano z Benzom Velo in
večinoma ga omenjajo kot začetnika avtomobilizma pri nas. Skozi
film spoznamo, da je bil še mnogo več kot to: izumitelj, strokovnjak
na področju brezžičnega prenosa signalov, vodja svetovno
pomembnih projektov in velik avanturist. Člani AMD DLT smo so
se na filmsko predstavo baronu v poklon pripeljali s starodobnimi
avtomobili. Zadnjo septembrsko nedeljo smo organizirali
ekskurzijo v Tehniški muzej Slovenije v Bistri. Seveda smo največjo
pozornost namenili vozilom, zlasti protokolarnim (zvirki pravijo
kar Titova vozila). Tja in nazaj smo se peljali z dvema starodobnima
TAM-oma – legendarnim avtobusom 331 in upokojenim gasilskim
Tamičem. Udeležba je bila tako številčna, da smo morali najeti še
dva dodatna kombija, saj se je izleta udeležilo kar 71 udeležencev.
Sezono smo tradicionalno sklenili 13. oktobra s kostanjevim
piknikom. Tam se nismo samo zabavali, ampak zastavljali načrte za
naslednjo sezono, seveda pa ni šlo brez tega, da bi pogledali pod
kakšen avtomobilski pokrov.
Delovna je bila tudi kolesarska sekcija, katere člani so gostovali in
kolesarili po Sloveniji in na Madžarskem. Sekcija AMD je sodelovala
kot organizator na relijih, skrbeli so za obstoječe in nove člane,
sodelovali pri povečevanju prometne varnosti … To pa še ni vse. Med

NOVE DEJAVNOSTI V DRUŠTVU UPOKOJENCEV
ŠMARTNO OB PAKI
Društvo upokojencev ŠoP

V letu 2018 smo v DU
Šmartno ob Paki pričeli
s
serijo
aktivnosti
»Razgibajmo
telo«.
Dejavnost
vodi
mentorica Maja Bric,
mag. kin., dipl. fiziot.
Udeleženci
so
zelo
zadovoljni s programom,
zato smo se odločili,
da z dejavnostjo nadaljujemo v letu 2019, in sicer januarja. Na
fotografiji si lahko ogledate utrinek z vaje iz leta 2018. Pričetek
dejavnosti »Razgibajmo telo« bo v torek, 8. januarja 2019, ob 17.
uri.
DU Šmartno ob Paki bo organiziralo še dve novi dejavnosti:
- »Likovne urice« pod vodstvom mentorice Jožice
Slemenšek (začetek: 21. novembra 2018, od 17.
do 19. ure v prostorih DU Šmartno ob Paki) in
- družabno igro »Človek ne jezi se«.
Vsi, ki radi rišete ali se želite sprostiti ob igranju prijetne družabne
igre, spiti kavo v družbi prijateljev in znancev ter si želite popestriti
dan, ste vljudno vabljeni, da se prijavite.
Informacije o vseh dejavnostih in prijave na tel. 041 416 562
(Romana Marovt). Vabljeni v našo družbo!
NOVEMBER, DECEMBER 2018

Ob velenjski premieri filma Codelli smo se pred dvorano pripeljali
s starodobnimi vozili.

Tudi na pikniku ne moremo zdržati brez šarjenja pod motornim
pokrovom.
dolgoletnim delovanjem se je nabralo veliko spominov in številnih
eksponatov, ki jih nameravajo člani postaviti javnosti na ogled, zato
v kletnih prostorih društva pripravljajo manjši muzej. Njegova vrata,
načrtujejo, bodo odprli še v letu 2018.

BRONASTA MEDALJA ZA ŠMARTNO
PGD Šmartno ob Paki

V soboto, 22. septembra 2018, so mladinke PGD Šmartno ob Paki
na državnem tekmovanju v Gornji Radgoni osvojile 3. mesto.
Bronasto desetino pod mentorstvom Mira Goričnika in Mateja
Kumarja so sestavljale Hana Praprotnik, Eva Selič, Zala Pirc, Maja
Lenošek, Urška Konečnik, Leja Krajšek, Tajda Jager, Ines Remenih,
Kaja Krajšek in Neli Štefanič.
Mokro vajo s hidrantom so izvedle le v 33,70 sekunde, brez
napak pa so opravile tudi vajo razvrščanja in teoretični test. S tem
uspehom so si prislužile zlato tekmovalno značko.
Iskrene čestitke!

Mladarije

Pestro in družabno

TRADICIONALNI POHOD NA LOKO LOKO 2018
Ivanka Urlep, Društvo upokojencev ŠoP

Na lep jesenski dan,
4. oktobra 2018, se je
skupina
upokojencev,
članov DU Šmartno ob
Paki, odpravila na pohod
po domačih obronkih.
Ob 9. uri smo se izpred
trgovine Mercator podali
proti Malemu Vrhu in se
spotoma ustavili na domačiji Funtek, kjer nas je pričakala prijazna
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gospodinja s prijetno dišečo kavo. Po kratkem postanku smo šli
naprej proti Lokovici. Občudovali smo radodarno naravo z lepo
zeleno travo in drevesi, polnimi rožnatih in sočnih jabolk. Spotoma
smo pobrali kakšno zapoznelo gobo, ki jih je bilo letos v izobilju. In
že smo prispeli do domačije Pr’ Krajnc, kjer nas je pričakala gospa
Marija Irman. Ogledali smo si varilnico piva in viskija. Popeljala nas
je tudi na ogled muzeja starih kmečkih orodij. Izvedeli smo veliko
zanimivega. Nazadnje nam je postregla še z domačim narezkom
in slastnim zjutraj pečenim domačim kruhom ter seveda s pivom.
Za pokušino smo dobili tudi viski. Polni lepih vtisov in dobre volje
smo se s pesmijo poslovili in odšli proti dolini. Dogovorili smo se,
da bo pohod na Loko Loko postal tradicionalen.
Hvala vsem udeleženim pohodnikom za prijetno družbo in na
svidenje spet drugo leto.

TURNIR V IGRANJU TAROKA
Danilo Arčan, Društvo upokojencev ŠoP

Člani Društva upokojencev Šmartno ob Paki smo 27. septembra 2018 v okviru praznovanja občinskega
praznika pripravili turnir v igranju taroka. Udeležilo se ga je pet ekip iz treh občin.
Domača ekipa v sestavi Janko Vuzem, Peter Žagar in Danilo Arčan je tesno zmagala pred ekipo iz
Žalca. Tretja je bila ekipa iz Braslovč. Med posamezniki se je zmage veselil domačin Janko Vuzem,
drugo mesto si je priigral Braslovčan Jože Radišek, tretji je bil še en Šmarčan Danilo Arčan.
To je bil že drugi turnir v organizaciji delavnih upokojencev, ki tako na željo vseh sodelujočih postaja
tradicionalen.

LETINA 2018 – SMERNICE IN POSEBNOSTI KLETARJENJA
Alojz Slemenšek, Društvo vinogradnikov ŠoP

Pridelovalne razmere so pri nas zelo spremenljive. Iz leta v leto se srečujemo z drugačno
ponudbo narave. Prav zaradi tega pri nas vsako leto pred trgatvijo pozorno in sistematično
ugotavljamo zdravstveno stanje grozdja in tehnološko zrelost grozdja za posamezno vrsto vina.
Na podlagi »slike« grozdja pa se odločamo za primerne tehnološke prijeme tako pri trgatvi kot
pri predelavi, pripravi mošta in negi vina.
Naše društvo prav zato vsako leto pripravi predavanje na to temo, saj znanja ni nikoli preveč.
Tokrat je bilo predavanje v Šmartnem ob Paki, pridružili pa so se nam tudi savinjski vinogradniki.
Hvala ge. Tadeji Vodovnik Plevnik iz KGZ MB za izčrpne napotke in smernice za uspešno trgatev
2018.

STROKOVNA EKSKURZIJA V GORNJO RADGONO
Alojz Slemenšek, Društvo vinogradnikov ŠoP

Na dan vinogradnikov in kletarjev v torek, 28. avgusta 2018, smo
si članice in člani Društva vinogradnikov Šmartno ob Paki ogledali
Kmetijsko-živilski sejem v Gornji Radgoni. Po ogledu in novih
spoznanjih smo se odpravili na domačijo Gora pod lipo na Tinjsko

goro, kjer smo se najprej okrepčali, nato pa v čudoviti kleti pod
strokovnim vodstvom enologinje Darje Bolha degustirali odlična
vina. Vsekakor je bila ta degustacija ena od najboljših doslej,
saj sta nam bila vino in način pridobivanja kvalitetnega grozdja
za omenjeno vino izredno strokovno predstavljena. Vsi smo se
veliko naučili, kar nam bo prišlo zelo prav ob bližnji trgatvi. Hvala
lastnikom domačije Gora pod lipo za izreden sprejem in kvaliteto,
ki smo jo okušali.

DRUGA TRGATEV POTOMKE STARE TRTE V OBČINI ŠMARTNO
OB PAKI
Alojz Slemenšek, Društvo vinogradnikov ŠoP

V torek, 2. oktobra 2018, je Društvo vinogradnikov v sodelovanju z Občino Šmartno
ob Paki organiziralo drugo trgatev potomke najstarejše vinske trte na svetu z Lenta,
ki jo je občina prejela v letu 2015. Ob tem dogodku se je zbralo precej obiskovalcev,
ki so z zanimanjem spremljali, kakšen pridelek je trta rodila. Trgatev so opravili župan
občine Šmartno ob Paki Janko Kopušar, skrbnica vinske trte in predsednica Društva
vinogradnikov Mojca Praprotnik in pobudnik zasaditve trte Mihael Fajfar. Pridelek je bil
za trto, ki je stara šele tri leta, odličen, saj je rodila 25 grozdov v skupni teži 10,64 kg. Ker je
količina premajhna za predelavo v vino, je župan nekaj grozdja razdelil med obiskovalce,
ki so ga hitro pojedli, saj je bilo izredno sladko in kakovostno, ostalo pa bodo predelali v
sok, ki ga bodo ponudili v vrtcu pri domačem zajtrku. Po končanem uradnem delu smo
poizkusili odlično vino domačega vinogradnika Danila Pokleke in razne dobrote, ki so
jih pripravile članice Turističnega društva Šmartno ob Paki. Celotno prireditev je odlično
povezoval Franc Fužir, čudovito so zapeli Prijatelji, s harmoniko pa popestril Marko Juvan.
NOVEMBER, DECEMBER 2018
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DOMOVINSKI DAN IN NOV MOST PRIJATELJSTVA BUČNI EKODAN
Na OŠ bratov Letonja Šmartno ob Paki so v septembru v
okviru svojega inovativnega projekta Domovina zate, zame,
za nas izvedli že 4. domovinski dan in ob tem gostili učence
slovenskega jezika iz Splita
MAJ, OŠ bratov Letonja ŠoP

Preživljanje ekodneva z bučami na OŠ bratov Letonja Šmartno
ob Paki
Ula Arčan in Nika Obal (7. b) pod mentorstvom MAJ, OŠ bratov Letonja

»Šola je hram učenosti. In je prostor za prve podvige. Za prve
uspehe. In prve velike korake v svet. Za prava prijateljstva. Naša
sončna šola je hoja z roko v roki. Je let na krilih domišljije. Je most,
po katerem se po novem pride naravnost iz Splita. Je meja na
obzorju, ki raste in se širi z nami. Z mavrico prijateljstva, ki smo
jo raztegnili vse do naših dragih gostov, ki nam podarjate košček
sebe, da ga vstavimo v svoj mozaik,« tako vzhičeno je 9 učencev,
ki se pod mentorstvom prof. Vere Hrge v Splitu učijo slovenščine,
in 8 spremljevalcev nagovoril ravnatelj šmarške osnovne šole
Bojan Juras ob petkovi osrednji slovesnosti na šoli. Na OŠ bratov
Letonja namreč že 4. leto poteka inovativni domovinski projekt,
ki so ga tamkajšnji učitelji zasnovali v želji po dvigu domovinske
zavesti pri šolarjih. Profesorica slovenščine Mojca A. Juras, ki je
tudi vodja projekta, je zapisala: »Velikokrat se bolj kot z učnimi cilji,
ukvarjam z vzgojo osnovnošolske mladine in se tako spopadam
s krizo vrednot, tako mi ravno na tem področju manjka orodij.
Ne manjka mi ljubezni do domovine, manjka mi znotraj učnega
načrta prostor za to ljubezen, ki bi se lahko nemoteno in sistemsko
prenašala na moje osnovnošolce. Šola na Slovenskem ne poskrbi,
da bi šolarje vzgajala v ljubezni do domovine. No, naša šola pa je to
dejstvo obrnila na bolje.« Tokrat so domovinski projekt na šmarški
šoli prvič razširili tudi izven meja Republike Slovenije. Povezali
so se s slovenskim društvom Triglav, ki v Splitu skrbi in združuje
tamkajšnje zdomce, in tako je nastalo sodelovanje, ki se bo v
prihodnje nadaljevalo in razširilo. Ob prvem gostovanju učencev iz
Splita, ki so se zelo izkazali z znanjem slovenščine, so jim na šmarški
pripravili pester program, pri katerem so sodelovali vsi šmarški
šolarji in zaposleni pod vodstvom vodij projekta učiteljic Mojce
A. Juras in Andreje Škrube. Tako so poleg slovesnega sprejema in
simbolnega vstopa gostujočih učencev med šmarške sončke le-ti
sodelovali pri pouku slovenščine, si ogledali izjemno predstavo
šolskega muzikala Pravljični direndaj v kulturnem domu, okušali
tradicionalne slovenske jedi na kulinaričnem popotovanju po
Sloveniji na Gori Oljki, jezdili konje in celotno sobotno dopoldne
preplesali v folklornih delavnicah FS Koleda, ki so na šmarški šoli
izvedli nepozaben kulturni dan. Gostje iz Splita so bili nad doživetim
na šoli navdušeni in obljubili so, da se po novozgrajenem mostu,
ki povezuje Šmartno ob Paki in Split, še vrnejo. Profesorica Vera
Hrga, ki v Splitu že več kot 25 let z dušo in srcem poučuje otroke
slovenščino, se je strinjala, da včasih pravo vrednost neprecenljivih
trenutkov spoznamo šele, ko le-ti postanejo spomini. In na šmarški
šoli so minuli konec tedna zagotovo nastali čudoviti spomini vseh
udeležencev domovinskega dneva.

MRZLO SLADEK 1. ŠOLSKI DAN

NOVEMBER, DECEMBER 2018

V petek, 5. oktobra, smo imeli na naši Osnovni šoli bratov Letonja
prav poseben dan, saj smo ustvarjali na delavnicah na ekodnevu.
Ekodneve na šoli organiziramo že 11 let in naš ravnatelj Bojan Juras
je prav ponosen na to. Letošnja tema so buče. Vodja ekošole Andreja
Škruba nam je povedala, da je bila pobudnica ekošole učiteljica
Damjana Modrijan, vsi učitelji pa so stopili skupaj in tako že 11 let
uspešno delujemo kot ekošola.
Naša šolska mularija nam je zaupala, da bo ta dan zanje ostal
nepozaben. Da bi buče uporabljali na čim več načinov, so naši
učitelji pripravili številne ustvarjalne delavnice, povezane z bučami,
in sicer: kuharsko delavnico, pri kateri so skuhali bučno juho, športno
delavnico z bučnim poligonom, likovno delavnico, na kateri so
poslikali buče, glasbeno delavnico, kjer so igrali na različna naravna
glasbila, tehnično delavnico, kjer so izdelovali različne čudovite
okraske in aranžmaje iz buč, literarno delavnico, kjer so nastali bučni
haikuji in novinarsko delavnico, v sklopu katere je po dolgem času
nastala nova oddaja šolskega radia Letonček, ki bo v šolskem etru v
prihodnjem tednu, med drugim pa bo moč slišati tudi tale prispevek.

Naš ravnatelj nas je s povabilom na točeni sladoled presenetil kot
strela z jasnega
šolski novinarki Nika Obal in Maja Lenošek z mentorico MAJ, OŠ bratov
Letonja
Na OŠ bratov Letonja nas je tako kot večino slovenskih šolarjev prvič
v tem šolskem letu na poti v šolo pospremil jesenski dež. In ker 1.
šolski dan že tako ni najbolj priljubljen dan, smo bili kar malo slabe
volje. Naši učitelji so nas prijazno sprejeli in nam predstavili vse, kar
nas letos čaka na naši sončni šoli. Po slastni malici pa nas je kot strela
z jasnega presenetil ravnatelj Bojan Juras, ki nas je po pozdravnem
govoru po šolskem ozvočenju povabil na sladoled. In to kar pred
šolo! Za vseh 319 šmarških šolarjev je bilo to veliko presenečenje.
Najprej sploh nismo verjeli svojim ušesom, potem pa je do nas priletel
sladek vonj. Vodil nas je do vhoda v šolo. Tam smo zagledali dve veliki
stojnici in pod njima kar dva sladoledna avtomata. Za to vrhunsko
presenečenje so poskrbeli prijazni zaposleni planinskega doma na
Gori Oljki. Res so se potrudili, saj je bilo za dodatno zabavo na voljo
veliko raznovrstnih prelivov in slastnih posipov. Misliva, da govoriva v
imenu vseh učencev naše šole, da tega prvega šolskega dne ne bomo
kar tako pozabili. Vse, ki pa ne hodite na našo šolo, pa vabiva, da si
slasten sladoled privoščite na naši Gori Oljki.

PRAZNIČNO VOŠČILO

Domovina je tam, kjer sem doma. Domovina je moj dom. In je
moj kraj. Je tudi tam, kjer sem srečna in se imam lepo.
(Sedmošolka Ema)
Vsem občankam in občanom čestitamo ob občinskem prazniku ter
jim želimo, da bi se v čudovitem Šmartnem, pod okriljem Gore Oljke,
zares počutili srečne in lepo. Vsi na šoli in v vrtcu Sonček pa si tudi v
prihodnje želimo dobrega sodelovanja z vsemi društvi, prizadevnimi
občani, občinskimi svetniki in županom, občinsko upravo ter vsemi,
s katerimi se povezujemo in uspešno sodelujemo. Nenazadnje sta
tudi naša sončna šola in vrtec odsev prijaznega in uspešnega okolja,
v katerem bivamo, delamo in ustvarjamo. Še naprej se bomo trudili,
da bomo v ponos kraju in občini Šmartno ob Paki.
Ravnatelj Bojan Juras z vsemi sodelavkami in sodelavci OŠ bratov
Letonja in vrtca Sonček
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SPLITČANI POSTALI NOVI ŠMARŠKI SONČKI

Naši nestrpno pričakovani gostje iz Splita so postali naši novi
prijatelji
šolski novinarki Ajshe Vezaj in Tia Rexhepi z mentorico Mojco A. Juras,
OŠ bratov Letonja
Vsi na naši osnovni šoli smo komaj pričakovali učence iz Splita in
v petek, 28. septembra, so končno prišli, vsi nasmejani in veseli.
Naša šola jih je toplo sprejela in v šolski avli se je razlegel velik
aplavz, ko smo jih končno zagledali. Naš mladinski pevski zbor je
za goste lepo zapel našo državno in tudi šolsko himno, gospod
ravnatelj Bojan Juras pa je novim sončkom opisal našo kulturno,
eko in najpomembneje sončno šolo. Osmošolec Oskar je goste
navdušil s svojim rapom Marko skače, povsem razvnel pa jih
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je sedmošolec Ambrož s harmoniko. Sledili so čudoviti verzi o
domovini, ker pa se na naši šoli že skoraj 200 let skrivata dva lumpa
po imenu Miškolin Šmarški in Zmerjasec, sta nekaj iz svoje bogate
zakladnice spominov o šoli povedala tudi onadva. Solze iz oči
gostov iz Splita pa so zvabili učenci, ki so se z recitalom in pesmijo
poklonili njihovemu slavnemu someščanu Oliverju Dragojeviću.
Ob koncu programa smo učencem iz Splita podarili čisto nove
majice z našim smejočim se sončkom, da ga bodo kot spomin na
nas odnesli domov. Da bi tudi oni nam za vedno ostali v spominu,
smo jih prosili, da se podpišejo v našo knjigo spominov. Šolski dan
smo nadaljevali v razredih, kamor smo naše goste povabili, da bi
spoznavali, kako pri nas potekajo učne ure slovenščine. Najbolj
jih je navdušil muzikal Pravljični direndaj, s katerim smo zaključili
prelepo petkovo dopoldne.

ROCK KONCERT 2018
Ana Miklavžina, KŠŠF

Listje dobiva lepe jesenske barve, temperature so padle, še šola in faks sta se začela ... Ja, jesen je
tukaj! In jesen je čas za KŠŠF-jev rock koncert.
KŠŠF-jevci smo tudi letos v sodelovanju z Mladinskim centrom Šmartno ob Paki za vse navdušence
rock glasbe pripravili koncert. V petek, 28. septembra, so na odru pod velikim šotorom nastopile
kar tri rock skupine. Prvi so nastopili Old School, za njimi so na oder prišli Dry Fish in kot zadnja je
nastopila skupina BO!. Koncert je za nami, mi pa hitimo in se pripravljamo na prihajajočo zimo, ko se
bo zgodilo nekaj zanimivih dogodkov. Se vidimo v kratkem!

POZNOPOLETNI FESTIVAL 2018 – POSEBEN V
VEČ POGLEDIH
Amadeja Koren

Z rock koncertom
se je na zadnji
septembrski petek
zaključil letošnji
Poznopoletni
festival. Na večer
28.
septembra
so prve rock
navdušence
z
odra
pozdravili
Old School, po kratki menjavi bendov so »udarili« Dry Fish.
Slednji so svoje delo opravili več kot odlično in poželi navdušenje
obiskovalcev. Nič drugače pa ni bilo z glavnimi glasbenimi gosti
večera, skupino BO!, ki je za svoj domači kraj pripravila vrhunski
nastop. Igrati doma je vedno izziv, menijo BO!-jevci, ki so tisti večer
širili dobro voljo tako na odru in za njim. Sporočilna besedila in
izredno poslušljiv instrumental so obiskovalce zlahka privabili
v prvo vrsto, iz katere so z bendom enoglasno prepevali njihove
uspešnice, precej dobrih odmevov na zadnji festivalski dogodek
pa je v našo hišo priletavalo še nekaj dni za tem. Poznopoletni
festival se je sicer začel 31. avgusta, ko je dež na žalost odplaknil
tradicionalno popoldansko dogajanje na »šmarški plaži« in nas
prikrajšal za dobrote z roštiljade, ni pa nam vzel večernega koncerta.
Gost večera, nekdanji pevec skupin Faraoni in Bazar, Slavko Ivančić
je zapel in zaigral v spremstvu kitarista Matjaža Švaglja, člana
skupine Kalamari. Obiskovalci koncertne dvorane niso zapustili
ravnodušni. Dodobra so ogreli svoje glasilke in s Slavkom prepevali
verz za verzom. Primorec se je celo pošalil, da bi s šmarško publiko
zlahka nastopil na festivalu, kakršna sta Melodije morja in sonca ali
Evrovizija. Kako tudi ne, legendarni pevec je z nastopom dokazal,
da njegova besedila pozna staro in mlado in da je v svoji karieri
nanizal nemalo odličnih uspešnic. V petek, 7. septembra, se je
Kulturni dom v Šmartnem ob Paki prelevil v pravi jazz klub, kot
ga je poimenoval sam dirigent Big Banda Glasbene šole Fran
Korun Koželjski Velenje Jani Šuligoj. Malo za šalo, a veliko za res
je povedal, da so se zaradi navdušenja nad ambientom nastopajoči
dogovorili, da namesto v svojih »orkestrskih« majicah tisti večer

nastopijo oblečeni »elegantno po svoje«. Na odru je prevladovala
mladostniška razigranost, ki jo je ves čas budno nadzoroval profesor
Šuligoj. Kakovostna izvedba koncerta, na katerem so prevladovali
predvsem ritmi jazzovskih skladb znanih avtorjev, je navdušila
obiskovalce in aplavzu ni bilo videti konca. Zlato sredino letošnjega
festivala je v dvorani šmarškega Kulturnega doma, ki jo je poleg
odrskih reflektorjev razsvetljeval romantičen soj sveč, zaznamoval
Družinski ansambel za prosperiranje poezije in glasbe. Njegovo
ime, pod katerim se predstavlja širšemu slovenskemu občinstvu,
je Papir. Njegovi člani so se na odru predstavili v najboljši luči in
svojega bogatega glasbenega znanja niso skrivali. Glasbeniki so
postregli s prepoznavnimi uspešnicami, ob katerih si je marsikdo
tudi zapel. Od nežnih melodij, ki pobožajo ušesa, pa k mladinski
veselici, ki je Šmarčane prebudila iz poznopoletnega dremeža. V
petek, 21. septembra 2018, je namreč pod šotorom pri Mladinskem
centru radoživo zavel zvok harmonike in tla so se tresla pod
plešočimi petami. V festivalsko osvetljenem ambientu so prvi na
oder stopili člani ansambla Zažur. Gre za mlado štiričlansko zasedbo
iz okolice Velenja, ki so odlično »pripravili teren« za ansambel Spev.
Tega v Šmartnem ni bilo treba podrobneje predstavljati, saj sta dva
od petih članov Šmarčana, poznanstvo pa opravičujejo s številnimi
koncerti v širši in daljni okolici našega kraja. Spevovci so se na odru
počutili prijetno in sproščeno, ljubezen do igranja v Šmartnem pa
je bilo čutiti v energiji, ki so jo pošiljali z odra. Poleg odlične glasbe
je bilo na mladinski veselici moč preizkusiti srečo in domov odnesti
enega od tristotih dobitkov srečelova. Na tem mestu se ponovno
iskreno zahvaljujemo vsem, ki so prispevali praktične nagrade zanj.
Za okusno hrano je poskrbelo prijazno osebje Planinskega doma
Gora Oljka.
Letošnji Poznopoletni festival je bil poseben v več pogledih. Ni nas
presenetilo število obiskovalcev, temveč pozitivni in spodbudni
odzivi tistih, ki so se dogodkov z zanimanjem udeležili, ki so prišli
ne oziraje se na vremenske neprilike, datum ali mesto izvedbe
dogodka. Posebna je bila tudi pisana druščina glasbenih gostov,
ki smo jih povabili na poznopoletni festivalski oder, prepričani, da
se bo za vsakogar našel petkov večer, ki ga bo z veseljem preživel
v dobri družbi – s prijatelji ob glasbi. Ta je bila rdeča nit letošnjega
festivala. Prav posebej pa smo se potrudili, da so bili – še vedno v
okviru praznovanja 20-letnice delovanja Mladinskega centra – vsi
dogodki cenovno dostopni, saj je bil od petih letos plačljiv le en, a
NOVEMBER, DECEMBER 2018
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ste tudi zanj odšteli le simboličen znesek. Po zaključenem festivalu
pa se že oziramo k zaključku prihodnjega poletja in snujemo
program Poznopoletnega festivala 2019. Ob tem bomo veseli vaših
predlogov za nastopajoče, ki nam jih lahko sporočite na elektronski
naslov: pisarna.mc@gmail.com.
Zahvaljujemo se glavnemu sponzorju HSE, d. o. o. ter Avtocenter
Krbavac, Matevž Urleb, s. p. in SteMi, Aleksander Ocepek, s. p. Hvala
tudi: Festival Velenje, Zavarovalnica Triglav, d. d., Esotech, družba
za razvoj in izvajanje ekoloških in energetskih projektov, d. d.,
Premogovnik Velenje, d. d., AM Miklavc, d. o. o., Risani-junaki.si,

NINA ELINA spletna trgovina, d. o. o., Kavarna Karmen, Zmajeva
votlina in 7 burger, Nipke, GIG INT, prireditvena agencija, d. o. o.,
Turistično društvo Šmartno ob Paki, Gorenje Keramika, d. o. o.,
MVM servis, d. o. o., Zana, Center za nego telesa, Kemično čiščenje,
Marijana Polak, s. p., Frizerski salon Peggy, Nataša Likeb, s. p.,
Vesika, masažni salon - Vesna Barbetti, s. p., Frizerstvo Tjaša Rogel,
s. p., Rdeča dvorana Velenje, Stari grad Celje, Pizzerija Picadilly,
Gostilna s pizzerijo Pri Peku, Plesno-rekreativni studio Mdance,
Mojca Marko, s. p., Ekološka kmetija Potočnik Poprask, Komunalno
podjetje Velenje, d. o. o., Kamp Menina, SAPIO tehnični plini, Luci,
d. o. o.

Pestro in družabno

ŠMARTNO OB PAKI V ODDAJI DOBRO JUTRO
Urban Hrastnik

Sončno jutro v petek, 21. septembra, v Šmartnem ob Paki ni bilo
običajno jutro, ampak zelo pestro in razgibano. Za to je poskrbela
ekipa oddaje Dobro jutro z RTV Slovenija, ki je obiskala naš kraj
in posnela več prispevkov v živo o Šmartnem ob Paki. Na ta način
smo Šmarčanke in Šmarčani dobili priložnost, da smo predstavili
naš kraj in občino velikemu številu gledalcev iz vse Slovenije, ki so
si oddajo ogledali v živo. In to smo storili zelo dobro, za kar gre
velika zahvala vsem društvom, zavodom in posameznikom, ki ste
se v velikem številu odzvali povabilu za sodelovanje pri snemanju.
In to kljub temu, da je snemanje potekalo v petek dopoldan, ko je
večina v službi. To je dokaz, da znamo Šmarčani stopiti skupaj, ko je
to potrebno, in predstaviti naš kraj Sloveniji in svetu v najboljši luči.
Poleg predstavitve društev v Martinovi vasi so v oddaji posneli tudi
trgatev v vinogradih Malega Vrha in tradicionalne jedi, ki so na mizi
ob tej priložnosti. Predstavila sta se tudi Mladinski center Šmartno
ob Paki in Osnovna šola bratov Letonja. Zaradi velikega števila
zainteresiranih društev in posameznikov je na koncu zmanjkalo
časa, da bi se lahko v oddaji predstavili prav vsi. Je pa to po uspešni
zgodbi prvega gostovanja našega kraja v oddaji Dobro jutro morda
razlog, da nas televizijska ekipa v prihodnosti ponovno obišče.

VESELA MARTINOVA SOBOTA BO TUDI LETOS
PESTRA IN ZANIMIVA
Urban Hrastnik

Tudi letošnje leto bomo občinski praznik proslavili na prireditvi
Vesela Martinova sobota, ki bo potekala v soboto, 10. novembra
2018, v Martinovi vasi. Tokratno prireditev bo poleg tradicionalnega
programa obogatila tudi predstavitev slikanice z naslovom Prav
poseben zaklad, ki je nastala v sklopu projekta sodelovanja med
LAS-i z naslovom Festival domačih okusov in tradicije, v katerem
sodelujeta Občina Šmartno ob Paki in Javni zavod Mladinski
center Šmartno ob Paki. Predstavitev bo na sporedu ob 11. uri v
okviru otroškega martinovanja in bo zajemala tudi degustacijo
tradicionalnih jedi, ki so predstavljene v slikanici.
Tako kot je že v navadi, se bo program Vesele Martinove sobote
pričel že zjutraj. Ljubitelji pohodništva in kolesarjenja se bodo ob
7. uri podali na pohod po Martinovi poti, ki ga organizira Planinsko
društvo Šmartno ob Paki. Ob 9. uri bodo pričeli ustvarjati likovniki
na Martinovi likovni koloniji, ki bo letos potekala v VS Gorenje. Prav
tako ob 9. uri se bo odprla Martinova kmečka tržnica, katero bodo
letos poleg domačih ponudnikov obogatili tudi prijatelji z Rečice
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ob Savinji in LAS Notranjske, ki so prav tako partnerji v projektu
Festival domačih okusov in tradicije. Ob 9:30 se prične otroško
martinovanje, ki ga pripravlja Osnovna šola bratov Letonja. V
sklopu tega bo ob 11. uri potekala tudi že omenjena predstavitev
slikanice z degustacijo jedi. Na predstavitvi bodo lahko obiskovalci
dobili tudi brezplačen izvod slikanice.
Ob 14. uri se bo pričel popoldanski program, na katerem se bodo
predstavile vaške skupnosti s prikazom najrazličnejših običajev.
Sledil bo vinogradniški del s krstom vina, nad katerim bo bdel sam
sv. Martin. Sledili bosta razglasitev »naj kletarja« letošnjega leta
in pokušina nove vinske letine. Veselo Martinovo soboto bomo
kot vedno zaključili z veliko zabavo, kateri bo takt dajal ansambel
Šepet. Letos že od 18. ure dalje.
Letošnja Vesela Martinova sobota je del projekta sodelovanja med
LAS-i z naslovom Festival domačih okusov in tradicije. Partnerja
projekta sta LAS Zgornje Savinjske in Šaleške doline ter LAS
Notranjska. V okviru projekta je Občina Šmartno ob Paki pridobila
sredstva za nakup prireditvenega šotora, pod katerim bo potekala
prireditev, in ozvočenja. Mladinski center Šmartno ob Paki je
poskrbel za izvedbo kulinaričnih delavnic priprave tradicionalnih
jedi ter pripravo in izdajo slikanice Prav poseben zaklad.

Pestro in družabno
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JUBILEJNO LETO ZA MOPZ FRANC KLANČNIK
Člani MoPZ Franc Klančnik

Leto 2018 je jubilejno leto za Moški pevski zbor Franc Klančnik.
Letos mineva 60 let od ustanovitve zbora, ko so ustanovni člani
položili temelj zborovskega petja v Šmartnem ob Paki.
60 let spominov, odrekanja, trdega dela, vzponov in padcev …
Vse to je oblikovalo MoPZ Franc Klančnik, da v današnjem burnem
tempu življenja ohranja in širi slovensko pesem, pesem, ki umirja,
razveseljuje in pomladi ljudi znotraj in zunaj meja občine in
države. Ponosni smo na medgeneracijsko raznolikost članov in na
to, da takrat, ko je to najbolj potrebno, stopimo skupaj in znamo
pomagati eden drugemu. Ustroj zbora ni posameznik, ampak
celota. V jubilejnem letu želimo hoditi po začrtani poti, ki smo si
jo zastavili s Šmarško podoknico, s simpatizerji zbora smo izpeljali
nepozaben izlet v Prago, se udeležili srečanja cerkvenih zborov
braslovške dekanije in še in še …

Občanke in občani, simpatizerji MoPZ Franc Klančnik, mi se
pripravljamo s polno mero zagnanosti in odgovornosti, želimo si,
da nas spremljate še naprej, nam podelite kritiko ali pohvalo, vse
zato, da iz leta v leto rastemo. Hvala vam, da nas podpirate in se
vidimo na koncertu ob 60-letnici delovanja.

Vse skupaj pa želimo zaokrožiti na jubilejnem koncertu, ki bo 16.
novembra 2018 ob 19. uri v Kulturnem domu v Šmartnem ob
Paki. Ta slavnostni dogodek je pomemben za vse aktivne člane,
predvsem pa se želimo zahvaliti vsem, ki so zaznamovali ta zbor in
s svojim doprinosom skozi leta delovanja pustili neizbrisen pečat
in nam tlakovali pot, da lahko po njej stopamo ponosno in s polno
mero odgovornosti.

NOVEMBER, DECEMBER 2018
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MANJ SVEČK ZA MANJ GROBOV
Svečke na grobu so močan simbol spomina
na naše najdražje in z akcijo ne želimo rušiti
tradicije. Tega spomina pa ne smemo okrniti
s pretiravanjem. Svoje pokojne nosimo v
mislih in srcih vsak dan, s sodelovanjem
v akciji Manj svečk za manj grobov pa
naredimo še nekaj dobrega za tiste, ki nas
najbolj potrebujejo.
Z letošnjo dobrodelno noto želimo zbrana
sredstva nameniti Binetu iz Podgore, ki je
zbolel za levkemijo, a kljub bolezni ostaja
pogumen fant. Pri prostovoljcih, ki bodo na
stojnici pred stavbo Mercatorja v torek, 30.
oktobra, med 9. in 12. uro ter med 15. in 17.
uro ter pred pokopališčem v Šmartnem ob Paki v sredo, 31. oktobra, med 9. in 12. uro, boste lahko v zameno za prispevek dobili v dar
zastavico sočutja, ki jo lahko v znak podpore pustite na grobovih.
Koordinatorka akcije v Šmartnem ob Paki: Maja Ažman, 031 372 105

TEČAJ LIČENJA

Priprave na decembrski čas
Znate poudariti tisto, kar je lepo, in skriti kakšno podrobnost na
obrazu? Vabimo vas, da skupaj z nami odkrijete male skrivnosti
mojstrov ličenja. Vabljene na tečaj ličenja, ki ga za vas organiziramo
v petek, 16. novembra 2018, ob 18. uri v prostorih KD Gorenje. Tečaj
bo potekal v majhni skupini, na njem pa boste poleg nasvetov za
vaše osebno ličenje dobili tudi veliko koristnih napotkov o čiščenju
in pripravi obraza, pripomočkih za ličenje in kako jih uporabljati.
Dotaknili se bomo tudi obrvi in njihovemu oblikovanju, nato pa
bomo nasvete videli preizkušene tudi na modelu, saj bo sledilo
ličenje (celotni dnevni make up – podlaga, senčenje, obrvi, oči,
ustnice). Tečaj bo vodila domačinka Hana Vrečer.
Zaradi kakovostnejšega dela v manjši skupini je število udeleženk
omejeno, prijave sprejema Edita na telefonsko številko 040 986
516 ali na e-naslov: edita.gabric@gmail.com. Tečaj bo trajal 2 uri,
vstopnina je 10 EUR/osebo.

GOSPODARJEV KRST VINA V VINSKIH
KLETEH
Vabimo vas, da se v četrtek, 8. novembra 2018, skupaj
odpravimo po vinskih kleteh.
Dobimo se ob 17. uri v Vinotoču Primožič v Malem Vrhu.

VSTOP V ADVENTNI ČAS
Turistično društvo Šmartno ob Paki, Vaška skupnost Podgora in
župan občine Šmartno ob Paki vas vabimo,
da v soboto, 1. decembra 2018, ob 17.30 (po večerni maši) skupaj
prižgemo prvo svečko na adventnem venčku pred Občino Šmartno
ob Paki in tako vstopimo v prelepi adventni čas.

PO PRAZNIKIH DIŠI
Otroke vabimo na kulinarično delavnico, ki bo potekala v soboto,
8. decembra 2018, med 10. in 12. uro
v Mladinskem centru. Pekli in krasili bomo medeno pecivo.
NOVEMBER, DECEMBER 2018
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Med ljudmi

TO JE MOJA ZGODBA
Anja Fajfar

Četrtek, trinajstega septembra, je dan, ki je spremenil vsak moj
naslednji dan in ga za odtenek izboljšal. Tisti, ki hodite tesno ob
meni, veste, da sem močna oseba in se malokdaj zlomim. Takšno
so me izoblikovale izkušnje. Četrtek pa je bil popolnoma drugačen
dan od vseh dni, ki sem jih preživela. To je bil dan, ko se je uresničil
moj največji strah – našo hišo v Slatinah je zajel požar in to sem
izvedela na najbolj »preprost« način. V službo je prišla tamkajšnja
soseda, ki je dejala: »Pri Fajfarjih gori hiša«. Takoj za tem sta se moj
svet in moja notranjost porušila. Prevzeli so me občutki zmedenosti,
tesnobnosti, žalosti in strahu. Teh občutkov sem sicer vajena in se
z njimi lahko spopadam, ampak takšnih občutkov ljudje nismo
navajeni doživljati v ogromnih količinah in če jih, je pomembno,
da najdemo pomoč, da se zavedamo, da nismo sami. Včasih pa je
to zavedanje premalo, če se v groznem dogodku samo za trenutek
znajdemo sami. Tako kot jaz nisem našla občutka pripadnosti, ko
sem gledala, kako se iz naše strehe vali črn dim, občutila, kako so
moja pljuča napolnjena s tem istim dimom, in nimam nobene
moči, da bi vstopila v hišo in pograbila svoje stvari.
»Kaj bom sedaj?« »Kje je moja pot?« »Nimam več prihodnosti!« »Ne

ROŽNATI OKTOBER
Urška Kladnik, dr. med.

Oktober, poznan tudi kot rožnati oktober, je mesec boja proti
raku na dojki. Gre za najpogostejše rakavo obolenje pri ženskah
ne samo v Sloveniji, ampak tudi drugje po svetu. V Sloveniji letno
zboli okoli 1300 žensk, na žalost jih okoli 400 umre. Ne smemo pa
prezreti dejstva, da lahko zabolijo tudi moški.
Dejavnikov tveganja, ki povečajo verjetnost, da bi zboleli, je več.
Zagotovo na to vplivata spol in starost, saj zbolevajo pogosteje
ženske po petdesetem letu starosti. Dokazano na pojav bolezni
vpliva izpostavljenost ženskemu hormonu estrogenu, ki sicer
ženske ščiti pred zgodnjim pojavom srčno žilnih obolenj. Rak
dojke je pogostejši pri tistih, ki so temu hormonu izpostavljene
dlje časa, torej tiste, ki so imele zgodnjo prvo menstruacijo, pozno
menopavzo, niso nikoli rodile, ali pa so rodile po tridesetem
letu starosti. Tveganje, da zbolimo, nekoliko povečajo tudi
kontracepcijske tablete in nadomestno hormonsko zdravljenje,
vendar le v času jemanja in nekaj let po tem. Na pogostost raka
dojke zagotovo vpliva tudi nezdrav življenjski slog. V boju proti
tej bolezni je zato pomembno, da se čim več gibamo, zdravo
prehranjujemo, ohranjamo primerno telesno težo in se izogibamo
pitju alkoholnih pijač. Tveganje je povečano tudi pri tistih ženskah,
ki imajo raka dojke v družini, še posebej v primeru dednega raka,
ali če so raka na dojki enkrat že prebolele.
Če se bolezen razvije, je izrednega pomena, da jo odkrijemo pravi
čas. Le takrat je verjetnost za uspešno zdravljenje in ozdravitev
največja. Najbolj preprosta metoda za ugotavljanje zgodnjih
rakavih sprememb, ki pa je tudi izredno učinkovita, je zagotovo
samopregledovanje. Gre za metodo, ki jo ženska povsem
enostavno izvaja enkrat mesečno, najbolje vsak deseti dan po
začetku menstruacije ali v menopavzi na dan, ki si ga izbere sama.
NOVEMBER, DECEMBER 2018

želim biti več del tega sveta!« To so vprašanja in trditve, ki so se
konstantno vrtele v mojih mislih naslednje ure in dneve. Izgubila
sem se.
Danes stojim tukaj. Hvaležna, ker imam še vedno možnost živeti.
Hvaležna, ker se požar ni zgodil ponoči. Me pa ne bi bilo tukaj in vi
ne bi brali moje zgodbe, če ne bi bilo okoli ljudi, ki so mi povedali,
da me imajo radi, da so tukaj z mano, da mi bodo pomagali, da
bodo molili zame. In to je edino, kar mi počasi vrača moč v moje
telo.
Želim vam predati sporočilo, ki je v vseh nas, ampak se ga
premalokrat zavedamo. Pomembna je skupnost in pomembni so
ljudje, ki nas spremljajo v življenju. Lahko so to tudi ljudje, ki so v
naših življenjih nevidni, ampak nam v stiski nesebično pomagajo.
Samo zato, ker smo ljudje. In ker smo ljudje, imamo možnost, da
se soočamo s težavami kot skupnost. Če smo v stiski, to stisko
delimo z ostalimi. Tako bo vsak nosil del naše velike stiske, ki bo
s tem postajala vedno manjša in manjša, dokler ne bo izginila.
Ne pustimo, da nas stiska prevzame in onesposobi, ker so z nami
vedno ljudje, ki jim je mar za nas.
Hvaležna sem vsem gasilcem, ki so prišli. Še posebej tistemu, ki
je stopil do mene in mi rekel: »Hej, tvoje stvari so v redu.« To je
bilo tisto, kar sem v danem trenutku potrebovala. Hvaležna sem
za vsakega soseda, ki nam je prišel pomagat, vsem sorodnikom,
županu občine Mozirje in vsem, ki so v preteklem mesecu imeli
črne in razcepljene nohte od drgnjenja črnine. Hvala tudi Občini
Šmartno ob Paki. Najbolj sem hvaležna mojemu partnerju in moji
družini, ki sta mi dajala upanje, in skupnosti Luč Koper, ki je molila
za našo družino. Hvala vam.
Vse občanke in občane Šmartnega ob Paki prosim, da se zavedate,
da niste sami. Vedno so tukaj ljudje, ki jim je mar za vas, tudi če
storite kaj slabega. Nič za to. Pomembni ste in tukaj ste z namenom.
Za vas imam prošnjo. Pojdite do najbližje osebe in ji povejte, da jo
imate radi, ter jo močno objemite. Oseba vam bo hvaležna. Imejte
se radi.
To je moja zgodba.
Vse, kar potrebuje, so njene roke. S tremi prsti s krožnimi gibi
pretipa dojko v celoti od zunaj navznoter, na koncu še bradavico.
Nato pretipa še pazduhe. Vsaka zatrdlina, ki jo ženska zatipa, je
lahko nevarna. V tem primeru je najbolje, da poišče pomoč svojega
osebnega zdravnika ali ginekologa, ki jo bo nato ustrezno napotil
na nadaljnje preiskave. Poleg zatrdlin mora biti ženska pozorna tudi
na spremenjeno kožo dojke, ta lahko postane hrapava, spremeni
barvo. Znak alarma je lahko tudi navznoter uvlečena bradavica in
kakršenkoli izcedek iz nje. Redno mesečno samopregledovanje
omogoča, da svoje dojke dobro poznamo in vsako spremembo
zaznano dovolj zgodaj.
Poleg mesečnega samopregledovanja se ženskam svetuje tudi
redna udeležba v državnem presejalnem programu za odkrivanje
raka dojk – DORA. Vabljene so ženske od 50. do 69. leta starosti.
Namen presejalnega programa je v množici navidezno zdravih ljudi
najti tiste, pri katerih se je bolezen že razvila, vendar zaradi tega še
nimajo težav. Preiskovalna metoda je mamografija, ki omogoča,
da na dojki najdemo že najmanjše rakave spremembe, ki jih še ni
mogoče zatipati. Tako se bolezen odkrije zelo zgodaj, kar omogoča
uspešno in manj agresivno zdravljenje.
Za konec poudarimo, da je zdravje naše največje bogastvo. Odvisno
pa je predvsem od nas samih.
V skrbi za zdrave dojke je
tako izrednega pomena da
samopregledovanje,
zdrav
življenjski slog in redno
odzivanje
na
povabilo
programa DORA postanejo
naša dobra navada. Ne
pozabite prisluhniti svojemu
telesu in zaupajte svojim
rokam.

Iz šmarške fare
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NEKAJ MISLI O SVETNIKU MESECA IN OBVESTIL ZA NOVEMBER IN DECEMBER 2018
Dekan Ivan Napret

Spoštovane bralke in bralci občinskega glasila ŠOP. Vse lepo pozdravljam in se z vami veselim mesecev, ki so pred nami. Pišem v času, ko
se v Rimu vrši sinoda mladih in drugo leto bomo v Cerkvi obhajali leto mladih. Za svetnika meseca sem se odločil po notranjem navdihu
in želim predstaviti svetega Stanislava Kostko, ki je zavetnik tudi nekaterih med vami.
Sveti Stanislav Kostka – 13. november
Rodil se je 28. oktobra 1550 na gradu Rostkowo v vojvodini Mazoviji na Poljskem, kjer je preživel prvih štirinajst let življenja. Šolal se je pri
domačem učitelju, nato pa je v njegovem spremstvu skupaj s starejšim bratom Pavlom odšel na Dunaj na jezuitsko gimnazijo. Prvo leto
so stanovali v gimnazijskem internatu, ko je bil zavod ukinjen, so stanovali v hiši nekega protestanta. Brat Pavel je zahajal v slabo družbo
in zanemarjal študij. Stanislav je ostal zvest šolskemu delu in vzgoji svojega značaja. To bratu Pavlu ni bilo po volji, saj mu je Stanislav
predstavljal očitek njegove napačne poti. Stanislav je bratu govoril: »Živeti hočem, kakor je Bogu všeč, če je tebi, brat, všeč ali ne!« Pomoč
je iskal v molitvi in pogostem prejemanju obhajila. Bratovo življenje je bilo vedno slabše, zato je bil do Stanislava vedno hujši. Po treh letih
šolanja na Dunaju je Stanislav sklenil, da vstopi v jezuitski red. Na Dunaju si ga niso upali sprejeti, ker so se bali mogočnega očeta, ki je bil
ugleden plemič, senator in vojaški poveljnik. Avstrijska jezuitska provinca je takrat obsegala tudi Poljsko in nespametno bi bilo nakopati
si jezo poljskega velikaša. Stanislav je našel izhod. Neki dunajski pater mu je svetoval, naj gre k nemškemu provincialu Petru Kaniziju. Dal
mu je tudi pismeno priporočilo. Ako ga nemški provincial ne bo sprejel, ima možnost oditi še v Rim. Z Dunaja se je Stanko napotil peš
proti Augsburgu. Plemiško obleko je zamenjal z nošo kmečkega fanta. Čez mesec dni je Stanko našel nemškega provinciala Petra Kanizija
v Dillingenu. Tu je Kanizij na razne načine preizkušal fantov poklic. Stanko se je odlično izkazal. Vendar se tudi Kaniziju ni zdelo primerno
zadržati Stanka v Nemčiji. Konec septembra 1567 ga je z dvema mladima jezuitoma poslal v Rim. Svetniški provincial Kanizij je generalu
Frančišku Borgiju o Stanku zapisal: »Zelo veliko pričakujemo od njega.« Ko so popotniki peš prekoračili Alpe, so 25. oktobra vsi utrujeni
prispeli v Rim. Tri dni kasneje je bil Stanko sprejet v noviciat pri Sv. Andreju na Kvirinalu. Srečen je dosegel svoj cilj. Očetu je sporočil, kje
je, in ga prosil, naj mu izreče svoj pristanek, ker bo potem mirnejši. Oče mu je napisal strogo pismo, v katerem mu je očital nehvaležnost.
Stanislav mu je očitke priznal in očetu pojasnil, da je tako ravnal, ker se mu je zdelo, da mora spolnjevati Božjo voljo. Ta krotki odgovor
je očeta razorožil in dal mu je svoj pristanek in blagoslov. Mladi novinec je bil vsem vzor: bil je pobožen, v molitvi kakor zamaknjen, med
tovariši veder, vesel, sproščen, razigran, okoli sebe je izžareval mir in vedrino. Vedno je bil pripravljen pomagati. Posebno vneto je častil
Mater Božjo. V jezuitskem redu je bil dobrih devet mesecev, kajti že 15. avgusta 1568 je nenadoma zbolel in umrl v osemnajstem letu
svojega življenja. Leta 1726 je bil slovesno razglašen za svetnika, njegov god obhajamo 13. novembra. Prva slovenska gimnazija Zavod
sv. Stanislava v Šentvidu nad Ljubljano nosi ime po njem. Nam je posebno ljub tudi zato, ker je slovanske krvi. Sv. Stanislav je zavetnik
Poljske, dijaške mladine, študentov, novincev jezuitskega reda, je priprošnjik pri sklepnih poškodbah, očesnih boleznih, vročici, pri težkih
boleznih in za umirajoče.
OBVESTILA
1. in 2. 11. – praznik vseh svetnikov, dan vernih rajnih oz. dan spomina na mrtve, ko smo hvaležno povezani z našimi rajnimi
1. 11. so sv. maše ob 7.00, 8.30 v Gorenju in 10.30. Popoldanski obred je ob 14.30 v cerkvi in na pokopališču. Ob 18.00 v cerkvi molimo
rožni venec za vse rajne.
2. 11. so sv. maše ob 6.30, 8.30 v Gorenju in večerna ob 17.00.
4. 11. – zahvalna nedelja; zahvalili se bomo Bogu za blagoslov in sadove zemlje
11. 11. – Martinova nedelja; zahvalili se bomo svetemu Martinu za njegovo priprošnjo pri Bogu in se mu priporočili. Poleg jutranje maše
ob 7.00 bo ob 10.00 SLOVESNA SV. MAŠA V ČAST SVETEMU MARTINU. Somaševanje bo vodil g. dr. Bogdan Kolar. Vabljeni vsi, še posebej
Martine in Martini.
2. 12. – prva adventna nedelja, nedelja Karitas, začetek novega cerkvenega leta. Pri vseh mašah bo blagoslov adventnih vencev. Tudi
letos jih bodo nekaj pripravili člani Karitasa.
5. 12. – po maši ob 16.00 bo v cerkev prišel sveti Miklavž. Obdaril bo predšolske otroke in otroke 1., 2. in 3. razreda.
Od 16. do 24. 12. – božična devetdnevnica; čas priprave na božič za lepše obhajanje božiča. Vabljeni, še posebej starši, otroci …
24. 12. – božična maša ob 20.30 v Gorenju.
25. 12. – božič, Jezusovo rojstvo. Ob 24.00 slovesna polnočnica, pred mašo polurna priprava s cerkvenimi pevci. Na božič so maše ob
7.00, 8.30 v Gorenju, in 10.30.
26. 12. – sveti Štefan; blagoslov soli in vode. Po maši ob 10.30 v Martinovi vasi blagoslov konj.
27. 12. – pri mašah blagoslov vina.
30. 12. – praznik Svete družine. Med sveto mašo ob 10.30 blagoslov malih otrok.
Prihajamo v čas poznojesenskih in zimskih dni ter daljših večerov. Upam, da nam bo uspelo v tem času prisluhniti sebi, svoji notranjosti,
sočloveku in Bogu.
.
NOVEMBER, DECEMBER 2018
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REŠITVE POŠLJITE DO 12. 12. 2018 NA NASLOV: MLADINSKI CENTER ŠMARTNO OB PAKI, ŠMARTNO OB PAKI 13, 3327
ŠMARTNO OB PAKI. NAGRAJENEC PREJME PRAKTIČNO NAGRADO. NAGRAJENEC PREJŠNJE KRIŽANKE JE HILDA TROP,
ŠMARTNO OB PAKI 84, 3327 ŠMARTNO OB PAKI.

OBVESTILA KNJIŽNICE ŠMARTNO OB
PAKI
DAN SLOVENSKIH SPLOŠNIH KNJIŽNIC
Tako kot v drugih slovenskih knjižnicah bomo imeli tudi
mi v torek, 20. novembra 2018, za vse nove člane, ki bi
se želeli vpisati v knjižnico, brezplačen vpis. Vabljeni v
Knjižnico Šmartno ob Paki!

BOŽIČEK ZA EN DAN
Postani Božiček in obdari otroka. Izdelaj majhno škatlo
za velik nasmeh. Kaj še čakaš? Akcija! Poišči staro škatlo
za čevlje, okrasi jo, napolni z darili in odnesi na zbirno
mesto v Knjižnico Šmartno ob Paki. Škatle zbiramo od 15.
novembra do 4. decembra v odpiralnem času knjižnice.
Navodila o pripravi škatle, registraciji in izbiri otroka
najdete na spletni strani http://www.bozicekzaendan.si/.

NOVEMBER, DECEMBER 2018

ZBIRANJE PREDLOGOV ZA NAJ OSEBNOST
LETA 2018
Hitro se približuje konec leta, ko bomo v Šmartnem ob Paki ponovno
izbirali NAJ OSEBNOST LETA 2018. Razglasili jo bomo na prireditvi
Pozdrav novemu letu 1. januarja 2019.

Pozivamo vas, da nam pošljete predloge za naj osebnost leta 2018.
Predloge s krajšo obrazložitvijo pošljite po pošti na naslov MC
Šmartno ob Paki, Šmartno ob Paki 13, 3327 Šmartno ob Paki, oziroma
po elektronski pošti na pisarna.mc@gmail.com.

Ne sme mimo vas
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Spoštovani občanke in občani,

ČESTITAMO

Komunalno
podjetje
Velenje

ob 11. novembru,
prazniku Občine Šmartno ob Paki

080 80 34

BREZPLAČNA ŠTEVILKA

www.kp-velenje.si

NOVEMBER, DECEMBER 2018

NAPOVEDNIK DOGODKOV

november, december 2018
Vsak ponedeljek
od 16.00 do 20.00, dvorana Marof
Zumba Big Stars, Plesno-rekreacijski
studio Mdance
ob 18.00, MC Šmartno ob Paki; Marof –
dvorana Podstrešje
Vodena vadba Šaleškega koronarnega
kluba
ob 19.30, Hiša mladih – dile
Taqime (tapkanje, qigong in vodena
meditacija)
ob 20.00,
Zumba za odrasle, Plesno-rekreacijski
studio Mdance
Vsak torek
ob 18.00, Marof – dvorana Podstrešje
Joga
ob 18.30, dvorana Marof
Vadba IziFit
Vsako sredo
ob 16.00, Hiša mladih – dile
Brezplačne plesne delavnice za otroke,
plesna skupina Allegro
Vsak četrtek
ob 17.30, Hiša mladih – sejna soba
Solo petje
ob 18.30, dvorana Marof – dvorana
Podstrešje
Vadba IziFit
ob 19.30, Hiša mladih – dile
Pilates
Vsak dan
v odpiralnem času knjižnice, Knjižnica
Šmartno ob Paki,
- Spet prišla je k nam jesen, razstava v
okenski izložbi knjižnice (izdelke za
razstavo so prispevali Oranžni in Rdeči
palčki (otroci, stari 4–6 let) iz Vrtca
Sonček Šmartno ob Paki s pomočjo
svojih vzgojiteljic;
- Ti pa imaš krompir!, razstava o
krompirju;
- Oskar Hudales – pisatelj in učitelj v
Šmartnem ob Paki, razstava v okenski
izložbi knjižnice;
- od 15. novembra do 4. decembra v
odpiralnem času knjižnice Božiček za
en dan – zbiranje daril

KONEC OKTOBRA
Torek, 30. oktober,
od 9.00 do 12.00 in od 15.00 do 17.00,
pred Mercatorjem v Šmartnem ob Paki
Dobrodelna akcija Manj svečk za manj
grobov, koordinatorka Maja Ažman
Sreda, 31. oktober,
ob 10.00, pri spominski plošči žrtvam
nacizma v Skornem
Spominsko srečanje pri Lovskem domu
v Skornem, KO ZB Šmartno ob Paki
od 9.00 do 12.00, pred pokopališčem v
Šmartnem ob Paki
Dobrodelna akcija Manj svečk za manj
grobov, koordinatorka Maja Ažman

NOVEMBER

Petek, 16. november,
od 18.00 do 20.00, Kulturni dom
Gorenje
Tečaj ličenja (cena: 10 €), prijave na: 040
986 516 (Edita), KD Gorenje

ob 17.30, pred Občino Šmartno ob Paki
Prižig prve sveče na adventnem vencu,
TD Šmartno ob Paki, VS Podgora,
Občina Šmartno ob Paki

Petek, 30. november,
ob 16:30, prireditveni prostor MC
Šmartno ob Paki
Tradicionalni Miklavžev sejem, OŠ
bratov Letonja in Vrtec Sonček

Torek, 25. december,
ob 17.00 in ob 19.00, grad Packenstein
Božična noč, KD Gorenje

Četrtek, 1. november,
ob 8.00, pri centralnem spomeniku
žrtvam NOB v Šmartnem ob Paki
ob 18.00, dvorana KD Gorenje
Komemoracija ob dnevu spomina na
ob 19.00, Kulturni dom Šmartno ob Paki Tematski večer na temo jabolko, KD
mrtve, Občina Šmartno ob Paki in KO ZB Koncert MoPZ Franc Klančnik ob
Gorenje
Šmartno ob Paki
60-letnici, MoPZ Franc Klančnik
Nedelja, 2. december,
Petek, 2. november,
Sobota, 17. november,
od 8.00 do 9.00, Hiša mladih
ob 18.00, dvorana Marof
ob 14.00, telovadnica OŠ bratov Letonja Meritve krvnega tlaka, krvnega
Potopisno predavanje: Skandinavija
Tradicionalni košarkarski turnir Pod
sladkorja, holesterola in trigliceridov, KO
in Nordkapp (vstopnine ni), MK
šolskimi koši, OŠ bratov Letonja
RK Šmartno ob Paki in KO RK Gorenje
Packenstein
od 15.00 dalje
od 13.00 dalje
Nedelja, 4. november,
Kleti odprtih vrat
Kleti odprtih vrat
Martinov pohod, PD Šmartno ob Paki
Žibret - Kocuvan (Mali Vrh), Mihael
Vinotoč Primožič (Mali Vrh), Anže
Fajfar (Slatina), Marko Juvan (Rečica ob Podgoršek (Mali Vrh)
ob 14.00, športni park Šmartno ob Paki Paki)
NK Šmartno 1928 : NK Mons Claudius
Sobota, 8. december,
Rogatec, ŠD ŠoP
ob 17.00, Martinova vas
od 10.00 do 12.00, MC Šmartno ob Paki
Tradicionalni pohod Konjerejskega
– dvorana Marof
Ponedeljek, 5. november,
društva po mejah občine Šmartno ob
Po praznikih diši, kulinarična delavnica
ob 19.00, Hiša mladih – sejna soba
Paki, Konjerejsko društvo ŠoP
peke medenega peciva za otroke, TD
Mesečni sestanek svetniške skupine
Šmartno ob Paki
Liste za napredek občine
Nedelja, 18. november,
od 13.00 dalje
Ponedeljek, 10. december,
Četrtek, 8. november,
Kleti odprtih vrat
ob 17.00, Knjižnica Šmartno ob Paki
ob 17.00, zbirno mesto Vinotoč Primožič Žibret - Kocuvan (Mali Vrh), Mihael
Ta vesela urica, Knjižnica Šmartno ob
v Malem Vrhu
Fajfar (Slatina), Marko Juvan (Rečica ob Paki
Gospodarjev krst vina v zidanicah, TD
Paki)
Šmartno ob Paki
Sobota, 15. december,
Ponedeljek, 19. november,
Pohod na Mozirsko planino, PD
Petek, 9. november,
ob 19.00, Knjižnica Šmartno ob Paki
Šmartno ob Paki
ob 18.00, Kulturni dom Šmartno ob Paki Zvočna kopel z gongi, Knjižnica
Slavnostna seja ob občinskem prazniku, Šmartno ob Paki
ob 17.00, dvorana KD Gorenje
Občina Šmartno ob Paki in MC Šmartno
Pravljične urice, KD Gorenje
ob Paki
Torek, 20. november,
od 12.00 do 18.00, Knjižnica Šmartno
Ponedeljek, 17. december,
Sobota, 10. november,
ob Paki
ob 19.00, Knjižnica Šmartno ob Paki
Vesela Martinova sobota:
Brezplačen vpis v knjižnico ob dnevu
Zvočna kopel z gongi, Knjižnica
- ob 7.00 planinski pohod po Martinovi slovenskih splošnih knjižnic, Knjižnica
Šmartno ob Paki
poti
Šmartno ob Paki
- ob 9.00 Martinova likovna kolonija
Četrtek, 20. december,
- od 9.00 do 12.00, Martinova vas,
Sobota, 24. november,
od 17.00 do 21.00, Martinova vas
Martinova kmečka tržnica
Izlet v neznano, PD Šmartno ob Paki
Božično druženje z vinogradniki,
- od 9.30 do 12.00, Martinova vas,
Društvo vinogradnikov ŠoP in MC
otroško martinovanje
od 15.00 dalje
Šmartno ob Paki
- ob 11.00 predstavitev slikanice z
Kleti odprtih vrat
degustacijo jedi
Bojan Rakun (Mali Vrh), Jože Kugler
Petek, 21. december,
- od 14.00 do 18.00, Martinova vas,
(Mali Vrh)
od 17.00 do 21.00, Martinova vas
predstavitev vozov vaških skupnosti,
Božično druženje z vinogradniki,
Martinov krst vina, razglasitev »naj
Nedelja, 25. november,
Društvo vinogradnikov ŠoP in MC
kletarja«, pokušina mladega vina …
od 13.00 dalje
Šmartno ob Paki
- od 18.00 do 24.00, Martinova vas,
Kleti odprtih vrat
Martinova zabava z ansamblom Šepet
Bojan Rakun (Mali Vrh), Jože Kugler
Sobota, 22. december,
(Mali Vrh)
od 17.00 do 21.00, Martinova vas
Nedelja, 11. november,
Božično druženje z vinogradniki,
ob 10.00, slovesna maša v farni cerkvi v ob 14.00, športni park Šmartno ob Paki Društvo vinogradnikov ŠoP in MC
Šmartnem ob Paki
NK Šmartno 1928 : NK Zreče, ŠD ŠoP
Šmartno ob Paki
ob 14.00, športni park Šmartno ob Paki
NK Šmartno 1928 : NK Kety Emmi
Bistrica, ŠD ŠoP
Ponedeljek, 12. november,
ob 17.00, Knjižnica Šmartno ob Paki
Ta vesela urica – Terapevtski pes v
knjižnici, Knjižnica Šmartno ob Paki
ob 19.00, Hiša mladih – sejna soba
Svetniška pisarna SD
Torek, 13. november,
ob 19.00, Knjižnica Šmartno ob Paki
O Šmarčanih malo drugače: Doroteja
Kreft
Četrtek, 15. november,
v odpiralnem času knjižnice, Knjižnica
Šmartno ob Paki
Začetek zbiranja daril za akcijo Božiček
za en dan

DECEMBER
Sobota, 1. december,
od 10.00 do 12.00, MC Šmartno ob Paki
– dvorana Marof
Izdelava adventnih venčkov, MC
Šmartno ob Paki
od 15.00 dalje
Kleti odprtih vrat
Vinotoč Primožič (Mali Vrh), Anže
Podgoršek (Mali Vrh)

Sreda, 26. december,
ob 11.00, Martinova vas
Blagoslov konj na Štefanovo,
Konjerejsko društvo ŠoP
ob 19.00, Kulturni dom Šmartno ob Paki
Tradicionalni božično-novoletni koncert
MePZ, KD Šmartno ob Paki
Četrtek, 27. december,
ob 18.00, KD Šmartno ob Paki
Prednovoletna predstava - Kaj pa
Leonardo, Evald Flisar (tragikomedija),
režija Andreja Konovšek, KD Šmartno
ob Paki - sekcija GPK

