NAPOVEDNIK DOGODKOV
(april, maj 2021)

ČISTILNA AKCIJA 2021

OBČINA ŠMARTNO OB PAKI

Na Občini Šmartno ob Paki smo se kljub znani epidemiološki situaciji odločili, da letos izvedemo ČISTILNO AKCIJO. K sodelovanju vabimo vaške
skupnosti, društva, javne zavode in druge prostovoljce. Pri izvedbi bomo upoštevali vse sprejete ukrepe za preprečitev širjenja virusa COVID-19, zato se
bomo vsi skupaj temu prilagodili.

• Čistilna akcija poteka od ponedeljka, 22. 3.
2021, do vključno sobote, 27. 3. 2021.

• Vsaka VS organizira in izvede akcijo na
svojem območju, pri čemer upošteva
vremenske razmere in druge okoliščine.

• Pobrane odpadke boste lahko v za to
namenjen keson odložili v soboto, 27. 3., med
10. in 12. uro na zbirnem mestu pri
pokopališču Šmartno ob Paki.

• Organizatorji dobite vse podrobnosti in
nadaljnja navodila na Občini pri Bernardi Drev,
kjer se dogovorite tudi za prevzem vreč.

ZELO POMEMBNO: Pri čiščenju upoštevajte vse preventivne ukrepe za preprečevanje širjenja koronavirusa, zato vas prosimo, da ohranjate
primerno medosebno razdaljo in uporabljate zaščitna sredstva. Vreče za pobiranje odpadkov bodo na voljo pri predsednikih vaških skupnosti.
Za primerno zaščitno obleko, obutev in opremo poskrbijo udeleženci sami. Opozarjamo, da se vsak udeležuje čistilne akcije na lastno
odgovornost, zato poskrbite za svojo varnost.
OPOZORILO: Keson bo namenjen izključno odpadkom, zbranim v čistilni akciji. Letošnja čistilna akcija je prvenstveno usmerjena v
čiščenje javnih površin ter območij ob poteh, prometnicah in vodotokih.
Vabljeni, da skupaj poskrbimo za urejenost našega okolja, saj vsak posameznik šteje!

BREZPLAČNO HITRO
TESTIRANJE NA
COVID-19

NLB Mobilna poslovalnica Bank&Go: 3,2,1 – zdaj!
Tudi v Šmartnem ob Paki
NLB Mobilna poslovalnica Bank&Go je začela uresničevati
svoje poslanstvo. Moderno opremljena, v rokah naših odličnih
bančnih svetovalcev, našim strankam pripelje bančne storitve,
znanje, izkušnje in nasvete v 36 krajev po vsej Sloveniji.
V Šmartno ob Paki pripelje 9. aprila in 3. maja, ob 13.45 se bo
ustavila pri cerkvi. Obiskovalce pozivamo, da ne pozabijo na
preventivne zdravstvene ukrepe: zaščitno masko, razkuževanje
rok, ustrezno varnostno razdaljo, vstopajo pa lahko le
posamezno.
Urnik in vse aktualne informacije o mobilni poslovalnici, pa so
vam v vsakem trenutku na voljo na https://www.nlb.si/bankgo.

Občina Šmartno ob Paki v sodelovanju z
Zdravstvenim domom Velenje organizira
brezplačno hitro antigensko testiranje na covid-19.

KDAJ: vsako soboto od 7:30 do 10:30
KJE: v prostorih Zdravstvene postaje
Šmartno ob Paki

MOTOKLUB PACKENSTEIN VABI NA

»DRIVE BY«
BLAGOSLOV

Bukvarnica 2021
izmenjava in zbiranje knjig
Mladinski center Šmartno ob Paki

od 14. do 30. aprila 2021
Podrobnejše
informacije o letošnji
Bukvarnici bodo
objavljene na spletni
strani in družbenih
omrežjih
mladinskega centra.
Vse obiskovalce, gledalce in radovedneže naprošamo, da
upoštevajo odrejene ukrepe preprečevanja nalezljive bolezni
Covid 19.

Obeležite TRI PRAZNIKE
na POTI SPOMINOV
Vabimo vas, da počastite spomin na praznike: dan
upora proti okupatorju (27. april), praznik dela
(1. maj), dan zmage nad fašizmom (9. maj) s
sprehodom po Poti spominov*
*Ob hoji po poti upoštevajte odrejene ukrepe za
preprečevanje nalezljive bolezni covid-19.
Več informacij bo objavljenih v naslednji št. glasila
ŠOP, na spletnih straneh Mladinskega centra
Šmartno ob Paki in Občine Šmartno ob Paki.
Od 20. aprila naprej bo mogoče prevzeti zloženke
z opisom Poti spominov v MC Šmartno ob Paki in
na Občini Šmartno ob Paki, med delovnim časom.
Pot spominov vodi med obeležji in spomeniki žrtvam
NOB na območju občine Šmartno ob Paki.

BREZPLAČNA
PREDSTAVITEV
PODJETIJ

POZIV ZA PREDSTAVITEV
PODJETIJ V GLASILU ŠOP
SPOŠTOVANE PODJETNICE IN PODJETNIKI

Vabimo vas, da BREZPLAČNO PREDSTAVITE SVOJE PODJETJE
OBČANKAM IN OBČANOM ŠMARTNEGA OB PAKI v Glasilu občanov
Šmartnega ob Paki – glasilu ŠOP*. Vaše podjetje bo predstavljeno v
obliki vizitke z osnovnimi podatki podjetja v okviru nove rubrike »Naši
podjetniki«.

ZA OBJAVO VIZITKE VAŠEGA PODJETJA
NAM POŠLJITE:

NAZIV PODJETJA,
NASLOV PODJETJA,
KONTAKT (telefon, e-mail),
SPLETNO STRAN PODJETJA,
DELOVNI ČAS (v kolikor ga imate),
LOGOTIP PODJETJA.
Zgornje podatke nam pošljite na e-naslov: pisarna.mc@gmail.com

(ime zadeve: VIZITKA PODJETJA).
*Objava brezplačnih vizitk podjetij je namenjena podjetjem z območja občine
Šmartno ob Paki. Velikost vizitke podjetja bo obsegala 1/8 strani glasila ŠOP.

