Glasilo občanov
Šmartnega ob Paki
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V NOVEM LETU NAJ BODO DNEVI SREČNI IN ZDRAVI,
POTI USPEŠNE IN NASMEHI ZADOVOLJNI!

Ne sme mimo vas

PREVELIK ODPADEK ZA VAŠ ZABOJNIK?
ODPELJALI GA BOMO.
Kaj?

Koliko?

V velikosti do 1 m3.

1m

Kavč, vzmetnice, preproge,
pohištvo, bela tehnika, orodje,
otroška oprema.

Kako?

Naročilnica odvoza kosovnih
odpadkov (www.simbio.si),
e-naslov kosovni@simbio.si ali
tel. št. 03 425 64 00.

1m

2

1m

Kosovne odpadke lahko še vedno pripeljete v svoj najbližji zbirni center. Večje količine kosovnih odpadkov Simbio odpelje tudi po
naročilu, vendar je njihov prevzem in odvoz treba plačati v skladu s cenikom.

Vsebina

Moje misli

3

SPOŠTOVANE ŠMARČANKE, SPOŠTOVANI ŠMARČANI!
Janko Kopušar, župan

smo opozorjeni nanje, radi slišimo tudi
tisto, kar je bilo dobro in prav. Tega je, ko
delamo inventuro za nazaj, nedvomno
veliko več, zato v teh mirnih prazničnih
dneh upravičeno pričakujemo drobno
pozornost s katerekoli strani.
Drobno pozornost pa pričakujejo tudi
tisti, ki jih je usoda odrinila na rob, ki se
v teh dneh počutijo še bolj osamljene in
zavržene. Vedno niso sami krivi, pa tudi
pomagati si sami ne znajo in ne zmorejo.
Prav je, da v času praznovanja pomislimo
tudi nanje in jim namenimo vsaj delček
upanja v boljšo in svetlejšo prihodnost.

Ker ima vsak začetek tudi svoj konec, se
v teh dneh nezadržno od nas poslavlja
leto 2019. Krajši dnevi in dolge noči
naznanjajo, da se je umirila tudi narava.
Čas priprave na praznike je tudi čas, ko
se bolj posvečamo drug drugemu, ko se
lahko zazremo vase. Prihod decembrskih
dobrih mož je priložnost za dobra dela,
da storimo tisto, kar smo skozi leto
zamudili, ali pa si nismo vzeli časa. Vsak
zase in vsi skupaj delamo obračune
preteklega obdobja, analiziramo dobre in
slabe reči. Iz vsega tega črpamo upanje in
načrtujemo prihodnost za leto, ki je pred
nami.
Slej ko prej pridejo na plano dobre
plati, uspehi, dosežki in dogodki, ki nas
navdajajo z optimizmom in na katere smo
ponosni. Na drugi strani pa nas bridka
spoznanja vedno znova opozarjajo na
napake, ki jih dela vsakdo izmed nas.
Pravijo, da kdor dela, tudi greši, zato se iz
napak učimo, da jih ne bi ponavljali. Ko

Pred nami so najlepši prazniki v letu, ko
si božič in novo leto podajata roki, ko
slavimo tudi pomemben državni praznik
dan samostojnosti in enotnosti. Dnevi
so polni dobrih želja in nazdravljanja,
veselja, optimizma, obljub in smelih
načrtov za naprej. Skrbi in tegobe so
pozabljene. To je priložnost za vse nas,
da stopimo skupaj, se med seboj še bolj
povežemo in tako izkažemo pripadnost
naši skupnosti. Le na tak način se nam za
prihodnost vseh nas, predvsem pa tistih,
ki prihajajo za nami, ni treba bati. Skupaj
se bomo uspešno odzvali na izzive, ki nas
čakajo v letu 2020.
Želim vam obilo miru in osebnega
zadovoljstva v skrivnosti božične noči
in čestitam vam ob prazniku dneva
samostojnosti in enotnosti.

5 Pestro in družabno

OTVORITEV SLUŠNE ZANKE
V CERKVI SV. MARTINA
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VESELE BABICE
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TABORNIŠKA PREDSTAVA
IZGUBLJENA SNEŽINKA
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BOŽIČNO DRUŽENJE Z
VINOGRADNIKI
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GLASOVANJE ZA NAJ
OSEBNOST LETA

V novem letu 2020 pa vam želim veliko
zdravja, osebne sreče in uspehov ter vse
dobro.
V sredo, 1. januarja 2020, ob 12. uri vas
vabim, da pri Mladinskem centru skupaj
nazdravimo prihajajočemu novemu letu.
ŠOP
izdal Javni zavod Mladinski center Šmartno ob Paki,
Šmartno ob Paki 13,
3327 Šmartno ob Paki
tel.: +386 64 167 940,
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 2019
Naklada: 1300 izvodov
Pošiljanje gesla nagradne križanke pomeni, da
soglašate z objavo vaših osebnih podatkov, če ste
izžrebani. Osebne podatke uporabljamo izključno za
namen izvedbe nagradne igre.
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BLAGOSLOV IN OTVORITEV SLUŠNE ZANKE V
CERKVI SVETEGA MARTINA V ŠMARTNEM OB
PAKI
Franc Forštner

V nedeljo, 10. novembra 2019, je bila v farni cerkvi svetega Martina
svečana sveta maša z blagoslovom in otvoritvijo slušne zanke.
Po pozdravnem nagovoru domačega župnika g. Ivana Napreta,
sem vse prisotne pozdravil tudi sam. Povedal sem, da je bil takrat
praznik svetega Martina, ki sovpada s praznikom občine Šmartno
ob Paki, bil pa je tudi praznik za osebe z okvaro sluha, ki uporabljajo
slušne aparate in polževe vsadke. V veselje in čast mi je bilo, da
je bil navzoč tudi nadškof v pokoju Alojz Uran. Prisotnih je bilo
tudi veliko naših naglušnih članov ter tudi gluha častna članica
Martina Dobnik. V slovenski znakovni jezik za gluhe je tolmačila
Duška Berločnik. Povedal sem, da je z logotipa slušne zanke na
cerkvenih vratih razvidno, da je objekt po novem opremljen s to
napravo. Da je to za osebe z okvaro sluha pomembna pridobitev,
kajti slišnost se z njo zelo izboljša, kakovost zvoka je odlična in
razumevanje popolno. Zaradi te pridobitve bo marsikdo raje
prihajal v cerkev, dobil več informacij in lažje sodeloval pri svetih
mašah. Omenil sem, da je to že drugi objekt v občini Šmartno ob
Paki, ki je prijazen invalidom z okvaro sluha. Po mojem nagovoru
in zahvali vsem, predvsem župniku Ivanu Napretu, cerkvenemu
svetu, ključarjem ter vsem ostalim, ki so pomagali pri izvedbi te
pomembne pridobitve, se je zaslišal aplavz, gospod nadškof Alojz
Uran pa mi je stisnil roko. Zahvala je bila izrečena tako v imenu
Medobčinskega društva gluhih in naglušnih Velenje, v imenu vseh
uporabnikov in mojem imenu. Sledil je blagoslov slušne zanke
po celi cerkvi in nadaljevanje svete maše s pridigo in nagovorom
gospoda nadškofa Alojza Urana. Povedal je zelo lepo pridigo in
marsikoga je njegovo sporočilo zelo prevzelo. Na kratko je povzel
življenjepis svetega Martina, podal dve njegovi življenjski izkušnji

MEDOBČINSKO ŠPORTNO TEKMOVANJE
DRUŠTEV
Konrad Steblovnik

55

in kar nisem se mogel načuditi njegovi lepi besedi in bogatemu
besednemu zakladu. Skozi ves obred se je slišalo tudi lepo petje s
kora ter sodelovanje pri prošnjah za vse mlade družine in tudi za
druge. Po maši je potekal tudi dar za cerkev in vsak je lahko dobil
stisk roke gospoda nadškofa in podobico. Bil je res lep dogodek
na to nedeljo, saj se je dogajanje po maši preselilo še pred cerkev.
Vsi navzoči so bili pogoščeni s pecivom, potico, sokom, vinom in
še marsičim, kar so pripravili člani cerkvenega sveta. Pred cerkvijo
je odmevala pesem pevcev s kora in, kot veste, je gospod nadškof
zelo rad v družbi pevcev, saj je tudi sam znan kot odličen pevec.
Dogajanje se je preselilo v prostore župnišča, kjer je ob druženju
še dolgo odmevala pesem.
Vesel sem in zelo lepo je bilo. Dejstvo, da je otvoritev potekala na
tako lep način, me je naredila še močnejšega v prizadevanjih za
tako pomembne pridobitve za osebe z okvaro sluha.

upokojencev Šmartno ob Dreti, Škale, Pesje, Šmartno ob Paki,
Šentilj in Velenje. Tekmovanja se je udeležilo petinpetdeset
upokojencev – tekmovalcev. Tekmovali so v: kegljanju s kroglo
na vrvici, balinanju, pikadu, streljanju z zračno puško in metanju
obročev. Tekmovalce sta pozdravila župan občine Šmartno ob
Paki Janko Kopušar in predsednik DU Šmartno ob Paki Avgust
Reberšak. V ekipi Velenja se je tekmovanja udeležil todi predsednik
ŠPZDU Franc Vedenik. Tekmovanje je potekalo v prijateljskem in
športnem duhu. Zmagovalci so bili predstavniki DU Velenje, drugi
so bili tekmovalci DU Šentilj, tretje mesto pa so zasedli tekmovalci
DU Šmartno ob Paki.
Po uspešnem zaključku je sledila podelitev pokalov prvim trem
ekipam in pogostitev udeležencev z glasbeno spremljavo.
Udeleženci so si ob zaključku obljubili, da se naslednje leto zopet
srečajo ob podobni priliki.

V počastitev praznika občine Šmartno ob Paki je Društvo
upokojencev Šmartno ob Paki 24. oktobra 2019 v prostorih
društva organiziralo športno srečanje društev upokojencev
občin Šmartno ob Paki, Velenje in Nazarje. Sodelovala so društva

Naslednji dan, 25. oktobra 2019, je Društvo upokojencev v
prostorih društva v počastitev občinskega praznika pripravilo
še tradicionalni turnir v taroku. Udeležilo se ga je dvajset
tekmovalcev in šest ekip. Med posamezniki je zmagal Milan
Fekonja iz Šmartnega ob Paki pred Danilom Arčanom, tudi
domačinom, ter Ferdinandom Jelenom iz Žalca. Med ekipami so
zmagali tekmovalci iz Žalca pred ekipo Šmartno 1 in Oldtimerji
s Polzele. Seveda je tudi to tekmovanje potekalo v prijateljskem
in športnem duhu in se končalo z obljubo, da se bodo še naprej
srečevali.
JANUAR, FEBRUAR 2020
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WILD WEST TOUR 2018 - NADALJEVANJE IZ
PREJŠNJE ŠTEVILKE
Peter Podgoršek – Ferek, MK Packenstein
7. dan

Preko Zion Parka odletimo v »mesto greha«

zaslužkov, 3 runde pa so po 300 km vročine padle v trenutku!
Zvečer peš odkorakamo proti »stripu«, a obsedimo že v bližnjem
»habit burger grillu« na tipično ameriški večerji z burgerji,
pomfrijem, čebulnimi obročki, pečenim fižolom in brezalkoholnimi
pijačami. Za spodobno večerjo odštejemo skupaj 67 $.
Nekako le pripešačimo do »slavne ulice«, pogledamo »Eifflov
stolp«, Cezarjevo palačo, Bellagiov vodomet, poslikamo nekaj
zajčic ... Ob desetih pa smo že nazaj v hotelu. Skomercializirano
igralništvo, namenjeno veletrošenju. Smo želeli narediti »vegaško
neumnost«, vse smo se zmenili ... Ukradli bomo policijski avto,
ugrabili kenguruja v živalskem vrtu, ga pretihotapili v hotel,
trenirali z njim boks in ga potem še .... A se je zalomilo že pri
policijskem avtu. Prekrokana noč je žal samo film! Se javimo jutri!
8. dan

Las Vegas

… Predvsem za počitek in lenarjenje ob hotelskem bazenu.
Jutro v Cedar Cityju je hladno ... 5 °C v gorovju Utaha! Za Kitajce,
ki so z busom v istem motelu, smo pri jutranjih moto pripravah na
parkirišču zagotovo glavna atrakcija. Slikanja na naših Goldwingih
kar ni konca ...
Odštartamo visoko v hribe in se preko hladnih, gozdnatih planot
spustimo proti kanjonu
Zion. Če je Američane
prvič »nategnil« Tito, smo
jih »drugič« z vstopom v
Zion zagotovo mi ... O
podrobnostih ne bi. Zion
je drugačen od Bryca in
Granda ... Prevozimo ga,
se poslikamo in dalje
proti puščavi. Zanimivo,
da se temperatura na
slabih 100 miljah s 5
dvigne na 40 °C!
Postanek opravimo pri
repliki lesene vojaške
trdnjave, ki je v bistvu
trgovina s spominki. Pred
uvozom na »interstate
expressway«
se
v
lokalni trgovini oskrbimo s pivom in si privoščimo toplo malico.
V peklenski vročini odpeljemo proti Vegasu, kamor pridrvimo s
severovzhoda, mimo znamenite vojaške baze Nellis.

Prvič na touru smo si resnično privoščili daljše spanje. Sredi
dopoldneva pa le odrinili na ogled znamenitega Hooverjevega
jezu. Slaba urica vožnje po vročih 38 °C v eno smer, dosleden
pregled vozil na varnostni točki in turistična gneča na sicer res
spektakularnem objektu.

Po isti poti se vrnemo nazaj v hotel in popoldan preživimo izključno
na ležalnikih ob bazenu in hladnem pivu.

Na izvozu z AC je gneča, kljub temu da je teden in šele zgodnje
popoldne. V mestu pa je promet redek, obvladljiv in z lahkoto
najdemo
Silver
Seven – podobnost z
nastopajočimi je zgolj
slučajna!
Nas
pa
razveseli
dejstvo, da smo se v
hotel prijavili ravno
v času »happy hour«
– pivo po 2 $! Z nami
v kazinoju ne bo
JANUAR, FEBRUAR 2020

Morda še nekaj zanimivosti z dosedanje poti, ki se bliža polovici.
Ko zapelješ na znameniti Route 66 pred Rojevo okrepčevalnico
sredi ničesar in te z mrkimi pogledi premerita 2 mlajša para, potem
pa zaslišiš: „Dober dan, Slovenci,” se res nasmejiš. Kje se srečamo!
Podobno se v Cedar Cityju v recepciji motela znajdemo s hrvaškimi
popotniki ... Vse to so resnično odmaknjeni, manjši kraji, podeželja
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divjega zahoda.
Pa še dokaz, kako smo Evropejci »oktansko zasvojeni«: na stari
celini namreč vsi nalivamo 95-, snobi pa celo 98- ali 100-oktanski
bencin. No ... na tej strani je največ, kar lahko dobite, 91-oktanski
»premium«, ali malo manj žlahtni 87-oktanski. A po nekaj točenjih
smo prišli do zaključka, da naša odlična Mazda 3 in vsi Goldwingi
ravno tako dobro delujejo na »običajnem«, le 85-oktanskem
bencinu, pa nobenega »klenkanja« ali višje porabe nismo opazili.
Je pa zato bistveno cenejši, tako da prisegamo na slednjega. Baje
pa je ameriško in evropsko oktansko število različno, tako da
primerjava ni ravno na mestu.
Morda še zanimivost. Na dosedanji poti smo sicer opazili kar nekaj
policije, sploh v mestih, a niti enega radarja ali prometne kontrole.
Tako da smo na omejitve že zdavnaj pozabili, kar morda ni najbolj
pametno, vendar široke, kvalitetne in prazne ceste res omogočajo
dinamično, vendar varno vožnjo.

80 m in le za slabi 2 stopinji zaostaja za absolutnim vročinskim
rekordom iz Libijske puščave. No, mi smo vsekakor carji, saj jo
prečkamo ravno okoli poldneva, pri temperaturi med 39 in 42 C.
Zaradi suhega ozračja pa vročina nekako ni prehuda.

Drugi večer v Las Vegasu začnemo s sprehodom v »geto« obrobje,
kjer spoznamo pravo bedo bleščečega, puščavskega mesta.
Skromna prebivališča, gore smeti, komunala na nuli, električno
kablovje vsepovsod. »Trgovina« z vsem mogočim na vsakem
koraku in počasne policijske kontrole ... Atrakcija smo, vendar nas
tu nihče ne ogovarja. Pravi »slum«. Nas je »pogumnih 7«, sam pa
ne bi hodil v ta predel. Iz tega stališča je Vegas resnično beden –
sploh za domačine, ki od razvratnega igralništva gotovo nimajo
nič.

V dolini naredimo nekaj postankov, nekateri tudi »natankamo«,
predolgo pa se tukaj vseeno ni za motoviliti. Cesta nas odpelje na
zahodna pobočja »Death Valley« in v prva slemena kalifornijskih
obrežnih gorovij. Vseskozi vozimo po znameniti kalifornijski 190tici, ki jo vsakemu priporočam prevozit.
Pristanemo pa tokrat v nobel indijski restavraciji, kjer se glede na
specialitete računa kar malo bojimo. Na koncu smo zelo zadovoljni,
tako s kvaliteto hrane in postrežbe, kot tudi z računom za 174 $.
Ob osmih zvečer smo že v hotelu, kjer modrujemo o jutrišnjem
odhodu. Zgodaj bo treba na pot, saj je pred nami Dolina smrti z
napovedanimi 45 °C. Čaka nas torej najbolj vroč dan na naši turneji
... Se javimo izpod Sierre Nevade.

Popoldne se pred nami razgrne obsežno gorovje Sierre Nevade.
Parkiramo pred motelom v Bishopu, ki velja za mestece, kjer so
posneli največ kavbojskih filmov. Leži na višini okoli 1400 m in
temperature so znosne – nekje okrog 30 °C. Za 155 $ dobimo

9. dan Dolina smrti
Las Vegas zapuščamo okrog pol devetih in sonce nas že močno
praži. Vozimo na zahod po magistralki, po puščavi, ki nas bo
spremljala ves dan, proti mestecu Pahrump. Vmes sredi ničesar za
pol ure obstanemo v zastoju zaradi cisterne s predrto pnevmatiko.
Potem zavijemo na še manj obljudeno »Bell Vista road«, ki se
spusti v samo osrčje suhe in vroče doline. Death Valley je najnižja
in najbolj vroča točka zahodne poloble. Njeno dno leži na minus
JANUAR, FEBRUAR 2020
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v bistvu hiško z 2 spalnicama, kuhinjo, zunanjim žarom in še s
tipičnim ameriškim predmestnim okoljem. Ker pa je danes četrtek,
se ne smemo izneveriti klubski tradiciji – to je namreč dan za
dobrote z žara. Žarmojster bo namesto Sandija, ki je ostal doma,
zlatar Dejko, da mu omamne vonjave »prepucajo« prehlajeni
rilček.
Slednje je še ena »nadloga«, ki nas pesti že od štarta. To so prehladi,
v prvi vrsti kot posledica nenormalnih, predimenzioniranih in
na polno nastavljenih ameriških klim. Okej, zunaj je res vročina,
ampak v vseh notranjih prostorih pa obupen mraz. Kar se tega tiče,
res pretiravajo! In ker nismo vajeni, nam obupno teče iz ksihtov, pa
še kak kašelj in vneto grlo vmes ponagaja.
Kakorkoli že ... enako kot »bikerbrothers« v Šmarškem klubhausu
smo obilen žar četrtek ob ameriških BBQ dobrotah iz lokalne
trgovine doživeli tudi mi ... Jutri nas čakajo vzponi preko Sierre
Nevade v Yosemite ... Od vročine se vsaj za nekaj časa poslavljamo.
Lahko noč!
10. dan Čez Sierro Nevado v Yosemite
Za pravi motoristični zajtrk (pečena jajca s slanino) je poskrbel
Dejko, saj smo imeli celo hišo s travnatim dvoriščem in vrtno mizo

z našo Logarsko, vsaj kar se ledeniškega nastanka in množičnega
obiska tiče.
S spustom iz Yosemita zapustimo Sierro Nevado. Planote zahodnih
pobočij so veliko bolj travnate od tistih na vzhodni strani Skalnega
gorovja. Ranči so sicer podobni tistim v Arizoni, a manjši in reliefno
bolj razgibani. Sledi hiter spust v samo podolje, kjer se temperature
ponovno približajo 38 °C, ranče pa zamenjajo veliki nasadi sadja in
zelenjave.
Pozno popoldne parkiramo pred motelom v Modestu, kjer za
nočitev odštejemo 170 $. Mesto ni na videz nič posebnega,
zgolj slučajno pa najdemo odlično mehiško restavracijo, kjer
nas večerja stane ugodnih 107 $, poleg tega pa v naših lajbičih
ponovno zbudimo vso pozornost domačinov, saj se po njihovih
besedah tukaj nikoli noben tujec ne ustavi. Iskreno povedano, res
ni razloga, da bi se.

zase. Potem odpeljemo proti hribom. Temperature so sveže, okrog
8 °C ... Vozimo mimo Mamoth Lake SKI centra in se preko 3050 m
visokega Tioga Passa spustimo v N. P. Yosemite.
Pokrajina je čisto gorska. Izjemno gladko, zaobljeno skalovje
preraščajo borovi gozdovi. Precej je tudi požganih območij in
skozi eno aktivno požarišče se tudi peljemo. Dim in gasilci ob cesti

Z našim vračanjem iz notranjosti proti Kaliforniji pa opažamo še
manj razveseljiva dejstva. Cena nočitev raste. Cena bencina se je že
podvojila. Promet se vedno bolj gosti. Puščavske vročine pa najbrž
ne bomo več deležni. Jutri jo med San Franciscom in Sacramentom
ucvremo proti najsevernejši točki našega potovanja. Lahko noč!
Oglasimo se spet z obale Pacifika.

so za to območje nekaj povsem običajnega.

11. dan

Spustimo se v slikovito Yosemite Valley, ki jo obkrožimo v celoti
in postanke izkoristimo za slikanje. Nekako bi jo lahko primerjal

Startamo iz Modesta po lokalni magistralki proti SZ. Današnji
navigator Dejko ima težko nalogo: kako nas po čim manj
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Severna Kalifornija

Mladarije
obremenjenih cestah pripeljati skozi gosto naseljena območja
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eteričnih vonjav po iglavcih in travniškem rastju, a niti malo po
morju. Popoldne parkiramo pred motelom tik nad peščenim

zalivom, kjer za prenočišče plačamo 236 $. Ponovno imamo na
voljo žar, ki ga seveda s pridom izkoristimo.
med San Franciscom in Sacramentom. Naš cilj je Fort Bragg na
pacifiški obali, kamor pa želimo prispeti po notranjosti, torej po
vzhodni strani obrežnega hribovja.
Navigacijsko nalogo je opravil z odliko. Prvi del vožnje je potekal po
razgibanemu gričevju, poraslemu z rumeno prerijo in posejanemu
z vetrnicami, do koder se je širil pogled. Priznati moram, da sem
si priobalno Kalifornijo predstavljal v zeleni barvi. Promet je kljub
soboti razmeroma gost, vendar tekoč.

Potujemo v smeri Stockton–Napa–Petaluma, kjer se usmerimo
na Hw 101, ki nas odpelje proti severu. Za ta predel je značilno
intenzivno vinogradništvo. Številne kleti vabijo goste že kar na
glavni prometnici.

Ko takole pomislim, je Kalifornija v bistvu Severna Amerika v
malem. Na območju te zvezne države smo namreč potovali skozi
vroče puščave, visoka gorovja, mediteranske plantaže, bujne
gozdove, ledeniške doline, visoke planote, prerijo in stepo. Prav
zanimivo. Res pa je tudi, da je glede cen, prometa, načina življenja
najbližje Evropi in zato morda veliko manj avtentična od držav v
notranjosti.
V zadnjih dneh se bomo po obalni HW1 vračali proti LA-ju.
2-dnevni oddih si pa jutri privoščimo v San Franciscu.

… Se nadaljuje.

Žal pa se iznad Pacifika navlečejo plitvi oblaki, iz katerih začne
prav vztrajno rositi. Oblečemo »kao« dežna oblačila in normalno
vozimo dalje. O kakih »ekstra obilnih padavinah« bi težko govoril,
je pa rosenje moteče in cesta na trenutke zelo spolzka. Poleg tega
nismo ravno opremljeni za dež. Sploh čelade so bolj za silo. Sam že
celo turo vozim v »brain cap-u« in očalih, a goldwing na srečo nudi
dovolj dobro zaščito, tako da pretirano moker nisem.
Z oddaljenostjo od doline Napa se rastje hitro spreminja.
Vinogradi se umaknejo in kar naenkrat smo sredi mogočnih
smrekovih gozdov. Debla so preprosto neverjetna, kar se višine in
debeline tiče. Magistralko, ki se vije med temi gozdovi, pa krošnje
dobesedno skrijejo, da je ne dosežeta ne dež in ne sonce.
Ko se spuščamo proti oceanu, se to nikjer ne občuti. Zrak je prepoln
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Pestro in družabno

GLEDALIŠKI VEČERI Z GPK 2019/2020

• Sobota, 29. 2. 2020, ob 19.30
VOHUNI NA DELU, J. Chapman, PD Štandrež

Kulturno društvo Šmartno ob Paki vabi, da se jim pridružite na
gledaliških večerih. Na programu je še pet predstav, prva bo na
sporedu v nedeljo, 12. januarja 2020.

• Nedelja, 8. 3. 2020, ob 16.00,
ADAMSOVI (režija: Aleš Podrižnik), Kulturno društvo Gornji Grad

• Nedelja, 12. 1. 2020, ob 16.00
MOŽA JE ZATAJILA, ljudska burka (režija: Sašo Juhart), KUD
Svoboda Prebold
Mlad par uživa v svojih medenih tednih, ko njuno romanco
prekine nenapovedan obisk …

Več informacij dobite na telefonskih številkah 041 598 985 ali
031 365 367.
CENA abonmajskega paketa (5 predstav) znaša 30,00 €/osebo,
nakup bo možen na prvi predstavi v nedeljo, 12. januarja 2020.
CENA posamezne predstave: 8,00 €/osebo.

• Nedelja, 26. 1. 2020, ob 16.00
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 začneta
boj za nagrado in podkupovanje …

Prijazno vabljeni na ogled predstav!

• Sobota, 8. 2. 2020, ob 19.30
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 …

VESELE BABICE
Zdenka Kolenc

Glasbena skupina Vesele babice z manjšimi spremembami deluje
od leta 1998. V prvotnem sestavu so bile le babice. Ime skupine
se je spremenilo leta 2011, ko je harmonikarico Ido Lakner na
tem instrumentu zamenjal Zdravko Zabukovnik, tako se je
dodalo njegovo ime. Doslej so izdali dve zgoščenki. Od nešteto
nastopov, ki so se jim zvrstili, bilo jih je letno tudi po 20, naštejejo
le najpomembnejše. Skupina je bila gost oddaje RTV Slovenija,
nastopila je na Jurčkovem odru na Lentu v Mariboru, v Kostelu, na
Prešmentanih citrah v Velenju, v Andražu na Veselih uricah kar 18krat zapored. V okviru SPZ DU Velenje so bili izbrani za udeležbo
na Festivalu za tretje življenjsko obdobje in se predstavili na odru
Cankarjevega doma v Ljubljani. Taistega štejejo za njihov največji
uspeh, saj so se tam predstavili kar dvakrat, prvič leta 2014 in nato
še 2017. Zanemarljiv ni niti njihov samostojni koncert leta 2015, ki
so ga pripravili v sodelovanju z domačim Turističnim društvom na
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prireditvi Pri babici se čas ustavi. Toda k sreči se zanje čas ni ustavil
in iz leta v leto delajo naprej, dokler bodo zmogli.
Pojejo in igrajo večinoma stare ljudske pesmi, vmes katero
narodnozabavno. Priredijo jih svojim instrumentom: harmoniki
frajtonarici, ki jo igra Zdravko Zabukovnik in poje tenor, berdo
igra Albina Maver, Mici Konečnik poje alt in Zdenka Kolenc sopran.
Še v začetku letošnjega leta je aktivno delovala njena ustanovna
članica Karla Pustinek, ki je igrala star instrument bugarijo, četudi
je bila že v svojem 89. letu. A kar naenkrat so sprevideli njeno
nemoč. 5. junija jo je skupina obiskala v Domu za varstvo odraslih
Nine Pokorn Grmovje. Upali so, da bo z njimi lahko zaigrala, pa ni
šlo več. Za vse tamkajšnje varovance so namreč priredili enourni
koncert. To je bilo njihovo zadnje srečanje, v oktobru so se od nje
za vedno poslovili. Vsem bo ostal še spomin na slovo v mrliški
vežici. Skupina ji je ganljivo odpela pesem »Rastejo v strmi gori« in
se s tem od nje dostojno poslovila.
Karla je imela rada glasbo, ljudska pesem ji je sploh bila blizu.
Skromna, pa vendar pogumna je stopala na oder in marsikje
pustila svojo sled. Kot samouk, kot je rada rekla, se je že v mladosti
v rojstni družini učila igranja harmonike, tamburice in bugarije.
Igrala je v takratni tamburaški skupini. To so bili zanjo nepozabni
spomini. S sestro Albino, ki v skupini še vedno igra berdo, sta jih
neštetokrat obujali. Preprosta ljudska pesem jo je vedno znova
očarala, tudi spodbudila, da je tudi sama napisala kar nekaj besedil.
Metriko besed je znala umestiti med note in jim dodala kak napev
znane ljudske pesmi. Nešteto jih je ostalo na papirju, nekaj se jih
je ohranilo, saj jih Vesele babice z Zdravkom v svojem repertoarju
redno izvajajo. To ji je pomenilo veliko. V njeno jesen življenja je
prav zaradi vsega tega tolikokrat posijalo sonce.
K sreči skupina Vesele babice z Zdravkom živi in dela naprej. Kajti
lahko se pohvalijo, da so 26. novembra 2019 imeli v domu za
starejše občane Zimzelen v Topolšici enourni koncert v dopolnjeni
zasedbi. Pridružila se jim je gospa Vera Koren, ki v zasedbi igra prav
na Karlino bugarijo. Za to gre zahvala tudi družini Meh, ki so le-to
velikodušno posodili, vse dokler bo lahko služila svojemu namenu.

Pestro in družabno

MIHAEL FAJFAR IN ŠMARŠKI VINOGRADNIKI

Na 25. vinskem viteškem turnirju v Ljubljani nosilec prapora in
ocenjevalec vin
Jože Miklavc

Mihael Fajfar s praporom ERVV (OEVE) pred nedavnim v Ljubljani
(foto: Jože Miklavc)
Kmalu bo minilo 25 let, odkar je pričelo delovati Društvo
vinogradnikov Šmartno ob Paki s smelim načrtom povezovanja v
vsej Šaleški dolini ter s poudarkom na intenzivnem izobraževanju
na področju vinorodnih sončnih pobočij pod Goro Oljko.
Dolgoletna prizadevanja nekaterih entuziastov, ki so zoreli
skupaj z novimi spoznanji ter v več kot dveh desetletjih postali
prepoznavni na področju celotne dežele, so že pred desetletjem
in več obrodila sadove, dobro obdelovane vinograde, posaditev
novih vrst vinske trte ter pridelavo in kletarjenje odličnih vin, ki
tod uspevajo kot vrhunska vina. Od hobi malih vinogradnikov sta
strokovnost ter nenehen napredek ob tem vzpostavila stanje, ki
so ga ocenjevali in občudovali tudi vinski strokovnjaki, enologi
in pridelovalci vinske kapljice iz bolj znanih vinorodnih področij
Slovenije. Ves čas so vinogradniki imeli podporo aktualnih županov
in sodelavcev, tako pa je tudi v tem času. Razmere so se iz leta v leto
izboljševale, povezanost s turističnim društvom in vzpostavitev
Vinske turistične poti so le nadgradnja, ki se postopoma izrisuje
na zemljevidih priljubljenih ponudnikov. Izjemen dosežek ob
občinskih praznovanjih je delovanje Martinove vasi, žlahtnitev v
sodelovanju s farno cerkvijo sv. Martina in tukajšnjim župnikom
Ivanom Napretom ter mnogimi sokrajani, ki so ob vseh dosežkih
navdušeni, so doživeli empatijo tudi ob izvolitvi prve predsednice
DVŠ, »vinogradniške dame« Mojce Praprotnik, ter posaditve
potomke najstarejše trte z Lenta modre kavčine na pragu mestne
kulture ter ob cerkvi z imenom zavetnika vinogradnikov. Ko sta si
tako oprtala vinogradniške »firtohe« prva vinogradnica Mojca ter
župan Janko Kopušar, je bil ob že tretji trgatvi odličnih grozdov
potomke dosežen vrhunec, zrelost domačega društvenega
povezovanja s širšim interesom občine, ki ima v grbu in na
zastavi simbolično gos, v povezavi s škofom sv. Martinom. Dnevi
odprtih kleti, zdaj tudi že božična ponudba, odprta vrata na stežaj
gostoljubju in vinski kulturi, pa postajata praznično obeležje v
času od martinovega pa vse do konca veselega decembra.
Prav je, da na tem mestu omenjamo številne posameznike, a še
predvsem vinogradnika Mihaela Fajfarja iz Slatine pri Šmartnem
ob Paki, ki se je pridružil ustanoviteljem vinogradniškega društva
ter se ob delu v lastnih vinogradih v Halozah in Ljubiji ter na
številnih izobraževanjih o vinogradništvu, enologiji in kletarjenju
v domači kleti izpopolnjeval v vse boljšega vinarja. Ob svojem
osnovnem delu v družinskem podjetju njegove soproge Tatjane
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Fajfar v pekarni Mišmaš v Mozirju je doma na turistični kmetiji v
Slatini uredil butično vinsko klet z zmogljivostjo več tisoč litrov ter
kletaril z najboljšimi priporočili in dognanji modro frankinjo ter
bela vina žlahtnih sort. V vrsti let je na uglednih ocenjevanjih tako
v domačem Šmartnem kot na Ptuju in v Ljubljani dosegal elitne
rezultate. Za svoja vina je doslej prejel že več kot 150 zlatih medalj.
V okviru ocenjevalnega sistema domačega društva vinogradnikov
je bil letos že petič izbran za gospodarja oz. kletarja leta, kar mu
je lahko v ponos. Ob dodatnem izobraževanju pa je dosegel tudi
naziv somelierja. Kot zavzet član tega društva je Miha večkrat
poskrbel za druženje z vinskimi kraljicami Slovenije, v Šmartno
pa je v sodelovanju s kolegi pridobil tudi potomko najstarejše
vinske trte, ki zdaj že obrodi plemenite grozde. Njegova tiha želja
pa se mu je uresničila pred tremi leti, ko se je s skrbnim delom
in strokovnimi dosežki na povabilo celjskega viteškega Omizja
pridružil Evropskemu redu vitezov vina. Tam je našel poleg
izjemnega vodje, mentorja ter zaupnika vinskega viteza Jožeta
Tominška še druge prijatelje in somišljenike. Tako je tudi edini
član te tradicionalne evropske viteške institucije z več stoletno
tradicijo v SAŠA regiji (po tem ko je letos preminil njegov viteški
kolega Danijel Grudnik iz Mozirja). Na zadnjem letošnjem velikem
25. Vinskem viteškem turnirju vin sorte modri pinot iz vinorodnih
dežel Slovenije v Ljubljani (3. 12. 2019), je bil Miha s ponosom
nosilec redovnega prapora slovenskega Konzulata OEVE (Ordo
Equestris Vini Europae), hkrati pa je med več kot 60 ocenjevalci
26 vrst tega vina opravil maratonsko ocenjevanje in spoznavanje
»modrega« vina, ki je v kulinariki in gastronomiji vse bolj cenjeno
tudi pri nas. Uradni sodni senat akademskih ocenjevalcev teh
vin je za prvaka soglasno izbral modri pinot Peršolja vina iz
Kozana v Goriških Brdih, na vidna mesta pa so se uvrstila tudi
vina modrega pinoja iz Zlatega griča ter vinogradnika iz okolice
Loč. Miha pa se je ob tem družil z uglednimi kolegi vitezi vina ter
vinsko kraljico Slovenije Meto Frangež (ki je letos že vsaj dvakrat
obiskala šmarške vinogradnike), medtem pa se je na povabilo
Konzulata OEVE pridružila viteški druščini. Na posebni slovesnosti
je bila Meta Frangež slavnostno inavgurirana 17. oktobra 2019
v najstarejšem avstrijskem mestu Rustu ob Nežiderskem jezeru
in je tako, še preden bo odložila kraljičino krono v začetku leta
2020, postala accessories vinska dama Evropskega reda vitezov
vina. In prav njeno »veličanstvo« ima visoko mnenje in simpatije
do odličnih vinogradnikov in vinarjev iz Šmartnega ob Paki, kot
nam je dejala, »se lahko mnogi v naši deželi špeglajo z dosežki in
odnosom do te gospodarske panoge ter strokovnim druženjem v
okviri svojega vinogradniškega društva!«

Sv. Martin je naredil vin’, Miha Fajfar pa je postal kletar leta
(foto: Jože Miklavc)
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PRI NAS NA SONČNI ŠOLI SE VEDNO NEKAJ
DOGAJA
Katarina Čokl, OŠ bratov Letonja Šmartno ob Paki

Z 18. Miklavževim sejmom, ki sta ga naša šola in vrtec izvedla v
petek, 29. novembra, pa smo vstopili v čarobni decembrski čas,
poln veselja, pričakovanj in prazničnih radosti. Na dobrodelnem
sejmu, katerega vodji sta bili učiteljici Polona Pečnik in Tina
Lončarič, so bili ponujeni najrazličnejši unikatni izdelki, ki so jih
naredili naši učenci z učitelji ter vzgojiteljice vrtca. Ob izdelkih je
bilo za obiskovalce na voljo tudi pecivo, ki so ga spekle učiteljice.
Zelo uspešno pa sta bila izvedena tudi praznični srečelov ter
posebna in izjemna športna loterija, ki je navdušila in razveselila
navzoče. Poleg kulturnega programa, v katerem so sodelovali naši
učenci deklamatorji, plesalke in člani otroškega ter mladinskega
pevskega zbora, je vse otroke razveselil tudi prihod svetega
Miklavža. Vsem, ki ste nas obiskali in s svojo dobroto ter prijaznostjo
prispevali delež v šolski sklad »Z roko v roki«, se ob tej priložnosti
iskreno zahvaljujemo.
Tudi v novem letu obljubljamo, da bo naš korak odmeven, naša
beseda pogumna, naše življenje pa iskrivo, ustvarjalno in polno
toplih trenutkov.

Kot je že v navadi, je na OŠ bratov Letonja Šmartno ob Paki vedno
pestro in zanimivo in ker smo na to ponosni, vam z veseljem
predstavljamo nekaj utrinkov celotnega dogajanja. Poleg pouka,
kjer učenci nabirajo nova znanja, aktivnih odmorov, s katerimi
skrbimo za boljše počutje in telesno kondicijo, Pešbusa, številnih
tekmovanj, na katerih naši učenci dosegajo čudovite uspehe,
in še bi lahko naštevali, velja tokrat zagotovo izpostaviti dva
tradicionalna dogodka.
V soboto, 23. novembra, se je namreč v telovadnici naše šole
odvijal košarkarski turnir Pod šolskimi koši, katerega pobudnik
in organizator je ravnatelj Bojan Juras, na njem pa se vsako leto
pomerijo vaške skupnosti. Letošnji je bil že 15. po vrsti, udeležile
pa so se ga štiri ekipe, in sicer domača ekipa Šmartno ob Paki, ekipi
Podgora in Skorno ter združena ekipa Gavce-Slatina.
Kljub temu da je prijetno sobotno popoldne potekalo v duhu
starega reka, da ni pomembno zmagati, ampak je pomembno
sodelovati, so se tekme na šolskem parketu v Šmartnem ob
Paki odvijale v borbenem športnem duhu, najbolj zanimivo pa
je bilo zagotovo v končnici turnirja. V tekmi za 3. mesto je ekipa
Šmartnega ob Paki premagala ekipo Podgore, napeto finalno
igro pa sta odigrali združena ekipa Gavce-Slatina in ekipa Skorno.
Slednja je pokazala največ košarkarskega znanja in tako zmagala
ter osvojila največji spominski pokal, ki ga je prejela iz rok
šmarškega ravnatelja, čestital pa jim je tudi podžupan občine g.
Janko Avberšek.

Vsem vam, spoštovani bralci ŠOP-a, pa želimo, da vam radost
prazničnih dni prinese iskrice v oči, srečni trenutki v družbi najdražjih
dajo novih moči. Naj sanje v prihodnjem letu postanejo resnica,
veselje pa širno na nebu kot ptica. Uspehov cvetijo naj polja, naj za
izzive nikoli ne mine volja.
Prijetne praznike in obilo sreče ter notranjega miru v prihajajočem
letu 2020!

KAKO STA ČRVA NAPADLA ZELENJAVNI VRT
Amadeja Koren

V našem kraju smo bili 4. decembra 2019 priča pravemu Boju na zelenjavnem vrtu.
V simpatični predstavi, ki je bila uprizorjena v okviru sodelovanja Večgeneracijskega
centra Planet generacij in Mladinskega centra Šmartno ob Paki, smo izvedeli, da
korenček najraje prijateljuje z zeleno solato, da debela pesa ni tako neumna in da
se feferon prav nič ne boji črvov. Na oder dvorane Marof so stopili člani gledališke
skupine, ki deluje v okviru aktivnosti Z nasmehom na oder, njihova mentorica pa je
Nevenka Hvalec.
Po predstavi je sledila pogostitev »Dobrote z vrta«, nad katero so bili navdušeni tako
obiskovalci kot tudi igralska zasedba. Kako tudi ne, ko pa so bili zelenjavni namazi
tako slastni, čaj pa je imel čudovit predpraznični okus. Pogostitev je pripravilo
Turistično društvo Šmartno ob Paki.
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TABORNIKI V PRAVLJIČNEM DECEMBRU
Urša Irman

Foto: Rod Skalnih taborov Domžale
Pretekli tedni so nam postregli z veselim decembrskim vzdušjem,
katerega smo kljub pomanjkanju snega s pridom izkoristili tudi
mi, taborniki. V začetku meseca se je nekaj naših članov udeležilo
Zimskega nočnega orientacijskega tekmovanja, ki je tokrat
potekalo v Braslovčah. Vse tri ekipe so pokazale veliko spretnosti
in znanja ter hkrati sicer hladen vikend izkoristile za nepozabne
dogodivščine. V tem času je aktivno dogajanje potekalo tudi v
rodu. Vsako leto se namreč nekaj dni pred božičem od iztekajočega
leta poslovimo s tradicionalno čajanko. Tokrat intenzivne priprave
nanjo potekajo že več kot mesec dni, saj smo se odločili, da se
preizkusimo na gledališkem odru. Oblikovali smo pet starostno
enakovrednih delavnic in vsaki dodelili posebno zadolžitev. V
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scenografski delavnici so taborniki poprijeli za čopiče in barvo
ter pobrskali za starim kartonom. Z obilo ustvarjalne domišljije
so izdelali sceno in na odru pričarali pravo zimsko idilo. Za dober
izgled nastopajočih so poskrbeli v kostumografski delavnici in z
nekaj vodniške pomoči sešili kostume. Seveda nismo pozabili,
da dobre čajanke brez okusnih prigrizkov preprosto ni, zato se je
kuharska delavnica posvetila peki piškotov, zlaganju prtičkov in
pripravi drugih enostavnih jedi, ki so petkove intenzivne priprave
prijetno popestrile. Pošteno so morali zavihati rokave tudi taborniki
v gledališki delavnici. Vsak petek so se urili v pomnjenju besedila
in premikanju na odru, saj brez številnih vaj preprosto ne gre. In
ker nas, tabornike, skoraj na vsakem koraku spremlja glasba, smo
gledališki delavnici dodali še pevsko. Tako je pridno vadil tudi naš
zborček, ki bo s prazničnimi pesmimi popestril dogajanje na odru.
Za nami je ogromno trdega dela, zato se letošnje teatrske čajanke
že nestrpno veselimo, obenem pa k ogledu predstave Izgubljena
snežinka vabimo tudi vas, da se nam na njej pridružite 20. 12. 2019
v dvorani Marof v Šmartnem ob Paki.

Foto: Rod Skalnih taborov Domžale
Pestro in družabno

STROKOVNA EKSKURZIJA V GORNJO
RADGONO
Alojz Slemenšek, DV Šmartno ob Paki

obisku Vinske kleti Steyer v Apačah, kjer smo si najprej ogledali
klet in se seznanili s tehnologijo pridelave vin, nato pa degustirali
odlična vina s poudarkom na dišečem tramincu.
Odlična vina, gostoljubni domačini – čas je kar prehitro minil, a
čakala nas je še pot domov. Dan se je zaključil čudovito, kot smo
si lahko samo želeli.
Polni lepih občutkov smo se podali proti domu in premišljevali, le
kam nas bo vodila pot v decembru 2020.

Tudi letos smo se drugo soboto v mesecu decembru članice
in člani Društva vinogradnikov Šmartno ob Paki odpravili na
strokovno ekskurzijo, tokrat v Gornjo Radgono, na obisk k vinski
kraljici Slovenije Meti Frangež.
Najprej smo si ogledali grad Negova in se seznanili z zgodovino
gradu in teh krajev. Pot smo nadaljevali do muzeja Špital v Gornji
Radgoni, kjer smo si ogledali zanimivo razstavo o zgodovini
Radgone. Po ogledu Špitala pa smo se odpravili na obisk k vinski
kraljici Slovenije Meti Frangež na njihovo posestvo Penine Frangež
blizu Radgone, kjer so pripravili odlično vodeno degustacijo
njihovih penin. Dobro voljo smo obdržali in jo še okrepili ob
JANUAR, FEBRUAR 2020

14

Pestro in družabno

OTVORITEV RAZSTAVE 30. MARTINOVE
LIKOVNE KOLONIJE 2019
Amadeja Koren

Toplak, Jožica Slemenšek, Nena Kotnik, Valentina Čoklc, Peter
Petrovič, Oskar Sovinc, Irena Guček, Alimpije Košarkoski, Milan
Matko, Vika Meh, Jožica Klanfer, Franc Klanfer in Andrej Krevzel.

V torek, 3. decembra 2019, oz. na ta veseli dan kulture je v
šmarškem Kulturnem domu potekala otvoritev jubilejne 30.
Martinove likovne kolonije.
Člani Društva šaleških likovnikov so na Martinovo soboto
ustvarjali na temo podob naselja Mali Vrh. Obiskovalci so lahko
občudovali razgibano pokrajino in živahne barve, ki so se bohotile
na umetniških stvaritvah, za kulturni program pa so poskrbeli
mlada vokalistka Neja Rabuza in instrumentalno-vokalni kvartet
Sadni čaj.
Razstavljalci: Salih Biščić, Zinaida Biščić, Irena Kočevar, Petra

POHOD PO MARTINOVI POTI PLANINSKEGA
DRUŠTVA ŠMARTNO OB PAKI
Franc Zacirkovnik, PD Šmarno ob Paki

Letos sta bila kot po navadi izvedena dva pohoda po Martinovi
poti.
3. novembra 2019 se je kljub slabemu vremenu izvedel voden
pohod, ki se ga je udeležilo 46 pohodnikov. Pot nas je vodila
preko Slatine in Gneča vse do sv. Antona v Skornem, kjer je bil prvi
večji postanek za malico. Za topel čaj in prigrizke sta poskrbela
Karli in Marko s svojo potujočo kuhinjo, meni v pomoč pa sta
bila Dragica in Miran. Od sv, Antona smo se spustili v Penk mimo
Krumpačnika v Lokovici vse do Pocajta v Velikem Vrhu, kjer je
sledil krajši postanek za čaj. Pot nas je naprej vodila v Bezgovico,
sledila sta spust v Hudi potok ter vzpon na Goro Oljko, tu krajši
postanek in naprej mimo Juga in Podgore do gostilne Malus, kjer
je zadnja KT Martinove poti, in naprej na izhodišče v Martinovi
vasi. Po dveh urah dežja se je vreme končno ustalilo, tako da smo

PRVA KNJIGOBEŽNICA V OBČINI
Odbor VS Rečica ob Paki

V soboto, 7. decembra 2019, je odbor VS Rečica ob Paki s ponosom
otvoril knjigobežnico, majhno leseno hišico, ki skriva v sebi
ogromno knjižnih zakladov, in prižgal lučke na okrašeni smreki. S
tem dogodkom smo skupaj v ta čudovit praznični čas vstopili tudi
v naši vaški skupnosti.
Na dogodku smo se vaščani zbrali v lepem številu in se po
uradnem delu, ko je predsednici vaške skupnosti Nini Podgoršek
pomagal trak prerezati župan Janko Kopušar, podružili ob
čudovitih melodijah božičnega zbora, se posladkali ob pecivu, ki
so ga napekli vaščani, se pogreli ob kuhanem vinu in toplem čaju
ter okrepčali z okusnim golažem.
In kaj sploh je knjigobežnica? To je preprosta hišica ali nadkrita
knjižna polička s knjigami na javnih prostorih. Knjigo lahko v
to hišico prinese kdorkoli, lahko si jo kdorkoli izposodi in vrne
ali pa vzame za vedno. Namen je namreč, da knjige krožijo. Gre
torej za butično možnost, da sebi ljubo knjigo priporočite tudi
drugim. Hkrati pa knjige na javnem prostoru razveseljujejo in
opismenjujejo ter širijo bralno kulturo.
Želimo si, da bi naša knjigobežnica v Rečici ob Paki zaživela. Da bi
jo vaščani čuvali in ohranjali živo. Da bi z veseljem prebirali knjige,
ki domujejo v njej, in seveda vanjo prostovoljno donirali svoje.
JANUAR, FEBRUAR 2020

po sedmih urah hoda prispeli na cilj veseli, polni novih doživetij.
Bili ste odlični pohodniki, tako da vas vabim v letu 2020 še v
večjem številu.
Na Martinovo soboto, 9. novembra 2019, se je pohoda udeležilo
15 pohodnikov in 15 kolesarjev. Takrat pohod ni bil voden in so ga
udeleženci izvedli vsak po svoje.

Odbor VS Rečica ob Paki se ob tej priložnosti zahvaljuje Mizarstvu
Knez in SteMi Ocepek za izdelavo knjigobežnice, Nejcu Vačunu
za grafično podobo, gospe Liji Modrijan in Božičnemu zborčku
za kulturni prispevek na dogodku, Tomažu Pircu za pomoč pri
osvetlitvi smrečice in dogodka, Nataši in Galu Zabukovnik za
okusen golaž, vaščanom, ki so napekli pecivo, ter vsem, ki so in še
bodo prispevali knjige v knjigobežnico.
Vsem občanom želimo lepe Božične praznike, preživete v družbi
najdražjih, leto 2020 pa naj bo polno visokih ciljev, zanimivih
izkušenj in izjemnih dosežkov.

Med ljudmi

MARTINOVA POT JE NAČIN POVEZOVANJA
Andrej Hofer

Ni način življenja. Združuje in povezuje. Zanjo sem se odločal več
let. In pri 47-ih sem se. Pralo nas je prvi dve uri. Opazoval sem
vodnike, ki jim ni bilo vseeno. Šli smo pa vendarle. Povzetek je zelo
enostaven: ko migaš, bolje misliš. Ne samo to. Tudi bolje zgledaš.
Trudiš se. Grizeš.
Je bistvo pohoda v gore samo lepo vreme? Če mene vprašate, ne.
Res pa je, da nismo šli v visokogorje. Bilo nas je skoraj 30. Pripadnih,
klenih, trmastih. Dežne kaplje niso zameglile uma. In smo šli.
Priznam, nekje vmes na 24 km me je stisnilo. Nisem bil prepričan,
ali si želim dokončati pot. Res pa je tudi to, da se nanjo nisem
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odpravil nepripravljen. Redno sem na Oljki. Trudim se. In ohranjam
stik s sabo. Najbrž ga potrebujem tudi zaradi službe. Nikoli nisem
razumel, zakaj Michael Schumacher potrebuje fitnes. In kondicijo.
Zaradi klenih misli. Ki ti jih dajejo hribi, gore, ljudje.
Naj vas ne bo sram priznati, da se vam ne ljubi. Saj to ni nič
nenavadnega. Sprejmite izziv in pojdite. Jaz sem. Ni mi žal. In iz
zgodb, ki sem jih slišal po poti, nekatere so bile tudi nenavadne in
žalostne, bom črpal za naprej. Hvala, Planinsko društvo Šmartno
ob Paki. Hvala, ker ste me vzeli medse.
Priporočam. Vedno. Ker bo ponedeljek lepši. In ker ti ljudje, ki si to
grejo, vedo, da v hribih ni greha. Ne samo greha. Je veliko zraka.
In zastonj je.
A rit moraš dvignit' sam.
Ne sme mimo vas

PRAZNIČNO VOŠČILO IN OBVESTILO

VOŠČILO

Knjižnica Šmartno ob Paki

Boža Polak, predsednica TD

Naj bo leto 2020 polno dobrih zgodb, napetih romanov, romantičnih
užitkov ob branju, odkrivanja skrivnosti med besedami, poletov
v domišljijski svet, iskrene radosti ob lepih ilustracijah in naj
bo vsakodnevno obogateno z novimi spoznanji in začinjeno s
sproščujočimi nasmehi ...
Tudi v 2020 vabljeni v našo knjižnico po gradivo za vsak okus.

Spoštovani,

Knjižnica Šmartno ob Paki vam želi vesele božične in novoletne
praznike in vam tudi v novem letu želi vse najlepše z željo, da čim
večkrat najdete čas tudi za branje.

v imenu Turističnega društva Šmartno
ob Paki se vam želim iskreno zahvaliti za izkazano
pomoč in donatorska sredstva za postavitev brunarice.
V letu 2020 vam želimo obilo zdravja, veselja ter veliko
uspehov na poslovni poti.

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
prazničnih dneh 24. in 31. 12. 2019 je Knjižnica Šmartno ob Paki
odprta od 8.00 do 12.00. Drugo leto pa po običajnem urniku skupaj
novim zmagam s knjigo v roki naproti.
JANUAR, FEBRUAR 2020
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Iz šmarške fare

NEKAJ MISLI K POSAMEZNIM GODOVOM, MISLI
OB SVETNIKU MESECA IN DRUGA OBVESTILA
ZA JANUAR IN FEBRUAR2020
Dekan Ivan Napret

Pozdravljeni vsi, ki se ustavljate ob vrsticah, ki vam jih namenjam v
tem času. Božični in novoletni prazniki so pred vrati. Želim vam srečne
in blagoslovljene praznike, božji blagoslov pa naj vas spremlja vse dni
novega leta. Značaj božičnih praznikov imata še praznik svetih treh
kraljev, 6. januarja, in svečnica, 2. februarja.
Zimska meseca januar in februar imata na koledarju imena svetnikov,
ki jih nosi veliko ljudi. Vredni omembe so sveti Anton Puščavnik, 17.
januarja, h kateremu so se kmečki ljudje v skrbi za živino radi zatekali.
Sveta Neža, 21. januarja, je Slovencem postala varuhinja ovac, zavetnica
pastirjev in ovčarjev. Sveti Frančišek Saleški, 24. januarja, je bil razglašen
za zavetnika katoliških časnikarjev in pisateljev. Redovnicam uršulinkam,
ki imajo v Sloveniji šest domov veliko pomeni njihova ustanoviteljica
svetega reda sv. Angela Merici, ki goduje 27. januarja. Salezijancem, ki
imajo v Sloveniji več župnij, božjepotno cerkev Marije Pomočnice na
Rakovniku v Ljubljani ter cerkveno gimnazijo v Želimljem, veliko pomeni
njihov ustanovitelj sveti Janez Bosko, ki goduje 31. januarja. V februarju
želim omeniti god svetega Blaža, priprošnjika pri bolezni vratu in grla, in
god Lurške Matere Božje, 11. februarja, ki je postal svetovni dan bolnikov.
V Sloveniji ima več cerkva, najmogočnejša je slovenski Lurd v Brestanici.
V zadnjem času dobiva na veljavi god svetega Valentina, ki ima številne
upodobitve v cerkvah, posebej pa na Limbarski gori nad Moravčami. K
njemu se zatekajo zakonski pari s prošnjo za ljubezen.
Svetnik meseca je blaženi Alojzij Stepinac, ki goduje 10. februarja.
Rodil se je 8. maja 1898 v Krašiću. Po gimnaziji v Zagrebu je kot avstrijski
častnik na soški fronti padel v italijansko ujetništvo, od koder se je
prostovoljno javil na solunsko fronto. V njem je dozorel duhovniški poklic.
Tedanji zagrebški nadškof Antun Bauer ga je poslal študirat v Rim, kjer
je kot študent papeške univerze Gregoriane (1924–l931) postal doktor
filozofije in teologije. V duhovnika je bil posvečen leta 1930. Mladi
duhovnik je želel delovati med ljudmi na župniji, toda nadškof ga je
vzel v službo na škofiji. Na njegov predlog ga je papež Pij XI. konec maja
l934 imenoval za nadškofa pomočnika s pravico nasledstva. Bil je takrat
najmlajši škof na svetu, imel je malo več kot 36 let. Po smrti nadškofa
Bauerja je 7. decembra 1937 postal zagrebški nadškof. Težko breme
Cerkve na Hrvaškem je pogumno nosil tudi v hudih letih druge svetovne
vojne, ko so tam zavladali ustaši. V svojih pridigah je odločno obsojal
in zavračal strahote, ki so jih v tistih letih počenjali. Ko so jugoslovanski
škofje 22. septembra v skupnem pastirskem pismu obsodili zločine nove
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oblasti in ga je nadškof Stepinac kot predsednik škofovske konference
podpisal prvi, se je nanj vsul plaz sovraštva. Na montiranem procesu je bil
11. oktobra l946 obsojen na 16 let prisilnega dela. Do decembra l951 je
bil zaprt v Lepoglavi, tedaj pa so ga internirali v župnišču rojstne župnije
Krašić, kjer je smel maševati, pridigati in spovedovati, seveda pod stalnim
policijskim nadzorom. Papež Pij XII. ga je 12. januarja 1953 imenoval za
kardinala, proti čemur so protestirali takratni oblastniki. »Kardinalski
škrlat pomeni kri,« je ob priznanju Petrovega naslednika dejal kardinal
Stepinac. Njegove moči so ugašale in 10. februarja l960 v Krašiću umrl
brez sence sovraštva do svojih preganjalcev. Umrl je v glasu svetosti in
mučeništva. Oblastniki so dovolili, da ga pokopljejo v zagrebški stolnici.
Množici romarjev na njegov grob se je 11. septembra 1994 pridružil tudi
papež Janez Pavel II. med svojim prvim obiskom na Hrvaškem. Na drugem
obisku leta 1998 ga je 3. oktobra na osrednji hrvaški božji poti Mariji
Bistrici razglasil za blaženega in Cerkev mu je priznala slavo mučenca.
Ob šestdeseti obletnici smrti kardinala Stepinca se slovenska Cerkev s
hvaležnostjo spominja kardinala Stepinca, saj v vojnih letih postal usmiljen
samarijan za pregnane slovenske duhovnike. S prošnjami se je obračal na
svoje duhovnike, da so sprejeli v župnije slovenske duhovnike. Na hrvaških
župnijah je našlo zatočišče 147 redovnikov iz ljubljanske škofije, 276 iz
mariborske, 10 iz krške (škofija Gurk) in 95 drugih redovnikov. Skupaj 536
duhovnikov. Naj navedem primer – g. Adolf Pikl, moj predhodnik, je bil
kaplan v Mihovljanu (15. 8. 1941–29. 5. 1945). Hvaležnost smo pokazali
že leta 2002 v zahvalnem romanju duhovnikov mariborske nadškofije
skupaj s takratnim škofom dr. Francem Krambergerjem. 19. oktobra
2019 je bilo vseslovensko srečanje s hrvaško Cerkvijo v Stepinčevi rojstni
župniji Krašići. Ob množici navzočih nas je bilo tudi deset iz naše župnije.
Po končani sveti maši smo obiskali tudi zagrebško katedralo in Stepinčev
grob.
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)
25. december: praznične maše ob 7.00, ob 8.30 v Gorenju in ob 10.30
26. december – praznik svetega Štefana: sv. maše ob 7.00, ob 8.30 v
Gorenju in ob 10.30 (po tej maši blagoslov konj v Martinovi vasi)
27. december: blagoslov vina ob 7.00 in 17.00
29. december – praznik svete družine, družinska nedelja: med sv. mašo
ob 10.30 bo blagoslov malih otrok – dobrodošli!
1. januar: sv. maše ob 7.00, ob 8.30 v Gorenju in ob 10.30 (posredujemo
podatke o krščenih, poročenih in umrlih v letu 2019)
Če vas bodo ob prazničnih dneh obiskali koledniki, se zahvaljujem za vaš
dar, ki ga namenjamo misijonarjem.
4. februarja se bomo s hvaležnostjo spomnili organista in pevovodje
Frančeka Klančnika ob 110. obletnici njegovega rojstva. Umrl je 16.
februarja leta 1996.

Ne sme mimo vas
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Križ-kraž

REŠITVE POŠLJITE DO 14. 2. 2020 NA NASLOV: MLADINSKI CENTER ŠMARTNO OB PAKI, ŠMARTNO OB PAKI 13, 3327
ŠMARTNO OB PAKI. NAGRAJENEC PREJŠNJE KRIŽANKE JE: MARTIN LENOŠEK (REČICA OB PAKI 72, 3327 ŠMARTNO OB
PAKI) IN PREJME DVE VSTOPNICI za ogled predstave, bon za vstopnici prevzame v Mladinskem centru do 10. 1. 2019. Nagrado je
prispevalo Gledališče pod kozolcem (KD Šmartno ob Paki). Čestitamo!
Ne sme mimo vas

NAJ OSEBNOST LETA 2019
GLASOVNICA – NAJ OSEBNOST LETA 2019
• ALEKSANDER OCEPEK
• ALEŠ POVŠE
• MARIJA VODOVNIK
Za NAJ OSEBNOST LETA 2019 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 2019, v sporočilo pa
napišite osebo, za katero glasujete, in vaše podatke (obvezno).
Glasujete lahko do petka, 27. 12. 2019, do 12. ure.
VAŠI PODATKI:
IME in PRIIMEK ___________________________________
NASLOV_________________________________________
KONTAKT (telefon ali e-pošta)_______________________________
Vsaka oseba lahko glasuje samo ENKRAT! Štejejo le podpisani
glasovi; glasovnica ali
e-pošta brez podpisa bo NEVELJAVNA!
NAJ OSEBNOST LETA 2019 bo razglašena na prireditvi Pozdrav
novemu letu, 1. 1. 2020, ob 12. uri pri Mladinskem centru Šmartno
ob Paki.
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Ponovno poteka izbor za NAJ OSEBNOST LETA Šmartnega ob Paki za leto,
ki se izteka. Glede na predloge občanov so nominiranci za NAJ OSEBNOST
LETA 2019 naslednji:
• ALEKSANDER OCEPEK (Dober sosed, ki je pripravljen priskočiti na pomoč
vsak trenutek. Je preprost, vedno nasmejan, sočuten do starejših in mladih
ter predvsem delaven in ustvarjalen, kar se kaže tudi v njegovih steklenih
in lesenih izdelkih. Stekleno srce, ki ga je izdelal v tem letu, je zaznamovalo
tudi Društvo vinogradnikov Šmartno ob Paki, vsakega vinogradnika
posebej, marsikoga iz domačega kraja, kakor tudi od drugod. Pripomogel
je k prepoznavnosti naše občine, malih in skromnih ljudi, pa vendarle srčnih
občanov. Je skromen, marljiv, uspešen in predvsem srčen.)
• ALEŠ POVŠE (Kot osnovnošolec se je poškodoval pri skoku na glavo v
Savinjo. Poškodbe so bile tako hude, da je po dolgotrajni rehabilitaciji ostal
priklenjen na invalidski voziček. Odločil se je za športno pot in kot invalid
oral ledino v potapljaškem klubu. Temu športu je še vedno zvest in dosega
vidne rezultate na različnih tekmovanjih. Ukvarja se še z atletiko, namiznim
tenisom, košarko in kegljanjem. V tem letu je bil povabljen na elitno maraton
tekmo, ki je potekala na slovitem avtodromu v Sočiju. V vožnji na 21 km je
dosegel odlično 3. mesto, čeprav je bilo že samo povabilo na dirko izjemen
dosežek, saj je to tekmovanje rezervirano za elitne ruske tekmovalce in le
nekaj posameznikov iz drugih držav. Aleš je kljub invalidnosti ohranil vero v
življenje in ostal optimističen. Je delaven, vztrajen in odločen pri doseganju
ciljev. Tako je lahko vzor marsikomu, predvsem pa mladim.)
• MARIJA VODOVNIK (Dolgoletna učiteljica na OŠ Šmartno ob Paki. Otroci
so naše največje bogastvo, je njen moto življenja že vrsto let. To dokazuje s
prostovoljnim delom pri Medobčinski zvezi prijateljev mladine Velenje in v
Društvu prijateljev mladine Šmartno ob Paki. V tem letu je bila mentorica
mladim zgodovinarjem in raziskovalcem na šoli, ki so za svoje naloge prejeli
visoka priznanja. Rezultata ene od nalog s področja običajev v Šmartnem
ob Paki v 20. stol. sta tudi spletna stran in z občinsko pomočjo Soba pobega.
V prostem času naredi veliko za mladino v našem kraju. Prisotna je na
mnogo dogodkih in nikomur ne odreče pomoči, naj bo to na strokovnem
ali prijateljskem nivoju.)

Ne sme mimo vas
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NAPOVEDNIK DOGODKOV

konec decembra 2019, januar, februar 2020
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, Marof – dvorana Podstrešje
Pilates
Vsak dan
v odpiralnem času knjižnice,
Knjižnica Šmartno ob Paki
- Božične in novoletne voščilnice,
razstava prejetih voščilnic;
- Srečko Puncer – borec za severno
mejo, razstava ob 100. obletnici
spomina na boje za slovensko
severno mejo (avtorji: Franc Kralj,
Edita in Ivan Šparaš);
- Pravljično mesto, razstava v
izložbenem oknu knjižnice (pripravili
Oranžni in Rdeči palčki – otroci, stari
4–6 let, iz Vrtca Sonček Šmartno ob
Paki s pomočjo svojih vzgojiteljic);
- Oskar Hudales – pisatelj in učitelj v
Šmartnem ob Paki, stalna razstava v
izložbenem oknu knjižnice.

DECEMBER
Četrtek, 19. december,
17:00–22:00, Martinova vas
Božično druženje z vinogradniki,
Društvo vinogradnikov Šmartno ob
Paki
Petek, 20. december,
17:00–22:00, Martinova vas
Božično druženje z vinogradniki,
Društvo vinogradnikov Šmartno ob
Paki
19:00, MC Šmartno ob Paki – dvorana
Marof
Taborniška čajanka s taborniško
gledališko igro in podelitvijo priznanj
zaslužnim članom, DT Rod Hudi
potok
Sobota, 21. december,
17:00–22:00, Martinova vas
Božično druženje z vinogradniki
in kmečka tržnica, Društvo
vinogradnikov Šmartno ob Paki in

Četrtek, 9. januar,
16:30, Knjižnica Šmartno ob Paki
Nedelja, 22. december,
Otvoritev razstave Srečko Puncer
15:00, pri okrašeni smrečici v središču – borec za severno mejo, Knjižnica
Rečice ob Paki (križišče pri C1)
Šmartno ob Paki
Obisk Božička za najmlajše vaščane
Rečice ob Paki, VS Rečica ob Paki
Nedelja, 12. januar,
16:00, Kulturni dom Šmartno ob Paki
Četrtek, 26. december,
Gledališki večeri z GPK: MOŽA
11:00, Martinova vas
JE ZATAJILA, ljudska burka (KUD
Blagoslov konj na Štefanovo,
Svoboda Prebold)
Konjerejsko društvo Šmartno ob Paki
Ponedeljek, 13. januar,
19:00, Kulturni dom Šmartno ob Paki 18:00, Knjižnica Šmartno ob Paki
Čas velikih pričakovanj, prireditev ob Ta vesela urica – pravljičnodnevu samostojnosti in enotnosti
ustvarjalno-družabna delavnica,
(prost vstop), Kulturno društvo
namenjena otrokom od 4. leta dalje,
Šmartno ob Paki in Občina Šmartno
Knjižnica Šmartno ob Paki
ob Paki
19:00, Hiša mladih – sejna soba
Petek, 27. december,
Svetniška pisarna SD
18:00, dvorana Marof
PREDNOVOLETNA STAND-UP
Torek, 14. januar,
KOMEDIJA (Nastopili bodo: Tjaš
18:00, Hiša mladih – sejna soba
Esih, Dejan Ikovič in LUCIJA ĆIROVIĆ
Svetniška pisarna SDS
ter Coco in Fata), vstopnice bodo
naprodaj v Mladinskem centru,
Petek, 17. januar,
cena: 8 € predprodaja/10 € na dan
19:00, Kulturni dom Šmartno ob Paki
dogodka, MC Šmartno ob Paki
35 let Tamburaškega orkestra Polzela
in 20 let pridruženega članstva
Nedelja, 29. december,
tamburašev Kulturnega društva
16:30, brunarica Turističnega društva Šmartno ob Paki – koncert z gosti,
v Martinovi vasi
KD Šmartno ob Paki
Slovo staremu letu, TD Šmartno ob
Paki
Nedelja, 19. januar,
zbirno mesto v Martinovi vasi
Ponedeljek, 30. december,
Planinski pohod Zdravju naproti
10:00–12:00, dvorana Marof
na Goro Oljko (723 m; zimska lahka
Otroška ustvarjalna delavnica ob
pot), več informacij dobite na sedežu
spremljavi praznične glasbe, MC
PD vsak četrtek med 19. in 20. uro,
Šmartno ob Paki
Planinsko društvo Šmartno ob Paki

Ponedeljek, 3. februar,
18:30, Knjižnica Šmartno ob Paki
Medgeneracijska pogovorna skupina
Šmartnice, Knjižnica Šmartno ob Paki

Torek, 31. december,
10:00–12:00, dvorana Marof
Otroško silvestrovanje z lutkovno
predstavo, animacijo in otroško
penino, MC Šmartno ob Paki

Sobota, 15. februar,
zbirno mesto v Martinovi vasi
Planinski pohod na Peco (2126 m;
zimska zahtevna pot), več informacij
dobite na sedežu PD vsak četrtek
med 19. in 20. uro, Planinsko društvo
Šmartno ob Paki

MC Šmartno ob Paki

JANUAR
Sreda, 1. januar,
12:00, prireditveni prostor MC
Šmartno ob Paki
Pozdrav novemu letu, Občina
Šmartno ob Paki in MC Šmartno ob
Paki
Četrtek, 2. januar,
zbirno mesto v Martinovi vasi
Planinski pohod na Smrekovec (1577
m; zimska lahka pot), več informacij
dobite na sedežu PD vsak četrtek
med 19. in 20. uro, Planinsko društvo
Šmartno ob Paki
Nedelja, 5. januar,
8:00–9:00, Hiša mladih – zeleni
kotiček
Meritve krvnega tlaka, holesterola,
trigliceridov in krvnega sladkorja, KO
RK Šmartno ob Paki in KO RK Gorenje
Ponedeljek, 6. januar,
18:30, Knjižnica Šmartno ob Paki
Medgeneracijska pogovorna skupina
Šmartnice, Knjižnica Šmartno ob Paki
19:00, Hiša mladih – sejna soba
Svetniška pisarna Liste za napredek
občine
Sreda, 8. januar,
18:00, dvorana Marof
Šmarška akademija: Družabna
omrežja kot orodje za promocijo
društva. Prijava: akademijasop@
gmail.com, Občina Šmartno ob Paki

Ponedeljek, 20.januar,
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
Nedelja, 26. januar,
16:00, Kulturni dom Šmartno ob Paki
Gledališki večeri z GPK: ŠČUKE PA
NI, bulvarna komedija (Tone Partljič,
režija Jernej Kobal), Amatersko
gledališče Vrba iz Vrbja
Ponedeljek, 27. januar,
14:00–15:00, Hiša mladih – sejna
soba
Brezplačna učna pomoč – angleščina
za otroke, Medgeneracijsko središče
SAŠA: »Generacije pod krošnjo«
Petek, 31. januar,
(ura bo znana naknadno), Kulturni
dom Gorenje
Premiera gledališke igre DENAR Z
NEBA (režija Franc Fužir), KD Gorenje

FEBRUAR
Sobota, 1. februar,
(ura bo znana naknadno), Kulturni
dom Gorenje
Ponovitev gledališke igre DENAR Z
NEBA (režija Franc Fužir), KD Gorenje
Nedelja, 2. februar,
(ura bo znana naknadno), Kulturni
dom Gorenje
Ponovitev gledališke igre DENAR Z
NEBA (režija Franc Fužir), KD Gorenje

19:00, Hiša mladih – sejna soba
Svetniška pisarna Liste za napredek
občine
Četrtek, 6. februar,
18:00, Kulturni dom Šmartno ob Paki
Občinska proslava ob slovenskem
kulturnem prazniku, OŠ bratov
Letonja Šmartno ob Paki
Sobota, 8. februar,
10:00, zbor pri Kulturnem domu
Gorenje
Tradicionalni zimski pohod, prijave
pri Miranu Dobravcu (041 776 379),
KD Gorenje
19:30, Kulturni dom Šmartno ob Paki
Gledališki večeri z GPK: PARTNERSKA
POROKA, Tone Partljič (režija: Vinko
Sentočnik), Kulturno društvo bratov
Dobrotinšek, Škofja vas
Ponedeljek, 10. februar,
18:00, Knjižnica Šmartno ob Paki
Ta vesela urica – pravljičnoustvarjalno-družabna delavnica,
namenjena otrokom od 4. leta dalje,
Knjižnica Šmartno ob Paki
19:00, Hiša mladih – sejna soba
Svetniška pisarna SD
Torek, 11. februar,
18:00, Hiša mladih – sejna soba
Svetniška pisarna SDS

Ponedeljek, 17. februar,
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
Ponedeljek, 24. februar,
14:00–15:00, Hiša mladih – sejna
soba
Brezplačna učna pomoč – angleščina
za otroke, Medgeneracijsko središče
SAŠA: »Generacije pod krošnjo«
Sobota, 29. februar,
zbirno mesto v Martinovi vasi
Planinski zimski pohod –
vremenskim razmeram primerno
(zimska lahka pot), več informacij
dobite na sedežu PD vsak četrtek
med 19. in 20. uro, Planinsko društvo
Šmartno ob Paki
19:30, Kulturni dom Šmartno ob Paki
Gledališki večeri z GPK: VOHUNI NA
DELU, J. Chapman, PD Štandrež

