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Spoštovani,
končno smo pričakali nekoliko toplejše spomladansko vreme
in čas, ko pričnemo s pomladnimi deli, ko opazujemo prve
pomladne poganjke v zelenjavnem vrtu in ko lahko spregovorimo
s sosedi preko meja vrtov. Verjetno smo vsi že pogrešali sosedski
pozdrav in klepet. Epidemija traja res že tako dolgo, da je
naveličanost v družbi povzročila že pravo apatijo. Upamo, da se
bodo razmere tudi v naši regiji kmalu uredile (ko to pišemo, smo
še »rdeči«) in se bodo tudi naša društva lahko pričela ukvarjati
s svojimi dejavnostmi. Vsa upajo, da se bodo člani vrnili in da
se pridružijo tudi novi, saj smo verjetno šele zdaj opazili, kako
velik je bil njihov doprinos skupnosti. Brez njihovega dela in
dogodkov je tudi bivanje ter počutje vseh nas osiromašeno.
Ker se v tem času še ne da sestaviti časovnega načrta letošnjih
dogodkov, je treba malo bolj pogosto obiskati spletne naslove
društev in preveriti dogajanje. Upamo, da bomo lahko kaj
več napisali v naši naslednji številki. Mogoče pa bo na razvoj
dogodkov ugodno vplivalo tudi cepljenje.
Pisali smo že o novosti letošnjega občinskega proračuna, ki
je participativen. To postaja dejstvo. V občinskem brezplačnem
glasilu Sotočje št. 4, ki ga je praviloma dobilo vsako gospodinjstvo,
in na spletnih straneh občine je bil objavljen poziv za oddajo
projektnih predlogov za leti 2021 in 2022 z navodili in drugimi
podrobnostmi. Skrajni rok za oddajo je 7. 5. 2021.
Pisarna krajevne skupnosti je v času epidemije zaradi razmer
zaprta, smo pa dostopni na e-naslovu in tudi telefonski klici ne
ostanejo brez odgovora. Prejmemo kar precej sporočil krajanov,
predvsem ko opazijo težave.

Ker je toplo pomladno vreme omogočilo premik ljudi iz hiš na
vrtove, na sprehode, otrok k razposajeni igri in podobno, vas
tudi letos pozivamo/prosimo, da bodite pri tem obzirni drug do
drugega. Trušč strojev, naprav in orodja, glasen otroški vrišč in
živžav lahko moti druge, ki želijo v miru popiti kavo na terasi,
poklepetati, se spočiti ali kaj prebrati. Hrup in glasovi ne poznajo
meja parcel, zato je na nas, da delamo s stroji čim manj moteče,
v urah, ko je to dovoljeno, in se izogibamo delu ob dela prostih
dnevih, vsaj ob nedeljah in praznikih. Vesel otroški vrišč je kot
sončni žarek, razveseljujoč, a ni treba, da je vedno preglasen.
Posebno to pride do izraza v strnjenih skupnostih, novih
naseljih, kjer je treba tudi nekaj prilagodljivosti in tolerantnosti,
a vseh, ne le tistih, ki si želijo malo miru. Tudi kmetje vsako leto
opozarjajo, da mnogi hodijo ali se celo vozijo (s kolesi, motorji
in drugimi prevoznimi sredstvi) po travnikih in gozdovih ter
jim povzročajo škodo. To pomeni tudi manj hrane za živali in
prihodkov za kmete.
Torej, bodimo obzirni pri gibanju v naravi in opozorimo na
to tudi obiskovalce. Poskrbite za takšen način obnašanja in
ravnanja, ki ne moti drugih. Brezobzirnost ni dober temelj za
dolgoročno skupno bivanje. Obzirnost, strpnost in prijaznost so
vrednote, ki jih je treba tudi živeti. Kajti naše pravice se končajo
tam, kjer se pričnejo pravice nekoga drugega. Bodimo dober
sosed sosedu. Prav tako skrbimo za čistočo, odnesimo svoje
smeti, poberimo pasje kakce in vse odložimo v za to primerne
smetnjake. Vsako leto postavimo nekaj novih, tokrat sta nova
smetnjaka v okolici Dragočajne, pri tabli in čistilni napravi. OŠ
organizira tudi akcijo zbiranja odpadnega papirja od 24. do 28.
maja. Učenci bodo zbirali papir od hiše do hiše. Zberite ga in
jim ga oddajte, saj bodo veseli vsakega tako prisluženega evra.
V tem času (in jeseni) poteka pregled kurilnih naprav, ki je
nujen za vašo lastno varnost in zavarovanje. Če pride zaradi
raznih okoliščin do inšpekcijskega pregleda, je treba predložiti
račune za pregled tudi za nekaj let nazaj, zato račune in zapisnike
o dimnikarskem pregledu naprav dobro shranite.

OBVESTILO TD SMLEDNIK
Obnovitvena dela okrepčevalnice na Starem gradu se bližajo
koncu. Pripravljajo že načrte za dogodke po epidemiji. Ni mogoče
še napovedati terminov, a na spletni strani bodo objavili novosti.
Tam najdete tudi obrazec za včlanitev v društvo, če vas to področje
zanima. Z veseljem bodo sprejeli nove člane in delili nove ideje.
‚FLANCANJE‘ LETOS – PODARI FLANCO!
Po 17. letih priljubljeni tradicionalni pomladni prireditvi »Flancanje«
letos že drugo leto zapored razmere niso naklonjene organizaciji
prireditve. Bila pa bi velika škoda, če ne bi več ohranjali
običajev. Še posebej takih, ki že stoletja podpirajo preživetje in
dobrobit skupnosti. Zato so se v Društvu za ustno zgodovino
odločili za Flancanje v obliki akcije ‚Podari flanco‘, z možnostjo
individualnega obiska točk izmenjave na prostem. V tednu od 10.
do 16. maja bo na trgu Sv. Urha v Smledniku stala stojnica, na
katero bo možno kadarkoli v tem terminu prinesti viške domačih
sadik in semen ter tudi večkrat priti pogledat, ali je kdo podaril
kaj, česar sami niste pridelali in bi radi vzgojili. Poleg stojnice bo
manjša razstava, na kateri bo predstavljena zgodovina Flancanja
v Smledniku. V vsaki od vasi KS Smlednik pa bo na primernem
mestu promocijska točka, ki bo prav tako spodbujala k izmenjavi
‚flanc‘. Pri tem seveda velja še bolj kot za pretekla Flancanja: gre
za izmenjavo in le če vsak od nas nekaj da, lahko nekaj tudi dobi!
Na Vaškem vrtu, ki bo imel letos prenovljeno zasaditev, bo na voljo
nagradni kviz o rastlinah, ki bo namenjen predvsem družinam.
Vse krajane toplo vabimo, da v drugem tednu maja obiščete točke
Flancanja v vaši vasi in na trgu Sv. Urha. Akciji ‚Podari flanco‘
pa se lahko pridružite tudi tako, da razmislite, kdo od vaših
sosedov ali sovaščanov tudi vrtnari in bi bil vesel vašega klica.
Ponudite nekaj svojih sadik ali semen, povprašajte, kako jim letos
gre od rok vzgajanje tega ali onega. Ali pa si sadike izmenjajte
s sorodnikom ali znancem iz sosednje vasi, iz sosednje občine.
Znanje, s katerim si sami pridelamo kulturne rastline ter zdrava,
domača semena in sadike teh rastlin, je bistven del naše kulturne

dediščine, saj so ta znanja in te rastline preživljale in zdravile
mnoge generacije naših prednikov. Enako pomembna dediščina,
še posebno v kriznih časih, pa so vrednote: delo, samooskrba ter
medsebojna povezanost in sodelovanje!
SKLEPNA MISEL
Pred nami je praznik dela, mednarodni praznik delavstva. Delavci
so takrat postavili zahtevo po osemurnem delovniku in političnih
pravicah. Praznik, ki je že skoraj izgubil na veljavi. Vendar pa ti
pandemični časi prav kličejo po njem. V času lanske in letošnje
pandemije je izginilo mnogo delovnih mest, še več jih je izgubilo
svojo obliko in perspektivnost. Ta nova resničnost na trgu dela
(kot tudi drugod) od nas zahteva še več truda, prilagodljivosti in
potrpežljivosti. Prav je, da se kdaj ustavimo sredi celodnevnega
dela, da razmislimo o tem času in o pomenu dela za naše vsakdanje
preživetje.
Vzemimo si čas za sebe in družino ter praznik tudi dostojno
proslavimo. Letos velikih druženj in kresovanj verjetno še ne bo,
a to ne pomeni, da se ne moremo poveseliti. Ne pozabite tudi na
to, da se spodobi praznik obeležiti z državno zastavo.
Želimo vam prijetne dni in sprostite se v okviru danih možnosti
ter z upoštevanjem navodil epidemiologov.
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