Glasilo občanov
Šmartnega ob Paki

NOVEMBER,
DECEMBER 2019

ISKRENE ČESTITKE OB PRAZNIKU OBČINE ŠMARTNO
OB PAKI!
PONOSNI NA USPEHE NAŠIH OBČANOV
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Ne sme mimo vas

ZADNJI DNEVI

PREDPRODAJE SMUČARSKIH
VOZOVNIC NA GOLTEH
Zagotovite si smučarske vozovnice
po ugodnih predprodajnih cenah
ali pa nas obiščite na enem izmed sejmov smučarske
opreme ter izkoristite posebne sejemske popuste.

Več informacij: www.golte.si

t: 03 839 11 00

Vsebina

Moje misli

MOJA POT
Ana Drev

okolju živiš. Seveda je odskočna deska
neka nadarjenost, ki si jo prinesel na svet,
to pa ti pomagajo gojiti in oblikovati
ljudje in okolica. Nikoli se nisem počutila
omejeno v možnostih, ki so mi jih družina,
domači kraj, šola, dajali. Nikoli nisem
čutila ovir, ki bi bile nepremagljive. In to
se mi zdi bistvo vsega, podpora nekomu,
ki stremi za nečim.

Moja športna pot se je začela tam, kjer
sem doma, v Šmartnem ob Paki. Že kot
majhna deklica sem želela povsod, na
vsak okoliški hrib, v Bezgovec, na Goro
Oljko in doma sem jokala, ko so mi
govorili, da vzpona s starejšo skupino
otrok, ki jih je v Smučarskem klubu
Velenje treniral moj oče Drago in so za
trening odšli v Bezgovec, ne bom zmogla.
Vse dokler me nekega dne niso vzeli s
sabo. In v Bezgovec sem prišla prva, saj
me je bilo tako zelo strah, da me ne bodo
nikoli več vzeli s sabo, če bom zaostala
za njimi. In moja prva zmaga je bila, da
me od takrat naprej nikoli več niso pustili
doma.
Tako se je vse skupaj začelo; z
nepopustljivo trmo, da zmorem biti kos
starejšim, da lahko dohajam starejšo
sestro. Od vseh športov pa sem bila
najbolj zagnana v smučanju, ki mi je
kasneje omogočilo, da sem prepotovala
širni svet in me osebnostno oblikovalo v
to, kar sem danes.
Če bi danes morala zavzeti stališče,
kaj pomeni biti vrhunski športnik, bi
poudarila, da je biti vrhunski športnik
predvsem privilegij. Tekmovati na najvišji
možni ravni, s podporo ljudi, včasih
celotnega naroda, je stvar, za katero
se mora sestaviti ogromno stvari, na
katere niti sam nimaš vpliva. Starejši kot
je športnik, več ima možnosti vplivati
na določene stvari, celotna pot do
izoblikovanega športnika pa je večinoma
rezultat tega, od kod izhajaš in kakšne
ljudi imaš ob sebi, skratka, v kakšnem

Četudi bistvo športa ni postati
profesionalni športnik, sem imela
priložnost to izkusiti. Pa vendar menim,
da je šport veliko več kot piljenje detajlov
in stremljenje po biti boljši, hitrejši.
Vrhunski šport je naporen, na trenutke
krut in nezdrav. Zato pa je sam šport kot
tak in ukvarjanje z njim pravo nasprotje.
Otrokom lahko ponudi, da že kmalu
stopijo na pot zdravega življenjskega
sloga ter se skozi igro naučijo ogromno
življenjskih vrednot. Šport jih motorično
vzgaja in jih druži, da držijo skupaj in se
tudi znajo postaviti zase. In vrednost
športa ne bi smela padati, sploh v času,
ko nam življenjski tempo omogoča
čedalje manj gibanja. Rekla bi, da si je
zanj potrebno vzeti čas. Kajti čas, vložen
v šport, te lahko dvigne tudi na drugih
področjih, ti zbistri misli in ponudi jasno
sliko.
Vrnila bi se v domači kraj. Ko sem stopila
na pot vrhunske športnice in se začela
udeleževati tekmovanj najvišje ravni, je
za mano vedno stal kraj. Imeti Fan Club, ki
te spremlja na tekmovanjih Svetovnega
pokala, na Svetovnih prvenstvih in
Olimpijskih igrah, je poseben privilegij, ki
se ga je težko zavedati v celoti. Rada pa
bi poudarila, kar se mi zdi bistvo vsega;
moj Fan Club me je podpiral v dobrem
in v slabem. Kadar mi ni šlo in ko sem jih
gledala, kako plapolajo njihove zastave,
ko sem stala na stopničkah Svetovnega
pokala. Verjamem, da so čutili z
mano, kadar mi je šlo, in tudi, ko sem
poškodovana odšepala iz ciljne arene.
Ko sem odstopila v 2. teku veleslalomske
tekme na Olimpijskih igrah v Pjeong
Changu in bila dobro na poti, sem vedela,
da je to bila moja zadnja priložnost za
osvojitev olimpijske kolajne. Noben
športnik se je ne bi branil. Toda v isti sapi
sem se zavedala, da mi je šport dal precej
več kot kolajno. Pa čeprav sem kot deklica
pogosto jokala, če nisem zmagala.
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OBČINSKA PRIZNANJA IN NAGRADE 2019
GRB OBČINE ŠMARTNO OB PAKI
AMD DLT ŠMARTNO OB PAKI

Ob 70 letnici za dolgoletno delo in ohranjanje tehnične
zgodovine kraja

AMD DLT Šmartno ob Paki deluje že od leta 1947. Zgodbe, ki so jih
spisali v svoji 72-letni zgodovini, so plod entuziazma, nešteto ur
prostovoljstva in marljivih prizadevanj približati tehniško kulturo
širši množici. Društvo je nastalo z željo, da bi čim več ljudem

PLAKETA OBČINE ŠMARTNO OB PAKI
MIRAN DOBRAVC
Za viden prispevek pri razvoju in delovanju občine
na različnih področjih

Miran Dobravc deluje na
različnih področjih v občini
Šmartno ob Paki. Prisoten je
pri aktivnostih na družabnem
in kulturnem področju. Je član
Kulturnega društva Gorenje,
Planinskega društva Šmartno
ob
Paki,
Prostovoljnega
gasilskega društva Paška vas
in član odbora Vaške skupnosti
Gorenje. V vseh naštetih
društvih je član upravnega
odbora in aktivno sodeluje pri
uresničitvi njihovih dejavnosti.
Pri delu planincev opravlja
tudi delo vodnika. V Kulturnem
društvu Gorenje je vseskozi
član igralske skupine, vedno je pripravljen sodelovati tudi skoraj
pri vseh aktivnostih. V Vaški skupnosti Gorenje je že več mandatov
njen predsednik. Kot predsednik zna prepoznati potrebe ljudi in
kraja. Aktivnosti, ki jih odbor vaške skupnosti izvaja pod njegovim
vodstvom, so usmerjene k razvoju kraja na različnih področjih, pa
naj gre za organizacijo dogodkov, ki krepijo socialno, kulturno in
družabno življenje v občini, izvedeni projekti za razvoj vasi pa so
pomembno vplivali na kakovost bivanja v Gorenju in širše. Vsi ga
poznamo po tem, da je človek, ki ne bo nikoli rekel »ne«, ko je treba
komu priskočiti na pomoč pri raznih delih in opravilih. Za to smo mu
neizmerno hvaležni. To je vrlina, ki je ne premore vsak.
NOVEMBER, DECEMBER 2019

približalo tehniški napredek in kulturo. S svojimi dejavnostmi v
različnih sekcijah je zagotovo ogromno prispevalo k tehniškemu
razvoju in opismenjevanju ljudi, kot eno prvih v državi pa je z
varovanjem tehniške kulturne dediščine na tem področju celo
oralo ledino. S to bogato popotnico iz preteklosti plemenitijo tako
društvo kot tudi domači kraj. Uspelo jim je obnoviti društvene
prostore, prav tako so uredili notranjost. Uspeli so odkupiti
razpadajoče barake in tako pripomogli k lepšemu izgledu
jedra Šmartnega ob Paki. Svojo bogato zgodovino so popisali v
zborniku, ki so ga izdali leta 2017 ob 70-letnici delovanja društva.
Hkrati so v društvenih prostorih letos uredili Muzej tehniške
kulture po 2. svetovni vojni, kjer so na ogled postavili eksponate
in materiale, ki še dodatno podkrepijo prej navedene trditve.
Vsako prvo soboto v juliju že 15 let organizirajo tradicionalno
srečanje ljubiteljev starodobnih vozil, ki se zadnjih 7 let imenuje
Pilihov memorial in v Šmartno privabi ogromno ljubiteljev starih
jeklenih konjičkov od blizu in daleč. Člani predstavljajo kraj na
srečanjih starodobnih vozil tako doma kot v tujini. Aktivni so tudi
v Slovenski veteranski avto-moto zvezi in so kreativen dejavnik
v Avto-moto zvezi Slovenije. Ne povezuje jih samo ljubezen do
ohranjanja tehnične kulture, ampak tudi močne prijateljske vezi.
In prav zaradi slednjih verjamemo, da bodo tudi v prihodnje vse
napore vlagali v uspešne zgodbe.

Utrip občine

POLONA BORUTA
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ŽUPANOVO PRIZNANJE

Foto: Boštjan Kozamurnik
Polona Boruta je že od rane mladosti zapisana plesni dejavnosti,
sodobnemu plesu in baletu. Kot plesalka, koreografinja in plesna
pedagoginja opravlja svoje poslanstvo v plesnih šolah v Velenju
in Celju, plesne delavnice in pilates pa je vodila tudi v Šmartnem
ob Paki, kjer je aktivna tudi v Kulturnem društvu Gorenje. Lansko
jesen je za svoje dolgoletno delo prejela najvišje državno priznanje
s področja plesa PRIZNANJE METE VIDMAR, kar jo uvršča v sam vrh
tovrstne slovenske umetnosti. Za izjemne dosežke na področju
sodobnega plesa se Poloni Boruta podeli županovo priznanje.

PODJETJE DEZZIV, D. O. O.

NOGOMETNI KAMP MARTINKO

V okviru Športnega društva Šmartno ob Paki že šest let zapovrstjo
pripravljajo v začetku šolskih počitnic Nogometni kamp
MARTINKO, ki je namenjen otrokom od 6. do 13. leta starosti.
Na ta način si društvo zagotovi potreben kader za izvajanje
svoje dejavnosti, kamp pa pomeni usmeritev mladih v koristno
preživljanje prostega časa, utrjevanje medsebojnih vezi in
zdrav način življenja. Zelo pomembna in poudarjena je socialna
nota projekta, vsakoletni zaključek pa predstavlja druženje
udeležencev, staršev, organizatorjev in pokroviteljev s poznanimi
vzorniki mladih športnikov. Kamp vsako leto pritegne skoraj
70 udeležencev iz bližnje in tudi daljne okolice. Ker je izjemno
dobro organiziran, si je v tem času izboril pomembno mesto med
tovrstnimi prireditvami, saj je prepoznan kot eden izmed najboljših
v Sloveniji. Nogometnemu kampu MARTINKO se za prispevek k
razvoju športa in prostočasnih aktivnosti mladih podeli županovo
priznanje.

ŽUPANOVO PRIZNANJE MLADIM
MOJCA ROZMAN

Ime DEZZIV je okrajšava za dvostransko enosmerno zavoro za
invalidske vozičke, direktor podjetja je Jože Stakne, ustanovljeno
pa je bilo šele marca 2018. Kruta usoda in zanimiva zgodba
družine Stakne sta po nesreči sina Nejca, ki je jeseni leta 2014
ostal priklenjen na invalidski voziček, privedli do inovacije, ki je
na svetovnem trgu do takrat ni bilo. Pripomoček, ki omogoča
invalidom samostojno gibanje tudi po stopnicah in klančinah, je
zaradi specifike in unikatnosti primeren za globalni trg in zaradi tega
potreben patentne zaščite. Vse te aktivnosti, vključno z udeležbo
na svetovnih sejmih in zagonom proizvodnje, se v podjetju hitro
in vzporedno odvijajo. Za njihovo izvedbo so pridobili tudi nekaj
evropskih sredstev. Prve proizvode je podjetje proizvedlo doma,
v prihodnosti pa načrtujejo proizvodnjo kjerkoli po svetu, seveda
glede na konkurenčnost in cenovno sprejemljivost za trg, ki mu je
iznajdba namenjena. Za prodajo svojega edinstvenega proizvoda
se trenutno dogovarjajo že v 31 državah sveta. Podjetju DEZZIV
se za izjemno inovativno idejo s svetovnim potencialom podeli
županovo priznanje.

Mojca Rozman je v šolskem
letu
2018/19
zaključila
šolanje na 1. (Kajuhovi)
gimnaziji v Celju in na
splošni maturi dosegla 31
točk in s tem naziv ZLATA
MATURANTKA. Šolanje oz.
študij nadaljuje na Pravni
fakulteti v Ljubljani. V
prostem času rada bere, se
giba v naravi, navdušena
je nad jeziki in zgodovino.
Svojo ustvarjalnost udejanja
skozi posebno japonsko
pesniško obliko, imenovano
HAIKU, za katero je bila
v okviru srednješolskega
izobraževanja dvakrat tudi nagrajena, enkrat celo za pesem v
angleškem jeziku. V okviru Kulturnega društva Šmartno ob Paki
je sodelovala pri bralnem projektu Noč knjige. Za izjemen šolski
uspeh se ji podeli županovo priznanje mladim.

NOVEMBER, DECEMBER 2019
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Pestro in družabno

AKCIJA BODI PREVIDEN

Jerneja Žagar, SPV Šmartno ob Paki
Tudi letos je v prvi polovici oktobra potekala nacionalna akcija za večjo varnost pešcev s sloganom
Bodi preViden. Aktivno smo se ji pridružili tudi člani SPV v Šmartnem ob Paki, saj se zavedamo, da
se največ nesreč z udeležbo pešcev zgodi prav v jesenskih in zimskih mesecih, ko so dnevi krajši,
vidljivost slabša, ceste pa spolzke. Hkrati vemo tudi, da lahko za lastno varnost največ naredimo sami.
Pešce smo o tej problematiki osveščali v četrtek, 3. oktobra 2019, na prehodu pred občinsko stavbo.
Delili smo odsevnike in kresničke.
Akciji so se pridružili tudi učenci 4. razredov z mentoricama Magdo Omladič Novinšek in Metko
Krevzel, ki so že tradicionalno pisali pisma, povezana s to tematiko. Najbolj izvirna pisma bodo
nagrajena, zato držimo pesti!

AMD DRUŠTVO LJUDSKE TEHNIKE VSE LETO V
VISOKIH VRTLJAJIH
E. Š. in D. A.

Kot vsako leto smo v AMD DLT tudi letos prvo julijsko soboto
organizirali Pilihov memorial. Dobro sprejeta novost je bila modna
revija, na kateri so naše manekenke predstavile kulturo oblačenja
zadnjih 70 let. Z vrhunsko žlahtno kapljico so se predstavili
člani domačega društva vinogradnikov. V sklopu memoriala
smo svečano odprli muzej, katerega vsebine smo pripravljali od
proslave 70. obletnice začetkov delovanja dalje. Pri postavitvi
so nam pomagali kustosi iz Muzeja Velenje. Muzej je po odprtju
obiskalo več sto ljudi in dobili smo zelo pozitivne povratne
informacije. Reportaži o novi muzejski ponudbi v Šmartnem ob
Paki so posneli novinarji VTV in NTRC. V septembru je bil muzej
odprt vsako nedeljo med 8. in 10. uro, sedaj pa je mogoč ogled
po dogovoru (Danilo Arčan, 031 318 644). Ena izmed osnovnih
dejavnosti društva je tehniško in prometno izobraževanje.
Tudi temu smo jeseni posvetili veliko pozornosti. Na strokovno
ekskurzijo smo se odpeljali v Prlekijo, kjer smo si ogledali muzej
starodobniškega društva Stara Gora in edini delujoči mlin na
veter pri nas. Organizirali smo tečaj za osvežitev znanja starejših
voznikov, ki se ga je udeležilo kar 35 oseb. Teoretični del so
dopolnili s tečajem varne vožnje v Centru varne vožnje AMZS na
Vranskem. Poleg tega v sodelovanju z avtošolo Relax pripravljamo
potrebno dokumentacijo, da bomo v naših prostorih znova začeli
s tečaji za voznike motornih vozil. V Centru varne vožnje smo se
udeležili 110. obletnice AMZS in s svojimi starodobnimi vozili
poželi veliko zanimanje udeležencev, v večjem številu pa smo
(prav tako na Vranskem) sodelovali na 20. obletnici zveze SVAMZ.

3. TRGATEV POTOMKE STARE TRTE V OBČINI
ŠMARTNO OB PAKI
Alojz Slemenšek, DV Šmartno ob Paki

V sredo, 9. oktobra
2019, je Društvo
vinogradnikov
v sodelovanju z
Občino Šmartno ob
Paki organiziralo 3.
trgatev
potomke
najstarejše vinske trte
na svetu z Lenta, ki
jo je občina prejela v
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Letošnjo sezono smo v začetku oktobra sklenili s tradicionalnim
kostanjevim piknikom, seveda pa nas čaka še novoletno srečanje
in še kaj se bo našlo. Visoki vrtljaji, pač!

Ogledali smo si muzej društva Stara Gora in se slikali na njegovem
dvorišču (foto: J. Ž.)

Naš osrednji prostor je bil že v osnovi učilnica; sedaj smo v njej
organizirali obnovitveni tečaj za starejše voznike (foto J. H.)
letu 2015. Ob tem dogodku se je zbralo precej obiskovalcev, ki
so z zanimanjem spremljali, kakšen pridelek je rodila vinska trta.
Trgatev sta opravila župan občine Šmartno ob Paki Janko Kopušar
in skrbnica vinske trte in predsednica Društva vinogradnikov
Mojca Praprotnik. Pridelek je bil za trto, ki je stara šele štiri leta
povprečen, saj je rodila 12 grozdov v skupni teži 3,30 kg. Ker je
količina premajhna za predelavo v vino, smo se letos odločili, da
povabimo tudi vse vinogradnike, ki imajo posajeno potomko
stare trte, da prinesejo svoj pridelek na to prireditev in da bomo
tako letos pridelali protokolarno vino za občino.
Po končanem uradnem delu smo poizkusili kakovostno vino
domačih vinogradnikov Jožeta Kovačiča in Alojza Slemenška in
razne dobrote, ki so jih pripravile članice Turističnega društva
Šmartno ob Paki. Celotno prireditev je odlično povezoval Franc
Fužir, čudovito pa so zapeli Prijatelji.

Pestro in družabno

PROTOKOLARNO VINO

Alojz Slemenšek, DV Šmartno ob Paki
Letos
smo
se
v
Društvu
vinogradnikov Šmartno ob Paki
odločili, da iz pridelka potomke
stare trte (modra kavčina), ki smo
jo zasadili v Šmartnem ob Paki
leta 2015, pridelamo protokolarno
vino, s katerim bo razpolagal župan
občine kot lastnik trte. Ker smo kaj
hitro ugotovili, da iz 3 kg grozdja,
ki je zrastlo na tej trti, ne bo kakšnega primernega pridelka, smo

IZLET Z VLAKOM V ŠENTJUR PRI CELJU

Avgust Podgoršek in Konrad Steblovnik, DU Šmartno ob Paki

V četrtek, 26. septembra 2019, smo se člani Društva upokojencev
Šmartno ob Paki odpravili na jesenski izlet z vlakom v Šentjur
pri Celju. Malo pred osmo uro zjutraj smo se zbrali na železniški
postaji v Šmartnem in se ob osmi uri odpeljali z vlakom preko
Celja v Šentjur. Prispeli smo okrog devete ure.
Na postaji sta nas sprejela podžupanja in predsednica DU Šentjur
ga. Silva Kozelj in vodja Muzeja Južne železnice g. Bučar in nam
izrekla dobrodošlico. Sledil je ogled železniškega muzeja. Vodil

UPORABA SLUŠNIH ZANK

Franc Forštner, predsednik MDGN Velenje
Vedno več se v raznorazne objekte vgrajuje slušne zanke
(indukcijske zanke), kar je zelo pohvalno in seveda zelo koristno.
Slušna zanka je elektronska naprava, ki omogoča boljše
razumevanje izgovorjenega, saj preprečuje motnje, kot so odmev,
šumenje, hreščanje in druge, ki se pojavijo v hrupnih prostorih.
To so po navadi večnamenski objekti, kot so kulturni domovi,
večnamenski prostori, knjižnice in cerkve. Na vsakem takšnem
objektu je nalepljen logotip, ki označuje, da je v objektu omenjena
naprava, marsikje so zraven tudi kratka navodila. V praksi in po
terenu opažamo, da se uporabniki soočajo z raznimi tegobami pri
uporabi teh naprav. S tem zapisom želim pomagati osebam, da
bodo težave lažje odpravile. Slušna zanka je v objektu montirana
in nastavljena na primerno jakost. Ta jakost pa seveda ni za vse
uporabnike enako učinkovito nastavljena.
Najprej mora vsak uporabnik slušnega aparata in polževega
vsadka pri svojem dobavitelju preveriti, če ima v programu
vklopljeno tudi poslušanje preko funkcije T ali MT. To preverite
tam, kjer ste dobili slušni aparat ali polžev vsadek. Prosite jih,
naj vam tudi pokažejo, kako se to vklopi in izklopi, oziroma
nastavi na vaši napravi.
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se odločili, da pozovemo vse vinogradnike, ki imajo nasajeno
potomko, da darujejo grozdje za omenjeno vino. Odziv je bil več
kot odličen, saj se je nabralo za približno 50 l mošta. Tudi sladkorna
stopnja za tovrstno grozdje je bila zadovoljiva in sicer 65 Oekslov.
Pridelavo vina smo zaupali predsednici društva Mojci Praprotnik,
ki bo opravila tudi polnitev.
Grozdje so darovali: Boštjan Kocuvan, Jože Kovačič, Ivan Zagajšek,
Vinotoč Primožič, Jože Kugler, Marija in Cvetko Strmšek, Zdravko
Ramšak, Avgust Reberšak, Franc Malus, Roman Lesjak, Mihael
Fajfar, Anže Podgoršek, Alojz Slemenšek in Franc Kačičnik.
Količina grozdja je pri posameznem vinogradniku različna,
pomemben pa je namen in zato vsem in vsakemu posebej še
enkrat hvala.
nas je g. Bučar in v dveh urah izčrpno predstavil zgodovino Južne
železnice Dunaj–Trst. Do Celja je železnica »prispela« 1846. leta.
V Franc-Jožefovem prometnem uradu smo si ogledali prikaz
bogatega arhivskega gradiva in železniških naprav od leta 1844
dalje. Občasno imajo tudi razstavo »Ujeti trenutki ob železni
cesti Gradec–Celje«. V kletnih prostorih muzeja ima društvo
vinogradnikov shranjeno promocijsko vino, s katerim nam je
postregel predsednik društva g. Malovrh.
S podžupanjo smo nadaljevali ogled mesta. Vodila nas je skozi
mesto Šentjur in predstavila razne njegove znamenitosti ter nas
pripeljala do TIC-a Šentjur, kjer nas je sprejela vodička Barbara. TIC
Šentjur predstavlja obiskovalcem znamenitosti mesta: kulturno
dediščino, naravno dediščino in sakralne objekte. Predstavljajo
jih na svoji spletni strani. Barbara nas je najprej vodila v hišo
skladateljev Ipavcev, kjer je predstavila dela Benjamina, Gustava
in Josipa Ipavca. Po ogledu hiše Ipavcev nas je vodila še k muzejski
zbirki Rifnik in njegovi zakladi, v kateri so izkopanine z bližnjega
hriba Rifnika. Prve sledi človekovega bivanja na tem kraju so iz
konca mlajše kamene dobe! Kraj je bil naseljen tudi v bronasti
dobi, starejši železni dobi in Antiki.
Po ogledu mesta in muzejev smo se odpravili v gostišče Bohorč
na kosilo. Z železniške postaje Šentjur smo se ob 16. uri preko
Celja vrnili domov, kamor smo ob 17.30 uri prispeli polni prijetnih
vtisov. Izlet je bil zanimiv in družaben, videli pa smo tudi veliko.
Žal nas je v Šentjur potovalo samo 16 članov DU Šmartno ob Paki.
Za prijeten izlet se moramo zahvaliti organizatorju g. Knezu in
vsem, ki so nas gostoljubno sprejeli v Šentjurju.
To pomeni prvi korak, da je potem poslušanje v
teh objektih sploh možno in učinkovito.
Ko je ta funkcija na slušnem aparatu ali
polževem vsadku vklopljena s strani
ponudnika, to na svoji napravi vklopi še
uporabnik, ko želi v nekem objektu poslušati
preko slušne zanke.
Znak T je kratica za tuljavo, ki je v vsakem slušnem aparatu ali
polževem vsadku. Poslušanje preko te funkcije je zelo čisto in
slišite govornika preko mikrofona, ne sliši pa se hrup okolice, kar je
zelo dobro, saj vemo, da je hrup okolice zelo moteč pri poslušanju.
Ob vklopljeni funkciji T ne boste slišali zvokov okolice, vendar tudi
ne pogovora, zato obstaja tudi funkcija MT, ki pomeni, da slišite
tako preko slušne zanke kakor tudi zvoke iz okolice. Po končanem
poslušanju preko funkcija T ali MT slušni aparat ali polžev vsadek
nastavite nazaj na normalno poslušanje, kot ste poslušali prej.
Vsak posameznik si lahko izbere način poslušanja, ki mu ustreza.
Upam in želim, da bo marsikdo bolje in brez večjih težav lahko
uporabljal te pomembne pridobitve.
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… O POTEPANJU PO AMERIŠKEM DIVJEM
ZAHODU, 2018 ...
Peter Podgoršek, Ferek

Potopis, ki je pred vami,
je zbirka sprotnih zapisov,
ko sem dnevne vtise zbiral
po zaključku vsakega dne.
Nastajali so torej tam, tisti hip
in niso zapisani po spominu.
Pisal sem na telefon, zato
kljub pregledu verjetno še
vedno manjka kakšna kljukica
na č, š, ž ter kakšna vejica in
še kaj. Tudi »slengizmi« in
»bajkerjem« domači izrazi
so ostali. Z lektoriranjem si
nisem delal stroškov – hvala
za razumevanje!
Vse, ki ga boste brali, pa vabim
tudi na eno od potopisnih predavanj, saj slednja na veliko bolj
pristen način zaokrožijo in orišejo veličino naše zgodbe.
Želim vam prijetno branje!
Da ne pozabim … Hvala najdražjim ... Ker smo spet lahko šli. Ni bilo
prvič, niti ne zadnjič. V glavah se že poraja nova avantura. Za takšne
podvige pa se rabi vaša podpora, spodbuda in potrpežljivost. Radi
vas imamo!
1. dan Pred »wild« štartom
Hvala Sreču in Toniju za nočno vožnjo do Trsta. Sledil je 45-minutni
let do Münchna, za Romčija prvič, Ivan, Damjan, Dejko, Ferek, Robi
in Aleš pa že stari potovalni
mački. V Münchnu je
5-urno čakanje kar malo
dolgočasno, a nekako
polno pričakovanja, saj
nas za nadaljnji let čaka
največje potniško letalo
Airbus A380.
Udobno, ni kaj. Lufthansa nudi tudi bogato brezplačno postrežbo.
Vse vrste alkoholnih in brezalkoholnih pijač, 2 topla obroka, po želji
vmesni prigrizki, veliko spanja in bogat multimedijski program. 12
ur je prav prijetno minilo. V LA pa carinske formalnosti, transfer
do bližnjega hotela in večerni sprehod z ogledom rezerviranih
motorjev in večerjo v tipični kalifornijski beznici. Lahko noč,
oziroma dobro jutro, Slovenija.
2. dan Avantura se začenja
Prva fura in 300 km je za nami. Časovni pas nas je malo zdelal. Ob
21:00 smo bili v posteljah, ob 4:00 pa že vsi pokonci. Bližnjo trgovino
obiščemo že ob 6:00 zjutraj in nabavimo robe za konkreten zajtrk.
Sledi 2,7 milje dolg sprehod do Hertz Rent a Car, kjer Mazdo 3 za
15 dni “rezerviramo” za 1350 $. Potem z avtom do hotela in v dveh
rundah z vso prtljago do Biker West-a in naših Goldwingov. Mike
nam za 4 motorje vnaprej “pobere” 6100 $ v gotovini. Zdaj pa gasa.
Po južni avtocesti, ob pacifiški obali, nas na 4- in večpasovnici
iz LA-ja, spremlja gost promet. Po cca. 100 km jo zapustimo in
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zavijemo v hribe proti jezeru Elsinore. Nadaljujemo proti San
Bernardino National Forest, po razgledni HW 74. Potujemo
izključno po motorističnih cestah, ki nam jih je predlagal Mike.
Po 18h parkiramo pred motelom v Palm Springsu. 39 °C kaže
termometer in bazen je več kot dobrodošel. Sobe pa tudi – 121 $
za vse, z zajtrkom. Kratek sprehod končamo na večerji v Pizza Hot.
Danes pa bo spanje ... in prebrodenje časovne razlike. Zanimivost,
ki se ponavlja iz LA-ja: že
zgodaj zvečer dejansko
ni na ulicah nikogar. Pa
nimamo občutka, da bi bilo
karkoli nevarno. Morda
se le poskrijejo, ko slišijo
Pakenštajne
razsajati.
Lahko noč, oziroma dobro
jutro, Slovenija.
3. dan Josuha Tree
V Palm Springsu je vroče že na vse zgodaj. Ne moremo verjeti, da
je v ceni vključen precej obilen, pretežno sladek zajtrk. Ko nalijemo
še bencin, odpeljemo proti Indigu, od koder zavijemo v hribe proti
narodnemu parku Josuha tree. Vse skupaj je v bistvu puščava – na
različne načine, ki jo znajo fajn zaračunati.
Ko se spustimo proti 29 Palms, temperatura preseže 42 °C. V suhi
vročini nadaljujemo preko puščave proti Aboyu, kjer zapeljemo
na znamenito Route 66 in si privoščimo daljši postanek z nakupi
spominkov pri Royu. Ker je del 66 proti Laughlinu zaradi obnove
zaprt, naredimo obvoz po Interstate Highway in v “Vegas v malem”
pripeljemo iz zahodne smeri. Manjše mestece je zraslo ob Route
66 predvsem po zaslugi iger na srečo. Avtocesta pa je že zdavnaj
tovrsten primat podelila 100 km oddaljenemu Las Vegasu.
Namestimo se v večjem hotelu z velikim casinojem v obliki parnika
na Coloradu. Cel dan na motorjih pri krepko čez 40 °C, vse to nas
direkt prisili, da šele po treh pirih (po zasoljenih 5 $), začnemo
normalno funkcionirati. Cena namestitve je seveda ugodna – cca
110 $ za vseh 7, ker računajo, da
bomo vsaj 10-krat toliko pustili
še na avtomatih. Sledi bogata
ameriška večerja (preobilni
burgerji, piščanec, rakci ...). Je
pa res, da se ponovno najbolj
veselimo postelje, kljub bogati
country zabavi na terasi.
4. dan V znamenju Route 66
To cesto je treba vedno znova iskati, ker je na mnogih odsekih
preplastena v drugi pas avtoceste, kjer pa obstaja v originalnem
stanju, je pa kar precej zdelana. S pomočjo navigacije in zemljevida
potem nastane nekakšen cik-cak Divjega zahoda.
Ob 7:00 smo že na poti od Laughlina, kjer prečkamo Kolorado, proti
Oatmanu, na robu puščave Mojave. V hribih opustelih zlatokopov
imajo pred tabo na cesti prednost osli, podobno kot v Skandinaviji
severni jeleni. Te živali so nekoč uporabljali za vleko huntov iz
rudnikov, kasneje pa jih ni pobila puščava, ampak so svoj dom
našli v naravi. Med Oatmanom, Kingmanom, Peach Springsom in
Selingmanom je danes eden izmed najdaljših odsekov znamenite
66, ki vodi skozi indijanski rezervat plemena Hualapai.
Večkrat se ustavimo za slikanje in nakup spominkov. Na železniških
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tirih nam družbo delajo neskončne kompozicije s po 4 in 5
lokomotivami. Teren se skozi Arizono vseskozi dviga, puščava pa
spreminja v stepo z borovimi zaplatami gozda. Temperatura s 40
na 20 °C pade v 200 km.
V Williamsu, na R66, za 256 $ z zajtrkom rezerviramo prenočišče.
Sobota je in vse je polno. Poleg tega edini dan v letu, ko se
vstopnine v nacionalne parke ne zaračunavajo, zato se odpeljemo
do 90 km oddaljenega Grand Canyona. Pet si nas za dobrih 1000 $
privošči polurni ogled s helikopterjem. Drago? Morda, a vračali se
sem najbrž ne bomo. Ob 17:00 so zaradi zahodnega sonca razgledi
veličastni. Pa še helikopterski let je za vsakega prvič. Po pristanku
se do roba kanjona še zapeljemo. Globel opazujemo ob sončnem
zahodu. Čarobno ... Ko se sonce skrije, temperatura hitro pade, saj
smo na cca 1900 m n. m. V temi in mrazu se vrnemo v Williams.
Večerjo si privoščimo v mehiški restavraciji, kjer alkohola sicer ne
točijo, porcije so pa gromozanske.
106 $ plačamo, pa ne vem, če je
kdo od nas sedmih vse pojedel.
Nočni lajf nas ponovno ne
zamika. Se šparamo za Las Vegas.
Vsak na postelji ureja spomine,
izbira slike in obdeluje fejsbuk.
Jutri nas čakajo Indijanci in
Dolina spomenikov.
5. dan
Cesta, Indijanci in neskončne planjave
Jutro v Williamsu je hladno, okoli 9 °C, saj smo na cca 1500 m.
Natankamo in po AC R66 proti Flagstafu. Tu se od slavne ceste
poslovimo in obrnemo na sever, proti Kajenti in Dolini spomenikov.
Prvi postanek opravimo šele po 120 miljah, pri Indijanki, ki ob
cesti na žaru peče goveja rebra. Čudovita malica! Nadaljujemo v
osrčje rezervata plemena Navajo, kjer si pri spomeniku ogledamo
muzej. Pot nadaljujemo mimo Kajente v zvezno državo Utah. Kljub
želji po pivu, temperature so blizu 30 °C, se zadovoljimo z vodo;
alkohol je namreč v indijanskih rezervatih prepovedan in ga ni
možno kupiti nikjer.
Spustimo se v Dolino spomenikov, kjer se nam odpre pogled na
tisti najbolj značilni, ameriški, Divji zahod. Veličastno! Čudovite
ceste, razgledi na rdeče skalne gmote, ki se iz doline dvigajo v
nebo, Indijanci pa ob cesti prodajajo spominke. Razgledi in cesta
nas preprosto prevzamejo. Policijskih kontrol, sploh kar se tiče
hitrosti, še nismo srečali, zato vozimo čisto “po evropsko” – nad
70 milj na uro gre povsod, marsikje preko 90! Številke pač, kot če
bi bili kilometri. Ker je promet redek, si privoščimo tudi kar nekaj
“neumnih vragolij”.
V
zaspanem
Mexican
Hat-u po več kot 300 km
zapustimo rezervat in čas
je za daljši postanek ob
pivu. V dveh gostilnah
nam ga preprosto pred
17:00 nočejo postreči, zato
se zadovoljimo s tistim iz
trgovine.
V Blandingu imamo rezervirano prenočišče, ker pa imamo še čas,
Dejko pametno odloči, da ne gremo direktno po magistralki, ampak
naredimo dodaten krog, ki vodi po zaviti makadamski cesti, preko
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več 100 m visokega skalnega previsa. Čudovita odločitev. Razgled,
ki se nam z vrha odpre, sega daleč nazaj na obrise “spomenikov”
tam v daljavi. Tudi cesta nam na vrhu spet ponudi prekrasen asfalt
in po 40 miljah se iz nasprotne smeri pripeljemo do prenočišča
v Blandingu. Za vseh sedem z zajtrkom 121 $. Receptorka nas
prijazno opozori, da je danes nedelja in da bližnja gostilna obratuje
le do 20:00. Polna je gostov, a postreženi smo hitro, kvalitetno in
ameriško obilno – za 174 $. Kljub razmeroma nobel restavraciji, pa
tudi tu ne točijo nobenega alkohola. Piva ne dobimo kasneje niti
na bencinski niti v trgovini, kjer nam le prijazno razložijo, da je tak
pač lokalni – mestni odlok, ki so ga prebivalci te skupnost sprejeli.
No, temu bi jaz rekel prava lokalna samouprava! Dva ‘naša’ najbolj
žejna se na to prav požvižgata in se z avtom odpeljeta po žlahtno
pijačo v 20 milj oddaljeno “bližnje” mesto.
Ponovno smo ob 22:00 že v postelji, prečkali smo tudi časovni pas
in smo “za Slovenijo” le 8 ur. To je tudi naša najbolj vzhodna točka
na poti. Jutri obrnemo v čisto divjino proti Zionu in Bryce kanjonu.
In da še enkrat povzamem – današnjih razgledov in cest ne
morem primerjati z ničemer, pa sem ogromno prevozil. Preprosto
veličastno in nepozabno in vredno vsakega cekina.
6. dan Divjina, najboljša cesta in Bryce
Ne bom pisal na dolgo, saj slike povedo veliko več. Resnično smo
bili na vseh 400 km priča nepozabnim razgledom, ob izjemno hitri
in ravno prav zaviti cesti, od starta v Blendingu, mimo Escalanta, do
prenočišča v Cedar cityju. Izmenjuje se vožnja po suhih in vročih
kanjonih, s prečkanji visokih, gozdnatih planot Skalnega gorovja z
vsemi znanilci jeseni, kjer prevladujejo bori, smreke in breze. Na teh
odsekih je ogromno divjadi, ki tik ob cesti brez bojazni nemo strmi
vate. No, vsa tista povožena
pa opozarja na skrajno
previdnost. Razgibanost poti
potrjuje dejstvo, da se večkrat
spustimo na puščavskih 1000
m in dvignemo v gorski hlad
tudi na 2900 m n. m.
Prvi postanek napravimo ob prečkanju reke Kolorado, na mestu
kjer se razliva v jezero Powell, pred vstopom v Grand canyon. O
jezeru zaradi sušnega obdobja pa te dni ni sledu. 100 km kasneje
se razgibamo na krajšem planinskem pohodu do slikovitega
naravnega mostu. Pivo pavza sledi v mestecu Escalante, po
katerem je območje dobilo ime Escalante Wilderness – Divjina
Escalanteja. Sledi ogled Bryce kanjona, za katerega so značilne
zaobljene kamnite tvorbe, ki v čudovitih rdečih barvah spominjajo
na invazijo jeznih šahovskih figur. Brez zadržka pa lahko zapišem,
da smo atrakcija tudi mi, saj zaradi lajbičev vsi vedo ali mislijo, da
vedo, od kod prihajamo. Deležni smo čestitk o lepoti in čistosti
naše dežele. Nekateri so obiskali Bled, ribarili v Bohinju, navdušila
jih je Lipica ... Vprašajo pa tudi, če bomo obiskali gospo Trump. No,
večina jih o tem, kje oziroma kaj je Slovenija, vseeno nima pojma.
Večerjo si privoščimo v lokalnem BBQ-ju, ki se kiti s priznanji in
priporočili 5-krat najboljšega v državi, nenazadnje pa za ceno
slabih 100 $ ne ponudi absolutno nič izjemnega, do reber tiste
Indijanke ob cesti mu pa še precej manjka.
Spet bomo spili še kako pivo ob obujanju spominov in zgodaj
legli. Jutri čez visoke in hladne hribe proti Zionu in na vroč 24-urni
Jackpot oddih v Las Vegas.
Se nadaljuje….
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ZAKLJUČEK POLETJA, KOT GA V ŠMARTNEM
ŠE NI BILO!

V Mladinskem centru smo konec avgusta pričeli s težko pričakovano
serijo atraktivnih dogodkov, ki slišijo na ime Poznopoletni festival.
Amadeja Koren
Na vroč, takrat resnično poletni dan, se je prizorišče pri Mladinskem
centru Šmartno ob Paki prvič zatreslo ob nastopu plesne skupine
Studia M-Dance. Simpatične plesalke so z odločnimi plesnimi
koraki v slogu hip-hopa spravile na noge vse do tedaj zbrane
obiskovalce in požele mogočen aplavz. Sledil je uvodni pozdrav
direktorice MC Šmartno ob Paki Mirjam Povh in hkrati najava
odličnih mladih pevk Kreativne šole glasbe eNota, ki so prijetno
pobožale naša ušesa. Veseli smo, da se je letos ponovno odvila
tudi modna revija, na kateri je svoje unikatne kreacije predstavila
oblikovalka Renata Meh - Grushka Design. Med »akcijo« na odru
je ves čas potekalo tudi zanimivo dogajanje pod kozolcem. Na
tradicionalno roštiljado se je prijavilo kar pet ekip, ki so pripravile
res fascinantne in okusne prigrizke, med katerimi ne bomo
pozabili Packenburgerja in tornado krompirčka (MK Packenstein),
nachosev in gamberic (Gledališče Velenje), sardelic, skuše in
lignjev (ŠRD Gavce), zeliščne kave in palačink (TD Šmartno ob
Paki) ter pečene koruze in čapat (DT Rod Hudi potok). Ob otvoritvi
festivala se je simbolno odprla tudi »šmarška plaža«, na kateri
so se lahko mali
in veliki otroci
namočili
v
bazenih in se
poškropili
z
vodnimi baloni.
Za
animacijo
in zabavne igre
so
poskrbele
članice Društva
prijateljev
mladine,
za
male ljubitelje
Foto: Martina Hrastnik
pustolovščin
pa so taborniki
rodu Hudi potok postavili lokostrelski kotiček. Za vrhunec
dogajanja je poskrbela priljubljena skupina KINGSTON z znanimi
hiti, kot so Cela ulica nori, Hotel Modro nebo, Ko sije luna na obalo,
Danes je moj dan in trenutno najbolj aktualna Mi delamo galamo,
ob katerih je poznih nočnih ur norelo staro in mlado.
Festivalsko dogajanje smo nato prestavili v klubski ambient v
Kulturnem domu Šmartno ob Paki, ko sta se na odru predstavila
Zala Kralj in Gašper
Šantl (zalagasper).
Mlada
glasbena
ustvarjalca,
ki
sta nas s pesmijo
Sebi
zastopala
na
letošnjem
izboru za Pesem
Evrovizije, sta nas
z zasanjanimi ritmi
elektronskega popa
kar malo začarala.
Zala in Gašper, ki s
simpatično nerodnostjo na odru delujeta pristno in prisrčno, sta
se pri nas dobro počutila in sta po koncertu kratko poklepetala
z obiskovalci. Pred njima so na oder stopili tudi zelo nadarjeni
glasbeniki iz našega kraja: Neli Voglar z Gašperjem ter duet
Urban & Katarina. Ti so dokazali, da kljub mladosti negujejo
iskreno ljubezen do glasbe in njene intimne interpretacije
ter navdušili občinstvo. Njihov repertoar je obsegal priredbe
nekaterih uspešnic, predstavili pa so tudi vsak svojo avtorsko
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skladbo in želijo predvsem k izvajanju lastne glasbe stremeti tudi
v prihodnje.
V petek, 13. septembra, smo v »klubu« Kulturnega doma gostili
še izvrstno glasbeno skupino, ki se je iz dnevne sobe preselila
na odre, skupino Pliš. Kot v dnevni sobi pa smo se počutili tudi
poslušalci, saj nas je izjemen, mehak glas pevke Aleksandre Ilijevski
prijetno sprostil in nam pobožal srce. Družbo na odru so ji delali še
kitarist Marko Gregorič, ki poprime tudi za kontrabas, trobentač
in klaviaturist Tomaž Gajšt in beatboxer Murat. Njihove pesmi v
slogu melodičnega popa so izžarevale kombinacijo duhovitosti,
lahkotnosti in iskrenosti. Najbolje jih poznamo po skladbi Metulji,
ki so jo tokrat prihranili za konec, k odlični izvedbi pa so pripomogli
številni navdušeni glasovi iz dvorane.
Festival smo nadaljevali z glasbeno-plesno zabavo v slogu
ameriškega Divjega zahoda – čisto pravo kavbojsko veselico!
Za glasbene ritme so poskrbeli člani benda Mali oglasi z
izvedbo svojih avtorskih skladb in s priredbami svetovno znanih
uspešnic. Njihova glasba združuje country in irske zvoke ter
folk rock, z ženskim in moškim vokalom pa se prepletajo tako
klasični kot tudi tradicionalni instrumenti. Njihove melodije
so šle v uho in poslušalce so hitro zasrbele pete. Skupino je
spremljala skupina navdušenih plesalcev, ki se z največjim
veseljem udeležujejo tovrstnih dogodkov, da se lahko takrat
dobro razživijo in preplešejo večer ali noč. Obiskovalci so se
zlahka vživeli v vzdušje zabav v zavetju ameriških senikov, saj
glasba ni bila edina, ki nam je pričarala pristno »Wild West sceno«.
V Šmartno smo namreč pripeljali bika! Sicer ne živega, je bila pa
njegova poskočna mehanska različica dober približek. Rodeo
je bil zanimiv tako za otroke kot tudi malce večje »otroke«,
medtem pa so drugi obiskovalci na stojnici med bogato ponudbo
izbirali med kavbojskimi klobuki, pasovi, zaponkami, srajcami
in še čim. Za hrano so več kot odlično poskrbeli naši »Packi« oz.
člani motokluba Packenstein, ki so se lani potepali po tistem
pravem Divjem zahodu in res ne vemo, kdo bi bil bolj primeren
za pripravo okusnih kavbojskih prigrizkov. Najbolj pogumni so
izkoristili tudi foto kotiček in samo vprašanje časa je, kdaj se bodo
na oglasnih tablah v kraju znašle njihove fotografijo z ikoničnim
napisom »wanted«. Kljub izjemno hladnemu poznopoletnemu
(morda celo bolje rečeno zgodnjezimskemu) večeru smo precej
trdoživo priplesali do konca veselice. Na tem mestu apeliramo
na sokrajane, da si do prihodnjega leta le zavrtijo kakšno country
skladbo, poiščejo kavbojski klobuk in se nam naslednjič pridružijo
pod odrom v privlačnem »country line« plesu.
V nedeljo, 22. septembra 2019, smo živahno glasbeno dogajanje
festivala dopolnili tudi z gledališko predstavo Divjad, ki so jo na
odru Kulturnega doma Šmartno ob Paki odigrali člani Gledališča
Velenje. V drami mladega slovenskega avtorja Nejca Gazvode se
skupina mladih prijateljev zbere v gorski koči daleč od vseh, da bi
počastila spomin na prijatelja Blaža, ki je umrl v prometni nesreči.
Če je kdo od
gledalcev
pričakoval, da
bo
preživel
s p r o š č e n
nedeljski večer
ob
lahkotni
gledališki
predstavi, kot
se rado zgodi
pri
nastopih
ljubiteljskih
gledališč, se je
pošteno uštel. Foto: Andrej Kronovšek
Mlada
ekipa
igralcev je z odlično ter dodelano igro, ki temelji na odnosih med
liki, gledalcem košček za koščkom razkrivala resnico zgodbe. Vse
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do udarnega konca, ki nas je za nekaj časa prikoval na sedeže in
nam dal misliti še preostanek večera. Res prava divjad in divja igra!
Vsi zbrani smo igralski ekipi na koncu namenili glasen aplavz.
Tradicionalno se je festival končal z odbitim rock koncertom dveh
mladih skupin, ki je pod šotor ob Mladinskem centru Šmartno
ob Paki pripeljal navdušence od blizu in daleč. Koncert smo
pripravili v sodelovanju s člani Kluba študentov šmarške fare,

DIŠI PO JESENI?
(Maša Urleb, 9. b)

Zeleno prekriva rdeče,
rumeno, oranžno,
čaroben čopič
vse naokoli pleska.
Diši po jeseni?
Megla sonce prekrije,
dež se prikaže,
veter zapiha,
mraz se oklepa.

nastopili pa so Koala Voice in Le Serpentine. Slednji so z avtorsko
glasbo, podkrepljeno z močnim ženskim vokalom in melodično,
ušesu zelo naklonjeno obliko, odlično razgreli obiskovalce. Dobra
energija se je tako preko prvih kitarskih »rifov« izpod rok »Koal«, ki
so pripravile zasvojljiv in divji odrski nastop, le še stopnjevala in ni
pojenjala niti po drugem bisu, ki so ga obiskovalci – do takrat že
opremljeni z majicami in kapami obeh skupin – zahtevali za konec.

V daljavi šumenje,
veter se poigrava
in barvasto listje
po naravi preletava.

V naravi pa pridni
ježki, veverice,
medvedki hitijo,
za zimo si hrano lovijo.

Diši po jeseni?

Diši po jeseni?

Jabolka, hruške,
grozdje dišijo,
ko jih v naravi
za ozimnico lovimo.

Lastovke se
v tople kraje
odpravljajo,
kjer sonce megle ne pozna.

Diši po jeseni?

Diši po jeseni?

Diši po jeseni?

Katarina Čokl, OŠ bratov Letonja Šmartno ob Paki
S pesmico naše devetošolke se ponovno javljamo in vas
pozdravljamo z naše sončne osnovne šole, kjer je že od 2.
septembra, ko je vanjo zakorakalo 221 učencev, ponovno zelo
pestro, kot je pestra in pisana jesen.
Kaj vse se je zgodilo poleg pouka, se dogaja in se še bo, lahko
preverite na naši prenovljeni šolski spletni strani (https://osbl.
splet.arnes.si/), saj že zdaj, po slabih dveh mesecih, samo en ŠOP
ne bi bil dovolj za vse novičke. Pa vendar bi želeli izpostaviti le
nekaj drobcev vsega.
Letošnja novost je t. i. Pešbus, ki je s svojo »vožnjo« pričel drugi
teden v mesecu septembru, sedaj pa »vozi« vsak ponedeljek
zjutraj. Gre za projekt, s katerim želimo doseči, da bi čim več
učencev hodilo peš v šolo, kjer so varne poti, in rečemo lahko, da
je ta ideja resnično naletela na zelo velik odziv, zaradi česar smo še
posebej veseli.
Za učenci od 1. do 9. razreda je tudi 1. športni dan. Skupaj z vodniki
Planinskega društva Šmartno ob Paki so se podali na pohod po
različnih smereh znane Martinove poti, pri čemer so opazovali
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Vsepovsod diši
po jeseni.
Zjutraj, opoldan,
zvečer, ponoči …

naravo, poglabljali teoretična in praktična znanja o varnem
pohodništvu ter se navajali na športno preživljanje prostega časa
v naravi.
V soboto, 5. 10. 2019, se je v Martinovi vasi odvil tradicionalni Bučni
pozdrav jeseni. Na tej prireditvi, ki jo organizira Turistično društvo
Šmartno ob Paki, vsako leto sodelujejo tudi učenci razredne
stopnje naše šole z mentoricami, predstavili pa so se s prekrasnimi
jesenskimi izdelki.
Ob tednu otroka so učenci po šolskem radiu pripravili krajši
priložnostni program ob dnevu učiteljev (letošnje geslo ob
5. oktobru – svetovnem dnevu učiteljev – je »Za več mladih
učiteljic in učiteljev – za prihodnost poklica!«) in tednu otroka,
ki je bil namenjen otrokovim pravicam. Naši učenke in učenci so
izpostavili, da si želijo primernih odnosov, delovnega vzdušja v
šoli, varnosti, razumevanja, prijateljstva in spoštovanja njihovih
pravic. Vsem zaposlenim v šoli in vrtcu so se zahvalili za dobro
počutje, gospodu ravnatelju pa za sladko presenečenje, ki jim ga v
tednu otroka podeli vsako leto.
S tem pa se tokrat od vas, spoštovani bralci ŠOP-a, poslavljamo in
vam želimo vse dobro, hkrati pa vas vabimo, da tudi letos obiščete
naš tradicionalni dobrodelni Miklavžev sejem, ki bo v petek, 29.
novembra 2019, pri Hiši mladih.

TEDEN OTROKA IN MENJALNICA IGRAČ

Pravica pravic je pravica živeti, biti otrok, za srečo rojen, tata in mamo ob sebi imeti in jima padati veselo v objem. (T. Pavček)
Andreja Krajnc, DPM Šmartno ob Paki
Letošnji teden otroka je minil v znamenju otrokovih pravic in hkrati ozaveščanja odraslih o njih. Ena izmed
mnogih pravic otrok je tudi pravica do igre – na travniku, igrišču, pred hišo ali blokom, v sobi …
Društvo prijateljev mladine Šmartno ob Paki in JZ Mladinski center Šmartno ob Paki vsako leto otrokom ob
njihovem tednu omogočimo, da zamenjajo svoje igrače z igračami drugih otrok. Tako so imeli v soboto, 12.
oktobra 2019, med 10. in 12. uro možnost, da so si v Marofu nagledali in izbrali igračo, kakšno sestavljanko ali
družabno igro za vso družino, ki so jo odnesli domov. Za najmlajše so igrače izbirali starejši bratje in sestre. Po
»napornem« (i)zbiranju igrač ob pestri in bogati ponudbi pa so se okrepčali s piškoti in sokom.
Kot vsako leto smo tudi letos zbrali veliko plišastih igrač, družabnih iger, tudi kakšen gugalni konjiček se je
našel – skupaj več kot petdeset. Nekaj od teh bomo podarili Medobčinski zvezi prijateljev mladine Velenje ter
zdravstvenim ustanovam.
NOVEMBER, DECEMBER 2019
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PEŠBUS NAVDUŠIL ŠMARČANE
Jerneja Žagar, vodja projekta

Pešbus je projekt, pri katerem se učenci v organiziranih skupinah
po domišljeno začrtanih poteh in po stalnem urniku v šolo
odpravijo peš. Učence na poti v šolo spremlja odrasla oseba, ki

ZAČETEK NOVEGA TABORNIŠKEGA LETA
Urša Irman

V mesecu septembru je šolske hodnike ponovno preplavilo
razigrano, navihano in veselo vzdušje. Številni šolarji so se vrnili
med šolske klopi in v prvih jesenskih dneh pridobili dragocena
znanja. Seveda pa je bil pisan september kot nalašč tudi za pričetek
novega taborniškega leta, ki smo ga po odličnem taborjenju v
Ribnem že nestrpno pričakovali. Prvim taborniškim uricam je že
čez teden dni sledil taborniški dan. Sončno oktobrsko soboto
smo v jutranjih urah začeli s krajšo orientacijo do bližnje jase,
kjer so ves dan potekale razgibane aktivnosti. Kot se za tabornike
spodobi, smo preizkusili tudi svoje znanje bivanja v naravi in
pridno nabrali drva ter z nekaj vodniške pomoči skuhali odlično
kosilo. V poznopopoldanskih urah smo za las ušli nevihti in se

nosi odsevni brezrokavnik, tako ga učenci tudi lažje prepoznajo.
Vsak pešbusar dobi vozovnico in žig za vsak dan, ko pride v šolo
peš.
Na Osnovni šoli bratov Letonja Šmartno ob Paki smo Pešbus
organizirali v tednu od 9. do 13.
septembra, projekt pa se od takrat nadaljuje vsak ponedeljek.
Prvi »vožnji« Pešbusa se je priključilo kar 38 učencev naše šole.
Kot se za potnike na avtobusu spodobi, sta ravnatelj g. Bojan
Juras in župan občine Šmartno ob Paki g. Janko Kopušar najprej
razdelila vozovnice, nato pa smo se skupaj odpravili proti šoli.
Pot je potekala v prijetnem vzdušju, seveda pa nismo pozabili
upoštevati prometnih pravil.
Ker je Pešbus v prvem tednu naletel na resnično fantastičen odziv,
vsak dan se je v šolo peš odpravilo več kot 30 učencev, smo
projekt izvedli tudi v tednu od 16. do 20. septembra, nato pa le
ob ponedeljkih. Zavedamo se, da nam to nikakor ne bi uspelo
brez močne podpore staršev, šole, Občine in vseh, ki spodbujate
učence k bolj zdravemu načinu življenja.
po dnevu, preživetem v naravi,
precej izmučeni vrnili domov.
Že naslednji vikend se je
skupina naših vodnikov v Celju
udeležila tekmovanja Grof,
kjer so kot del osebja skrbeli
za nemoten potek dogodka
in tekmovanje izkoristili kot
odlično priložnost za sproščeno
druženje ter sklepanje novih
prijateljstev.
Številne taborniške akcije se bodo odvijale tudi v naslednjih
tednih in mesecih, seveda pa taborništvo ostaja odprto tudi
za starejše netabornike v okviru programa ORLI, kamor so s
pričetkom taborniškega leta vabljeni tudi novi člani.

Med ljudmi

IZJEMEN USPEH ALEŠA POVŠETA NA
SLOVITEM DIRKALIŠČU FORMULE 1 V SOČIJU
Na 5. mednarodnem tekmovanju s športnimi vozički za invalide
Rezept-Sport Wheelchair Halfmarathon, ki je potekalo na dirkališču
Formule 1 na avtodromu v Sočiju v Rusiji, sta nastopila tudi dva
Slovenca, ki sta v svojih kategorijah dosegla izjemen uspeh.
Aleš Povše je v kategoriji T33/T34/T52 zasedel 3. mesto in s tem
postal prvi in edini tujec, ki je prejel pokal v vseh petih letih tega
prestižnega tekmovanja. Aleša v Rusiji poznajo kot izjemnega
potapljača. V Soči je odpotoval zgolj z željo, da 21 kilometrov
odvozi v odmerjenem času 90 minut. To mu je uspelo več kot
odlično, saj je s časom 1:25:09.0 v svoji kategoriji kot rečeno
dosegel izjemno 3. mesto.
Tekmoval je tudi Janez Hudej, štirikratni udeleženec paraolimpijskih
iger in evropski prvak v atletiki, ki je po dvajsetih letih ponovno
sedel v formulo in pri svojih 57 letih v absolutni kategoriji dosegel
odlično 12. mesto.
Rezept-Sport pol maraton je tekma, ki ji v svetu tekmovanja
v formulah za invalide ni para. Tekma poteka na slovitem
avtodromu v olimpijskem parku Soči ob Črnem morju samo dva
tedna po dirki Svetovnega prvenstva v Formuli 1, Veliki nagradi
Rusije. Tekmovanje je rezervirano večinoma za 33 profesionalnih
in perspektivnih ruskih atletov, med katerimi je le peščica
povabljenih športnikov invalidov iz drugih držav, tokrat iz Francije,
Italije, Armenije, Kazahstana in Slovenije. Tekmovalci morajo 21
NOVEMBER, DECEMBER 2019

kilometrov dolgo progo prevoziti v uri in pol, nato se tekmovanje
prekine.
Celotno odpravo je pomagala organizirati Mednarodna zveza
za potapljanje invalidov IAHD Adriatic, del stroškov pa so
krili udeleženci sami. Z doseženimi rezultati in upanjem, da
pride povabilo tudi naslednje leto, lahko ta izjemno atraktiven
paraolimpijski šport v Sloveniji znova obudimo in z njim
navdušimo mlajše generacije invalidov.
Alešu za izjemen uspeh iskreno čestitamo tudi v uredništvu
glasila ŠOP!

Pestro in družabno
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17. POHOD PO OBRONKIH MALEGA VRHA
VS Mali Vrh

V nedeljo, 6. oktobra, smo se prebivalci Malega Vrha in naši prijatelji zbrali že na 17.
tradicionalnem pohodu po obronkih Malega Vrha.
Pričakalo nas je lepo jesensko jutro, ki je na pohod zvabilo več kot 80 pohodnikov.
Po prijavi in zajtrku smo se veselo odpravili po poti, ki nas je vodila med vinogradi,
po soteski Hudega potoka in po Martinovi poti vse do najvišje točke Malega Vrha. Pri
znamenitem križu v Bezgovci smo se okrepčali, zapeli nekaj lepih pesmi in naredili
skupinsko fotografijo. Nato pa smo pot nadaljevali mimo znanih malovrških zidanic
do Markove jase. Za kosilo je tudi letos poskrbel član VS Mali Vrh Aleš Urlep s svojimi
pomočniki.
Člani odbora VS bi se na tem mestu radi zahvalili vsem, ki so pomagali pri organizaciji pohoda, še posebej pa donatorjem, to so: Občina
Šmartno ob Paki, Aleš in Berta Urlep, Vinotoč Kocuvan, Klet Rakun, Klet Hostič, Vinotoč Kugler, Slava Lukač, Alenka Kukovec, Tomaž
Lesnjak, Janez Duh, Nejc Čede, Jože Kovačič, Martin Lenošek, Bojan Holešek in Davorin Grujič.

NAJBOLJŠA GLAVNA MOŠKA VLOGA – JOŽE
ROBIDA
Mateja Potočnik, Gledališče pod kozolcem

V začetku letošnjega leta smo šmarški gledališčniki na oder
postavili novo predstavo, tragikomedijo Evalda Flisarja Kaj
pa Leonardo? Že na začetku smo se srečali s »kadrovskimi«
težavami, ko pa je bila igralska zasedba oblikovana, so nam
težave povzročali razni nepredvideni in neljubi dogodki. Datum
premiere smo morali tako večkrat prestaviti in se zato v zadnjem
hipu odločili, da predstavo prijavimo na Linhartovo srečanje, ki
ga vsako leto že več kot petdeset let organizira Javni sklad RS
za kulturne dejavnosti. Linhartovo srečanje je najpomembnejši
festival ljubiteljskih gledaliških skupin v Sloveniji in zamejstvu. Na
letošnjemu festivalu je sodelovalo kar 111 gledaliških skupin, od
tega 15 samo v naši regiji. Konkurenca ni bila zanemarljiva in nam
se, žal, ni uspelo uvrstiti med tri najboljše na regijskem srečanju.
Kljub temu pa se moramo pohvaliti, da je selektorica gospa Mojca
Redjko za najboljšo moško vlogo izbrala našega glavnega igralca
Jožeta Robido v vlogi gospoda Martina. V poročilo je zapisala:

GLEDALIŠKI VEČERI Z GPK 2019/2020

Kulturno društvo Šmartno ob Paki, Gledališče pod kozolcem
Nedelja, 17. 11. 2019, ob 16. uri
LJUBEZEN DRUGE POLOVICE, komedija Alana Ayckbourna (režija:
Tatjana Peršuh)
KPD Josip Lavtižar, Kranjska Gora
Zgodba je postavljena v predmestje Londona v začetek
sedemdesetih let prejšnjega stoletja in pokriva štiri dni v
življenju treh parov, katerih skupna točka je podjetje, v katerem
delajo vsi trije možje, medtem ko žene kraju in času primerno
ostajajo doma ter gospodinjijo …

»G. Robida v vlogi Martina ne presune samo s talentom, pač pa
tudi z neomajnim fokusom, preciznostjo in razumevanjem lika
v vseh njegovih stanjih. Na odru preigra vse mogoče odtenke
razpoloženj, patoloških stanj in lasersko izostrenih odnosov,
obenem je zanesljiv, odziven in podporen soigralec ter ključni
gradnik prizorov. Neizbrisno se v spomin zapiše Martinovo
dementno beganje rok, pogleda in drže, ko »preprosto« sedi na
robu in se skuša domisliti, kaj že pravzaprav želi, kdo je, kdo so ti
ljudje okoli njega … Realistično, ne naturalistično točno in hkrati
nabito s čustvom, ki ga ne lansira, zgolj in preprosto je v svoji
spominski luknji, veliki kot vesolje.«
Prepričana sem, da vsi, ki ste si igro ogledali, veste o čem govori
zapis selektorice. Za vse ostale pa naj bo mogoče to spodbuda, da
si igro ob novi priložnosti ogledate.
Gledališčniki smo izredno ponosni na našega nagrajenega
soigralca, saj nam je lahko s svojo predanostjo, izkušnjami,
skromnostjo in disciplino velik vzor. Iskreno upamo, da bosta
njegova energija in igralski talent še dolgo bogatila gledališke
odre v Šmartnem ob Paki in drugje, mladim pa kazala pot, kako z
iskrenim in vztrajnim delom osmisliti svoje življenje.
Vabljeni v našo družbo in »drug drugemu ognja dajmo«.
Nedelja, 12. 1. 2020, ob 16. uri
MOŽA JE ZATAJILA, ljudska burka (režija: Sašo Juhart)
KUD Svoboda Prebold
Mlad par uživa na svojih medenih tednih, ko njuno romanco
prekine nenapovedan obisk …
Nedelja, 26. 1. 2020, ob 16. uri
ŠČUKE PA NI, Tone Partljič (režija: Jernej Kobal)
Amatersko gledališče Vrba iz Vrbja
Podružnica radia Center dobi najprej kolektivno in nato še
nagrado za posameznika. V »homogenem« kolektivu se začnejo
boj za nagrado, podkupovanje …
Sobota, 8. 2. 2020, ob 19.30 uri
PARTNERSKA POROKA, Tone Partljič (režija: Vinko Sentočnik)
Kulturno društvo bratov Dobrotinšek, Škofja vas
Bulvarna komedija »Partnerska poroka« je predstava, ob
kateri se boste nasmejali ljubezenskim zmešnjavam. Prikazuje
ljubezenske trikotnike, ki se v današnjih dneh ne zdijo tuji …
Nedelja, 8. 3. 2020, ob 16. uri
ADAMSOVI (režiser: Aleš Podrižnik)
Kulturno društvo Gornji Grad

Nedelja, 15. 12. 2019, ob 16. uri
nagradna predstava

Nakup vstopnic za vseh 6 predstav skupaj bo možen na prvi
predstavi 17. novembra 2019. Več informacij na tel. št.:
041 598 985 ali 031 365 367.
Prijazno vabljeni na ogled predstav!
NOVEMBER, DECEMBER 2019

14

Pestro in družabno

UČKA NAS JE SRAMEŽLJIVO SPREJELA
Stanka Kopušar

V soboto, 28. septembra, je šestindvajset ljubiteljev planin avtobus
s šoferjem Tadejem Natekom ob petih zjutraj odpeljal proti Opatiji.
Nebo je bilo oblačno, a kratkotrajna ploha na tri četrt poti je
zmočila le naš avtobus, za spomin pa je pustila meglo.
Pravi planinci se ne ustrašijo vremena in tako smo s sedla Poklon
(922 m), do kamor je namesto nas sopihal avtobus, po res lepo
speljani poti krenili navkreber po pobočju Učke. Vodniki (Danilo,
Franc in Zoki), lepo razporejeni po vsej naši disciplinirani koloni,
z nami niso imeli težav. Med veselim kramljanjem pod budnim
spremljanjem prijaznih vodnikov (tudi Mirana in Urške, ki ta
dan nista bila uradno zadolžena), se je megla počasi dvigala.
Ampak sramežljiva Učka je vlažni klobuček le obdržala. Tako
z razglednega stolpa na njenem najvišjem vrhu Vojaku (1401
m) nismo mogli občudovati pogleda na ves Kvarnerski zaliv in
notranjost Istre. Vseeno dobre volje smo malo razbremenili naše
nahrbtnike in nadomestili izgubljene kalorije. Potem smo se
razdelili v dve skupini: tisti z manj kondicije smo po istrski strani
Učke zlagoma krenili do avtobusa, trdoživi pa po enkrat daljšem in
zelo slikovitem spustu proti obali do Moščeniške Drage, kjer smo
se dobili. Že med spuščanjem se je megla razkadila in odkril se
nam je res lep pogled na zaliv in najbližje otoke. Le Vojak še vedno
ni snel svojega vlažnega pokrivala. Posedeli smo ob z drobnimi
kamenčki posuti in osončeni obali, srkali vsak svojo osvežitev,

kramljali, si nekateri zmočili zgolj noge, a Petra je v hladni vodi
vseeno zaplavala. Po zasluženem počitku smo se počasi spravili v
avtobus. Med zmerno vožnjo skozi stara naselja ob SV istrski rivieri
smo občudovali prelepo arhitekturo prestižnih vil (nekaterih še
iz devetnajstega stoletja). Bujno zelenje odraža milo klimo, ki je
tu prisotna vse leto. To so vedeli že avstro-ogrski vladarji. Dolg
greben Učke pa ta naselja varuje pred severnimi vetrovi, a prav
zaradi Učke je področje darežljivo z mnogimi izviri vode. Vzbudila
se mi je želja, da bi par dni preživela v enem teh starih naselij,
četudi v skromni stari hišici.
Polni lepih vtisov in v prijateljskem vzdušju smo se z našim
zanesljivim šoferjem srečno pripeljali v Martinovo vas, se pozdravili
in razšli na domove. Bil je res lep izlet.
In še to: Z dobro organizacijo ter prijaznimi in skrbnimi vodniki je res
prijetno iti na izlet. Zagotovo bo v bogato načrtovanem programu
šmarškega Planinskega društva moč najti kaj zanimivega za tiste z
veliko in za nas z manj vzdržljivosti.

VABILO PO MARTINOVI POTI

Zoran Predolnik, predsednik PD Šmartno
ob Paki

Planinci so v teh dneh končali s postavitvijo
novih skrinjic z vpisno knjigo in žigom na celotni
trasi Martinove poti na vseh osmih kontrolnih
točkah. Fotografija je nastala na najvišji točki
Martinove poti, na Gori Oljki (723 m).

Praznovanju ob občinskem prazniku v
novembru se vsako leto pridružujemo
tudi člani PD Šmartno ob Paki z
organizacijo dveh pohodov po
Martinovi poti. Pohoda sta vodena
z našimi vodniki in primerna za vse
starosti, tudi družine z otroki. Celotno
traso je možno prehoditi v enem kosu,
cca 24 km, 5 do 7 ur zložne hoje, ali pa jo
razdeliti na dva dela. Več o poti poglejte
na:
http://pd-smartno.si/
index.php?option=com_
content&view=article&id=8&Itemid=4
in na:
https://www.hribi.net/gps.
asp?sledid=359
pa še novejši opis:
http://www.pespoti.si/dnevnik_poglej_
pot.php?id=6333
Avtorjem opisov se zahvaljujemo za
trud.
Prvi pohod bo v nedeljo, 3. 11. 2019, s
startom od 7.00 do 7.30 iz Martinove
vasi v Šmartnem ob Paki.
Pohod je letos organiziran tudi v okviru
akcije Slovenija planinari pri PZS.
Štartnina znaša 7,00 € in zajema 1x
kontrolni kartonček Martinove poti, čaj
na dveh kontrolnih točkah, topel obrok
na žlico in eno pijačo na cilju v Martinovi

NOVEMBER, DECEMBER 2019

vasi od 14.00 dalje.
Prosimo za prijave do četrtka, 31. 10., na:
pdsmartnoobpaki@pzs.si
ali
pdsmartnoobpaki@gmail.com ali
041 759 390 (Danilo Verzelak) in 041 416
408 (Marko Novinšek)
Drugi pohod pa bo v soboto, 9. 11.
2019, s startom od 7.00 do 7.30
iz Martinove vasi v Šmartnem ob
Paki. Štartnine ni, kontrolne kartončke
Martinove poti po 3,5 € je možno kupiti
na sedežu PD, v gostišču Malus in v
planinskem domu na Gori Oljki.
Prosimo za prijave do četrtka, 7.11., na:
pdsmartnoobpaki@pzs.si
ali
pdsmartnoobpaki@gmail.com ali
041 759 390 (Danilo Verzelak) in 041 416
408 (Marko Novinšek)
V soboto, 9. 11., bo od 14.00 dalje pod
šotorom osrednja prireditev s krstom
vina, Martinovo tržnico, predstavitvijo
vozov vaških skupnosti, razglasitvijo
naj kletarja, pokušino mladega vina in
Martinovo zabavo z ansamblom Smeh.
Pridružite se nam pri praznovanju,
veselo in zabavno bo.

Ne sme mimo vas
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VABILO
KAJ: 18. Miklavžev sejem
KDAJ: 29. 11. 2019 ob 16.30
KJE: Pri Hiši mladih v Šmartnem ob Paki
KDO: OŠ bratov Letonja in Vrtec Sonček
VLJUDNO VABLJENI!

KLETI ODPRTIH VRAT 2019

16. in 17. 11. 2019
1. Vinotoč Primožič		
2. Anže Podgoršek		

Mali Vrh
Mali Vrh

23. in 24. 11. 2019
1. Žibret-Kocuvan		
2. Mihael Fajfar		
3. Marko Juvan		

Mali Vrh
Slatina
Rečica ob Paki

30. 11. in 1. 12. 2019
1. Bojan Rakun		
2. Jože Kugler			

Mali Vrh
Mali Vrh

Kleti bodo odprte v soboto od 15. ure,
v nedeljo pa od 13. ure.

NOVEMBER, DECEMBER 2019
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NOVEMBER, DECEMBER 2019

Iz šmarške fare

NEKAJ MISLI K PRAZNIKOM IN GODOVOM V
NOVEMBRU IN DECEMBRU 2019 IN O SVETNIKU
MESECA
Dekan Ivan Napret

Spoštovane bralke in bralci občinskega glasila ŠOP. Vse lepo
pozdravljam in se z vami veselim vsakega dneva, ki je pred nami.
1. november, vsi sveti; državni praznik in dan spomina na mrtve
Za vernike je ta dan dan upanja, da nas je Bog ustvaril za večno
srečo pri Njem. Verujemo in se velimo s tistimi, ki večno srečo že
uživajo. Med njimi so mnogi naši bližnji, saj so v življenju storili
mnogo dobrega. V hvaležnosti obiskujemo njihove grobove in
jim prinašamo cvetje, sveče in zanje molimo. Ta dan bodo maše
ob 7.00, ob 8.30 v Gorenju in ob 10.30. Popoldanski obred bo ob
14.30, ob 18.00 pa v cerkvi molimo rožni venec za vse umrle.
3. november, zahvalna nedelja
Bogu Stvarniku se vsak dan zahvaljujemo, na to nedeljo pa še
posebej. Oltar obložimo s poljskimi pridelki in se v zadovoljstvu
veselimo njegovih sadov.
10. november, Martinova nedelja
Vzgled svetega Martina, ki z revežem deli svoj plašč, nosi sporočilo
tudi nam, naj ljubezen in dobroto izkazujemo tistim, ki so naše
pomoči potrebni. Vabljeni ob 10.00 v župnijsko cerkev k slovesni
sveti maši, ki jo bo daroval gospod nadškof v pokoju g. Alojz Uran
iz Ljubljane. Še posebej vabljeni vse Martine in Martini.
1. december, prva adventna nedelja in nedelja Karitas; začetek
novega cerkvenega leta
Pri mašah blagoslavljamo adventne vence, znamenja adventnega
časa in priprav na božične praznike. Prostovoljni dar pri mašah bo
za škofijski in župnijski Karitas. Hvala v imenu prejemnikov pomoči.
4. december, sveta Barbara, zavetnica rudarjev
Rudarji so na ta dan vabljeni k večerni maši, ki bo ob 17.00 uri, da
se zahvalijo nebeški priprošnjici in se ji izročijo v varstvo.
5. december
Na predvečer svetega Miklavža bo večerna sveta maša ob 16.00, po
maši ob 16.30 nas bo obiskal sveti Miklavž. Obdaril bo predšolske
ter otroke 1., 2. in 3. razreda.
od 16. do 24. decembra: božična devetdnevnica; lepo vabljeni k
obredom za lepše doživetje božica
24. december: božična maša ob 20.30 v Gorenju
25. december, božič; Kristusovo rojstvo
Ob 24.00 slovesna polnočnica, pred mašo polurna priprava s
cerkvenimi pevci. Na božič so maše ob 7.00, 8.30 v Gorenju, 10.30.
26. december, praznik sv. Štefana
Blagoslov soli in vode, po maši ob 10.30 v Martinovi vasi blagoslov
konj.
27. december: pri mašah blagoslov vina
29. december, praznik sv. Družine
Ob 10.30 med sveto mašo blagoslov malih otrok.
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Svetnica meseca: sveta Barbara (4. december)
Današnjo svetnico so naši predniki skupaj z evropskimi narodi
uvrstili v skupino štirinajstih pomočnikov v sili. Priporočamo se ji
za srečno zadnjo uro. Ko se bliža huda ura, se kmet zateka k njej s
prošnjo, naj odvrne strelo od njegove domačije. Tudi rudarji, ki so
v rovih globoko pod zemljo in v stalni nevarnosti, so si jo izbrali za
zavetnico. V naših cerkvah je največkrat upodobljena s stolpom,
kelihom in hostijo, večkrat v družbi s sveto Katarino in sveto
Marjeto. Na naših tleh ji je posvečenih precej cerkva.
O njenem življenju nimamo zanesljivih sporočil, marveč smo
vezani na legendo, ki je nastala pozneje. Po davnem izročilu je bila
svetnica doma iz Nikodemije v Mali Aziji. Živela je v drugi polovici
tretjega stoletja in bila hči poganskega kralja Dioskura, ki se zanjo
zaradi njene lepote bal, zato jo je zaprl v stolp z dvema oknoma.
Ko se je nekega dne vrnil s potovanja, je videl, da ima stolp še
tretje okno, pred vrati pa je našel križ. Barbara mu je priznala, da
je sama dala prinesti križ in narediti tretje okno, da bi »skozi vsa
tri okna prihajala k njej milost troedinega Boga.« Oče je sklenil, da
bo poslej stolp njena trajna ječa. Toda vrata so se sama od sebe
odprla. Oče je zahteval, naj se poroči s kraljevičem Fabricijem in
daruje poganskim bogovom, kar pa je Barbara odklonila. Vrgli so
jo v ječo in mučili. Obsodili so jo na smrt in oče ji je lastnoročno z
mečem odsekal glavo, za kar ga je ubila strela. Barbara je umrla
mučeniške smrti okoli leta 306, za časa vlade cesarja Maksimina
Daja.
Okrog 9000 Slovenk nosi ime današnje svetnice sv. Barbare. Manj
pogoste različice imena so še Bara, Barbi, Barbka, Barica. Vsem
čestitam ob vašem godu.
Prihajamo v čas dolgih poznojesenskih in zimskih večerov. Upam,
da se nam bo uspelo v tem času notranje obogatiti in še bolj
prisluhniti sebi, sočloveku in tudi Bogu.

Med ljudmi

PISMO OBČANA
Prejeli smo pritožbo občana o neočiščenem cestišču, kakršno velikokrat ostane za konji, bodisi zaradi umazanih
kopit bodisi njihovih iztrebkov. Ob tem pozivamo tako lastnike konj kot tudi druge kmetovalce, ki z delovnimi
stroji na cestišče nanesejo zemljo in drugo umazanijo, da se po svojih najboljši močeh temu izognejo ali cestišče
za sabo očistijo. Le z obzirom do sokrajanov bomo namreč lahko ohranjali prijateljske odnose in se veselili
prazničnih dni, ki so pred nami.

NOVEMBER, DECEMBER 2019
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Križ-kraž

REŠITVE POŠLJITE DO 10. 12. 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: METKA MISJA, SKORNO 51, 3327 ŠMARTNO OB PAKI. ČESTITAMO!
Ne sme mimo vas

ZBIRANJE PREDLOGOV ZA NAJ OSEBNOST
LETA 2019
Konec leta bomo v Šmartnem ob Paki ponovno
izbirali NAJ OSEBNOST LETA 2019, ki jo bomo
razglasili na prireditvi Pozdrav novemu letu 1.
januarja 2020.
Pozivamo vas, da nam pošljete predloge za naj
osebnost leta 2019.
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.

NOVEMBER, DECEMBER 2019

GOSPODARJEV KRST VINA
V VINSKIH KLETEH
Turistično društvo Šmartno ob Paki in vinogradniki
na Vinski turistični poti Šmartno ob Paki vas vabimo,
da se nam pridružite na
gospodarjevem krstu vina v vinskih kleteh.
Dobimo se v četrtek, 7. novembra 2019, ob 17. uri v
vinski kleti Primožič v Malem Vrhu.
S seboj imejte bakle in svetilke.
Boža Polak,
predsednica TD

Ne sme mimo vas
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NAPOVEDNIK DOGODKOV

konec oktobra, november, december 2019
Vsak ponedeljek
16:00, dvorana Marof
Plesni trening Cici (4–6 let), M-Dance
studio
17:00, dvorana Marof
Plesni trening ŠOP2 (9–11 let),
M-Dance studio
18:00, dvorana Marof
Plesni trening ŠOP1 (7–8 let),
M-Dance studio
19:00, dvorana Marof
Plesni trening ŠOP3 (12 + let),
M-Dance studio
19:30, Hiša mladih – Galerija Dile
Vadba taqime
20:00, dvorana Marof
Zumba (odrasli), M-Dance studio
Vsak torek
17:30, dvorana Marof
Vadba IziFit
18:00, Marof – dvorana Podstrešje
Joga (vadba je primerna tudi za
začetnike)
Vsak četrtek
18:00, dvorana Marof
Koronarna vadba
18:30, Marof – dvorana Podstrešje
Vadba IziFit
Vsak petek
19:30, Hiša mladih – Galerija Dile
Pilates
Vsak dan
v odpiralnem času knjižnice,
Knjižnica Šmartno ob Paki
- Razstava rodovnikov s
predstavitvijo poklicev (pripravili
člani Rodoslovne skupine Velenje)
- Gradovi v Velenju – razstava (Otroci
Vrtca Velenje, OE Tinkara);
- Oskar Hudales – pisatelj in učitelj v
Šmartnem ob Paki, stalna razstava v
izložbenem oknu knjižnice.

OKTOBER
Ponedeljek, 28. oktober,
10:00–12:00, MC Šmartno ob Paki –
dvorana Marof
Otroške počitniške delavnice, MC
Šmartno ob Paki
Torek, 29. oktober,
10:00–12:00, MC Šmartno ob Paki –
dvorana Marof
Otroške počitniške delavnice, MC
Šmartno ob Paki
Sreda, 30. oktober,
10:00–12:00, MC Šmartno ob Paki –
dvorana Marof
Otroške počitniške delavnice, MC
Šmartno ob Paki
Četrtek, 31. oktober,
10:00, pri Lovskem domu v Skornem
14. spominsko srečanje, Krajevna
organizacija ZB Šmartno ob Paki

NOVEMBER
Petek, 1. november,
8:00, pri spomeniku žrtvam II.
svetovne vojne
Komemoracija ob dnevu mrtvih, OŠ
bratov Letonja Šmartno ob Paki

Nedelja, 3. november,
zbirno mesto v Martinovi vasi
Martinov pohod, več informacij
dobite v društveni pisarni na sedežu
PD vsak četrtek med 20. in 21. uro,
Planinsko društvo Šmartno ob Paki
Ponedeljek, 4. november
18:30, Knjižnica Šmartno ob Paki
Medgeneracijska pogovorna skupina
Šmartnice, Knjižnica Šmartno ob Paki

Ponedeljek, 18. november,
14:00–15:00, Hiša mladih – sejna
soba
Brezplačna učna pomoč – angleščina
za otroke, Medgeneracijsko središče
SAŠA: »Generacije pod krošnjo«
19:00, Knjižnica Šmartno ob Paki
Zvočna kopel z gongi, Knjižnica
Šmartno ob Paki

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

Torek, 19. november,
19:00, Knjižnica Šmartno ob Paki
Predstavitev knjige Moja pot avtorice
Admire Robin, Knjižnica Šmartno ob
Paki

Petek, 8. november,
17:00, Vinotoč Primožič
Gospodarjev krst vina v vinskih
kleteh, TD Šmartno ob Paki

Sobota, 23. november,
14:00, telovadnica OŠ
Košarkarski turnir Pod šolskimi koši,
OŠ bratov Letonja Šmartno ob Paki

Sobota, 9. november,
Vesela Martinova sobota:
7:00 – planinski pohod po Martinovi
poti,
13:30 – Martinova likovna kolonija
(Društvo šaleških likovnikov),
14:00–15:00 – otroško martinovanje
14:00–18:00 – Martinova kmečka
tržnica
15:00–18:00 – predstavitev vozov
vaških skupnosti, Martinov krst vina,
razglasitev naj kletarja, pokušina
mladega vina
18:00–24:00 – Martinova zabava z
ansamblom Smeh

od 15:00 dalje
Kleti odprtih vrat
Žibret-Kocuvan (Mali Vrh), Mihael
Fajfar (Slatina), Marko Juvan (Rečica
ob Paki)

Nedelja, 10. november,
10:00, župnijska cerkev sv. Martina
Slovesna sveta maša, ki jo bo daroval
gospod nadškof v pokoju g. Alojz
Uran. Potekala bo tudi otvoritev
namestitve slušne zanke
Ponedeljek, 11. november,
18:00, Kulturni dom Šmartno ob Paki
Slavnostna seja ob občinskem
prazniku, Občina Šmartno ob Paki in
MC Šmartno ob Paki
Torek, 12. november,
18:00, Hiša mladih – sejna soba
Svetniška pisarna SDS
19:00, Knjižnica Šmartno ob Paki
O Šmarčanih malo drugače, Knjižnica
Šmartno ob Paki
Sobota, 16. november,
zbirno mesto v Martinovi vasi
Izlet v neznano, več informacij
dobite v društveni pisarni na sedežu
PD vsak četrtek med 20. in 21. uro,
Planinsko društvo Šmartno ob Paki
8:30, zbirno mesto v Martinovi vasi
Tradicionalni Martinov pohod s konji
po mejah občine Šmartno ob Paki,
Konjerejsko društvo Šmartno ob Paki
od 15:00 dalje
Kleti odprtih vrat
Vinotoč Primožič (Mali Vrh), Anže
Podgoršek (Mali Vrh)
Nedelja, 17. november,
od 13:00 dalje
Kleti odprtih vrat
Vinotoč Primožič (Mali Vrh), Anže
Podgoršek (Mali Vrh)

Torek, 3. december,
18:00, Kulturni dom Šmartno ob Paki
Otvoritev razstave Martinove likovne
kolonije, Društvo šaleških likovnikov
in VS Mali Vrh
Sreda, 4. december,
19:00, Kulturni dom Šmartno ob Paki
Predstava Boj na zelenjavnem
vrtu, Večgeneracijski center Planet
Generacij, AZ LU Velenje
Ponedeljek, 9. december,
18:00, Knjižnica Šmartno ob Paki
Ta vesela urica, Knjižnica Šmartno
ob Paki
Torek, 10. december,
18:00, Hiša mladih – sejna soba
Svetniška pisarna SDS
Petek, 13. december,
17:00, Kulturni dom Gorenje
Otroške delavnice izdelave
novoletnih okraskov, KD Gorenje

Nedelja, 24. november,
od 13:00 dalje
Kleti odprtih vrat
Žibret-Kocuvan (Mali Vrh), Mihael
Fajfar (Slatina), Marko Juvan (Rečica
ob Paki)

Sobota, 14. december,
zbirno mesto v Martinovi vasi
Planinski pohod na Dobrovlje, Čreto,
Farbanco, več informacij dobite v
društveni pisarni na sedežu PD vsak
četrtek med 20. in 21. uro, Planinsko
društvo Šmartno ob Paki

Ponedeljek, 25. november,
14:00–15:00, Hiša mladih – sejna
soba
Brezplačna učna pomoč – angleščina
za otroke, Medgeneracijsko središče
SAŠA: »Generacije pod krošnjo«

Ponedeljek, 16. december,
14:00–15:00, Hiša mladih – sejna
soba
Brezplačna učna pomoč – angleščina
za otroke, Medgeneracijsko središče
SAŠA: »Generacije pod krošnjo«

Torek, 26. december,
11:30, Martinova vas
Tradicionalen blagoslov konj na
Štefanovo, Konjerejsko društvo
Šmartno ob Paki

19:00, Knjižnica Šmartno ob Paki
Zvočna kopel z gongi, Knjižnica
Šmartno ob Paki

Sreda, 27. november,
18:00, dvorana Marof
Nastop učencev glasbene šole
Velenje, GŠ Velenje
Petek, 29. november,
16:30, prireditveni prostor MC
Šmartno ob Paki
18. MIKLAVŽEV SEJEM, OŠ bratov
Letonja Šmartno ob Paki in Vrtec
Sonček
Sobota, 30. november,
od 15:00 dalje
Kleti odprtih vrat
Bojan Rakun (Mali Vrh), Jože Kugler
(Mali Vrh)

Petek, 20. december,
19:00 (kraj dogajanja bo znan v
naslednjih tednih)
Taborniška čajanka s taborniško
gledališko igro in podelitvijo priznanj
zasluženim članom
Sobota, 21. december,
9:00–12:00, parkirišče pred
supermarketom Mercator
Kmečka tržnica, MC Šmartno ob Paki
Ponedeljek, 23. december,
14:00–15:00, Hiša mladih – sejna
soba
Brezplačna učna pomoč – angleščina
za otroke, Medgeneracijsko središče
SAŠA: »Generacije pod krošnjo«
Četrtek, 26. december,
00.00, Kulturni dom Šmartno ob Paki
Koncert

17:45, pri občinski stavbi
Blagoslov adventnega venca in prižig
prve sveče, TD Šmartno ob Paki
Nedelja, 29. december,
16:30, brunarica Turističnega društva
v Martinovi vasi
DECEMBER
Slovo staremu letu, TD Šmartno ob
Paki
Nedelja, 1. december,
od 13:00 dalje
Ponedeljek, 30. december,
Kleti odprtih vrat
10:00–12:00, dvorana Marof
Bojan Rakun (Mali Vrh), Jože Kugler
Otroške počitniške delavnice, MC
(Mali Vrh)
Šmartno ob Paki
Ponedeljek, 2. december,
Torek, 31. december,
18:30, Knjižnica Šmartno ob Paki
Medgeneracijska pogovorna skupina 10:00–12:00, dvorana Marof
Šmartnice, Knjižnica Šmartno ob Paki Otroško silvestrovanje, MC Šmartno
ob Paki
19:00, Hiša mladih – sejna soba
Svetniška pisarna Liste za napredek
občine

