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Spoštovani,
zdi se, kot da je čas dobil nov zagon. Po mrtvilu v družbenem
in družabnem življenju zaradi omejevalnih ukrepov za
premagovanje korona virusa, se nam zdi prosto gibanje, pa
čeprav samo odhod na delovno mesto, v šolo, trgovino ali izlet
že višek svobode. Prav je, da bolj svobodno zadihamo, začutimo
radosti življenja, a ne smemo pozabiti, da je še vedno treba
paziti na stroge higienske razmere, upoštevati razdaljo in druge
predpisane ukrepe.
Tudi družabno življenje v naši krajevni skupnosti je bilo
precej okrnjeno, ni bilo običajnih, že tradicionalnih, pomladnih
dogodkov. Glede na prepoved zbiranja večjega števila ljudi in
zagotavljanja predpisanih pravil s strani NIJZ tudi ne bo mogoče
izvesti za ta čas običajnih množičnih prireditev. Društva upajo,
da bodo dogodke lahko prestavila v kasnejši poletni čas, če bo
le epidemiološka slika ugodna.
Mnogi se zbirate in družite v naravi, a je prav, da je le–to
ustrezno. Kmetje so se pritožili, da mnogo ljudi, še posebno
mladina, hodi preko nepokošenih travnikov in drugih poljskih
površin ter pri tem povzroča precej škode. Premalo se zavedamo,
da je to vir prehrane za živali in prihodek kmetov. Pri sprehodih
in zbiranju pazite, da se gibljete po za to namenjenih poteh in
drugih površinah. Res nas lahko zanesejo prizori iz TV prizorov
ali letakov, hoja po visoki travi in ležanje med travniškimi cvetovi
sta lahko prijetna, a se zavedajmo, da s tem nekomu drugemu
zelo otežimo delo (na primer košnjo) in povzročamo škodo.
Ustrezno poskrbite tudi za odpadke, ki jih ob tem ustvarjate. Na
tem mestu ponovno pozivamo, da poskrbite za red in čistočo,
da počistite za seboj in odpadke odnesete domov ali jih odložite
na za to primerna mesta in ne ustvarjate črnih odlagališč. V
zabojnike na ekoloških otokih odlagajte le steklenino in papir,

ne pa vsega mogočega poleg njih. Krajane tudi prosimo, da
ko opazijo neprimerno odložene odpadke na ekoloških otokih
in drugod, dajo prijavo na policijo ali kontaktirajo občinski
inšpektorat na telefonsko številko 01/361-95-51.
Krajani se na nas obračajo tudi s prošnjo k premisleku, kako
bi povzročali manj hrupa ob nedeljah in praznikih. Res takrat
vsepovsod brnijo kosilnice in drugi stroji. Zakonodaja tega ne
prepoveduje več, vendar je čas počitka in druženja lepši brez
tovrstnega hrupa od soseda. Zato razmislite, kaj lahko postorite
med tednom, da bi vsi lahko imeli bolj mirne nedelje in praznične
dni. Le vsak zase lahko spremeni svoje delovne navade in s tem
omogoči drugim prijetno sobivanje. Tudi turisti in obiskovalci
bodo verjetno bolj zadovoljni in se bodo raje vračali.
Krajevna skupnost se lepo zahvaljuje za dobro voljo,
pripravljenost in trud pridnim izdelovalcem mask in sicer: Slavici
Ciperle, Sabini Spanjol, Špeli Cvajnar, Marjeti Nemec in Nejcu
Stupanu. Vsi so se prostovoljno javili in šivali maske, ter tako
poskrbeli za vse potrebe v celotni KS.
Prav tako se zahvaljujemo Žanu Janharju, poveljniku Civilne
zaščite v naši KS, ki je poskrbel, da se upošteva red na javnih
mestih in izvaja naloge, ki so bile s strani CZ sprejete za varovanje
našega zdravja.
Še več zahval posameznikom sledi v sporočilih društev v
nadaljevanju, katerim se pridružuje tudi krajevna skupnost.
Zahvaljujemo se tudi vsem drugim, ki so pomagali, da smo čim
lažje preživeli karanteno in nam omilili marsikatero težavo, pa naj
gre za šivanje obraznih mask, organiziranje del in urejanje okolja,
zagotavljanje reda v času karantene, izvajanje samoiniciativnih
del za izboljšanje objektov v KS ali kaj drugega.
Pisarna krajevne skupnosti je ponovno odprla svoja vrata.
Uradne ure so praviloma vsak prvi in tretji četrtek v mesecu od
18. ure dalje. Julija in avgusta bo pisarna zaprta. Če želite kaj
sporočiti ali opazite težavo, lahko napišete in pošljete sporočilo
na elektronski naslov krajevna.skupnost@smlednik.si ali pokličete
na telefonsko številko 01/362-70-08.
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Dela obnove okrepčevalnice potekajo naprej. Trenutno poteka
postavitev nadstreška. Predvideva se, da bodo dela končana do
jeseni. Še vedno naprošajo za finančne donacije, ki jih lahko
nakažete tudi na račun TD Smlednik, TR: 05100-8010562225.
Zahvaljujejo se Jožetu in Leonu Staretu za donacijo barvnega
premaza za fasado in vsem drugim, ki so že (in še bodo)
prispevali donacije in nudili drugo pomoč. Potrudili se bodo
projekt čimprej dokončati.
Zahvaljujejo se tudi Denisu Oblaku, iniciatorju in organizatorju
vseh košenj, ki so se v KS odvijale v teh pomladnih mesecih:
Kalvarija, Vaški vrt, Stari grad, ali pa po vaseh in javnih poteh
ter vzdrževanje čistoče okoli Starega gradu, Metodu Ferbarju za
urejanje okolice Špelkine vile in Alešu Čebronu iz Dragočajne,
ki velikokrat priskoči na pomoč pri raznih delih.
Čistilna akcija je bila spomladi odpovedana, upajo, da bo
izpeljana konec avgusta. Vabijo vse ljubitelje narave, da se akcije
udeležijo. O datumu akcije boste pravočasno obveščeni. Če pa
se boste držali priporočil, pa je mogoče sploh ne bomo rabili.
Predvidevajo, da bodo izpeljali vsakoletno prireditev Grajski
lonec, če bo epidemiološka slika to omogočala.
Gasilsko društvo Smlednik
Gasilci PGD se zahvaljujejo vsem krajanom, ki jih v raznih
oblikah podpirajo in vsem želijo prijetne poletne mesece,
predvsem pa veliko zdravja.
Vabilo članic PGD Smlednik:
»Ob tej priložnosti članice PGD Smlednik prijazno vabimo v
svoje vrste nove članice (»punce« stare od 16 do 55 let). Čas
je, da pokažemo in dokažemo, da se lahko kosamo z našimi
moškimi člani, da smo morda v čem celo boljše. Zdaj je čas tudi
za nas, ženske. Kaj bomo počele? Se družile tako in drugače;

vadile bomo za tekmovanja, se skupaj odpravile na kak izlet ali
si bomo pripravile piknik, pomagale pri gasilski veselici, skratka,
imele se bomo lepo.« Za več informacij pokličite Alenko Zorman
Rozman (041/375-404) ali Vanjo Zajec (068/175-239).
Društvo za ustno zgodovino
Društvo letos ni moglo organizirati sicer zelo dobro obiskane
tradicionalne prireditve Flancanje, je pa organiziralo razmeram
prilagojeno izmenjavo sadik, v kateri je sodelovalo 20 krajank.
Upamo, da kljub slabemu vremenu dobro rastejo. Na Vaškem
vrtu je bila v začetku junija delavnica z zeliščarjem Miranom
Čebaškom iz Repenj ter skupna delovna akcija in druženje.
Zahvaljujejo se tudi Dominiku Zupančiču, ki je priskočil na
pomoč pri rezi grmičevja na Vaškem vrtu.
Naslednji projekt društva je izdaja zgibanke o Vaškem vrtu,
prijavili pa se bodo tudi na nacionalni natečaj »Biodiverziteti
najbolj prijazen vrt«. Za prijavo potrebujejo 10 fotografij. Če
radi fotografirate, se priporočajo za portrete rastlin in živalic na
Vaškem vrtu, kadarkoli do decembra.
SKLEPNA MISEL
Spoznali smo, da mnogo nekdaj običajnih stvari danes ni več
samoumevnih. Nekateri ukrepi za preprečevanje okužb še vedno
trajajo in prav zato tudi večje prireditve do nadaljnjega odpadejo,
saj bi bilo nemogoče zadostiti vsem ukrepom. Vsi z upanjem
zremo v prihodnje mesece in želimo, da nam poletje prinese
nadaljnje rahljanje ukrepov in s tem več druženja ter veselja.
Ostanite zdravi in uživajte v poletnih mesecih! Odmevi do vas
pridejo spet v prvem jesenskem mesecu.
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