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unijsko smo že razigrani in prav vsak konec tedna se bo pri
nas nekaj dogajalo. Tudi v času počitnic, ki se začenjajo konec
meseca, bo pestro. A ravno zato je zelo pomembno, da odpremo še
eno pomembno dilemo. Športni park Smlednik. Prenovljen je bil
z namenom, da mlade privabimo izza računalnikov in z veseljem
opažam, da resnično služi svojemu namenu.
Športni park Smlednik je del našega prostora, za katerega moramo
poskrbeti vsi skupaj. Park namenoma ni ograjen. Odprt je prav
vsem, ki se želijo kakorkoli športno udejstvovati na postavljenih
igriščih. Ravno zato se v parku odraža, kako živimo vsak dan.
Kultura, ne samo tista v KUD Smlednik, je za kakovost bivanja
zelo pomembna.
Smeti in odnos do drugega. Zadnje dni še iščemo rešitev za kupe
smeti, ki se naberejo ob igrišču. In bodimo iskreni, da se nabirajo
tudi po drugih ekoloških otokih v naši skupnosti. Smeti, ki jih
prinesemo na igrišče, je prav, da jih tudi odnesemo. Na ekoloških
otokih pa poskrbimo, da smeti, ki jih prinesemo, odložimo na
pravo mesto - v smetnjak in ne ob smetnjak.
In prav tako je z odnosom. Vse prevečkrat slišim, da se mladina
dandanes ne zna obnašati, da odgovarjajo, da so preglasni, da
hodijo na WC kar ob rob športnega parka Smlednik in podobno.
Starši, babice in dedki, tukaj računamo na vas. Prosimo, da
poskrbite za svoje otroke, drugače bomo prisiljeni Športni park
Smlednik ograditi in omejiti dostop.
Nismo spalno naselje in okolje je več kot čudovito, zato tudi
živimo tukaj. In vsi smo soodgovorni za vzdrževanje tega. Odnos
do drugega, pa naj bo to sosed, sokrajan, starejši ali mlajši, lahko
prinese številne ugodnosti, če se zanj potrudimo in če poskrbimo,
da s svojimi aktivnostmi ne posegamo v življenje drugega.
Pred nami so topli poletni večeri, ko kresničke brezskrbno letajo
po travnikih, ob sprehodu po poljih pa nam pogosto zadiši sveže
pokošena trava. V nadaljevanju vas vabimo na številne dogodke,
ki jih organizirajo lokalna društva. Lepo vabljeni, da se nam
pridružite ob praznovanju 900. obletnice.
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NOGOMETNI TURNIR
Že tradicionalni nogometni turnir vasi bo letos potekal 9. junija
od 16. ure dalje. Tekme bodo potekale na igrišču za mali nogomet
v športnem parku Smlednik. Oblikovanje ekip že poteka. Vabljeni
vsi, ki želite podpreti ekipo svoje vasi in ki se veselite skupnega
druženja. Najboljši navijači boste prejeli majhno pozornost.
GLEDALIŠKE PREDSTAVE ZAČARANA ANČKA
Lutkovno-gledališka skupina »Gremo se gledališče« KUD-a
Smlednik vabi na ogled gledališke predstave Začarana Ančka
(Charles Galtier). Predstavo, namenjeno tako mladini kot odraslim,
si boste lahko ogledali v soboto, 9. junija, ob 20.00 in v nedeljo,
10. junija, ob 19.00 v dvorani kulturnega doma Smlednik. Vstop
je prost!
GASILSKA VESELICA
Prostovoljno gasilsko društvo Smlednik vas vabi na veliko vrtno
veselico 16. junija od 19. ure dalje na grajskem vrtu Lazarini.
Za hrano in pijačo bodo poskrbeli oni, za dobro voljo in plesno
glasbo pa bo skrbel ansambel Galop.
SREČANJE DRUŠTVA UPOKOJENCEV
Društvo upokojencev Smlednik, Društvo upokojencev Pirniče in
Društvo upokojencev Medvode vabijo na 15. srečanje upokojencev
Občine Medvode. Srečanje bo v petek, 22. junija, ob 10. uri
na piknik prostoru Sidro na Zbiljski Dobravi v Zbiljah. Svojo
udeležbo potrdite na sedežu društva ali pri poverjenikih do 14.
junija. Srečanje bo ob vsakem vremenu. Lepo vabljeni!
KRESOVANJE V HRAŠAH
Le nekaj dni po poletnem enakonočju - v soboto, 23. junija, ob
20.00 - vas vabimo na čudovito lokacijo ob bajerju v Hrašah, kjer
bomo lahko uživali prve radosti toplih poletnih noči ob svetlem
kresu. Pripravili bomo kratek kulturni program in poskrbeli za
glasbo ter hrano in pijačo. Prireditev bo ob vsakem vremenu. K
snidenju vas vabimo člani TD Hraše.

POLETNI VEČERI NA TRGU
V zadnjih dneh junija bo vaški trg Sv. Urha v Smledniku ponovno
prizorišče cikla kulturnih dogodkov z naslovom Poletni večeri na
trgu, ki ga pripravlja KUD Smlednik.
Sklop treh prireditev začenjamo v petek, 29. junija, ob 21.00, ko
nas bo v poletni večer z akustičnim koncertom popeljal Vlado
Kreslin.
V soboto, 30. junija, ob 21.00 ustvarjalci KUD-a Smlednik
pripravljajo literarni večer slovenske poezije.
Nedelja, 1. julija, pa bo namenjena najmlajšim - od 19.00 dalje
nas bosta z otroško predstavo Lunožer zabavala Glavko in Zbrk
(Bimbo Teater).
Vljudno vabljeni!
PRVI NAGRADNI LIKOVNI EX TEMPORE HRAŠE 2018
Letošnji Ex tempore v Hrašah, kjer se odrasli, otroci in mladostniki lahko izražajo v slikarskih in kiparskih tehnikah, je samostojen.
Ustvarjena likovna dela bodo ocenjena in nagrajena. Dela bodo 4.
oktobra 2018 razstavljena v Aljaževi galeriji. Posvečen je praznovanju 900. obletnice omembe Smlednika in okoliških krajev. Tema
je prilagojena temu praznovanju, poimenovali smo jo Slopasta
znamenja in kapelice v smledniškem in slovenskem prostoru.
Ex tempore se bo odvijal pred cerkvijo sv. Jakoba v Hrašah in na
lokacijah, kjer so kapelice in znamenja postavljena, v soboto, 30.
junija. Med 8.30 in 9.30 prijava in žigosanje podlag. Prijavnina
je 10 evrov. Mladi ustvarjalci – šolarji ne plačajo prijavnine.
Vsak udeleženec sme žigosati dve podlagi, a odda samo eno. Vsak
ustvarjalec sam poskrbi za likovni material, ki ga prinese s seboj.
Med 13.00 in 14.00 je malica za vse udeležence pred cerkvijo
sv. Jakoba v Hrašah. Velikost platna oziroma kipa je omejena na
avtorjevo prevozno sredstvo. Zaključek in oddaja likovnih del
ob 17. uri. Ob 20.30 odprtje razstave in razglasitev nagrad pred
cerkvijo sv. Jakoba v Hrašah. Podelitev nagrad je v ponedeljek,
2. julija, ob 20.30 na Aljaževi domačiji, Zavrh 2, pod Šmarno
goro.
Povabite svoje prijatelje, znance, otroke, vnuke in se pridružite
živahnemu ustvarjalnemu vzdušju! Dodatne informacije:
kud.jarem@gmail.com

Občinska prireditev
Vabimo vas na osrednjo občinsko prireditev ob dnevu državnosti.
Prireditev bo potekala v četrtek, 21. junija, ob 20.00 ob cerkvi sv.
Jakoba v Hrašah. Lepo vabljeni.
Slovenski dan v Dragočajni
Turistično društvo Dragočajna-Moše vabi v nedeljo, 17. junija,
ob 11.00 na tradicionalno prireditev Slovenski dan v Dragočajni.
Pri izvedbi prireditve sodelujejo vaščani Dragočajne in Moš, ki
se trudijo, da jedi, tipične za ta okoliš, ne bi utonile v pozabo.
Prireditev je priložnost za izmenjavo receptov jedi, ki so bile
nekoč del jedilnika v našem okolišu. Predstavljenih je več kot 40
različnih vrst jedi in pijač, od preprostejših piškotov, flancatov,
potic in domačih marmelad do bolj zapletenih jedi za pripravo,
kot so vampi, krompirjev golaž in ričet. Vse jedi gostje lahko tudi
poskusijo.
V spremljevalnem programu sodelujejo ljudski godci, ljudske
pevke, pevski zbori in folkloristi. Obiščejo nas tudi starodobniki
s traktorji in starodobno kmetijsko mehanizacijo, z vozovi ter
konji z vprego. Obiskovalci se lahko s kočijo zapeljejo po vasi ali
preizkusijo svoje ročne spretnosti na raznih delavnicah s prikazom
ljudskih obrti.

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

ODDAJA POSLOVNEGA PROSTORA V KS SMLEDNIK
Še vedno je na voljo poslovni prostor v domu Krajevne skupnosti
Smlednik v velikosti 30 kvadratnih metrov. Prostor je namenjen
mirni storitveni dejavnosti. Souporaba dveh sanitarij za stranke.
Prostor je bil leta 2015 prenovljen. Pisne ponudbe za najem
zbiramo po pošti. Dodatne informacije in najava ogleda prostora
preko e-pošte krajevna.skupnost@smlednik.si ali telefonske številke
040 333 842.

