NAPOVEDNIK DOGODKOV
(april, maj 2020)

OBVESTILO
Tokratni Napovednik dogodkov ŠOP zaradi nepredvidljive situacije v zvezi z novim koronavirusom ni namenjen
obveščanju o dogodkih in prireditvah. Je opomin, da je v tem času naloga vseh nas, da se obnašamo odgovorno in
se trudimo ostati zdravi. Upoštevajmo navodila za preprečevanje širjenja okužbe s COVID-19, da bomo lahko čimprej
nadoknadili vsa druženja, skupinske aktivnosti in obiske prireditev.
Še naprej spremljajte le preverjene in zaupanja vredne informacije, za območje občine Šmartno ob Paki pa so
pomembnejše informacije dostopne na občinski spletni strani (www.smartnoobpaki.si) in na spletni strani MC Šmartno
ob Paki (www.mcsmartnoobpaki.si). Če uporabljate družbeno omrežje Facebook, vas vabimo, da se priključite skupini
Šmartno – moj kraj in strani Občina Šmartno/Paki.

SPOŠTOVANE OBČANKE IN OBČANI!
V zadnjih dneh in tednih se tudi v naši občini soočamo s
svetovnim problemom – epidemijo novega koronavirusa.
Ta predstavlja za vse nas veliko preizkušnjo, ki nas bo
zaznamovala za zmeraj. Sprejeti ukrepi na ravni države
in v naši lokalni skupnosti nas zavezujejo k njihovemu
striktnemu izvajanju, kajti le na tak način bomo skupaj
premagali virus COVID-19. Vsak posameznik mora in lahko
zase, za svoje bližnje, skupnost in svetovno populacijo
stori največ tako, da se ravna po sedaj vsem že dobro
znanih ukrepih za zaščito.
V okviru Občine Šmartno ob Paki smo ves čas spremljali
razvoj dogodkov in sprejemali potrebne ukrepe.
Odpovedane so bile vse prireditve, dogodki, zbori,
srečanja, sestanki in druge oblike združevanja ljudi.
Občinska uprava ves čas deluje, omejeno je delo s
strankami. Aktiviran je štab Civilne zaščite in ustanovljen
krizni štab. Preko VS, Rdečega križa in Karitasa zbiramo
podatke za morebitno nudenje pomoči potrebnim. Vse

informacije sproti osvežujemo na spletni strani, lahko pa
nas pokličete tudi po telefonu.
Ker je zbiranje in druženje prepovedano, so športna in
otroška igrišča zaprta. Pozivamo vse, da to spoštujete, da
medsebojno vplivate na morebitne kršitelje, po potrebi
pa podate prijave pristojnim službam. Samo z dosledno
disciplino bomo v boju z novim koronavirusom uspešni.
Želim si in verjamem, da je, ko to prebirate, vrhunec krize že
za nami, in da se že kaže luč na koncu tunela. Hvala vam, da
v teh kriznih časih prispevate vsak
svoj delež k zaustavitvi epidemije.
Naj nas ta izkušnja še bolj poveže,
da se bomo kmalu spet družili na
naših dogodkih in normalno delali.
Ostanite zdravi in vse dobro vam
želim.
Janko Kopušar, župan

OBVESTILO KNJIŽNICE
V skladu z navodili so vsi oddelki Knjižnice Velenje
(s tem tudi enota v Šmartnem ob Paki) zaprti do
preklica.
To pomeni, da izposoja gradiva v tem času ni mogoča. Prav
tako so onemogočena naročila in rezervacije gradiv. Za
vaše izposojeno gradivo ne bo tekla zamudnina, zaradi
zaprtja knjižnice pri vas stroški ne bodo nastali.

DRUŠTVO UPOKOJENCEV VABI V ŠMARTNO
POD ŠMARNO GORO
DU Šmartno ob Paki vabi v četrtek, 7. 5. 2020, na
peti izlet iz serije »Šmarčani k Šmarčanom«.

OBVESTILO OBČINE ŠMARTNO OB PAKI

Ob 8. uri zjutraj se bomo z avtobusom odpeljali
proti 17. ljubljanski četrtni skupnosti Šmarna gora. V
skrajnem severnem delu MO Ljubljana nas bodo sprejeli
predstavniki ČS in lokalnih društev. Najprej si bomo
ogledali Rašico, eno izmed opomnikov okupatorjevih
zločinov med drugo svetovno vojno, sedaj pa priljubljeno
izletniško točko Ljubljančanov. Tam si bomo privoščili
malico in se nato odpravili v Tacen, kjer si bomo ogledali
Policijsko akademijo, Policijski muzej Slovenije ter progo
za slalom na divjih vodah. V središču Šmartnega bomo
obiskali cerkev sv. Martina, sledilo bo poznopopoldansko
kosilo. Predstavili nam bodo tudi Rusko dačo v Zgornjih
Gameljnah, kulturni spomenik, ki ponuja različne
dogodke ter doživetja. Domačega Šmartnega se bomo
razveselili okoli 19.30 ure.

V zadnjih dneh nas mnogi sprašujete, če lahko na
kakršenkoli način dobite zemljo – prst, ki se izkopava
pri gradnji nadomestne ceste za ukinitev železniškega
prehoda proti Slatinam.

Cena izleta je 25 € za člane DU (vključuje avtobusni
prevoz, vodenje, vstopnine za oglede, malico in
kosilo). PRIJAVE: v prostorih DU od torka do sobote,
med 8. in 12. uro.

Vse občanke in občane obveščamo, da zemlja z gradbišča
ob železnici ni na voljo. Hvala za razumevanje.

Nasvidenje na naši poti po slovenskih Šmartnih!

Ker si ne želimo, da bi v teh negotovih dneh ostali
brez prostočasnega ali študijskega branja, vas vabimo,
da obiščete spletni portal BIBLOS, kjer si lahko zelo
enostavno izposodite e-knjige. Poleg BIBLOSA vam je
na voljo tudi E-knjižnica s spletnimi časopisi in bazami
podatkov s številnimi vsebinami.
Hvala za razumevanje, ostanite zdravi in se kmalu vidimo.

PRENOS SVETIH MAŠ
Dekan Ivan Napret sporoča, da bo, v kolikor ne bo
tehničnih težav, možen ogled prenosa svetih maš iz
farne cerkve sv. Martina na YouTube kanalu: Župnija Sveti
Martin Šmartno ob Paki. Te si bo možno ogledati tudi
med velikonočnimi prazniki in blagoslovom jedi.

PONUDBA TRSNIH
CEPLJENK POTOMKE
STARE TRTE
Društvu vinogradnikov Šmartno
ob Paki je letos uspelo pridobiti
večjo količino trsnih cepljenk
potomke Stare trte, najstarejše trte na svetu. Teh trt je
v občini posajenih že kar nekaj in letos smo s skupnimi
močmi prvič pridelali protokolarno vino, ki je v lasti
Občine Šmartno ob Paki.
Če bi jo kdo rad posadil ali jo komu podaril, lahko
cepljenko naroči po e-pošti na vinogradniki.smartno@
gmail.com ali na tel. št. 041/668-854.
Cena: 5,00 €/kos.

Pokažite nam, kaj počnete doma. Kaj za vas pomeni #ostanidoma?
MC Šmartno ob Paki razpisuje

KAKO?
E-pošta: Svojo avtorsko fotografijo pošljite na e-naslov:
pisarna.mc@gmail.com. Pod zadevo zapišite FOTO NATEČAJ in
pripišite ime, priimek ter kontakt (e-naslov, telefonska št.)
Facebook: Fotografijo objavite na svojem profilu, v zgodbi ali v
komentar pod našo objavo in pri tem OBVEZNO označite
@Mladinski center Šmartno ob Paki ter pripišite #ostanidoma in
#fotonatečaj.
Instagram: Fotografijo objavite na svojem profilu ali v zgodbi in
OBVEZNO označite @mcsop ter dopišite #ostanidoma in
#fotonatečaj.

ROK ZA ODDAJO FOTOGRAFIJ: 13. 4. 2020
Najboljšo fotografijo bosta izbrala fotografa Martina Hrastnik in Rok
Rakun, objavljena pa bo na spletni strani MC Šmartno ob Paki in na
družbenih omrežjih ter v občinskem glasilu ŠOP. Avtor zmagovalne
fotografije bo nagrajen.
NAGRADA: Darilni bon za profesionalno fotografiranje podjetja
MEDIJA LES, s. p., ki ga lahko izkoristite za fotografiranje družine,
nosečnice, para, otrok ali portretno fotografijo v naravi ali studiu.

Dragi ljubitelji in ustvarjalci pisane besede! Vabimo vas, da se preizkusite v
pisanju pesmi ali kratke zgodbe. MC Šmartno ob Paki razpisuje

literarni natečaj
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Besedila pošljite v elektronski obliki na: pisarna.mc@gmail.com.
Pod zadevo zapišite LITERARNI NATEČAJ in pripišite ime,
priimek ter kontakt (e-naslov, telefonska št.)
ZAHTEVE:
Sodelujete lahko s svojo avtorsko pesmijo ali kratko zgodbo.
Obseg literarnega dela je lahko največ 10.000 znakov (s
presledki).
IZBOR NAJBOLJŠEGA LITERARNEGA DELA:
Najboljše literarno delo bosta izbrala ljubiteljica književnosti in
umetnosti Petra Šterbenk ter lektor slovenskega jezika in
ljubitelj književnosti Nejc Robida. Zmagovalno besedilo bo
objavljeno na spletni strani Mladinskega centra Šmartno ob Paki
in na njegovih družbenih omrežjih ter v občinskem glasilu ŠOP.
Avtor zmagovalnega besedila bo nagrajen s kosilom za 2 osebi.
Nagrado podarja PLANINSKI DOM GORA OLJKA.

RAZVEDRILO ZA OTROKE

UGANKI

Sladka je v reki,
slana v morju,
priteče iz pipe,
odveč je v škornju.

Ko sonce sije,
brez rok pod zemljo vrtnari.
Ko dežuje,
brez nog se na sprehod odpravi.
Vir: www.piki.si

NI POMEMBNO, KAKO DOLGA JE ZIMA,
POMLAD JI VEDNO SLEDI

