Glasilo KS Šmartno v Rožni dolini

ŠMARTINČAN
Izdaja: KS Šmartno v Rožni dolini (v 820 izvodih) – Brezplačno
Številka: 2/2019, Poštnina plačana pri pošti 3201, Marec 2019

Spoštovane krajanke, cenjeni krajani!
Zima se je poslovila in življenje poteka okrog nas nekoliko drugače, bolj veselo, toplo
in ovito v prijaznejše barve. Kako tudi ne, ko pa je na vsakem koraku videti, slišati in
čutiti pomladansko prebujanje! Začelo se je delo v vrtovih, vinogradih, njivah, v svoje
domove spuščamo sveže sape in z njih odstranjujemo vso navlako, ki se je nabrala čez
zimo. Seveda ne smemo pozabiti tudi nase. Kot pravi grški rek: »Zdrav duh v zdravem
telesu.« Telesna aktivnost je pomembna tudi za človeškega duha.
Krila nam da tudi občutek, da smo storili dobro delo, ko smo priskočili na pomoč
tistim, ki nas najbolj potrebujejo.
Mogoče se pridružite v teh dneh čistilni akciji, ki bo potekala v našem kraju in tako
pomagamo naravi, da zadiha. S tem prispevamo k večji okoljski ozaveščenosti ljudi, ki
bo dolgoročno vodila v družbo z manj ali brez odpadkov. Bodimo zgled mlajšim
generacijam in pripravljeni za spremembe. Odziv pretekla leta ni bil največ, kar
zmoremo, vendar nas je nekaj, ki vztrajamo, saj so jarki ob cestah in posamezna
področja še vedno polna odpadkov. Kljub vsemu je treba povedati, da se stvari
izboljšujejo. Morda sem preoptimistična, saj sem si predstavljala, da bo z leti zavest
tako narasla, da čiščenje več ne bo potrebno. Vsem, ki vztrajate in pomagate, iskrena
hvala za vaš prispevek k lepšemu okolju. Naj bo torej letošnja pomlad še lepša in še
boljša predvsem zaradi naših odločitev in dejanj.
Ob koncu izrekam v svojem imenu in v imenu vodstva KS vsem le še iskreno čestitko
ob velikonočnih praznikih. Velika noč je praznik veselja, novega upanja in življenja. Naj
bo to čas za razmislek in druženje v krogu družine ter s prijatelji. Veselo praznovanje!
Nataša Dimec
predsednica Sveta KS
KS Šmartno v Rožni dolini
Šmartno v Rožni dolini 5,
3201 Šmartno v Rožni dolini
Telefon: 03 781 71 33
Gsm: +386 51 348 400
E-pošta: smartno@celje.si
Spletna stran: www.ks-smartno.si

URADNE URE:
• Sreda od 8:00 do 12:00 in od 14:00 do 16:00
• 1. in 3. petek v mesecu od 8:00 do 10:00

Svet KS Šmartno v R. d.
SPOMLADANSKA ČISTILNA AKCIJA
Vljudno vabimo krajane, društva, organizacije in sekcije, da se udeležite občinske spomladanske
čistilne akcije, ki bo potekala v soboto, 30. marca 2019, med 9. in 12. uro.
Dobimo se ob 9. uri pred Domom krajanov Šmartno v Rožni dolini. Na zbirnem mestu boste
udeleženci akcije prejeli vrečke za smeti in rokavice, dogovorili pa se bomo tudi, katera območja v KS
bomo očistili. Udeležba je prostovoljna. Osebe, mlajše od 15 let, naj se akcije udeležijo v spremstvu
odrasle osebe. Na akcijo pridite primerno obuti in oblečeni. Ob 12. uri se vsi udeleženci čistilne akcije
zberemo na šolskem igrišču, kjer sledi manjša pogostitev in druženje.
V primeru slabega vremena bo čistilna akcija potekala teden dni kasneje, 6. aprila 2019, s pričetkom
ob 9. uri.
JAVNI NATEČAJ ZA OBLIKOVANJE GRBA IN ZASTAVE KS ŠMARTNO V ROŽNI DOLINI
Zahvaljujemo se vam za poslane predloge. Javni natečaj je s tem zaključen. O končni izbiri odločate vi,
krajani, z glasovanjem. Zato vse krajane z volilno pravico vabimo, da se oglasite v sredo, 3. aprila,
med 14. in 17. uro ali v sredo, 10. aprila, med 14. in 17. uro. Veseli bomo, če si boste ogledali
predloge in podali svoje mnenje o izboru.
Lepo vabljeni!
PREPOVED VOŽNJE OSEBNIH VOZIL IN MOTORJEV PO PEŠPOTI OD CERKVE SV. MARTINA DO
»KVEDROVE« KAPELE
Že dlje časa opažamo, da se po pešpoti od cerkve sv. Martina do »Kvedrove« kapele odvija promet z
osebnimi vozili in motorji. To je izredno nevarno za pešce, predvsem za otroke, ki vsakodnevno hodijo
po tej poti.
Zato vse krajane, ki se vozite po navedeni trasi, seznanjamo, da je to PEŠPOT, ki je namenjena
izključno hoji pešcev. Izjemoma je dovoljen dostop s kmetijskimi stroji lastnikom kmetijskih površin na
tem območju, z namenom obdelovanja njihovih zemljišč. Za ostale voznike motornih vozil vožnja po
navedeni pešpoti ni dovoljena, saj cestni elementi pešpoti ne ustrezajo prometnim normativom
vožnje z motornimi vozili.
Skupaj z Mestno občino Celje in vzdrževalcem občinskih cest v prihodnje načrtujemo na tej trasi
namestitev ustrezne prometne signalizacije, ki bo voznikom osebnih vozil onemogočala vožnjo. Še
vedno pa bo lastnikom zemljišč na tem delu omogočen dostop do njihovih kmetijskih površin.
Vljudno prosimo, da navedeno upoštevate in se z osebnimi vozili in motorji v bodoče NE VOZITE po
navedeni poti.
Že vnaprej hvala za razumevanje.
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OPOZORILO!
Na sedež krajevne skupnosti prejemamo pritožbe krajanov zoper izpuščene, nenadzorovane oz.
potepuške pse. Le-ti ogrožajo varnost krajanov, predvsem otrok na poti v šolo in iz šole, širijo možnost
raznih okužb (tudi stekline) ter na privatnih zemljiščih, predvsem pa v okolici šole in ob igrišču puščajo
svoje iztrebke.
Zato opozarjamo lastnike psov, naj imajo svoje ljubljence na povodcih, v spremstvu gospodarja
oziroma priprte v ograjenih domačih dvoriščih ali pesjakih, skladno s sprejeto zakonodajo. Zakon o
zaščiti živali – uradno prečiščeno besedilo (ZZZiv-UPB3), Ur. l. RS št. 38/2013 z dne 3. 5. 2013),
natančneje 12. člen navaja, da je skrbnik psa dolžan, z ustreznimi ukrepi zagotoviti, da pes ni nevaren
okolici. Skrbnik nevarnega psa mora zagotoviti fizično varstvo psa tako, da je pes na povodcu in
opremljen z nagobčnikom ali da je zaprt v pesjaku ali objektu oz. da je v ograjenem prostoru z ograjo,
visoko najmanj 1,8 m, na vhodu označeno z opozorilnim znakom. Nevarnega psa tudi ni dovoljeno
zaupati v vodenje osebam, ki so mlajše od 16 let. Če skrbnik psa krši določbe opisanih členov, je na
podlagi navedenega zakona zanj predpisana denarna globa.
Za nadzor nad določbami tega zakona je pristojna Veterinarska uprava RS, Območni urad Celje,
Ljubljanska c. 1/a, Celje; tel. št. 03/425 27 70, elektronski naslov: OU-Celje.UVHVR@gov.si in policija.
Svet KS Šmartno v Rožni dolini

POŠ Šmartno v R. d.
VABILO
Vabimo vas, da se nam pridružite na posebnem potovanju
v četrtek, 4.4.2019, ob 17.00 uri.
Glasba in ples nas bosta v Domu krajanov v Šmartnem v Rožni dolini
popeljala v tuje dežele.
Učenci z učiteljicami POŠ Šmartno v Rožni dolini
in otroci Vrtca Mavrica
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Knjižnica Šmartno v R. d.
V knjižnici Šmartno smo v času šolskih počitnic imeli delavnico za otroke, kjer smo izdelovali pustne
maske. Otroci so se izkazali za prave male kreativne umetnike, saj so izpod njihovih rok nastale
unikatne pustne maske.
V knjižnici Šmartno vsako zadnjo sredo v mesecu pripravimo pravljično ustvarjalno urico, katero smo
tokrat popestrili z gosti. Na obisk smo povabili Manco iz Ranča Kaja in Grom, ki nam je pripovedovala
smešne anekdote iz življenja živali na ranču, poučila otroke kako se ravna s prvim srečanjem
štirinožnih prijateljev ter kako se določene živali obnašajo kadar so zadovoljne ali pa jih je strah. Obisk
je popestril prijazni štirinožni kosmatinec Max, katerega so se najbolj razveselili otroci.
Ker se približuje Velika noč, bomo za vas v knjižnici Šmartno pripravili

izbor revij in knjig za

ustvarjanje, v katerih lahko najdete marsikatero kreativno idejo za okrasitev vašega doma v času
praznikov. Čaka vas tudi bogat izbor knjig, ki bodo vam ali vašim najmlajšim popestrile prosti čas.
V mesecu marcu in aprilu pripravljamo v knjižnici Šmartno naslednje dogodke:
 Sreda, 27.marec, ob 17. uri - Lutkovna predstava »Zvezdica zaspanka« Smolički Slovenija Društvo
za medkulturno sodelovanje Gallus
 Sreda, 3.april, ob 17. uri - Pravljično ustvarjala urica ob mednarodnem dnevu knjig za otroke
 Sreda, 17.april, ob 17. uri - Delavnica za otroke »Velikonočno presenečenje«
 Sreda, 24.april, ob 17.uri - Pravljično ustvarjalna urica

KUD Šmartno v R. d.
Gledališka skupina KUD Šentvid pri Grobelnem
bo 14. aprila 2019, ob 16. uri
v prostorih kulturnega doma v Šmartnem uprizorila komedijo
FIGOLE – FAGOLE
v režiji gospe Jelke Lorger.
Nekoliko satirična komedija obravnava aktualne zaplete pri izbiri župana na vasi in zmešnjave, ki pri
tem nastanejo. Povabili smo jih v okviru kulturne izmenjave z našo gledališko skupino. Ne dvomimo,
da se bo to prileglo po letošnjem pomanjkanju gledaliških predstav in ne dvomimo, da se bomo
pošteno nasmejali.
Vljudno vabljeni!
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Župnija Šmartno v R. d.
Prihaja največji krščanski praznik in s tem tudi priprava nanj. Vzemimo si čas in se pripravimo na
praznovanje največjega krščanskega praznika VELIKE NOČI.
Čiščenje cerkve in oklice z župniščem bo potekalo v sredo dne, 17. aprila 2019, ob 9 uri.
V času posta se 15 minut pred vsako sobotno večerno sveto mašo moli križev pot. Lepo vabljeni.
CVETNA NEDELJA (14.4.2019) je spominski dan Jezusovega zadnjega in slovesnega prihoda v
Jeruzalem. Blagoslov butaric, oljk, zelenja in cvetja bo pri vseh svetih mašah, tudi v soboto zvečer. Ob
9.00 uri bo blagoslov pred cerkvijo s procesijo.
VELIKI ČETRTEK (18.4.2019) je spominski dan Jezusove zadnje večerje, postavitve zakramentov svete
evharistije in mašniškega posvečenja. Ob 19.30 uri bomo obhajali slovesno sveto mašo.
VELIKI PETEK (19.4.2019) je spominski dan Jezusovega zveličavnega trpljenja in smrti na križu. Ta dan
je edini v letu, ko nikjer na svetu ni svete maše. Zvečer ob 19.30 uri bomo imeli obrede Velikega
petka: Pasijon, češčenje križa in obhajilo. Ta dan je strogi post!
VELIKA SOBOTA (20.4.2019) je spominski dan Jezusovega počitka v grobu.
 Zjutraj ob 7.00 uri bo blagoslov ognja.
 BLAGOSLOVI VELIKONOČNIH JEDIL:


Župnijska cerkev: ob 11.00 in 16.00 uri; (samo v primeru močnega naliva, zelo slabega vremena tudi
ob 12.00 uri!)



Loče (Martenekov križ): ob 11.30 uri;



Gorica (Petrova kapela): ob 12.00 uri;



Pepelno (Razgorškova kapela): ob 12.30 uri;

V zelo slabem in deževnem vremenu, blagoslova pri kapelicah ne bo. V tem primeru bo dodatni blagoslov v
župnijski cerkvi ob 12.00 uri.

 Zvečer ob 19.30 uri bomo imeli obrede Velikonočne vigilije
VELIKA NOČ (21.4.2019) je praznik Jezusovega vstajenja in zmage nad smrtjo. To je NAJVEČJI
KRŠČANSKI PRAZNIK. Vstajenje z vstajenjsko procesijo bo ob 9.00 uri, nato pa slovesna sveta maša.
Želimo vam blagoslovljene VELIKONOČNE PRAZNIKE,
polne vere, upanja in ljubezni.
Naj vam osrečujoča zavest Kristusove zmage
nad smrtjo vlije novega upanja in
poguma za jutrišnji dan.
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PGD Šmartno v R. d.
Spoštovane krajanke in krajani! Prihaja pomlad, zato marsikdo pospešeno opravlja čiščenje travnih
površin, grmovja in ostale navlake in le te požiga. Vsekakor pa to ne pomeni, da lahko kurimo vse
povprek. Zavedajte se odgovornosti povzročitve splošne nevarnosti, za kar tudi kazensko odgovarjate.
Strogo je potrebno upoštevati ukrepe varstva pred požarom v naravnem okolju ob razglašeni veliki ali
zelo veliki požarni ogroženosti naravnega okolja:
 Prepovedano je kurjenje,
 prepovedano je izvajati aktivnosti, ki lahko povzročijo požar, zaradi zatiranja prenamnoženih
populacij insektov in bolezni gozdnega drevja, ki lahko ogrozijo gozd.
V sušnem marčevskem obdobju smo imeli kar nekaj primerov neprevoznosti cest zato vas naprošamo,
da avtomobile pri obisku maše v cerkvi Sv. Martina ne parkirate v cestišču pred cerkvijo. Enako
naprošamo pohodnike Kunigunde, da ne parkirajo na cesti na igrišču na Zlaki in križišču pri križu in pri
Šumej. V primeru intervencije – požara, vam bomo parkirana vozila na cesti na žalost poškodovali.
Naša mladina nastopa-tekmuje na meddruštvenih, občinskih in pokalnih tekmovanjih skozi celo leto.
So pridni in uspešni zato smo ponosni na njih, ko na tekmovanjih zastopajo naše društvo. Za njihov
trud jih vsako leto nagradimo in popeljemo na izlet mladine. Vse to je povezano s stroški, zato smo se
v društvu odločili, da bomo skozi celo leto zbirali odpadni papir. Naprošamo vas, da ga pridno zbirate
za naše mlade gasilce. Vsak pridobljeni euro bo namenjen le njim. Ko se bo papirja nabralo malo več,
pokličite predsednika PGD Šmartno Kovač Jurček-a na 041 763 270 in prišli bomo po papir na dom.
Tudi za vse ostale informacije je dosegljiv na to številko. Z dobrim vzgledom vzpodbudimo k akciji tudi
mlade.
Bliža se 1. maj in kurjenje kresov. Za kurjenje kresa je potrebno zagotoviti požarno stražo matičnega
gasilskega društva. Če le ta ni zagotovljena, se kres ne sme kuriti. Prosimo vas, da kresovanje
pravočasno prijavite na mob. št. 041 763 272 (poveljniku PGD Šmarno v R. d., Kovač Matjažu).
Na pomoč!
UO PGD Šmartno v R. d.

Planinci
Pomladansko vreme nas je počasi zvabilo v naravo. Narava se bujno prebuja zato se z njo prebudimo
tudi mi. Za prvi maj organiziramo pohod na Raduho. Dobimo se 1. maja ob 6:00 zjutraj pred trgovino
Peternel-pošta. Organizirajte si lastni prevoz. Hrana in pijača iz nahrbtnika, priporočamo pohodne
palice in opremo primerno vremenu. Vsak pohodnik se udeleži pohoda na lastno odgovornost. Pohod
bo vodil Razgoršek Martin-Tinči, ki je v večernem času dosegljiv na gsm. 031 870 984 za vse
informacije.
Če bo vreme dopuščalo, bomo konec maja organizirali namesto Golice, vzpon na BegunjščicoRoblekov dom. O terminu boste obveščeni preko plakatov in informacije na gsm 041 763 263- Bojan
Točaj.
Varen korak!
Predsednik PS, Bojan Točaj
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Društvo upokojencev Šmartno v R. d.
Društvo upokojencev Šmartno v R. d. je imelo, 9. marca 2019, redni letni občni zbor.
Na zboru so bila podana poročila o delu Upravnega odbora za leto 2018, katerega je podal
predsednik, g. Andrej Pogladič, finančno poročilo, ki ga je podala ga. Štefka Konig in poročilo
Nadzornega odbora, ki ga je podala ga. Valerija Grobelnik. Prav tako je bil podan Plan dela za leto
2019. Vsa podana poročila in plan dela so bila soglasno sprejeta. Po sprejetih poročilih je delovni
predsednik, g. Bojan Točaj, pozval vabljene goste k razpravi, v kateri so nam vsi izrekli zahvalo za
povabilo in pohvalili naše aktivno delovanje in nam zaželeli še v naprej tako dobro delovanje in
sodelovanje. Imamo tudi kadrovsko spremembo: zaradi smrti g. Jehart Jožeta (preds. Nadzornega
odbora) je bila izvoljena za predsednico ga. Valerija Grobelnik in za namestnika predsednika g. Zdenko
Klenovšek. Pod točko razno sta bili podeljeni dve mali plaketi ZDUC za dolgoletno in uspešno
poverjeniško delo g. Maksu Brežniku v naselju Pepelno in g. Francu Brežniku v naselju Gorica (CE).
Za minuli praznik 8. marec smo vsem prisotnim ženam podelili rožo primulo. Za veseli del popoldneva
nam je igral Sandi Petrej iz Vojnika.
ZAHVALA
Hvala Moškemu pevskemu zboru, ki nam je zapel na začetku Občnega zbora, učencem POŠ za
folklorni nastop ter družini Okrožnik iz Dobrne, ki so nam zaigrali na citre. Za izvedbo srečelova na
Občnem zboru se zahvaljujemo vsem sponzorjem, ki so nam ga pomagali izvesti. Vsi so bili imenovani
na samem zboru.
PLAN DELA ZA LETO 2019:
MAREC:
 SOBOTA, 30. 03. 2019 – praznovanje Dan žena, 40 mučenikov, Materinski dan – popoldanski izlet
v Gornji grad – Ljubno. Odhod avtobusa izpred Doma krajanov ob 12. uri. Sp. Brezova ob 11.50,
Zg. Brezova ob 11.55, Slatina 12.05, Gorica Prešnik 12.05, Gorica Lopata-krožišče 12,10.
APRIL:
 V SREDO, 3. 4. 2019, med 9. in 11. uro BREZPLAČNO MERJENJE KRVNEGA TLAKA, SLADKORJA IN
HOLESTEROLA in sicer v pisarni RDEČEGA KRIŽA Šmartno v R. d. in organiziranje predavanja na
temo »kako preboleti bolečino žalovanja« ob 10. uri v avli Doma krajanov Šmartno.
 Nedelja, 14. 4. 2019, ob 15. uri popoldansko srečanje pri »Caffe – Pizzerija EMA« Šmartno.
MAJ:
 Sobota, 18. 5. 2019 – celodnevni izlet REKA – OPATIJA – TRSAT - PIVKA (potreben osebni
dokument); Program bo dopolnjen in naknadno objavljen;
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JUNIJ:
 Sreda, 5. 6. 2019, med 9. in 11. uro, BREZPLAČNO MERJENJE KRVNEGA TLAKA, SLADKORJA IN
HOLESTEROLA v pisarni RDEČEGA KRIŽA Šmartno v R. d.


Nedelja, 16. 6. 2019, ob 15. uri popoldansko srečanje pri Čolnarni »MUZELJ« Loče;

JULIJ in AVGUST:
 ni uradnih ur - dopust;
SEPTEMBER:
 Sreda, 4. 9. 2019, med 9. in 11. uro, BREZPLAČNO MERJENJE KRVNEGA TLAKA, SLADKORJA IN
HOLESTEROLA in sicer v pisarni RDEČEGA KRIŽA Šmartno v R. d.
 Sobota, 7. 9. 2019 – popoldansko piknik – RAFOV ROV, Kozjansko. Natančen potek piknika bo
objavljen naknadno;
OKTOBER:
 Nedelja, 13. 10. 2019, ob 15. uri – popoldansko srečanje – kostanjev piknik na Turistični kmetiji
»RAZGORŠEK«, Pepelno;
 Sobota, 19. 10. 2019, ob 15. uri – Srečanje starejših krajanov, starih 70 in več let.
NOVEMBER:
 Sreda, 6. 11. 2019, med 9. in 11. uro BREZPLAČNO MERJENJE KRVNEGA TLAKA, SLADKORJA IN
HOLESTEROLA in sicer v pisarni RDEČEGA KRIŽA Šmartno v R. d.:
 Sobota, 16. 11. 2019 – MARTINOVANJE, celodnevni izlet – potek izleta in relacija bo objavljena
naknadno;
DECEMBER:
 Obdaritev starejših bolnih in nepokretnih članov ob Božično-Novoletnih praznikih;
 Sobota, 21. 12. 2019 – SILVESTROVANJE, na Turistični kmetiji »VOZLIČ« Šmartno;
Dovoljujemo si pravico, da se plan dela lahko dopolni ali spremeni, o čemer boste obveščeni preko
krajevnega glasila Šmartinčan ali na oglasni deski društva, ali oznanila pri maši in preko poverjenikov
za vaše naselje.
ANDREJ Pogladič, l. r.
Predsednik DU
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Rdeč križ Šmartno v R. d.
OPISI DELOVANJA KORK - UGOTOVITVE - PROBLEMI DELOVANJA – DRUGO
Delovanje naše KORK je bilo v letu 2018 usmerjeno predvsem na področje nudenja pomoči krajanom,
ki so zašli v finančne težave zaradi izgube službe, bolezni in drugih vzrokov. Veliko pozornosti
posvečamo starejšim krajanom. Rešujemo njihovo problematiko, osamljenost, pomoč pri ureditvi
vstopa v dom ali v nekaterih primerih dostave hrane na dom in drugo. Naše poverjenice redno
mesečno obiskujejo nad 85 let stare krajane in invalide. Ob obiskih jih obdarujejo in se z njimi
pomenijo o problemih , ki jih težijo.
Poverjenice o problematiki krajanov njihovega zaselka poročajo na sejah KORK-a, nakar skušamo
skupno razrešiti probleme. V našem KORK-u redno deluje 21 poverjenic. Ob koncu leta sta dve
poverjenici zaradi bolezni odpovedali, vendar smo v kraju za obe takoj našli zamenjavo. Poverjenice
vestno opravljajo to prostovoljno in humano delo, ne glede na čas, ki ga porabijo za obiske, prinašanje
paketov dobrodelne pomoči, daril ob praznikih in rojstnih dnevih, na stroške prevozov itd. Naš kraj je
zemljepisno zelo raztegnjeno področje, ponekod tudi težje dostopno zaradi vzpetin, zlasti pozimi.
Po mesecih je naše delo potekalo tako:
V marcu smo s čestitko počastili 29 najstarejših krajank, razdelili smo 30 paketov dodatne pomoči
RKS- OZ Celje, imeli smo tudi prvi skupen sestanek s krajevnim društvom upokojencev s katerim tesno
sodelujemo v nekaterih skupnih akcijah. Aprila smo skupno z DU izvedli predavanje ”Uveljavljanje
pravic iz javnih sredstev”.
Maja smo v gostišču Muzelj priredili Srečanje starejših in invalidov, ki se ga je udeležilo 74 krajanov.
Julija smo razdelili 36 paketov dodatne pomoči. V oktobru smo imeli drugo sejo KORK-a na kateri smo
obravnavali predloge za podelitev priznanj krajevne skupnosti za delo v društvih in drugih
organizacijah. Predlagali smo ga. Darinko Razboršek. Razdelili smo 30 paketov dodatne pomoči in eni
družini nudili finančno pomoč - plačilo računov v višini 1000 evrov za adaptacijo hiše v kateri je bilo
zaradi dotrajanosti že nevarno živeti. 20.oktobra, smo skupno z DU priredili “Srečanje starejših “, ki so
se ga je udeležili 104 krajani. Skupno z DU smo organizirali merjenje krvnega pritiska, trigliceridov in
holesterola Meritve je izvajala sestra Zdravstvenega doma ga. Breda Skaza.
V novembru smo imeli tretjo sejo KORK-a na kateri smo se dogovorili o božični prireditvi obisku
Božička in obdaritvi otrok od 1 do 10 leta starosti. 21. decembra, smo izvedli božično obdaritev 137
otrok in 37 najstarejših in bolnih krajanov. Kot vsako leto je prireditev lepo uspela ob nastopu šolarjev
in Božička, ki je vsakemu otroku dal darilo . Za prireditve nam vedno nudi nekaj finančnih sredstev
naša Krajevna skupnost, pri izvajanju programov prireditev pa šolski otroci in kulturno društvo. Ob
takih dogodkih se morajo naše poverjenice še posebej potruditi , zato si zaslužijo pohvalo.
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ZAHVALA
»KORK Šmartno v Rožni dolini se zahvaljuje krajanom za njihove prispevke in društvom za
sodelovanje.«
VABILO
KORK vabi starejše krajane in invalide na srečanje, ki bo,
25. maja 2019, ob 15. uri v Čolnarni Muzelj, v Ločah.
Za prijetno vzdušje bo poskrbljeno.
Prijave sprejemajo poverjenice do 15. 5. 2019
Vljudno vabljeni.
Predsednica KORK, Marija Trobec

OGLAS

10

11

MATERINSKI DAN

Vsaka mama je prava mama.
Dana za srečo in na veselje.
Prava in ena sama.
Za vse življenje. (Tone Pavček)
Iskrene čestitke ob materinskem dnevu!
Svet KS Šmartno v R. d.

12

Pregled dogodkov v KS Šmartno v R. d.

MAREC
23.
8:00

Tehnični pregled traktorjev (Avto Celje)

Pregledi bodo pri prejšnji stavbi KS Šmartno v R. d., podaljšanje pri Domu krajanov.

25.

Materinski dan

27.

Lutkovna predstava „Zvezdica zaspanka“

17:00

30.
9:00

30.
12:00

Knjižnica Šmartno v R. d.

Občinska spomladanska čistilna akcija

Svet KS Šmartno v R. d.

Izlet v sklopu praznovanja Dneva žena, 40 mučenikov in materinskega dne

Društvo upokojencev Šmartno v R. d.

APRIL
3.
9:00

3.
14:00

3.
17:00

4.
17:00

7.

Brezplačno merjenje krvnega tlaka, sladkorja in holesterola

Društvo upokojencev Šmartno v R. d.

Glasovanje za grb in zastavo KS Šmartno v R. d.

Svet KS Šmartno v R. d.

Pravljično ustvarjalna urica

Knjižnica Šmartno v R. d.

Predstava „Posebno potovanje“ v Kulturnem domu

POŠ Šmartno v R. d.

Dvourni show mednarodnega mojstra magije

15:00

Marlizz

10.

Glasovanje za grb in zastavo KS Šmartno v R. d.
Svet KS Šmartno v R. d.

14:00

APRIL
14.
9:00

14.
15:00

14.
16:00

17.
9:00

17.

Cvetna nedelja – blagoslov butaric, oljk, zelenja in cvetja

Župnija Šmartno v R. d.

Srečanje članov Društva upokojencev pri „Caffe-Pizzerija EMA“

Društvo upokojencev Šmartno v R. d.

Komedija FIGOLE-FAGOLE

KUD Šmartno v R. d.

Čiščenje cerkve in okolice z župniščem

Župnija Šmartno v R. d.

Delavnica „Velikonočno presenečenje“

17:00

Knjižnica Šmartno v R. d.

18.

Veliki četrtek – slovesna sveta maša

19:30

19.

Župnija Šmartno v R. d.

Veliki petek – obredi Velikega petka: Pasijon, čaščenje križa in obhajilo

19:30

Župnija Šmartno v R. d.

20.

Župnija Šmartno v R. d.

21.

Velika noč – vstajenjska procesija in sveta maša

9:00

Velika sobota – Blagoslovi velikonočnih jedil

Župnija Šmartno v R. d.

MAJ
1.
6:00

18.
25.
15:00

Pohod na Raduho

PS Šmartno v R. d.

Celodnevni izlet

Društvo upokojencev Šmartno v R. d.

Srečanje starejših krajanov in invalidov pri „čolnarni Muzelj“

KORK Šmartno v R. d.

