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9 Pestro in družabno
Še nekaj dni nas loči do trenutka, ko se
bo leto 2018 dokončno poslovilo od
nas. Leto, s katerim smo lahko v občini
zadovoljni, saj je prineslo številne
pridobitve, ki izboljšujejo naše
vsakdanje življenje, nas povezujejo in
pomenijo napredek. Ob pogledu nazaj
lahko ugotovimo, da smo uresničili
skoraj vse načrtovane naloge, aktivni
smo bili na vseh področjih našega
življenja, trudili smo se za dobrobit
vsakega posebej in vseh nas skupaj.
Vsega ni bilo mogoče storiti, je pa
opazno zadovoljstvo večine, kar nas
obvezuje za prihodnost.

Pred nami je novo leto, ki prinaša nove
izzive. O nekaterih smo že govorili in
nam preostane le še realizacija, čas
in širše družbene razmere pa bodo
postavljali nove, katerih se bomo
smelo lotili. Z optimizmom in pozitivno
energijo se bomo lotili novih nalog,
saj se zavedamo svojih sposobnosti in
realnih možnosti. Želim si, da si bomo
tudi v bodoče skupaj prizadevali za
svetlejšo prihodnost in se veselili
uspehov.

Za nami so lokalne volitve, ki so
pokazale našo različnost. Veseli nas
dejstvo, da se je volitev udeležilo
veliko več ljudi, kot pred štirimi leti, kar
pomeni še večjo obvezo za izvoljene.
Veliko se je govorilo o sodelovanju in
povezovanju, zato je sedaj priložnost,
da različne poglede na reševanje
problemov združimo v skupno delo
za dobro vseh občank in občanov.
Verjamem, da to znamo in zmoremo
ter da bomo kmalu vlekli voz razvoja
naše občine v isto smer, v smer čim
večjega zadovoljstva vseh občank
in občanov. Vsem se za izkazano
podporo iskreno zahvaljujem.

Veliko zdravja, osebne sreče, uspehov
in izpolnitev vseh želja v novem letu
2019.

Blagoslovljen božič ter iskrene čestitke
ob dnevu samostojnosti in enotnosti.

Leto 2019 bo v znamenju buč
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Vse občanke in občane vabim
1. januarja 2019 ob 12. uri k
Mladinskemu centru, da skupaj
nazdravimo prihajajočemu letu.
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., december 2018
Naklada: 1400 izvodov
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Utrip občine

NOVA SVETLOBNA SIGNALIZACIJA PRI
OSNOVNI ŠOLI BRATOV LETONJA ŠMARTNO
OB PAKI
Občinska uprava

S tradicionalno novoletno preventivno akcijo Za boljši jutri
Zavarovalnica Triglav podpira preventivne projekte po vsej
Sloveniji. Posebno pozornost namenja tudi prometni varnosti
in najranljivejšim udeležencem v prometu – pešcem. Celjska
območna enota zavarovalnice je tako v okviru letošnje akcije
podprla ureditev nove svetlobne signalizacije pri Osnovni šoli
bratov Letonja Šmartno ob Paki, s pomočjo katere bodo vsi tisti, ki
prečkajo cestno na tem območju, (še) bolj vidni.
Nova svetlobna signalizacija pri Osnovni šoli bratov Letonja
Šmartno ob Paki je le eden izmed ukrepov, s katerim želi Občina
Šmartno ob Paki izboljšati kakovost bivanja v občini, predvsem pa
povečati varnost v cestnem prometu. Zavedati se je potrebno, da
zgolj vlaganje v cestno infrastrukturo ni dovolj, ampak je potrebno
vzporedno izvajati tudi preventivne ukrepe, še posebej na
najbolj kritičnih lokacijah. Pri tem so posebne pozornosti deležni
najšibkejši udeleženci prometa, otroci, šolarji, pešci, kolesarji in
druge ranljive skupine.
Zavarovalnica Triglav del svojih sredstev že peto leto zapored
preusmerja v podporo različnim preventivnim projektom. Letos je
med skoraj 30 projekti podprla tudi izboljšanje prometne varnosti
pešcev v občini Šmartno ob Paki, kjer je promet skozi kraj gost,
prehodi za pešce pa so precej slabo označeni. Na enem izmed njih
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se je pred leti zgodil tudi tragičen dogodek, ko je življenje izgubil
pešec. »Varnost v cestnem prometu – še posebej, kadar gre za
pešce, je ena od rdečih niti naših prizadevanj. Zato smo z veseljem
podprli ureditev še ene varnejše točke v občini Šmartno ob Paki.
Poslanstvo Zavarovalnice Triglav je namreč ustvarjanje varnejše
prihodnosti,« je povedala Alenka Novak, direktorica Območne
enote Celje Zavarovalnice Triglav.
»Taki projekti dokazujejo, da se s sodelovanjem, dobro voljo in
relativno majhnimi denarnimi vložki lahko v lokalni skupnosti
postori marsikaj, tudi na tako pomembnem področju, kot je
prometna varnost šolske mladine,« je na simbolični predaji
sredstev dejal Janko Kopušar, župan občine Šmartno ob Paki.

Utrip občine

ŽUPANOV SPREJEM JANA LUKNARJA – NAJ
POLICISTA LETA 2017
Urban Hrastnik

55

V ponedeljek, 29. oktobra 2018, je župan Janko Kopušar sprejel
Jana Luknarja, ki je v oktobru prejel poseben naziv – naj policist
leta 2017. To nagrado si je prislužil s požrtvovalnim dejanjem, ko je
v svojem prostem času rešil življenje sokrajana.
Za to dejanje je Jan s strani policije prejel tudi medaljo za
požrtvovalnost. Ob sprejemu je župan v svojem imenu in v imenu
občine Janu iskreno čestital za priznanje ter za pogum in predanost
delu, ki ju izkazuje, in nista ostala prezrta. Izpostavil je, da je lepo
videti, da naši občani s svojimi dejanji izstopijo iz povprečja in
naredijo nekaj več. Na tak način je Jan obenem razširil dober glas
tudi o naši občini. Kopušar je izrazil veselje, da se mladi odločajo
za to, da ostanejo v naši občini in si tukaj »zgradijo« življenje. Ob
tej priložnosti je Janu podaril knjigo Sto Zaleščanskih portretov, v
kateri so zbrani in predstavljeni pomembni posamezniki z našega
področja. Ob tem je poudaril, da bi v morebitnem ponatisu lahko
bilo ob bok ostalim pripisano tudi ime Jana Luknarja. Sprejem
se je končal v prijetnem vzdušju ob sproščenem pogovoru med
prisotnimi.

NAJBOLJŠA POKLICNA MATURANTA V NAŠI
OBČINI
Občinska uprava

V občini Šmartno ob Paki imamo tudi dijake, ki so splošno
in poklicno maturo opravili zelo uspešno in se uvrstili v sam
vrh slovenskih maturantov. Letos sta to Nejc Čede in Tristan
Romih. Za dosežen uspeh jima je v imenu občine čestital župan
Janko Kopušar. Tudi na samem sprejemu na občinski upravi sta
mladeniča pokazala, da sodita v sam vrh na svojem področju. S
svojimi za mladostnike zelo zrelimi odgovori sta pokazala, da
vesta, kam bosta v življenju usmerila svoje talente, in pokazala, da
imata več kot dovolj volje in energije, da svoje življenjske projekte
tudi realizirata. Čestitamo.

PODPRITE NAŠA DRUŠTVA, NIČ VAS NE STANE
Občinska uprava

Društveno dogajanje je pomemben del življenja v naši občini.
Veliko občanov je tudi članov občinskih društev, ki s ponosom in
vnemo skrbijo, da je vsakdan v naši občini lepši, varnejši ali športno
in kulturno pestrejši. In vsakdo, ki plačuje dohodnino, lahko našim
društvom še dodatno pomaga, tako da jim podari do 0,5 % svoje
dohodnine ... to ga nič ne stane, pomeni pa veliko.

Kako lahko darujete? Preprosto. Lahko darujete preko sistema
e-Davki ali se pozanimate pri društvih samih. Bodite dobrodelni še
letos, da bo že naslednje leto tudi zaradi vas življenje v naši občini
lepše, boljše, varnejše. Hvala.
Seznam društev iz naše občine, katerim lahko podarite del svoje
dohodnine:
• DRUŠTVO TABORNIKOV ROD HUDI POTOK

•

LOVSKA DRUŽINA OLJKA

V naši občini je 7 društev, ki jim lahko podarite del svoj dohodnine
in tako pomagate pri njihovih prizadevanjih. Če se za to ne odločite,
gre vaših pol odstotka nazaj v proračun. Tam vsako leto ostane več
kot 4 milijone evrov, neporabljenih, čeprav verjamemo, da bi jih
ravno naša društva znala najbolje in najkoristneje porabiti.

•

PLANINSKO DRUŠTVO ŠMARTNO OB PAKI

•

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO PAŠKA VAS

•

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO ŠMARTNO OB
PAKI

Vsakdo se verjetno najprej spomni naših prostovoljnih gasilcev, ti si
vedno zaslužijo našo pomoč. Ima pa najbrž vsakdo poleg gasilcev
še kakšno svoje najljubše občinsko društvo, tudi njim lahko
podarite svojih pol odstotka. Če bi radi pol odstotka razdelili med
več društev, lahko storite tudi to – izberete jih lahko do največ pet.

•

ŠPORTNO DRUŠTVO ŠMARTNO OB PAKI

•

ŠPORTNO REKREACIJSKO DRUŠTVO GAVCE-VELIKI VRH
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Pestro in družabno

KAJ PA LEONARDO?
Mateja Potočnik, GPK

V sezoni 2017/18 smo za spremembo izbrali malo drugačen žanr
in sicer tragikomedijo Evalda Flisarja, Kaj pa Leonardo?
Z Grumovo nagrado (1993) nagrajena drama spada med
najpogosteje prevajana in uprizarjana Flisarjeva dela. Postavljena
v psihiatrično bolnišnico na trpko humoren in blago boleč
način sprašuje o tem, kaj nas dela to, kar smo, in kdaj osebnost
lahko preživi in kdaj jo okolica pogoltne. Tragikomedija Kaj pa
Leonardo? raziskuje naravo identitete in svobode v družbi, ki jo
poganja pohlep.
Režiserka igre je Andreja Konovšek, učiteljica in podravnateljica
na OŠ Griže, dolgoletna članica Gledališča pod kozolcem in tudi
režiserka mladinskih gledaliških iger. »Režijo odraslih« je sprejela
kot svoj nov izziv na poti učenja.

Igrajo: Jože Robida, Jana Lukek, Tomaž Potočnik, Robi Crnjac,
Mija Žerjav, Lija Modrijan, Matej Obu, Polona Goršek, Miha Matek,
Eva Ivanovič, Petra Mogel, Bojan Lukek, Mateja Potočnik
Luč in ton: Edi Povše, Brane Kolšek
Skupaj sodelujočih: 16 članov

GLEDALIŠČNIKI OBISKALI OSNOVNOŠOLCE
NA INTENZIVNIH VAJAH
Mateja Potočnik, GPK

V soboto, 8. decembra, smo člani Gledališča pod kozolcem obiskali
učence OŠ bratov Letonja na intenzivnih vajah v Škofijskem domu
Vrbje, kjer so pridno vadili za svoj muzikal Pravljični direndaj.
Odzvali smo se povabilu njihovih mentoric učiteljic Anje Zajamšek,
Blanke Rotovnik, Sandre Omladič in Judite Kolenc in si z veseljem
ogledali nadgrajeno in izboljšano verzijo muzikala ter predstavili
tudi naše gledališče in kulturno društvo. Na tem mestu se jim
iskreno zahvaljujemo za to priložnost, hkrati pa tudi za njihov trud
ter vztrajnost pri (kulturnem) vzgajanju naših otrok in morda tudi
naših bodočih članov.
Želimo jim še veliko uspeha pri nadaljnjem delu in na tekmovanju.

20. OBLETNICA KONJEREJSKEGA DRUŠTVA
ŠMARTNO OB PAKI
Sara Mumelj

Konjerejsko društvo je bilo ustanovljeno leta 1998, kot sekcija
Turističnega društva Šmartno ob Paki, kmalu po tem, ko so
trije nadobudni konjarji Stane Magrič, Martin Ramšak in
Drago Meh 26. decembra 1997 organizirali prvi blagoslov
konj v Šmartnem ob Paki, ki je postal tradicionalen in kmalu
poznan tudi po drugih koncih Slovenije.
Poni vprega najmlajšega voznika v povorki, Davida Crnjaca, ki je

15. septembra je Konjerejsko društvo obeležilo svojo dvajseto
pripeljal skupino otrok.
obletnico ustanovitve, v počastitev katere smo pripravili drugi
furmanski praznik – prvega smo pripravili ob deseti obletnici
delovanja, leta 2008. V slavnostni povorki so sodelovali
jahači domačega društva, Godba veteranov UNI 3 Velenje, 14
furmanov, ki so svojimi konji pripeljali stare vozove, na katerih
so se pripeljali gasilci, obirovke, drugi pa so bili naloženi s
kmečko opremo, živalmi, čebelami, hmeljem, lesom, skratka
z vsem, s čimer so bili v preteklosti zaznamovani naši kraji.
Konjerejsko društvo Šmartno ob Paki se še enkrat iskreno
zahvaljuje sosednjim društvom: KD Zgornje Savinjske doline,
KD Celje, Mustang Gomilsko oziroma Žovneški konjenici,
Konjenici Pirešica, hkrati pa tudi vsem svojim članom, ki so
bili pripravljeni priskočiti na pomoč pri organizaciji in izvedbi
dogodka.
JANUAR, FEBRUAR 2019
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JABOLKO, ČUDOVITI SADEŽ
Marjana Boruta

V Kulturnem društvu
Gorenje vsako leto v
decembru pripravimo
tematski večer. In ker
je bila letos letina
jabolk izredno bogata,
smo sklenili, da bomo
večer namenili prav
njim. Malo za šalo in
malo zares so se na
odru tri gospodinje
Breda, Tatjana in
Ančka pomenkovale
o sortah jabolk in
jabolčnem
zavitku.
Vsaka je seveda imela svoj recept. Pa so na koncu le naredile
dober domač jabolčni zavitek. Miran in Tone sta pridno izdelovala
zabojčke za sadje, otroci Luka, Mija in Nika pa so jim delali družbo.
Ob Nikinem igranju na harmoniko so tudi zaplesali. Gospodar

Drago je bil vesel petja Fantov iz domačih logov in jih je povabil
v klet na pokušino jabolčnika. Ubranemu petju fantov pa so svoje
dodala še Podkrajska dekleta. Njihovo petje ob spremljavi citer
nas je popeljalo v spomine na praznični december. Seveda sta
svoje »strokovno in učeno« znanje o jabolku podali tudi učiteljica
Barbara in upokojena knjižničarka Marjana. Podprti s kupom
strokovne literature sta razpredali o pomenu in simboliki jabolka,
o njihovi uporabi in si želeli, da bi Božiček v Kulturno društvo
prinesel kakšen Applov računalnik.
Ob odru pa se je miza šibila pod domačimi dobrotami, narejenimi
iz jabolk. Jabolčni zavitek, jabolčna pita, jabolčnik, jabolčno
žganje, jabolčno vino in še druge dobrote so kar vabile obiskovalce
prireditve, da jih poskusijo. Ker pa smo ob letošnjem občinskem
prazniku gostili likovno kolonijo, smo v goste povabili tudi Šaleške
likovnike in v ta namen razstavili njihova dela, nastala v koloniji.
Ob klepetu in pokušanju je večer kar prehitro minil. Seveda pa
obiskovalcev nismo pozabili povabiti na ogled naše Božične
skrivnosti na gradu Pakenštajn, ki bo 25. 12. 2018 ob 17. in 19. uri.
Vabljeni!
Novo leto je tu! Čas, ko se
želje po sreči in
zdravju selijo iz srca v srce …
Naj se uresničijo! Srečno
2019!

DEMENCA – IZZIV SODOBNE DRUŽBE
Edita Gabrič Zager, KD Gorenje

Vaška skupnost Gorenje

V Kulturno društvo Gorenje po treh letih zopet prihaja
predstavnica društva Spominčica, ki nam bo predstavila novosti
na področju zagotavljanja strokovne in učinkovite pomoči
osebam z demenco, njihovim svojcem ter skrbnikom v naši širši
regiji. Odkar so bili zadnjič pri nas, se je kar nekaj spremenilo in
tudi v naših krajih obstajajo nove možnosti in centri. Vsi tisti, ki
vas zanima kaj več o tej bolezni, ki je predvsem zaradi staranja
prebivalstva vse bolj pereč problem sodobnega sveta, vabljeni v
naš kulturni dom dne 15. 1. 2019 ob 17. uri. Vstop je prost.

Toplo ognjišče in smeh v
očeh
iskreno želimo vam v teh
prazničnih dneh.
Da zdravja in srečnih
dogodkov nešteto
vam v obilju nasulo bi novo
leto.
Srečno 2019!
Kulturno društvo Gorenje

POMAGAJMO TISTIM, KI ŠE ŽIVIJO, ČE NISMO MOGLI VSEM, KI SE JIH TE DNI
SPOMINJAMO
Maja Ažman, koordinatorka projekta Manj svečk za manj grobov v Šmartnem ob Paki
»Naštej tri stvari, ki ti v življenju pomenijo največ«, je pogosto
vprašanje, ko govorimo o življenjskih vrednotah. Nekomu
največ pomenijo njegovi otroci, drugim partner, tretjim
kariera. Po navadi se šele tam nekje na tretjem ali četrtem
mestu znajde zdravje. Tako vsakodnevno in samoumevno,
a hkrati tako krhko in predvsem nujno. Neskončnega
bogastva zdravja se prepogosto zavemo šele takrat, ko je že
prepozno. Zdravje pa dandanes zahteva svojo ceno, kljub državi,
ki si po svojih močeh prizadeva prebivalcem nuditi brezplačno
zdravljenje. V takih neljubih trenutkih je zato še kako pomembno,
da se pobrigamo za sočloveka in pomislimo, kako bi nam prišla

prav njegova pomoč, če bi se znašli v njegovi koži. Zato smo
se prostovoljci tudi letos v času pred 1. novembrom, ko se
spominjamo tistih, ki jim ne moremo več pomagati, povezali v
dobrodelnem duhu. Projekt Manj svečk za manj grobov, ki so se
ga prvi v Sloveniji pred desetimi leti lotili mladi iz Zagorja ob Savi,
je letos tretje leto zapovrstjo potekal tudi v Šmartnem ob Paki.
Zbrana sredstva – 1.170 EUR – smo namenili Binetu iz Podgore.
Ob koncu se zahvaljujem Društvu prijateljev mladine, vsem
prostovoljcem za vaše veliko srce, predvsem pa vsem, ki ste se
ustavili ob stojnici in pomagali.

JANUAR, FEBRUAR 2019
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KLETAR LETA 2018

Alojz Slemenšek, Društvo vinogradnikov ŠoP
Tudi letos smo v okviru
praznovanja občinskega praznika
na martinovanju podelili naziv
kletar leta 2018. Kletar leta
postane članica ali član Društva
vinogradnikov Šmartno ob Paki,
ki na društvenem ocenjevanju
vin doseže najvišje povprečje
treh vin normalne trgatve. V letu
2018 je naziv kletar leta prvič
prejel DANILO POKLEKA iz Gavc.
Danilo se z vinogradništvom
ukvarja od rane mladosti, ko
je pomagal očetu pri delu v
vinogradu in kleti, leta 1992 pa
je zasadil veliko novih trsov –
zdaj jih ima v svojem vinogradu
okoli tisoč, in sicer sauvignon,
chardonnay,
kerner,
zeleni
silvanec, modra frankinja in zweigelt. Pridela okrog 2000 litrov
vina in spada med srednje velike vinogradnike našega območja.

STROKOVNA EKSKURZIJA V HALOZE
Alojz Slemenšek

Tudi letos smo se drugo soboto v mesecu decembru članice
in člani Društva vinogradnikov Šmartno ob Paki odpravili na
strokovno ekskurzijo, tokrat v Haloze, na obisk k vinski kraljici
Slovenije Katarini Pungračič.
Najprej smo si ogledali Oljarno Svenšek v Lovrencu na Dravskem

Na društvenih ocenjevanjih vin je prejel zelo visoke ocene, najvišjo
za kerner leta 2018 – 18,50 točk, za kerner leta 2017 – 18,40
točk in za sauvignon leta 2015 – 18,24 točk, kar ga uvršča med
pridelovalce najvišje ocenjenih vin normalne trgatve. Za vina
posebne kakovosti pa je leta 2017 za chardonay SJI prejel 19,24
točk. Na prerezu letnika 1999 v Podravju je prejel naziv prvak za
sorto chardonnay in na 1. ocenjevanju vin Vinis leta 2017 veliko
zlato medaljo in naziv šampion za chardonnay SJI z oceno 95,00
točk.
V letih 2015, 2017 in 2018 je prejel naziv šampion za najvišje
ocenjeno belo vino, leta 2017 pa tudi naziv šampion za vino
posebne kakovosti na društvenem ocenjevanju vin. V letu 2018 pa
mu je pripadel dolgo pričakovani naziv kletar leta.
Večkrat rad pove, da brez pomoči žene in domačih tega naziva
ne bi dosegel, saj mu vsi radi pomagajo pri delu v vinogradu in
ga spodbujajo pri pridelavi kvalitetnega vina. Delo v vinogradu
zahteva celega človeka, z naravo pa moraš znati sodelovati, da
ti omogoča čim boljši pridelek, ki je osnova za kvalitetno vino.
Danilo pravi, da moraš nenehno budno spremljati novosti in se
izobraževati, predvsem pa vina kontrolirati. Vse od mladosti mu
daje vinograd veliko zadovoljstvo, vzame pa mu tudi skoraj ves
prosti čas, a mu je to v veliko veselje.
Želimo mu še veliko uspešnih letin in kakovostnega vina ter veliko
zadovoljstva pri delu v vinogradu in kletarjenju.
polju, kjer smo degustirali njihove proizvode, nekaj olja pa seveda
tudi odnesli domov. Pot smo nadaljevali po adrenalinski cesti
na vrh Haloz do Viničarije Gorca, kjer smo si ogledali Viničarski
muzej in degustirali haloške dobrote. Pogled na okoliške hribe
in vinograde pa je bil izjemen. Po ogledu viničarije smo se
odpravili na obisk k vinski kraljici Slovenije na njihovo Turistično
kmetijo Pungarčič blizu Zavrča, kjer so pripravili odlično vodeno
degustacijo njihovih vin. Dobro voljo smo obdržali in jo še okrepili
tudi ob obisku zidanice našega člana Mihaela Fajfarja vrh Haloz.
Tu nas je pred degustacijo presenetil že sam pogled na okolico,
ki je res čudovit, pa še sonce nas je hotelo malo pozdraviti,
kljub dopoldanskemu dežju. A čakal nas je še obisk kleti Penina
Cvitanič v Zamušanih, kjer smo okušali odlične penine, kot
posebnost penino iz jurke in penino Gold z zlatimi lističi. Odlična
vina, gostoljubni domačini in čas je kar prehitro minil, a čakala nas
je še pot domov, zaključek čudovitega dne, kot smo si ga lahko
samo želeli.
Polni lepih občutkov smo se podali proti domu in premišljevali,
kam nas bo vodila pot v decembru 2019.

BOŽIČNO DRUŽENJE Z VINOGRADNIKI
Spremljevalni program prireditve

Četrtek, 20.12.
18:00 - 18:30
18:30 - 19:00
19:00 - 19:15

Vrtec Bambi
OŠ Bratov Letonja in vrtec
Sonček
Pevci in pevke pod vodstvom
Anite Dobnik

Petek, 21.12.
18:00 - 18:15

Nika Drofelnik (harmonika)

18:00 - 18:30

18:15 - 18:30

Lovro Kugler (pozavna)

18:30 - 18:45

Luka in Blaž Poprask (citre)

18:30 - 18:45

Lucija Kocuvan (violina)

18:45 - 19:15

Kitaristi pod vodstvom Gorazda
Planka

19:15 - 19:30

Cerkveni pevski zbor

19:30 - 20:00

Rajanje z Božičkom

19:15 - 19:30

Božičkov pozdrav

18:45 - 19:15

M-Dance (ples)

19:30 - 19:45

Nagovor župana

19:15 - 19:30

Prijatelji (pevski nastop)

19:45 - 20:00

MePZ Šmartno ob Paki

19:30 - 20:00

MoPZ Franc Klančnik

*Pridržujemo si pravico za morebitne spremembe v programu
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Sobota, 22.12.
Bobnarji pod vodstvom Marka
Berzelaka
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Naj bo noč še tako temna,
vedno lahko nekje najdeš majhno zvezdo.
Naj bo puščava še tako suha,
vedno lahko nekje odkriješ majhno oazo.
Nekje vas vedno čaka majhna radost.
V dnevih, ko se poslavljamo od starega leta in s
pričakovanjem zremo v novo, se tudi Turistično
društvo Šmartno ob Paki pridružuje dobrim
željam. Vsem našim članicam in članom ter
vsem občankam in občanom želimo vesele
praznične dni, v novem letu pa obilo zdravja,
sreče, zadovoljstva in miru.

LETO 2019 BO V ZNAMENJU BUČ
Boža Polak
Komaj smo pobrali pridelke z njiv, že razmišljamo, kdaj in kaj bomo
sejali in sadili v letu 2019. Na seznamu semen, ki jih moramo kupiti,
bodo tudi buče.
Prireditev Pozdrav jeseni 2019 bo v znamenju BUČ. Da se boste
pripravili na prireditev in na njej predstavili svoj pridelek, bomo v
naslednjih številkah ŠOP-a osvežili znanje o bučah in odgovorili na
vprašanja, ki nam jih največkrat postavljate.
Na določenem prostoru običajno skupaj rastejo različne vrste buč,
zato pride do navzkrižnega opraševanja med posameznimi vrstami
in sortami buč. Rezultat križanja se pokaže naslednje leto, če smo
posadili semena teh plodov. Če želimo imeti čiste sorte buč, vsako
leto uporabimo novo, kupljeno seme. Tudi če na njivi posadimo
samo eno vrsto buč, to ni zagotovilo, da bo naslednje leto pridelek,
posejan iz semena te buče, enak letošnjemu. Čebele in veter
prenašajo cvetni prah tudi do 1 km daleč. Navzkrižno opraševanje
postane problematično, če se izvaja med jedilnimi in okrasnimi
bučami. Jedilne buče se navzamejo grenke snovi kukurbitacina,
ki je lahko človekovemu zdravju škodljiv. Zaradi tega moramo
upoštevati rastno razdaljo med jedilnimi in okrasnimi bučami
(približno 800–1000 m, tako daleč čebele ali veter prenašajo
cvetni prah). Če nismo prepričani, ali je buča užitna ali ne, lahko
naredimo preprost preizkus, tako da poskusimo bučno meso. Če
je grenkega okusa, buča ni primerna za prehrano, čeprav je po
zunanjem izgledu podobna jedilni buči.

ločimo po morfoloških lastnostih. V kulinariki buče delimo na
spomladanske in zimske.
Če še imate kakšno muškatno bučo, si lahko pripravite odličen
bučni golaž. Potrebujete 1 kg muškatne buče, 1 korenček, ½
pora, 1 žlico mlete paprike, 1 žlico paradižnikove mezge, 3 žlice
belega vina, 1 dl mesne juhe, brinove jagode, timijan, lovorov list,
majaron, kumino, 3 žlice sladke smetane, olje. Na olju prepražite
por, korenček in 0,50 kg buče. Dodajte mleto papriko in takoj zalijte
z mesno osnovo. Dodajte vino in začimbe ter kuhajte na zmernem
ognju 20 minut, po potrebi še dodajte mesno osnovo. Vse skupaj
sesekljajte s paličnim mešalnikom in kuhajte še 5 minut. Dodajte
na kocke narezano bučo in kuhajte tako dolgo, da je buča kuhana
(da postekleni). Golaž obogatite s sladko smetano.
V naslednji številki bom predstavila pogoje za rast in razvoj buč.

List navadne buče (levo), list muškatne buče (sredina), list orjaške
buče (desno)

Buče botanično uvrščamo med sadje in ne med zelenjavo. Spadajo
v družino bučevk – cucurbitaceae. Najpomembnejše in nam
poznane vrste buč so: Cucurbita pepo (navadna buča), Cucurbita
maxima (orjaška buča ali buča velikanka) in Cucurbita moschata
(muškatna buča). Poleg njih sta še precej razširjeni vrsti Cucurbita
mixta (Ayote, Chayote) in ficifolia (figolistna buča).
Med seboj se buče razlikujejo po obliki rasti (grmasto in vrežasto
rastoče buče), obliki plodov, po izgledu peclja, listov in po semenu.
Najenostavneje posamezne vrste buč prepoznamo po plodnih
pecljih in listih, saj so ti genetsko pogojeni, najbolj točno pa buče

Pecelj orjaške buče (levo), pecelj muškatne buče (desno)

JANUAR, FEBRUAR 2019

10

Mladarije

ZIMSKI MESECI – POLNI USTVARJALNEGA
ZAGONA IN USPEHOV NA ŠMARŠKI ŠOLI
Mojca A. Juras

v okviru inovativnega domovinskega projekta Domovina zate,
zame, za nas; skupina učencev je bila skupaj z učiteljico Mojco
A. Juras na obisku v Državnem zboru RS, kjer so na odboru za
šolstvo predstavili svoje poglede na pomanjkanje domovinske
vzgoje v učnih načrtih osnovne šole na Slovenskem. Uspešna
predstava lanskega šolskega leta – muzikal Pravljični direndaj je
pod vodstvom učiteljic Anje Zajamšek, Blanke Rotovnik, Sandre
Omladič in Judite Kolenc v polnih pripravah na dve gostovanji,
s katerimi bodo učenci na sosednjih šolah predstavili, kako na
krilih domišljije letimo na naši sončni šoli. Ob vsem tem pa ne
moremo pozabiti poudariti, da je naše osnovno poslanstvo vzgoja
in izobraževanje. In posebej smo ponosni na našega osmošolca
Oskarja Hudolina, ki je, poleg tega, da je dejaven na številnih
področjih, na katerih ponosno zastopa našo šolo, na državnem
tekmovanju iz znanja angleščine dosegel žlahtno zlato priznanje.
Prav takšni dosežki so nam v ponos in elan za vnaprej.

POD ŠOLSKIMI KOŠI – ŠTIRINAJSTIČ!
Mojca A. Juras

Na šoli smo se v prazničnem novembru – ob vseh aktivnostih smo
sodelovali tudi pri obeleženju občinskega praznika v Martinovi vasi
in pod mentorstvom učiteljic Petre Vnuk, Blanke Rotovnik in Anje
Zajamšek pripravili enourni program na otroškem martinovanju –
predvsem pripravljali na naš tradicionalni Miklavžev sejem. Hvala
vsem številnim dobrim ljudem, ki ste z nami v petek pred prvo
adventno nedeljo prižgali na tisoče iskric v otroških očeh. In tako
ožarčili vlak, na katerem potujemo skozi življenje. Ponosni smo na
vse šolarje, ki so svoj čas posvetili temu, da so s svojimi rokami
ustvarili praznične izdelke, posebej na vse, ki so na sami prireditvi
s svojim nastopom pripomogli k čarobnosti dogodka, ki sta ga s
svojo predanostjo vodili letošnji vodji učiteljici Polona Pečnik in
Tina Lončarič. Posebej bi se zahvalili našim nekdanjim učencem
Niku Omladiču, Ani Drev in Klemnu Bolhi, saj so dokazali, da niso
samo veliki športniki, temveč tudi in predvsem veliki ljudje, saj
so omogočili izvedbo Super Miklavževe športne loterije, ki sta jo
organizirala učitelja Alojz Omladič in Mojca A. Juras. Seveda pa bi se
na šoli radi zahvalili vsem staršem naših vrtčevskih otrok in staršem
naših šolarjev, da z roko v roki že 17 let ustvarjamo to Miklavževo
zgodbo, ki do vrha napolni malho našega dobrodelnega sklada Z
roko z roki, predvsem pa napolni naša srca in daje neprecenljivo
popotnico za življenje številnim generacijam naših šolarjev. Največ
pridobi namreč tisti, ki daje!
O vseh dogodkih, dosežkih in iskricah na naši šoli si, bralci ŠOP-a,
lahko preberete na naši uradni spletni strani www.ossmartno.si,
kjer boste našli tudi že dve izdaji letošnjega E-OBČASNIKA, ki ga
urejata učiteljici Katarina Čokl in Lea Stiplovšek. Po dolgem času
je oživel tudi Šolski radio Letonček; učenci izbirnega predmeta
vzgoja za medije so pod mentorstvom učiteljice Mojce A. Juras
pripravili že dve radijski oddaji, poleg tega pa so posneli tudi
oddajo Vija vaja za Radio Velenje. V polnem teku so tudi aktivnosti
JANUAR, FEBRUAR 2019

Tudi letos, tako kot že trinajstkrat doslej, so se na pobudo in v
organizaciji šmarškega ravnatelja Bojana Jurasa v šolski telovadnici
zbrali ljubiteljski igralci košarke iz Šmartnega ob Paki.
Čeprav zanimanje za košarko in nasploh za rekreacijo vztrajno
pada, se ravnatelj ne da in je bil kljub temu, da se je tokratnega
turnirja udeležilo le pet od desetih vaških skupnosti v občini,
zadovoljen s turnirjem, saj je, kot je povedal, pomembno druženje
in aktivno preživljanje časa na šolskem parketu.
Vodja tokratne zmagovalne ekipe, ki je združila moči vaških
skupnosti Gavce in Slatina, Bojan Voglar se je strinjal, da mlade
gibanje in aktivno druženje vse manj zanima in da so minili časi, ko
so morali starši svoje otoke priganjati z dvorišč in igrišč. Na žalost
je danes ravno obratno in to dejstvo skuša šmarška šola s projekti,
kot je tradicionalni košarkarski turnir, tudi spremeniti.
Čeprav tekmovalni vidik Pod šolskimi koši ni v ospredju, pa smo
letos videli odlično košarko, posebej zanimivo in napeto je bilo
finalno srečanje, v katerem so se omenjenim zmagovalcem dobro
zoperstavili člani ekipe Podgora. Pokal za tretje mesto so tokrat
dvignili Skorljani, najmanjši pokal in spominsko plaketo za 4.
mesto pa so letos iz rok Bojana Jurasa prejeli sicer tradicionalni
zmagovalci turnirja – Šmarčani.
Zelo zanimiva je bila letos tudi tradicionalna igra Šmarški met
trojk, v kateri je letos prepričljivo slavil Boris Lesnjak, ki je imel
na turnirju tudi najbolj ljubko navijačico, hči Brino. Sicer pa so pri
organizaciji turnirja pomagali mladi nadobudni šolski košarkarji
Vito, Julijan, Lev An in Jonatan, med njimi pa najbolj izstopa Tadej
Kumer, ki pridno trenira pri KK Elektra iz Šoštanja in mu tudi na tem
mestu želimo veliko košev in uspehov na njegovi nadaljnji športni
poti.
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URE SLOVENŠČINE MALO DRUGAČE

Devetošolci z učiteljico Mojco A. Juras
Zjutraj vstanem razpeta med željo, da bi izboljšala svet, in željo, da bi uživala v njem.
(E. B. White)
Nam uspe oboje hkrati, kadar nam uspe kakšna dobra ura slovenščine. Tako
smo, zahvaljujoč učiteljičini pokojni omici, ki ji je dala ravno takšno popotnico
za življenje, med drugim v mesecu novembru, ko smo pri urah književnosti
spoznavali slovensko ljudsko slovstvo, talali rinčke in se ob tem veliko naučili.
Spet drugič smo se učili na jesenskem sprehodu in se veselili življenja.

TABORNIŠKA PRAZNIČNOST
Urša Irman

MENJALNICA IGRAČ

Andreja Krajnc, DPM Šmartno ob Paki
Oni so tisti, na
katerih stoji svet,
oni so naše največje
bogastvo.
Ja,
govorimo o naših
otrocih, ki imajo
svoj teden in svoj
svetovni dan. Teden
otroka je projekt
Zveze
prijateljev
mladine Slovenije, ki poteka prvi teden v oktobru. V tem tednu
poteka po Sloveniji veliko programov, namenjenih prav otrokom.
V Šmartnem ob Paki smo Društvo prijateljev mladine Šmartno ob
Paki in Javni zavod Mladinski center Šmartno ob Paki tudi letos

SKRIVNOST BOŽIČNE NOČI
Grad Pakenštajn

Hladnejši meseci ob pomanjkanju prave zimske idile šmarških
taborniških iskric niso odgnali, saj dogajanje v našem rodu še
naprej ostaja pestro. V želji po novi taborniški izkušnji se je v
mesecu novembru nekaj naših vodnikov v okviru organizacije
ZTS udeležilo izobraževanja za vodnike v Zapotoku pri Igu, kjer so
izpopolnjevali svoje taborniško znanje, spoznavali nove metode
dela, razmišljali o vzgoji ter s tem pridobili novo motivacijo za
nadaljnje, še kvalitetnejše delo z mladimi taborniki. Prav tako
smo v okviru programa ORLI – orientacijske lige za grče izvedli
dve srečanji ter s svojimi izkušenejšimi prijatelji, družinskimi
člani in znanci delili znanje iz osnov topografije, orientacije in
signalizacije ter jim hkrati omogočili pristno, za nekatere celo
prvo orientacijsko izkušnjo.
Ob pestrem dogajanju pa seveda nismo pozabili na veselo
decembrsko vzdušje, ki je preplavilo tudi naša tedenska srečanja.
Vodove urice smo si praznično popestrili z izdelovanjem voščilnic
in igro vpihovanja svečk, z veliko nestrpnosti pa že pričakujemo
božično čajanko, kjer se vsak december že tradicionalno
poslovimo od iztekajočega se leta in se z velikimi pričakovanji že
veselimo nove, taborniško še razburljivejše 365-dnevne pravljice.
v soboto, 6. oktobra, izvedli menjalnico igrač. Gre za nekakšno
tržnico igrač, v okviru katere otroci prinesejo svoje igrače in jih
zamenjajo z igračami drugih otrok. Vsak otrok lahko prinese
toliko igrač, kot želi. Za izbor igrač, ki jih odnese domov, pa dobi
kupone. Tako si lahko za 1 ali 2 podarjeni izberejo novo igračo ali
družabno igro. Kar nekaj otrok v naši občini že pozna menjalnico
igrač in se je z veseljem udeležujejo. V veselje jim je, ko lahko
izbirajo med veliko ponujenimi igračami, kot so plišaste igrače,
družabne igre, sestavljanke in druge. Vsako leto je več otrok in
staršev, ki se dogodka z veseljem udeležijo. Nekateri otroci se
ne morejo takoj odločiti, katero igračo bi raje odnesli domov, in
se tako že na poti domov vrnejo in igračo zamenjajo. Kar nekaj
otrok pa igrače samo prinese, domov pa odnese le piškot. Veseli
smo, da se v Šmartnem ob Paki organizirajo dogodki, na katere
otroci radi prihajajo. Igrače, ki na menjalnici niso našle lastnika,
smo podarili Medobčinski zvezi prijateljev mladine Velenje, ki je
bila igrač vesela, saj jih bodo podarili otrokom, ki jih potrebujejo.
S tem omogočimo, da ima vsak otrok igračo, s katero si ob igri
zapolnjuje prosti čas.

ŠTUDENTSKA REKREACIJA
KŠŠF tudi letos organizira študentsko rekreacijo v telovadnici OŠ
bratov Letonja. Rekreacija bo potekala vsako soboto od 1. 12.
2018 med 18.00 in 19.30 do konca marca 2019. Vabljeni!
Šmarški študentje vam želimo prijetne božične praznike ter
uspešno leto 2019!

Božič 25.12. ob 17h in 19h - Vstop prost!
JANUAR, FEBRUAR 2019
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ŠMARČANI K ŠMARČANOM
Marjana Boruta

Naš projekt Šmarčani k Šmarčanom uresničujemo še naprej. Tokrat
smo se podali na obisk v Šmartno ob Dreti, kraj, ki leži v občini
Nazarje. Pot iz Šmartnega ob Paki je bila menda najkrajša do sedaj.
V Nazarjah sta nas pričakala župan občine Nazarje Matej Pečovnik
in predsednica KS Šmartno ob Dreti gospa Olga Obolnik, ki je bila
hkrati tudi naša vodička.
Župan nam je na kratko predstavil občino, njene dejavnosti,
gospodarstvo. Z našim županom, Jankom Kopušarjem, sta si
izmenjala darila. Nato je župan Nazarij Matej Pečovnik povabil
plemenitaša Konrada I. z gradu Vrbovec, da nam še on kaj pove.
Konrad I. nam je povedal o zgodovinskem nastanku Nazarij in nas
vse skupaj povabil na razgledno ploščad, od koder smo si Nazarje
lahko ogledali s ptičje perspektive.
Po ogledu s ptičje perspektive smo si ogledali še Muzej lesarstva,
ki se nahaja v gradu Vrbovec. Skozi zgodovino muzeja, način
življenja in delo gozdarjev nas je popeljala gospa Barbara Šoster
Rutar.
Na griču ob sotočju Drete in Savinje stojita ob cerkvi Marije Nazaret
frančiškanski samostan in samostan sester klaris. Pater Tomaž nas
je ob obisku samostana popeljal skozi prostore in zgodovino
nastanka samostana. Najdlje smo se zadržali v samostanski
knjižnici, ki je res bogato založena z rokopisi in prvimi tiski.
Najpomembnejše mesto zavzemajo štiri biblije. Knjižnica ima tudi
pet inkunabul, to so knjige, tiskane pred letom 1500. V samostanu

sta nekdaj delovala samostanska lekarna in ljudska šola. Danes
samostanska knjižnica hrani skrilasto tablico, puščico za peresa in
Zlato knjigo odličnjakov. V posebni vitrini pa hranijo tudi faksimile
Brižinskih spomenikov.
Da ne bi omagali, je s pogostitvijo pod Bohačevim kozolcem
poskrbela gospa Silva Mikek. Hkrati pa smo si v 1. nadstropju
kozolca lahko ogledali tudi razstavo Nazarje skozi čas.
Medtem nas je v Radmirju že čakal monsignor Vratanar, da nam
v cerkvi Frančiška Ksaverja razkaže mašne plašče in cerkev. V
cerkvi so zbrana darila avstrijskega, poljskega, francoskega in
neapeljskega cesarstva. Na ogled je zlat kelih Marije Terezije, mašni
plašč, narejen iz njene poročne obleke, pa mašna plašča poljske
kraljice in francoskega kralja in še druge dragocenosti.
Na poti v Šmartno ob Dreti smo se ustavili še v cerkvah v Bočni
in Šmartnem ob Dreti, kjer nam je o zgodovini obeh cerkva
pripovedoval župnik Ivan Šelih. V prostorih krajevne skupnosti
so nas že čakali oba župana in predstavnica kulturnega društva
Nataša Bele, ki nam je predstavila delo društva. Za prijetno
presenečenje pa so poskrbele pevke Lipa iz kulturnega društva
in harmonikar Klemen Zamperčnik. Ob poznem kosilu in veselem
druženju je čas kar prehitro minil. Čeprav smo obiskali bližnje
kraje, je bil izlet odličen. Za uspešen izlet sta »kriva« Marjan Knez
in Avgust Reberšak. Čeprav je bil to najkrajši izlet je bilo zanimivo,
saj marsikdo ne ve, da so v naši bližini skriti zakladi naše kulturne
dediščine še kako vredni ogleda. In kam gremo naslednjič? Menda
je na Pohorju tudi Šmartno. Morda pa gremo tja.

PRAZNIČNO VOŠČILO IN OBVESTILO
KNJIŽNICE ŠMARTNO OB PAKI

Vsem občankam in občanom
želimo veliko sreče, zdravja in
zadovoljstva v letu 2019!
Planinsko društvo Šmartno ob
Paki

Branje pomeni početi podvige.
Brati je možno marsikaj.
Recimo grozdje in fige in knjige
in med brati še kaj.
Brati je na sploh enostavno.
Črke hrustaš kot zalogaj.
Teže pa je, a tudi bolj slavno,
brati pravilno in hitro nazaj.
A nazaj se daleč ne pride,
pravo branje le dalje in dalje gre
čez črke in pike, čez vrte in hribe
V Koromandijo in še dlje.
(Tone Pavček: Branje)
Knjižnica Šmartno ob Paki vam želi vesele božične in novoletne
praznike in vam tudi v novem letu 2019 želi VSE NAJLEPŠE! Po
možnosti s knjigo v roki. BERIMO SKUPAJ!
V skladu s pravilnikom Knjižnice Velenje, katere organizacijska
enota je tudi naša krajevna knjižnica, vas želimo opozoriti na
spremenjen odpiralni čas v delovnih dnevih pred dvodnevnimi
prazniki.
V teh prazničnih dneh je torej Knjižnica Šmartno ob Paki
odprta:
24. 12. 2018 od 8.00 do 12.00, 27. 12. 2018 (normalno) od
10.00 do 16.00 ter 31. 12. 2018 od 8.00 do 12.00. Drugo leto
pa po običajnem urniku skupaj novim bralnim zmagam naproti.
Še enkrat – SREČNO 2019 vam vošči Knjižnica Šmartno ob Paki
oziroma v njenem imenu vaša knjižničarka Darinka Bizjak.
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Pestro in družabno

ŠTORIJA O SKANDINAVIJI IN NORDKAPPU
Peter Podgoršek

pričakujete.

Dvoje potopisnih predavanj je za
mano, vtisi so se ustalili in čas je,
da pobudnik Nordkapp poti tudi
nekaj napiše. Torej niti pod razno
se ne bomo primerjali s CARJEMA
na Tomosih, ki sta se nekaj dni
pred nami vrnila. Morda pa boste
z naše poti deležni nekaj koristnih
napotkov za popotne motoriste,
v izogib morebitnim »težavam«,
ki jih v tem koncu Evrope lahko

Priznam, da sem tole »furo« načrtoval že večkrat. Premleval sem
variante: vožnja preko Nemčije, vlak do Hamburga ali trajekt
preko Baltika … Slednji se
je pokazal kot najugodnejši
in najhitrejši. Odhod na pot
pa sem kljub vsemu nekaj
let odlagal. Razlog za to so
bila predvsem pričevanja
kolegov o neprijaznem
vremenu, visokih cenah,
tečnih komarjih, velikih
razdaljah in nesmiselnih omejitvah hitrosti. Vsak mi je potovanje v
te kraje odsvetoval v stilu »enkrat in nikoli več«. Ampak ta »enkrat«
mi je še bolj spodbujal zanimanje in korajžo, podati se tja gor. Vse
tiste »tegobe« te seveda lahko doletijo. A vsaj kar se vremena tiče,
je rešitev preprosta: izbrati je treba pravi čas in takrat, v zadnjem
trenutku, dobesedno od »danes na jutri«, oditi na pot. Če boste
datum fiksirali prej in se ga držali kot »pijanec plota«, pa računajte,
da boste tudi sredi julija premočeni in prezebli. Odrinimo torej …
TRANSFER
Torej, prvi dan je za nami. Šmartno ob Paki–Poraj (Poljska) in
malo kroga po češkem podeželju. Nabralo se je 810 km. Malicali
in kosili smo bolj po kavbojsko, da se privadimo »skandinavskim
razmeram«. Zgolj v vednost: držite se avtoceste. Je 30 km manj
poti in uro in pol prej do cilja.
Nas je pa spremljalo sonce in
25 do 31 °C. Poraj je zanimiv
manjši turistični kraj ob jezeru.
V gostišču JAS I MALGOSIA
dobimo eno- in dvoposteljno
sobo za 15 € po osebi, »pirček«
nam točijo po 1,80, za obilno
večerjo pa nam zaračunajo 20 € ...
Še beseda ali dve o sponzorski opremi podjetja B12, našega
prijatelja Janeza Cvelfa. Racerjeva poletna jakna se je pri
teh temperaturah izkazala odlično. Svetujem le, da »vgrajen
fluorescentni dežjak« iz hrbtnega
dela v vročih dneh odstranite, ker
sicer premočno greje hrbet. Hlače
in škornji Racer so uporabni nekje
do + 25 °C, potem sem se preobul
in preoblekel. Nedvomno bodo
te zadeve v skandinavskih
temperaturah super uporabne. Podobno velja tudi za Helitovo
airbag poletno jakno in Helitov custom usnjen airbag. Do + 25 °C
so te zadeve popolnoma znosne, potem postane v njih (pre)toplo.
Iskrena hvala pa Cvelfiju (B12) za odlične salomonove nogavice
in vrhunska sončna očala. Oboje bo kot nalašč za sončno-hladne
severne razmere. Iskrena hvala pa tudi upravnemu odboru MK
Lepena, Packu Dragu Avberšku, Lukiju (Branku Lukancu) in Petru
Vodišku za uporabne in okusne prispevke k naši poti.
JANUAR, FEBRUAR 2019

Ob osmih zvečer sedimo na terasi gostišča in pivo (brezalkoholno
točeno – se ve, za koga) kar nesramno teče. Jutri nas čaka slabih
500 km do Gdanska, kjer se ob 18h vkrcamo na trajekt, ki nas bo
popeljal preko Baltika. Vremenska napoved je zaenkrat odlična.
Morda le v razmislek debati, ki je nekaj dni nazaj zaokrožila po FB
skupini: »Na Nordkapp v 10 dneh? Kaj pa boste imeli od tega? Še
kaj razen vožnje? Zagotovo škoda časa in denarja. Naš krog bo
samo po Skandinaviji trajal 12 dni + 4 dni za transfer. Pa se bo tudi
nam zagotovo »mudilo«. Torej,
razmislite, če vam je cilj samo
»štempelj« na NK, ali je vredno
še kaj drugega pogledati, če je
človek že gor.«
PREKO BALTIKA
Rahlo utrujen srebam pir na
poljskem trajektu tik pred izplutjem. Temperature so kot v
Mediteranu, mi pa na Baltiku. V Gdansku smo. 485 km smo
prevozili iz Poraja. Sprva po precej prometni 4-pasovni »Sloveniki«,
kjer tok vozil večkrat ustavijo semaforji, potem pa po izredno lepi
in tekoči avtocesti (omejitev 140), kjer smo z našimi konstantnimi
130 bili pogostokrat kar ovira na voznem pasu. Poleg avstrijske
vinjete je to tudi edini plačljiv del za motoriste. 6,70 € nam na
koncu poberejo.
Poljsko nižavje, ki se širi z Nizozemske preko Nemčije in dalje
na vzhod, sekajo počasi tekoče reke. Ren, Laba, Odra, Visla se
vijejo proti Baltiku in
Severnemu morju. Bolj
kot se bližamo Baltiku,
bolj ga naznanja severni
veter, ki nam piha v
obraz. Danes je umirjen
in blag, lahko pa bi bil
prav pošteno neprijeten.
Sicer polja zlatorumene
pšenice, ki se širijo na vse strani, prekinjajo zelene zaplate gozda.
Preseneča me, da je zelo veliko bora. Vse skupaj niti ne deluje
preveč enolično.
Zapeljemo se direkt v pristanišče,
zamenjamo »bookinge«
za
»boardinge« in ker je časa še
dovolj, se odpeljemo v center.
Malo posedimo v pivnici
nasproti kolodvora, opravimo
kratek sprehod ter hladilno
torbo napolnimo z ledom in pijačo, da 19 ur plovbe ne bi bilo
žejnih. Glede na to, da je bil zajtrk »topel«, smo si kosilo in večerjo
privoščili
iz
domačih
zalog. Danes smo sicer še
v luksuzu, jutri bo na drugi
strani druga zgodba …
Večer smo preživeli v
zavetrju krme trajekta,
v
družbi
starejšega
madžarskega para, ki jima
do upokojitve manjkajo še 3 leta dela v Stockholmu. Potem se
dokončno vrneta domov. Pravita, da življenje v švedskih mestih
zaradi ogromnega števila
migrantov postaja vse prej
kot prijetno. Še preden
pade mrak, si izberem za
nočni počitek 4 pilotske
sedeže in zaspim v
trenutku. Kolega me ob 4h
zjutraj opozorita na sončni
vzhod, za katerega mi je

Pestro in družabno
bolj malo mar. Vstanem
šele ob 8h, po 10 urah
zibajočega
počitka.
Priznam, mene pivo v
kombinaciji s trajektom
temeljito uspava. So
pa tile poljski trajekti
bistveno cenejši od
ostalih, ki sem jih koristil.
Povratna karta motor + potnik, za slabih 1000 km, stane 163 €.
V kolikor bi potovali tja na četrtek in nazaj na sredo, pa je cena
še 30 € nižja. Tudi cene hrane in pijače so na rangu povprečnih
slovenskih gostiln, torej daleč od zasoljenih. Osebno se mi zdi torej
ugodna varianta za počitek med transferjem proti severu.
OB OBALI PROTI SEVERU
Ob 13h pristanemo 60 km južno od Stockholma. Dan je tu dolg
in »vlekli« smo ob obali Baltika, dokler se nam je dalo. Pokrajina
je popolnoma drugačna
od včerajšnje. Zlatorumena
polja je zamenjalo zelenje.
Travniki, gozd, jezera, zalivi ...
Preseneča redkost prometa,
tovornjakov skoraj ni. Skozi
sam center Stockholma gre
popolnoma gladko. Dlje
proti severu se avtocesta
nekajkrat spremeni v hitro cesto, potem ostane neke vrste
3-pasovnica. Omejitev med 90 in 110. Ves čas vozimo »malo nad«,
a znotraj »policijske tolerance«.
Seveda »cajev« ne srečamo
nikjer. Planirali smo spanje okoli
Sundsvalla, a ker je dan že izjemno
dolg, potegnemo se dodatnih 150
km. Na cesti srečamo obilo starih
ameriških V8 križark iz Elvisovih
časov. Ne bencinski se tako zapletemo v pogovor z zanimivo
»priletno« družino, ki v Cadilacu V8, z vgrajeno napravo za točenje
viskija, potuje na V8 zbor.
Zvečer že divje kampiramo v gozdu nad zalivom, iz kotlička pa
zadiši pasulj. Seveda je
še dan. Prave noči tu
verjetno več ne bo. Le
krajši mrak nas čaka.
Vreme zaenkrat služi.
Sonček nas greje med
21 in 23 °C, osvežujoč
severnik je seveda
stalnica, zvečer se pa
le umiri. Napoved za
naslednje dni je zaenkrat spodbudna.
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Okroglih 700 km je za nami danes. Preko tajge v polarni krog bi
lahko rekel. Dopoldan nam je še delal družbo Baltik, popoldan smo
pri Toreju zavili v notranjost.
Gozd se je začel redčiti. Breze,
bori in smreke nam delajo
družbo. Pa seveda jezera in
številne reke. Vmes pa že
zaplate tundrskih močvirij.
Ob pol štirih se poslikamo
nekje pred Pajalo, ob vstopu
v polarni krog. Sonce in 24
°C! Nezamisljivo niti za ta
letni čas. Preživimo tudi prvo
srečanje s severnimi jeleni na
cesti, ki se pa za enega od njih
ni dobro končalo. Kakih 100 m
pred mano skočita na cesto.
Flegmatično, počasi, kot da je
samo njihova ... Jaz zaviram,
počasi vozim vzporedno
z njima in ju snemam ...
Ivek trobi ... Dva galopirata
lepo po nasprotnem pasu
vzporedno z nami. Nasproti
Šved z volvom. Menda ga je
sonce zaslepilo. TRESK! BUMF! Jelenček pristane par metrov pred
Ivekovo Goldo, se pobere, strese in šepajoč odkopitlja dalje. Volvo
ne bo šel več nikamor brez vlečne službe ...
Na podoben način sem še vsaj dvakrat močno zaviral. Te živali
so butaste. Če jo z motorjem nabašem, je zgodbe ziher konec.
Ceste so sicer dobre, razmeroma hitre, zaradi obnove pa smo bili
deležni tudi nekaj makadama. Ob osmih zvečer se utaborimo na
zapuščeni kmetiji, tik ob reki, ki meji Švedsko in Finsko. Mi smo
že na finski strani pri Kihlanki. Kopanje je obvezno in temperatura
ravno prava. V kotličku je
danes golaž. Ko to pišem, je
ura pol enajst in sonce je še
nad horizontom. Noči seveda
več ne bo. Morda še beseda o
cenah. Sploh ni tako strašno.
Res, da kos paprike stane 90
centov. Šestorček piva na bencinski 8 €, liter vode 2 €, kruh 2 €,
liter bencina 1,7 € ... kar je povsem znosno. Je pa tečno »tankat«,
saj z gotovino skoraj ne moreš ... mi pa polni kron! Uporabna je
izključno kartica! Pa komarji so nadležni, to pa drži. Jutri nas čaka
340 km do Alte na Norveškem, potem potegnemo še 240 km do
Nordkappa, kjer prenočimo
in
poslikamo
polnočno
sonce ... Če bo seveda
sreča z vremenom. Očitno
bomo gor vsaj 1 dan pred
planom. Lahko in svetlo noč.
Se nadaljuje v naslednji
številki Glasila ŠOP.

POLARNI KROG IN JELENČKI
Staro leto se poslavlja, kmalu ga nič več ne bo,
novo leto se priklanja, vsem bo mnogo lepše šlo.
I. Sivec

SLOVO STAREMU LETU

Prihaja prednovoletni čas in z njim tudi zadnji dan leta, ko bomo letu 2018 pomahali v slovo. Člane Turističnega ŠMARTNO OB PAKI
društva Šmartno ob Paki, podporne člane in simpatizerje društva vabimo, da se nam pridružite na družabnem
srečanju v nedeljo, 30. decembra 2018, ob 16.30 uri, pred društveno brunarico v Martinovi vasi.
Ob sproščenem vzdušju se bomo poslovili od starega leta ter obudili že pozabljene šege in navade, značilne za novoletni čas.
Med obiskovalci bomo izžrebali dobitnika košarice prazničnih dobrot.
JANUAR, FEBRUAR 2019
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Iz šmarške fare

NEKAJ MISLI K NEKATERIM PRAZNIKOM IN
GODOVOM, SVETNIKU MESECA TER NEKAJ
OBVESTIL ZA JANUAR IN FEBRUAR 2019
Dekan Ivan Napret

Približali so se dnevi božiča in novega leta. Vsem, ki imate v rokah
občinsko glasilo ŠOP, želim mirne in blagoslovljene božične
praznike ter srečno in uspehov polno leto 2019.
Zimska meseca januar in februar nas povezujeta z nekaterimi
godovi svetnikov in svetniškimi kandidati. Že na novega leta dan
je Marijin praznik – Marija Božja Mati, svetovni dan miru. Ta praznik
proslavlja Marijin delež pri skrivnosti odrešenja in poveličuje
Marijo, ki nam je dala začetnika življenja. Ponovno se poklonimo
novorojenemu knezu miru, poslušamo veselo sporočilo angelov
in po posredovanju kraljice miru prosimo Boga za veliki dar miru.
Božični praznik je Gospodovo razglašenje ali po domače sveti
trije kralji, ki so zavetniki popotnikov, romarjev. V mnogih krajih
obhajajo koledovanje v čast Kristusovega rojstva.
11. januar – sveti Pavlin II. Bil je oglejski patriarh, dobil je naslov
apostol Slovencev. Za slovenska ozemlja južneje od Drave
je misijonsko delo organiziral in vodil ta vodilni škof tedanje
krščanske Evrope. Življenje tega velikega moža se je izteklo 11.
januarja leta 802.
17. januar – sveti Anton, puščavnik. K njemu so se radi zatekali
kmetje s prošnjo za zdravje živine. Mladi ljudje so se zatekali k
njemu kot posredniku pri izbiranju zakonskega druga.
21. januar – sveta Neža, rimska mučenka († 304), je zavetnica
čistosti, deklet, vrtnarjev. Zaradi jagnjeta ,ki ga drži v naročju, je
Neža Slovencem postala varuhinja ovac, zavetnica pastirjev in
ovčarjev.
24. januar – sveti Frančišek Saleški († 1622), škof in cerkveni učitelj.
Papež Pij XI. ga je zaradi njegove pisateljske dejavnosti leta 1923
razglasil za zavetnika katoliških pisateljev in časnikarjev.
27. januar – sveta Angela Merici († 1540), ustanoviteljica uršulink.
Uršulinke so redovnice, ki se posvečajo vzgoji ženske mladine.
V Sloveniji so do začetka druge svetovne vojne vodile odlično
dekliško gimnazijo. V Sloveniji imajo danes šest domov, nekaj jih
deluje v misijonih.
31. januar – sveti Janez Bosko († 1888). Ustanovitelj salezijancev,
duhovnikov. V Sloveniji vodijo več župnij. Uspešno deluje
gimnazija v Želimljah, ki jo vodijo salezijanci. Sv. Janez Bosko velja
za zavetnika mladine, študentov, dušnih pastirjev, ki se ukvarjajo z
mladimi, in katoliških založb.
2. februar, zadnji božični praznik – svečnica, Jezusovo darovanje v
templju. Ta dan blagoslavljamo sveče in se oziramo na Kristusa, ki
nam je postavljen za luč in vzgled.
Svetnik meseca
3. februar – Janez Frančišek Gnidovec, častitljivi Božji služabnik.

NAJ OSEBNOST LETA 2018
Tudi letos bo potekal izbor za NAJ OSEBNOST LETA Šmartnega ob
Paki za leto, ki se izteka. Glede na predloge občanov so nominiranci
za NAJ OSEBNOST LETA 2018 naslednji:
• IVAN KOREN (Po smrti svoje partnerke je prevzel skrb in vzgojo
njenih treh vnukinj. Dekleta so pred šestimi leti po hudi bolezni
izgubile mamo, pred dobrima dvema letoma pa še babico. Prevzel
je skrb za odraščajoča dekleta in jim z neizmerno ljubeznijo
in skrbnostjo lepša mladost. Je človek, ki je prešel od besed k
dejanjem in s svojim poslanstvom lepša življenje njim in tudi
vsem, ki ga poznajo.)
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Na ta dan je pred 80 leti, leta 1939, v Ljubljani umrl skopski škof
Janez Gnidovec. Do sebe je bil izredno strog, do ljudi blag. Kdor
ga je poznal, ga je spoštoval kot »živega svetnika«. Upamo, da
bo kmalu dosegel čast oltarja. Rodil se je 29. 9. 1873 v Velikem
Lipovcu v župniji Ajdovec kot tretji otrok Jožefa Gnidovca in
Jožefe Pust. Za njim sta prišla na svet še dva brata, kmalu zatem
pa je mater pobrala pljučnica. Mati je bila žena dejanj, za vsakega
berača je imela prijazno besedo, lahko je dobil kaj za pod zob in
ležišče, če je želel tam prenočiti. Janez je večkrat povedal: »Kar
imam, imam od nje.« Po materini smrti se je oče drugič poročil.
Janez je s sedmim letom začel hoditi v domačo enorazrednico,
potem je šole nadaljeval pri frančiškanih v Novem Mestu, kjer je
končal gimnazijo. Vseskozi je bil odličen dijak. Bil je zelo nadarjen,
zlasti za jezike, po maturi se je odločil za ljubljansko bogoslovje.
Leta 1896 je bil posvečen v duhovnika. Kot kaplan je deloval v
Idriji in Vipavi. Na željo škofa Jegliča, ki je ustanavljal gimnazijo
v Škofovih zavodih v Šentvidu, je šel leta 1899 na Dunaj študirat
klasično jezikoslovje. Študij je končal leta 1904 z doktoratom. Škof
Jeglič ga je leta 1905 imenoval za prvega ravnatelja v Šentviških
zavodih. To službo je opravljal 14 let. Leta 1919 je prosil škofa, naj
ga razreši ravnateljstva, ker je želel vstopiti v misijonsko družbo
lazaristov. Škof je njegovo željo uslišal in Gnidovec je 6. decembra
1919 postal član misijonske družbe. Leta 1924 je bil imenovan
za škofa v Skopju, kjer je bil škofijski sedež že štiri leta prazen.
Škofovsko posvečenje je prejel 30. novembra 1924 v cerkvi Srca
Jezusovega v Ljubljani. Za škofijsko geslo si je izbral besede
apostola Pavla: »Vsem postati vse,« za svojega vzornika si je izbral
sv. Frančiška Saleškega in poslej se je vedno podpisoval »Janez
Frančišek«. Sedež skopske škofije, ki je obsegala vso Makedonijo,
Kosovo, Metohijo in del Črne Gore, je bil tedaj Prizrem. Na ozemlju
škofije je živelo okoli 30.000 katoličanov. Svojo prostrano škofijo je
večkrat prepotoval, največkrat peš. Dal je zgraditi 11 novih cerkva,
da so imeli božje hiše po vseh krajih, kjer je bilo kaj katoličanov.
Leta 1934 se je preselil v Skopje. Ob božiču 1938 je hudo zbolel
in v začetku januarja 1939 so ga pripeljali v Ljubljano. Tam je 3.
februarja 1939 umrl. Ob njegovi smrti je nek muslimanski uradnik
v Skopju, ki je škofa poznal, dejal: »Če ta ni v nebesih, ne bo nihče!«
Obvestila
24. december ob 8.30 – božična maša v Gorenju
ob 24.00 slovesna polnočnica (od 23.30 se s pevci pripravljamo na
sveto mašo)
praznične maše ob 7.00, 8.30 v Gorenju in 10.30
26. december, praznik sv. Štefana – svete maše ob 7.00, 8.30 v
Gorenju, 10.30 (po tej maši blagoslov konj v Martinovi vasi
1. januar – svete maše ob 7.00, 8.30 v Gorenju, 10.30 (posredujemo
podatke o krščenih, poročenih, umrlih v letu 2018)
6. januar – če vas bodo v teh dneh obiskali koledniki, se zahvaljujem
za vaš dar kolednikom, ki ga namenjajo misijonarjem

• MOJCA POLAK ROŽIČ (Ogromno naredi za društva in sokrajane,
vedno priskoči na pomoč, je prijazna in komunikativna. Sodeluje
na veliko področjih, je organizatorka koncerta, ki vedno napolni
dvorano, in je kot taka velja za osebo, ki ogromno pripomore
kraju.)
• BERTA in ALEŠ URLEP (Najemnika planinskega doma na Gori
Oljki sta zgleden primer in potrditev tega, da tam, kjer je volja, je
tudi pot. Ker verjameta v ideje in se trudita po najboljših močeh,
uspehi ne izostanejo. Glede na načrte njuna podjetniška pot še ni
dosegla cilja.)

JANUAR, FEBRUAR 2019
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Križ-kraž

REŠITVE POŠLJITE DO 12. 2. 2019 NA NASLOV: MLADINSKI CENTER ŠMARTNO OB PAKI, ŠMARTNO OB PAKI 13, 3327 ŠMARTNO
OB PAKI. NAGRAJENEC PREJME PRAKTIČNO NAGRADO, KI JO PREVZAME OSEBNO V MLADINSKEM CENTRU. NAGRAJENKA
PREJŠNJE KRIŽANKE JE: TATJANA ARČAN, LETUŠ 113A, 3327 ŠMARTNO OB PAKI

NAJ OSEBNOST LETA 2018 – GLASOVNICA

VAŠI PODATKI:

•

IVAN KOREN

IME in PRIIMEK:

•

MOJCA POLAK ROŽIČ

•

BERTA in ALEŠ URLEP

Za NAJ OSEBNOST LETA 2018 glasujete tako, da obkrožite osebo,
za katero želite glasovati. Glasovnico izrežete in pošljete po
pošti na Mladinski center Šmartno ob Paki, Šmartno ob Paki 13,
3327 Šmartno ob Paki ali jo prinesete osebno v Mladinski center
v delovnem času. Glasujete lahko tudi po elektronski pošti na
pisarna.mc@gmail.com. V zadevo/naslov zapišete: NAJ OSEBNOST
LETA 2018, v sporočilo pa napišite osebo, za katero glasujete, in
vaše podatke (obvezno).
Glasujete lahko do četrtka, 27. 12. 2018.
JANUAR, FEBRUAR 2019

NASLOV:
KONTAKT (telefon ali e-pošta):

Med vsemi prispelimi glasovnicami bomo izžrebali 3 srečneže, ki
bodo prejeli PRAKTIČNO NAGRADO.
NAJ OSEBNOST LETA 2018 bo razglašena na prireditvi Pozdrav
novemu letu, 1. 1. 2019, ob 12. uri pri Mladinskem centru Šmartno
ob Paki.

Ne sme mimo vas
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NAPOVEDNIK DOGODKOV

konec decembra, januar, februar 2019
Vsak ponedeljek
DECEMBER
od 16.00 do 20.00, MC Šmartno
ob Paki; dvorana Marof
Četrtek, 20. december,
Zumba Big Stars, Plesnood 17.00 do 22.00, Martinova
rekreacijski studio Mdance
vas
Božično druženje z
ob 18.00, MC Šmartno ob Paki; vinogradniki, Društvo
Marof – dvorana Podstrešje
vinogradnikov ŠoP in MC
Vodena vadba Šaleškega
Šmartno ob Paki
koronarnega kluba
Petek, 21. december,
ob 19.30, MC Šmartno ob Paki; od 17.00 do 22.00, Martinova
Hiša mladih – dile
vas
Taqime (tapkanje, qigong in
Božično druženje z
vodena meditacija)
vinogradniki, Društvo
vinogradnikov ŠoP in MC
ob 20.00, MC Šmartno ob Paki; Šmartno ob Paki
dvorana Marof
Zumba za odrasle, PlesnoSobota, 22. december,
rekreacijski studio Mdance
od 17.00 do 22.00, Martinova
vas
Vsak torek
Božično druženje z
ob 18.00, Marof – dvorana
vinogradniki, Društvo
Podstrešje
vinogradnikov ŠoP in MC
Joga
Šmartno ob Paki
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
- NOMOREWARS, razstava
ob koncu 1. svetovne vojne
(razstava predstavlja nekaj
zanimivih eksponatov
iz 1. svetovne vojne ter
dokumentarni film partnerjev
iz Sarajeva, Vidma in Velenja);
- Drevesni škratki v knjižnici,
razstava v izložbenem oknu
knjižnice (učenci OŠ bratov
Letonja (6–8 let) s pomočjo
mentorice Blažke Žibret;
- Čebela, razstava na temo
čebela (otroci Vrtca Velenje);
- Oskar Hudales – pisatelj in
učitelj v Šmartnem ob Paki,
stalna razstava v izložbenem
oknu knjižnice;

Ponedeljek, 24. december,
ob 24.00, cerkev sv. Martina v
Šmartnem ob Paki
slovesna polnočnica v farni
cerkvi, priprave na polnočnico s
pevci od 23:30 naprej

ob 18.00, MC Šmartno ob Paki
– dvorana Marof
Prednovoletna predstava
50 ODTENKOV ŽENSKE,
monokomedija. Vstopnice
v predprodaji na voljo v MC
Šmartno ob Paki, cena: 8 €. MC
Šmartno ob Paki
Petek, 28. december,
od 10.00 do 12.00, MC Šmartno
ob Paki – dvorana Marof
Otroško silvestrovanje z
otroško predstavo ŠKRATOLIJE,
MC Šmartno ob Paki
Nedelja, 30. december,
ob 16.30, pred brunarico TD
ŠoP v Martinovi vasi
Slovo staremu letu, Turistično
društvo ŠoP
Ponedeljek, 31. december,
ob 13.00, igrišče z umetno
travo pri OŠ bratov Letonja
Jubilejna 30. silvestrska
nogometna tekma med
ekipama Klub 81 in Mali Ajax,
Klub 81

JANUAR

Torek, 25. december,
ob 17.00 in ob 19.00, grad
Packenstein
Skrivnost božične noči, KD
Gorenje

Torek, 1. januar,
ob 12.00, prireditveni prostor
MC Šmartno ob Paki
Pozdrav novemu letu, Občina
Šmartno ob Paki in MC
Šmartno ob Paki

Sreda, 26. december,
ob 11.00, Martinova vas
Blagoslov konj na Štefanovo,
Konjerejsko društvo ŠoP

Sreda, 2. januar,
zbirno mesto v Martinovi vasi
Pohod na Smrekovec, PD
Šmartno ob Paki

ob 19.00, Kulturni dom
Šmartno ob Paki
Tradicionalni božično-novoletni
koncert MePZ Šmartno ob Paki
z gosti: Vokalna skupina Cvetke
(vstop je prost), KD Šmartno
ob Paki

Ponedeljek, 14. januar,
ob 18.00, Knjižnica Šmartno ob
Paki
Ta vesela urica, Knjižnica
Šmartno ob Paki

Torek, 15. januar,
ob 17.00, Kulturni dom Gorenje
Demenca – izziv sodobne
Četrtek, 27. december,
od 10.00 do 13.00, MC Šmartno družbe (vstop je prost), KD
Gorenje in društvo Spominčica
ob Paki – dvorana Marof
Delavnice LEGO robotike
Sobota, 19. januar,
za otroke, več informacij na
zbirno mesto v Martinovi vasi
www.mcsmartnoobpaki.si.
Nežin pohod (Zdravju naproti
Prijave na spletni strani www.
– Gora Oljka), PD Šmartno ob
maliustvarjalci.si, cena: 15 €.
Paki
MC Šmartno ob Paki
ob 15.00, zbirno mesto:
železniška postaja Šmartno ob
Paki
Izlet v pravljično Celje s
pravljičnimi vilami (znesek: 5 €/
osebo), informacije in prijava:
041 624 074, DPM Šmartno ob
Paki

Sobota, 26. januar,
ob 19.00, Kulturni dom
Šmartno ob Paki
Predstava KAJ PA LEONARDO
(Evald Flisar), premiera,
Gledališče pod Kozolcem, KD
Šmartno ob Paki
Nedelja, 27. januar,
ob 17.00, Kulturni dom
Šmartno ob Paki
Predstava KAJ PA LEONARDO
(Evald Flisar), ponovitev,
Gledališče pod Kozolcem, KD
Šmartno ob Paki

FEBRUAR
Sobota, 2. februar,
zbirno mesto v Martinovi vasi
Zimski pohod na Peco, PD
Šmartno ob Paki
Četrtek, 7. februar,
ob 19.00, Kulturni dom
Šmartno ob Paki
Proslava ob kulturnem
prazniku, KD Šmartno ob Paki
Petek, 8. februar,
ob 7.30, zbor pri športnem
igrišču v Gavcah
Tradicionalni pohod na Goro
Oljko, ŠRD Gavce - Veliki vrh
ob 10.00, zbor pred Kulturnim
domom Gorenje
Tradicionalni zimski pohod KD
Gorenje, prijave zbira Miran
Dobravc, KD Gorenje
Ponedeljek, 11. februar,
ob 18.00, Knjižnica Šmartno ob
Paki
Ta vesela urica, Knjižnica
Šmartno ob Paki
Sobota, 16. februar,
od 9.00 do 12.00, parkirišče
pred supermarketom Mercator
Kmečka tržnica, MC Šmartno
ob Paki
Ponedeljek, 18. februar,
ob 19.00, Knjižnica Šmartno ob
Paki
Zvočna kopel z gongi, Knjižnica
Šmartno ob Paki
Sobota, 23. februar,
zbirno mesto v Martinovi vasi
Zimski pohod, PD Šmartno ob
Paki

od 9.00 do 12.00, parkirišče
pred supermarketom Mercator
Kmečka tržnica, MC Šmartno
ob Paki

Napovedujemo
TEČAJ PLETENJA IN
KVAČKANJA Z NADJINO
USTVARJALNICO

Ponedeljek, 21. januar,
ob 19.00, Knjižnica Šmartno ob
Paki
Zvočna kopel z gongi, Knjižnica
Šmartno ob Paki

Vsako februarsko sredo,
od 17h do 19h.
Več informacij v MC Šmartno
ob Paki

