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oplo sonce počasi kliče pomlad. Začelo se bo delo na vrtu,
živali se bodo prebudile iz zimskega spanja in prav je, da se
vam oglasimo tudi s krajevne skupnosti.
Z žalostjo lahko povem, da letos prvič po desetih letih ne bo
organiziranega prenašanja žab v Hrašah, čeprav smo v prvih
toplih dneh marca lahko videli posameznike, ki so vseeno prišli na
pomoč dvoživkam. Tako so se odločili pobudniki akcije, društvo
Žverca, ker kljub njihovim desetletnim aktivnostim, pobudam in
delu niso dočakali odziva s strani odgovornih. Še več, v bajer so
bile naseljene različne vrste rib, kar je bistveno vplivalo na naravno
ravnotežje in se je populacija dvoživk zmanjšala. Verjetno se še
ne zavedamo, kakšna škoda je to, vsekakor pa nas skrbi to, da
mora priti najprej do škode, da posege v naravni sistem opazimo
in omejimo.
Po drugi strani vas letos ponovno opozarjamo na sterilizacijo
in kastracijo mačk ter psov v občini Medvode. Več o tem v
nadaljevanju.
Kot že napovedano, letos praznujemo 900. obletnico prve omembe
Hraš in Smlednika. Del načrtovanih dogodkov smo predstavili že na
občnih zborih, vsekakor pa bo do konca septembra več kot pestro.
Hvala, da ste se na povabilo k sodelovanju odzvali v tako velikem
številu. Na flancanju 12. maja bomo najprej odprli vaški vrt, nato
sledi koncert Smleškega žarka. V juniju in juliju bo le redkokateri
konec tedna brez dogodkov. Glavnina dogajanja bo povezala prav
vse soustvarjalce dogajanja (društva, krajevno skupnost in šolo),
zlasti po 20. avgustu. Že zdaj vabim, da si vzamete čas tudi 9.
septembra za zaključek praznovanja s slavnostno akademijo. Že
lahko namignem, da nas tudi po njej vse do konca leta 2018 čaka
še nekaj čudovitih dogodkov in se veselim, da jih bomo lahko
praznovali skupaj.
Velika noč in prebujanje narave v prihajajočih dneh naj nas
spodbudita in dasta moči, ki je morda prek zime pošla. Vsem
želim mirno praznovanje velike noči.
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ČISTILNA AKCIJA
V marcu in aprilu vsako leto obeležimo Svetovni dan voda (22. marec) in
Svetovni dan Zemlje (22. april). V tem obdobju tradicionalno potekajo
tudi akcije čiščenja po občini Medvode. Namen spomladanske akcije
je urediti okolje, da bo privlačno tako za prebivalce kot za obiskovalce
Medvod, prispevati k ozaveščanju in s tem tudi h kakovosti življenja.
Dejavnosti, ki so hkrati tudi uvod v projekt Moja dežela – lepa
in gostoljubna, so usmerjene v urejanje bivalnega okolja, nabrežij
potokov, jezera, rek, gozdnega prostora, okolice prometnih poti idr.
Letošnja čistilna akcija bo potekala 7., v primeru slabega vremena
pa 14. aprila. Glede terminov zbiranja se lahko obrnete na lokalna
turistična društva, aktualne informacije bodo objavljene tudi na
spletni strani Smlednik.si nekaj dni pred določenim terminom.
Lepo vabljeni, da se nam pridružite in da skupaj očistimo našo
okolico.
Hvala za ves vaš trud, energijo in aktivnosti, s katerimi soustvarjamo
prijaznejše in privlačnejše Medvode.
50 IZZIVOV ZA 50 LET
Minilo je 50 let, od kar so se odprla vrata nove šole v Smledniku, ki
so jo poimenovali po pesniku Simonu Jenku. Obletnico bomo obeležili
7. aprila na prireditvi, ki smo jo poimenovali 50 IZZIVOV ZA 50
LET. Pričetek bo ob 11.00 v telovadnici šole, kjer bo proslava. Sledil
bo ogled različnih razstav, video predstavitev, sejem in sodelovanje
pri različnih izzivih.
Lepo vabljeni, da se nam pridružite pri našem praznovanju.
6. MEMORIAL HENRIKA SEČNIKA
Turistično društvo Hraše in Društvo športnih psov Slovenije (DŠPS)
v nedeljo, 8. aprila, organiziramo že 6. Memorial Henrika Sečnika
v spomin na prezgodaj preminulega prijatelja. Henrik je tekmoval
in treniral z užitkom in predanostjo ter dosegal lepe tekmovalne
rezultate. Dobrobit ter zadovoljstvo svojih štirinožnih prijateljev je
vedno postavil pred svoje interese. Bil je velik človek in njegovo
vodilo je moto društva DŠPS - Tekmujem s srcem. Pričakujemo pestro
mednarodno udeležbo, saj se bodo v različnih kategorijah pomerili
lastniki z vlečnimi psi iz šestih držav. Poleg tekmovalnega dela bo tudi

pester spremljevalni program, med drugim se bo predstavila policija
s psi in kvadrilje Jahalnega centra kmetije Janhar. Na stojnicah se
bodo predstavili lokalni ponudniki z domačimi izdelki in pridelki, saj
so lani s svojo ponudbo navdušili tako domače kot tudi tuje goste.
Poskrbljeno bo tudi za gostinsko ponudbo.
Tekmovanje bo od desete ure dalje potekalo v Hrašah, štartno-ciljni
prostor bo ob kmetiji Janhar.
Vse, ki jim tekmovanje ni pomembno, temveč se radi zabavajo s
svojimi štirinožnimi prijatelji, vabimo na tek s kužki. Tek je primeren
tudi za najmlajše, saj imamo zanje ločene kategorije, in sicer otroci
od 4 do 7 let ter mladinci od 8 do 12 let. V primeru slabega vremena
bo prireditev v nedeljo, 15. aprila.

VARNA POT V ŠOLO ZA VSE
Skupina Varnost v prometu, ki deluje v okviru OŠ Simona Jenka, in
Krajevna skupnost Smlednik vabita, da se nam 19. aprila ob 19.00
v prostorih OŠ Simona Jenka pridružite na srečanju, kjer bomo
obravnavali ureditev ceste od Valburge proti golf igrišču Smlednik.
Obravnavana cesta je že desetletja v enakem stanju (ozko cestišče,
slab asfalt …), promet pa se je v zadnjem desetletju zelo povečal. Ob
cesti poteka šolska pot, ki jo uporablja kar nekaj šolarjev, vrtčarjev,
mladih mamic z vozički in tudi starejši občani, ki hodijo po tej poti
v trgovino. Velika želja je, da se ob cesti uredi še pločnik. Občina
je predlog podprla, sedaj pa je čas, da se znotraj skupnosti o tem
pogovorimo.
Lepo vabljeni!
VAŠKI VRT
Spoštovani sokrajani!
V jubilejnem letu 2018 pripravljamo organizatorji Flancanja, ki bo letos
že 15., poseben projekt: skupen vaški zeliščni vrt. Zemljišče nam je
prijazno dala v uporabo Župnija Smlednik, tako da bo vrt na izjemni
lokaciji v zgodovinskem jedru Smlednika. Na sedaj zarasli brežini
nasproti stavbe KUD bodo na terasicah - kot so bili nekoč flančniki
ob Savi - rasla zelišča in druge izbrane rastline. Projekt koordinira
društvo Slovenski center za ustno zgodovino v sodelovanju s KS,
TD Smlednik, Občino Medvode, Vrtnarstvom Zupančič in drugimi.
Želimo si, da bi v skupnostnem duhu, ki so ga živeli naši predniki in
ga obujamo tudi s Flancanjem, sadike prispevali krajani (organizacije,
družine ali posamezniki). To pomeni, da bi vsak podaril eno sadiko

večje rastline (npr. žajblja) ali nekaj sadik manjših rastlin. Simbolično
jih bomo posadili ob odprtju vrta na Flancanju 12. maja, seveda po
pripravljenem načrtu. Toplo vabimo vse zainteresirane krajane, ki
želite imeti na skupnem vrtu rastlino z vašim podpisom ali kako
drugače podpreti izdelavo vrta. Pokličite Urško Sešek na 040 878
640 ali pišite na urska.sesek@guest.arnes.si. Sporočite tudi, če bi
želeli kasneje sodelovati pri skupnem vzdrževanju, izobraževanju in
druženju, saj je cilj, da bo vrt živ del kulturne dediščine, turistične
podobe in prihodnosti našega kraja.

SMLEŠKI ODMEVI
Smleški odmevi predvidoma izhajajo
zadnji teden v mesecu.
Urednik: Nežka Bogataj
Jezikovni pregled: Robert Peklaj
Grafična priprava in tisk: Grafika Fabjančič
Naklada: 650 izvodov

Uredništvo: KS Smlednik, Smlednik 4b,
1216 Smlednik
Telefon: 01 3627 008 (v času uradnih ur)
Uradne ure KS vsak četrtek od 1800 do 2000
E-naslov: krajevna.skupnost@smlednik.si

Smlednik.si

AKCIJA STERILIZACIJE IN KASTRACIJE ŽIVALI
To je projekt, s katerim želimo preprečiti in omejiti nova mačja in
pasja legla. Predvsem mačke zaradi velikega števila mladičev, ki
se kotijo vsako leto, ne morejo dobiti varnih domov in odgovornih
lastnikov. Končajo kot zavržene, potepuške mačke, za katere nihče
ne skrbi. Med seboj se množijo, so bolne in bolezen širijo med svojo
populacijo. Nekatere bolezni so prenosljive tudi na pse in na človeka.
Veliko število živali pogine zaradi bolezni ali pod kolesi avtomobilov.
Okužijo lahko lastniške mačke, ki niso pod nadzorom lastnikov.
V izogib novim mladičem Občina Medvode nudi za sterilizacijo ali
kastracijo živali subvencijo lastnikom mačk in psov v višini 20 evrov
na žival. Občani naj pokličejo Veterino Tristokosmatih na Kajuhovo 5
na telefonsko številko 031 790 600 ali 01 544 36 58, se dogovorijo za
termin, najbolje v jutranjih urah, pripeljejo žival in sporočijo osebne
podatke (stalni naslov mora biti v občini Medvode).
O morebitnih mačkah brez lastnikov ali o mačkah, za katere lastniki
ne skrbijo odgovorno, lahko obvestite društvo za varovanje okolja in
pomoč živalim Reks in Mila na telefonski številki 070 326 447 ali
031 391 056 ali Zavetišče Horjul na številki 051 304 435. Poskušali
bomo poskrbeti zanje.
Občane vabimo, da se akciji pridružijo v čim večjem številu. Akcija
traja do porabe predvidenih sredstev. Prijazno vabljeni, da skupaj
humano poskrbimo za živali.

