Glasilo KS Šmartno v Rožni dolini

ŠMARTINČAN
Izdaja: KS Šmartno v Rožni dolini (v 820 izvodih) – Brezplačno
Številka: 3/2020, Poštnina plačana pri pošti 3201, december 2020

Spoštovane krajanke, cenjeni krajani!
Življenje na tem planetu je podvrženo kroženju. Konec nečesa, pomeni začetek nečesa novega. Kroži Zemlja,
Sonce, ponavljajo se letni časi, krožijo informacije,… navidezno kroži tudi čas. Končuje se leto, prihaja novo. S
tem prihajajo prazniki. Izvor besede praznik skriva v sebi pomen praznega, praznine, nekaj izprazniti, da lahko
zapolnimo z novo vsebino, z nečim boljšim. Nevarnost sodobnega sveta je, da vsebino besede praznik
nadomestimo z življenjsko praznino, duhovno osiromašenostjo. Glede na nastalo situacijo, ko smo vsi na
preizkušnji, je lahko to tista priložnost, da se izkažemo, da pokažemo iz kakšnega testa smo. Prav v teh težkih
časih pokažemo ljudje svojo vrednost ali znamo iztisniti iz sebe tisto najboljše, ali popustimo pod pritiski in
težavami. Nikoli ni človek tako reven, da ne bi zmogel drugemu česa dati. Lahko je to samo lepa beseda,
odpuščanje, nasmeh, razumevanje, čas, prijaznost. Usoda je tokrat v naših rokah.
Naj bo tokrat voščilo malo drugačno. Naj bo iskrivo, kot so naši otroci. Njihove misli in ilustracije povedo
največ. Hvala za vaš trud! Vidi se, da otroška domišljija in ustvarjalnost res ne poznata meja in prav zaradi tega
odrasli včasih težko razumemo njihovo sporočilo.
Želim vam veliko veselih, srečnih, ljubečih trenutkov, ki bodo vaša srca preplavili z energijo radosti,
hvaležnostjo in ljubeznijo! Pogumno v leto 2021.
Nataša Dimec
predsednica
sveta KS

Ilustratorka: Veronika Podreberšek

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.
DOBITNIKI PRIZNANJ KS ŠMARTNO V R. D.
Seznanjamo vas, da je Svet KS Šmartno v Rožni dolini na 11. seji, 7. 10. 2020, obravnaval predloge
za podelitev priznanj KS Šmartno v Rožni dolini za leto 2020, ki so jih podala krajevna društva,
organizacije in posamezniki.
V skladu z določbami Pravilnika o podelitvi priznanj KS Šmartno v R. d. je svet KS soglasno sprejel
naslednje;
PLAKETO KS ŠMARTNO V ROŽNI DOLINI podelimo:
 Lovski družini KAJUH, ob 70 letnici delovanja – predlagatelj Svet KS Šmartno v Rožni dolini.
PRIZNANJE KS ŠMARTNO V ROŽNI DOLINI podelimo:
 Damjanu JUHU, za njegovo dolgoletno, aktivno in prostovoljno delovanje v PGD Šmartno v Rožni
dolini - predlagatelj PGD ŠMARTNO V ROŽNI DOLINI.
 Štefaniji KÖNIG, za njeno dolgoletno, aktivno in prostovoljno delovanje v društvu upokojencev
Šmartno v R. d. – predlagatelj DU Šmartno v Rožni dolini.
 Martinu VOZLIČU, za dolgoletno članstvo ter opravljanje funkcije predsednika Moškega pevskega
zbora KUD Šmartno in za doprinos k razvoju kraja – predlagatelj KUD Šmartno v Rožni dolini.
 Marjani KRAJNC, za njeno dolgoletno, aktivno in prostovoljno delovanje na humanitarno –
socialnem področju – predlagatelj KO RK Šmartno v R. d.
KNJIŽNO NAGRADO KS ŠMARTNO V ROŽNI DOLINI podelimo:
 Lani APOTEKAR, za njen izredni uspeh na plesnem področju in naziv državne prvakinje za leto 2019
v kategoriji hip hop solo članic – predlagatelj Jerica Kačičnik.
Žal letošnjega krajevnega praznika zaradi epidemiološkega obdobja nismo mogli izpeljati in praznovati
skupaj. Priznanja KS za leto 2020 bomo podelili predvidoma v prihodnjem letu. Zagotovo pa ni
vplivalo samo na to prireditev, ampak tudi na vse kulturne, športne prireditve, verske obrede in še kaj
bi se našlo. Pomembno je, da gremo z roko v roki skozi pomembne trenutke. Da držimo skupaj in
ustvarjamo lepšo krajevno skupnost za lepši jutri, kajti ljudje dajejo utrip in pečat kraju. V naši krajevni
skupnosti lahko rečemo, da utripamo skupaj. Ponosni smo na kraj in na prejemnike priznanj.
Zahvaljujemo se vam za prizadevnost, sodelovanje in pomoč. Zahvala za vso pomoč MOC in
koncesionarju občinski cest javnemu podjetju Vodovod - Kanalizacije za tako dobro sodelovanje.
Delajmo dobro in konstruktivno še naprej. Iskrene čestitke ob našem skupnem prazniku in
prejemnikom priznanj za njihovo požrtvovalnost!
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TRADICIONALNI POHOD STARI PISKER - ŠMARTNO V ROŽNI DOLINI
Združenje za vrednote NOB Celje v mesecu decembru organizira tradicionalni pohod Stari pisker –
Šmartno v Rožni dolini. Žal zaradi epidemije letos pohoda ne bo. Kljub temu je prav, da dogodku, ki je
zgodovinskega pomena tudi za naš kraj, posvetimo spomin.
Pohod je posvečen osvoboditvi talcev iz Starega piskra v noči iz 14. na 15. december 1944. Rešenih je
bilo 127 ljudi in to brez enega izstreljenega naboja. Bilo je mnogo poguma, žrtvovanja in tveganja
lastnega življenja, ne le udobja, in odločenosti pomagati ljudem. Vrednote, ki so iz mode. Prav je, da
se takih dogodkov in teh ljudi ne pozabi, čeprav je minilo že mnogo let. Bili so naši predniki, naši ljudje
zaslužni za svet, kot ga imamo danes. Hvala in slava jim! Častimo njihov spomin s tem, da ne
pozabimo vrednot, za katere so se borili in ki so jim bile svete. Nismo v strahu za življenje, še vedno pa
so aktualne druge vrline: poštenost, svoboda, delavnost, vztrajnost, prijateljstvo.
Če kdo, nam lahko največ o tem pove g. Ivan Grobelnik – Ivo, ki je še edini živeči udeleženec drzne in
uspešne odporniške akcije. Eno je prebiranje literature, drugo spoznavanje polpretekle zgodovine v
živo. V knjigi Harmonika, škarje in Stari pisker, ki jo je leta 2004 izdal Muzej novejše zgodovine Celje, g.
Grobelnik opisuje svoje življenje s posebnim poudarkom na akciji, ko so iz zloglasnega celjskega
zapora osvobodili zapornike.
V letu 2004 mu je takratni predsednik države dr. Janez Drnovšek podelil Zlati znak svobode RS, leta
2007 je s strani Mestne občine Celje prejel srebrni grb, v letu 2016 je prejel najvišje priznanje Listino
Zveze združenj borcev za vrednote NOB Slovenije in leta 2019 še naziv Častni meščan Celja.
V mesecu oktobru je g. Ivan Grobelnik praznoval 100. rojstni dan. Ob tem jubileju ga je sprejel tudi
župan MOC g. Bojan Šrot. Na njegovo vprašanje, kako se ima, je odgovoril: „ Jaz se imam zelo v redu,
kako bo na starost, pa ne vem.“ Kot sam pravi, je srečen, da se tako dobro počuti.
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POKOPALIŠČE ŠMARTNO
Najemnike grobnih prostorov na pokopališču Šmartno seznanjamo, da je svet KS na 11. seji, 7. 10.
2020, potrdil cenik pokopaliških storitev za leto 2021. Cene grobnin, najemov novih grobnih
prostorov, stroški izdaje soglasij za postavitev nagrobnikov, najem mrliške vežice in stroški
poslovilnega govora so ostali enaki kot v letu 2020.
Cenik je na vpogled na spletni strani KS Šmartno v Rožni dolini:
https://ks-smartno.si/upravljanje-s-pokopaliscem/
Glede na ustaljeno prakso boste najemniki grobnih prostorov v prvi polovici prihodnjega leta na
vaš naslov prejeli račun in UPN nalog za plačilo pokopaliških storitev za leto 2021.
Vljudno vas prosimo, da se v primeru smrti svojca, pred izvedbo pokopa pokojnika, zglasite v
tajništvu KS Šmartno v Rožni dolini oz. nas telefonsko kontaktirate na št. 03 781 71 33 ali gsm: 051
348 400, zaradi vodenja pokopališke evidence. Hvala za razumevanje.
Pogrebne storitve na pokopališču Šmartno izvaja ROPOTAR IVAN, s. p., Starovaška 12, 3311
Šempeter, tel. št. 03 700 14 85 ali 041 613 269, 041 748 904.
ZIMSKA SLUŽBA 2020/2021
Za letošnjo sezono izvajanja zimske službe ima občinski koncesionar JP VODOVOD – KANALIZACIJA,
d.o.o. sklenjeno pogodbo s podjetjem VOC Celje.
Telefonski kontakt dežurne službe: 03 42 66 374 ali 051 386 501.

Glede prioritet pluženja javnih površin mora izvajalec ravnati skladno s Pravilnikom o vzdrževanju cest.
Prednost imajo vpadnice v Celje in mestno jedro s križem.
Voznikom priporočamo, da v primeru slabih zimskih razmer, pravočasno poskrbite za primerno zimsko
opremo (verige) oz. če ni nujno, ostanite doma ali se kako drugače organizirajte.
Svet KS Šmartno v Rožni dolini

KORK Šmartno v R. d.
Spoštovani krajani!
V teh težkih časih vam želimo, da bi bili zdravi. Mislimo na vas. Kadar boste v težavah, nas pokličite. V
kolikor bo možno, vam bomo z veseljem pomagali.
V letu 2021 vam želimo veliko zdravja in radosti!
Poverjeniki KO RK in predsednica Marija Trobec
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Župnija Šmartno v R. d.
ZLATOMAŠNIK NIKO MAROVT
Buče so vasica v občini Kozje. Poleti, za god sv. Petra, ki je farni zavetnik Buč, so farani skupaj s svojim
župnikom gospodom Nikom Marovtom praznovali zlato mašo. Lahko rečemo, da je g. Niko naše gore
list, saj se je leta 1944 rodil v Novi Cerkvi, a je otroštvo preživel v Šmartnem. Načrte, da bi z njim
osebno praznovali njegov zlati jubilej tudi v našem kraju, nam je preprečila epidemija, vendar se zato
vezi niso pretrgane. Še vedno se rad odzove povabilu na praznovanje starih prijateljev. Spominja se
mladih let, ki jih je preživel v Šmartnem in je takole napisal:
»V Šmartno smo prišli leta 1946, ko mi je bilo dve leti. Istega leta, decembra mi je umrl oče, star
komaj 35 let. Tu sem preživel težke, pa tudi lepe čase. Mama je ostala sama s tremi sinovi Mihom,
Otom in z menoj. Miha je imel 10 let, Oto 6 let.

Miha, Oto in Niko

Mama pred Kaplanijo - nekdanji kulturni dom v Šmartnem, kjer so živeli

Oto in Niko z mamo Amalijo

Vzeli so nam obrt - mesarsko delavnico, mesnico in klavnico, ki se je nahajala na domačiji Dimec –
Krnjovšek v Šmartnem. Mama je delala na državnem posestvu, da nas je preživljala. Na osnovno šolo
imam lepe spomine. V prvem razredu nas je učila ga. Ivanka Požar, v drugem ga. Marija Lipičnik. Obe
sta bili dobri učiteljici in drugi mamici nam, otrokom.

Spomin na osnovno šolska leta z razredničarko ga. Ivanko Požar – leta 1951

Po štirih letih sem odšel na nižjo gimnazijo v Vojnik. Mama je namreč želela, da se učim tujega jezika.
V Vojnik sem hodil peš, vsak dan, nikoli nisem zamudil, 5 km tja in potem nazaj, ko se je pot ponavadi
zavlekla še za kakšno uro. Potem v Celje sem se že vozil. Takrat sem bil tudi prvič klican na komite v
Celje, ker je bilo takratni oblasti moteče moje prijateljevanje z domačim župnikom. Name so se vrstili
pritiski, da Boga ni in da vera nima smisla. Zanimali sta me še arhitektura in medicina, vendar me je
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prav to partijsko prepričevanje navedlo na misel, da poskusim na Teološki fakulteti. Vpisal sem se leta
1964 in prva štiri leta študiral v Ljubljani. Nato je prišlo služenje vojaškega roka in med tem je škof
Držečnik prestavil višje letnike mariborske škofije v Maribor. Tu je čas hitreje in prijetneje stekel in
prišlo je leto posvečenja 1970.

Prvo leto sem služboval pri sv. Urbanu v Destrniku pri Ptuju, nato v Dravogradu. Od leta 1973 sem
župnik na Bučah in v Kozjem. Svetle točke mojega življenja in duhovniškega staža so najprej moja
mama, domači župnik Šmartnega gospod Janko Kokošinek, profesor Jože Rajhman in drugi mariborski
profesorji. Zagotovo pa je, da sem veliko hvaležnosti dolžan zdajšnjim faranom v Kozjem in na Bučah!
Vabljeni vsi ljudje dobre volje, odprta so vam vrata pri nas, na Bučah!«
Krajani Šmartnega se pridružujemo čestitkam ob jubileju zlatomašnika. Želimo mu še mnogo let med
svojimi ljudmi. V teh letih si je g. Niko pridobil globoko spoštovanje faranov in predstavnikov različnih
društev, od katerih je prejemal številne čestitke in zahvale. Slednje so mu izrazili tudi predstavniki
lokalnih oblasti, kulturnega, gasilskega, čebelarskega društva in Konjenice Virštanj Obsotelje. Z veliko
mero odgovornosti in z ljubeznijo skrbi za domačo cerkev in župnišče. Letos je bil obnovljen glavni
oltar in zvonik, na vrtu pa že tri desetletja stoji čebelnjak, za katerega prav tako vzorno sam skrbi.
Ljudje se radi obračajo nanj, saj je znan po dobri volji in razumevanju človeških slabosti. Vendar zna
izreči tudi odločno besedo, obsoditi greh in ne grešnika. Kot sam pravi: „Če bi ljubezni ne imel, nisem
nič.“
Več na: https://www.druzina.si/icd/spletnastran.nsf/clanek/zlatomasnik-niko-marovt?Open
Naj vam Bog v svoji milosti nakloni veliko zdravja, dobre volje in darov sv. Duha pri opravljanju
duhovniške službe.

Zlata maša – prvi od leve proti desni: g. Niko Marovt, g. Jože Hribernik in g. Lojze Weingerl
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KOTIČEK IZ ŠOLE – NOVOLETNE ŽELJE

Ilustratorka: Daša Brezlan

Ilustratorka: Neža Trobiš
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Ilustrator: Domen Brezlan
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DU Šmartno v R. d.
Spoštovane članice, člani!
Že od letošnje pomladi nam situacija z virusom Covid-19 ne dovoljuje srečanj in druženj, kot smo si jih
začrtali v začetku leta, zato se moramo zadovoljiti zgolj s pisano besedo.
Upravni odbor DU srčno upa, da vaše življenje poteka dobro in mirno, da težave, ki jih povzroča virus
uspešno premagujete. Prihajajoči zimski dnevi s šibkejšimi sončnimi žarki so prav vabljivi, da se lahko
koristno, prijetno in aktivno sprehodimo v bližnji okolici našega doma. Uživanje v naravi pozitivno
vpliva tudi na psihično stanje. Cenimo dejstvo, da živimo na podeželju. Če rabite kakršnokoli pomoč,
javite svojim poverjenikom v zaselkih. Smo generacija, ki še ne pozabljamo drug na drugega.
Zaradi korone, do nadaljnjega, društvo ne more organizirati brezplačnih meritev krvnega tlaka,
sladkorja in holesterola. Vas pa obveščamo, da je možna individualna obravnava. Osebno lahko po
telefonu kontaktirate patronažno sestro Bredo v ZD Celje. Dosegljiva je vsak delovni dan zjutraj med 7.
in 8. uro, na tel. 03/54-34-304.
Iz NIJZ smo dobili obvestilo, da je zaživel nov telefon za psihološko podporo ob epidemiji COVID-19
(NIJZ): 080 51 00, ki deluje 24 ur na dan, vse dni v tednu.
Več:
https://www.nijz.si/sl/zazivel-nov-telefon-za-psiholosko-podporo-ob-epidemiji-covid-19-080-51-00
PZDU, v sodelovanju s hotelom Delfin Izola, organizira letovanje z brezplačnim avtobusnim prevozom
za vse svoje člane:
od 27.01.2021 do 03.02.2021 in od 29.01.2021 do 05.02.2021.
Cena na osebo v dvoposteljni sobi za 7 polpenzionov znaša 264,60 EUR. Zainteresirani člani oddajte
svoje prijave in akontacijo v višini 50,00 EUR svojim poverjenikom v zaselkih ali pokličite na
GSM: 041-647-232 (predsednik Andrej Pogladič) oz. 031-227-174 (tajnica Simona Anderluh),
najkasneje do 20.12.2020. Pred odhodom na letovanje poravnajte članarino za leto 2021!
O morebitnih odpovedanih dogodkih vas bomo pravočasno obvestili in ravno tako o Planu dela za leto
2021. Hkrati srčno upamo, da se boste srečanj udeleževali v tako lepem številu, kot v preteklem
obdobju, saj s tem dokazujete, da UO DU dela v pravi smeri in predvsem za nas.
Želimo vam vse dobro, čim več sončnih dni, lepih misli, dobre družbe in mirne božične praznike.
Snežinke tiho prekrijejo sledi,
a čas naj ne zabriše dragocenih vezi,
ki stkali smo jih do soljudi.
Srečno, predvsem zdravo 2021!
predsednik DU
Andrej Pogladič
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PGD Šmartno v R. d.
Spoštovane krajanke in krajani, v letošnjem letu so nam ognjeni zublji in naravne ujme kar prizanesle.
Velika zasluga gre predvsem vam, saj ste preventivno delovali in upoštevali navodila glede kurjenja in
uporabe ognja v naravi. Trenutno je še vedno prepovedano kuriti v naravi.
Sedaj je še zadnji čas, da lastniki vodovodov preverite količino vode v rezervoarjih in si jo
zagotovite še pred zapadlim snegom. V zimskih razmerah je dostava nevarna ali nemogoča. Za
prevoz vode pokličite poveljnika Kovač Matjaža (041-763-272 ).

Kljub trenutnim ukrepom smo se odločili, da vas razveselimo s koledarjem za leto 2021. Naši gasilci
vam bodo koledar predali z upoštevanjem vseh navodil NIJZ.
Smo sredi kurilne sezone. Naprošamo vas, da preverite očiščenost in delovanje dimnikov in peči, saj
uhajanje strupenega ogljikovega monoksida lahko povzroči smrt ali nepopravljivo škodo vašemu
zdravju. Dimniki morajo biti ometani. Uhajanje ognja skozi špranje dimnika povzroči požar. Po novem
zakonu si dimnikarja sami izberete in pokličete.
V nedeljo, 3. januarja 2021, med 9. in 11. uro bomo v garaži gasilskega doma zbirali gasilske aparate
- gasilnike za pregled. Pregled in overjanje delovanja aparatov bodo opravili na gasilski brigadi v Celju.
Nove gasilnike je treba pregledati po dveh letih, starejše pa vsako leto. Veljavnost uporabe preverite
na nalepki aparata. Že uporabljen gasilnik je potrebno obvezno napolniti in overiti. Veliko gasilnikov
imate po gospodinjstvih in v gospodarskih poslopjih. Preverite rok veljavnosti, saj v trenutku
začetnega požara njihova uporaba pomeni rešitev. Iz izkušenj vemo, da manjši začetni požar lahko
pogasimo sami. Zbiranje aparatov bo potekalo v skladu z navodili NIJZ.

POROČILO DELA GASILCEV V LETU 2020
V letu 2020 je novi virus vplival tudi na delo članov v prostovoljnem gasilskem društvu, v gasilski zvezi
Celje in gasilski zvezi Slovenije. V tem letu so bile načrtovane Gasilske olimpijske igre v Celju. Prav tako
je bilo predvideno mladinsko državno prvenstvo. Ni bilo meddruštvenih tekmovanj in občinskega in
regijskega tekmovanja v gasilsko športnih disciplinah. Najbolj pa pogrešamo vaje pionirskih in
mladinskih desetin. Vse navedene aktivnosti so prestavljene v leto 2021. Edino društveno vajo je
našim članom uspelo prikazati na domačiji Strenčan v Jezercah. Ob tej priložnosti iskrena hvala
domačim za pogostitev ob izvedbi vaje.
Kljub epidemiološkim omejitvam nam je uspelo vgraditi montažne stopnice za vstop v gasilski stolp.
Izvedli smo prenovo sejne sobe. Odstranjene lesene obloge smo zamenjali s knauf stropom, napeljali
novo električno instalacijo, namestili nove luči, zamenjali vrata, uredili računalniško sobo in zamenjali
talne obloge. V novem prizidku (garaži) smo napeljali elektriko, opravili omete, prebarvali ostrešni del
in naredili knauf stropno konstrukcijo. Uredili smo tudi okolico.

11

Ob profesionalno opravljenih delih je bilo opravljenih tudi 468 ur prostovoljnega dela v gasilskem
domu in 149 ur pri urejanju okolice gasilskega doma. Za potrebe krajanov smo opravili 180 voženj
pitne vode in pri tem opravili 186 ur prostovoljnega dela.

V letu 2020 je bilo tudi 12 intervencij za zaščito in reševanje ljudi in premoženja. V uspešno opravljene
akcije smo vložili 373 ur prostovoljnega dela.
Vsem skupaj se iskreno zahvaljujemo z gasilskim pozdravom NA POMOČ !
VOŠČILO
Ob prihajajočih božičnih praznikih
vam želimo obilo miru, sreče in veselja,
v novem letu pa naj vas spremljajo zdravje,
dobra volja in zadovoljstvo!
UO PGD Šmartno v R .d.

KUD Šmartno v R. d.
Trenutno živimo v precej drugačnem obdobju, kot smo ga bili vajeni, saj je čas virusa dodobra
spremenil tudi kulturno dogajanje. Če smo v letu 2019 v okviru vseh sekcij Kulturno umetniškega
društva izvedli okoli petdeset nastopov doma in izven domačega kraja, letos ne moremo našteti
nastope niti na prste ene roke! Seveda pa se uspešnost delovanja društva ne meri samo v številu
nastopov!
Tudi v tem letu smo člani društva poskušali biti ustvarjalni. V času, ko je to bilo mogoče, so nekatere
sekcije izvajale vaje, z namenom, da pripravimo kaj novega za vas. V prejšnjem glasilu »Šmartinčan«
vas je folklorna skupina vabila na prireditev »Prav luštno je res na deželi«, ki pa smo jo, zaradi
objektivnih razlogov, zadnji trenutek odpovedali!

France Prešeren je v Sonetnem vencu zapisal:
»Vreména bodo Kranjcem se zjasnile,
jim milše zvezde kakor zdaj sijale,
jim pesmi bolj sloveče se glasile;«
Srčno upam, da se bodo tudi sedanji časi zjasnili in da bomo spet lahko živeli in delovali, kot smo bili
navajeni! V tem upanju vas že sedaj vabim na proslavo ob slovenskem kulturnem prazniku, ki bo
tradicionalno prav na praznični dan – 8. februarja!
Ker pa pred tem prihajajo še prazniki in novo leto, spoštovane krajanke in krajani, vam v imenu vseh
članov KUD Šmartno v Rožni dolini želim veselo praznovanje v krogu družin. OSTANIMO ZDRAVI!
Mitja Dimec,
predsednik KUD Šmartno v R. d.
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Vrtec Šmartno v R. d.
Otroci in skrb za zdravje
Smo v času, ko je skrb za zdravje in dobro počutje izrednega pomena. Pomembno je, da le to
spodbujamo že v zgodnjem otroštvu, saj otroci preko različni aktivnosti le to spontano ponotranjijo in
postane del njih in njihovega vsakdana.
Že vrsto let se vključujemo v različne projekte, ki so namenjeni krepitvi zdravja otrok. Kot na primer
MALI SONČEK, ki spodbuja različne vrste gibanja; ZDRAVJE V VRTCU, ki spodbuja pravilno
prehranjevanje in higienske navade; GOZDNA PEDAGOGIKA, ki spodbuja gibanje v naravi in še bi lahko
naštevali.
Vsi projekti in hkrati aktualnosti se med seboj prepletajo in ozaveščajo pomen skrbi za zdravje.
V tem obdobju smo posebno skrb namenili pogovoru o virusu in pravilni higieni rok, ki so jo otroci
zelo hitro usvojili. Izdelali smo plakat KAKO OSTANEM ZDRAV in otroci so se vedno znova vračali k
plakatu in ob tem komentirali. Veliko časa smo preživeli na prostem. Odpravili smo se v gozd, kjer smo
se preizkušali v premagovanju ovir in prisluhnili naravi. Hodili na krajše sprehode. Odpravili smo na
pohod do Jezerc, čez Petkov hrib in po drugi strani nazaj do vrtca. Skupaj z najmlajšimi pa smo se
odpravili do znaka za Jezerce. Otroci so bili navdušeni in po prehojeni poti tudi utrujeni. V vsakem
vremenu smo se odpravili na igrišče, kjer smo izvajali različne poligone, se preizkušali v vožnji s skiroji
in poganjalci, hodili s hoduljami, razvijali spretnosti z žogo, skakali po lužah in še kaj.
Tako smo pred drugim zaprtjem vrtca na naše veliko veselje bili skoraj vsi krepkega zdravja in želimo
si, da tako tudi ostane.
Želimo si, da čas neugodnih razmer hitro mine in nam hkrati prinese veliko novih izkušenj in spoznanj.
Misel ob koncu:
Trije ključi, povezani skupaj, veljajo za močan simbol sreče. Uporabniku omogočajo, da odklene vrata,
ki vodijo v ljubezen, zdravje in veselje.
Strokovne delavke podružnice Šmartno v Rožni dolini
VOŠČILO VRTCA MAVRICA PODRUŽNICE ŠMARTNO V ROŽNI DOLINI
Smeh ne pozna časa. Domišljija ne pozna let. In sanje so večne.
(Walt Disney)
Vesele božične praznike ter srečno in zdravo novo leto
Vam želijo otroci s Katarino, Martino, Suzano in Sonjo.
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Nogometaši Šmartno v R. d.
Nogomet se v našem kraju odvija že več let. Zato je skrajni čas, da tej športni aktivnosti, namenimo
prostor v »Šmartinčanu«.
Najprej velja omeniti petindvajsetletno tradicijo igranja nogometnega turnirja na Korošici. Korošica je
zelo znana planinska točka na 1808 m nadmorske višine. Planinski dom je žal pred leti pogorel in čaka
na nadomestno gradnjo. Pod nekdanjim, pogorelim objektom, v objemu Ojstrice in Lučkega Dedca,
leži ravnina, kjer se odvija tradicionalni turnir, ne glede na vremenske pogoje. Prvega tovrstnega
dogodka se je udeležilo šest ekip. V najlepšem spominu bo ostal ravno veteranom Šmartnega, saj so
osvojili prvo mesto in takšen rezultat ponovili še devetkrat. Vsako leto, sredi avgusta je to prijetna
planinska tura povezana s športnim srečanjem nogometnih navdušencev. Veterani Šmartnega so v
letošnjem letu osvojili drugo mesto. Več informacij si lahko pogledate na spodnji povezavi:
siol.net/sportal/naj-planinska-koca/nogometni-turnir-na-najvisje-lezecem-igriscu-v-sloveniji-video532616

Poleg tega se je v letu 2020 v našem kraju odvil že 5. turnir med zaselki. Prvo mesto so odnesle
Korenine z Gorice, drugo mesto je pripadlo Zlaki in tretje članom Šentjungerta. Poleg teh ekip so se
turnirja udeležile še ekipe Rožnega vrha, Orehovč, Loč in Otemne.
Pohvale vredna je vztrajnost članov, privrženost ekipi in kraju. Če pa k temu dodamo še zavest, da se
na tak način vzdržuje dobra psihofizična kondicija in krepijo socialni stiki, smo na te fante in može
lahko upravičeno ponosni.
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Pregled dogodkov v KS Šmartno v R. d.

DECEMBER
25.

BOŽIČ

26.

DAN SAMOSTOJNOSTI IN ENOTNOSTI

31.

SILVESTROVO

JANUAR
1.

NOVO LETO

3.

Pregled gasilnih aparatov – gasilski dom

22.
18:00

PGD Šmartno v R. d.

Zbiralna akcija papirja – gasilski dom
PGD Šmartno v R. d.

FEBRUAR
8.
19.
18:00

PREŠERNOV DAN – slovenski kulturni praznik
Zbiralna akcija papirja – gasilski dom
PGD Šmartno v R. d.

Čudeži obstajajo!
Le verjeti je treba vanje.
Naj bo novo leto
polno čudežev za vse.
Vesel božič in srečno 2021!
Svet KS Šmartno v Rožni dolini

OGLAS

