GLASILO MESTNE ČETRTI RADVANJE, december, 2011

TURISTIČNO DRUŠTVO RADVANJE
VAS VABI NA

BOŽIČKOVANJE
Z ŽIVIMI JASLICAMI

v petek, 16. 12. 2011, ob 17. uri
IN

BOŽIČNI SEJEM
NA RADVANJSKEM TRGU, ob Pohorski cesti.

SEJEM BO V SOBOTO IN NEDELJO
OD 14. URE DALJE.
NASTOPILI BODO:
OTROCI (vrtec Studenci – enota Radvanje, OŠ Ludvika
Pliberška Maribor), Ženski pevski zbor Glasbena matica
Maribor), GLASBENI GOSTJE (CLAUDIA, skupina Balkan
Expres, ansambel Labirint in Srake)
MED IZDELKI NA STOJNICAH BOSTE ZAGOTOVO NAŠLI
TUDI KAJ ZASE IN ZA SVOJE NAJBLIŽJE.

UVOD
Spoštovane Radvanjčanke in Radvanjčani!
Mineva leto, ki so ga zaznamovali predvsem
finančni pretresi in vse globlja gospodarska kriza.
Kriza se odraža povsod po svetu, v naši državi,
občini, posledično pa tudi v naši mestni četrti. Kljub
dobremu sodelovanju z Mestno občino Maribor
je na komunalnem področju, ki zahteva največ
finančnih sredstev in strokovnega dela, v tem letu v
glavnem ostalo le pri pobudah, željah in potrebah.
V svetu Mestne četrti Radvanje si prizadevamo, se
dogovarjamo in skupaj z občinskimi strokovnimi
službami iščemo rešitve, kako tudi v teh kriznih časih
sanirati vsaj najnujnejše komunalne probleme, ki že
vrsto let pestijo našo mestno četrt. Med ostalimi
problemi, naj spomnim le na nekatere: ureditev
prometa, pomanjkanje parkirišč, v določenih
predelih neizgrajena kanalizacija, neizgrajena
plinifikacija in vodovod, neosvetljene ulice, potreba
po novi telovadnici v Osnovni šoli Ludvika Pliberška
Maribor, prostorske stiske v vrtcu, preplastitev večine
ulic, ureditev vodotoka in ribnika, potrebujemo dom
kulture s prireditveno dvorano, prostor za splošnega
zdravnika, knjižnico in še bi lahko našteval. Seveda
so nekatere želje in potrebe v sedanjih kriznih časih
težko uresničljive, vendar verjamem, da nam bo
v prihodnje ob vztrajnem delu, prepričevanju in
dogovarjanju, predvsem pa s pozitivno energijo in
skupnimi močmi uspelo rešiti marsikateri problem.
Saj veste, po dežju vedno posije sonce in verjamem,
da bo tako tudi na našem komunalnem področju.
Drage Radvanjčanke in Radvanjčani! V našem
kraju obstajajo tudi prijetnejše stvari, dogodki in
predvsem dobri ljudje. V iztekajočem se letu smo
na raznih prireditvah in srečanjih pokazali, da se
kljub vsakodnevnim problemom znamo razvedriti,
da ostajamo veseli ljudje, katerim stisk roke
soseda, prijatelja in sokrajana, pomoč sosedu in
prostovoljno delo v kraju, pomeni vrednoto, s katero
kot skupnost tvorimo prijeten in prijazen kraj tu pod
zelenim Pohorjem. Vsem, ki ste v tem letu s svojim
delom, idejami, dobro voljo, prijaznim odnosom in
pozitivno energijo prispevali h kvaliteti bivanja v
našem kraju se iskreno zahvaljujem.
Tako naj ostane tudi v prazničnem decembru,
ki nudi veliko priložnosti za prijetna druženja v
našem kraju. Božični sejem je tista prireditev, na
kateri ob predstavitvah naših otrok iz osnovne šole
Ludvika Pliberška in vrtca ter ostalih nastopajočih,

lahko pokramljamo, izmenjamo mnenja in skupaj
načrtujemo prihodnost v naši mestni četrti. Zato vas,
spoštovane Radvanjčanke in Radvanjčane, vabim na
ogled božičnega sejma in k prijetnemu druženju ob
toplem napitku.
V kolikor se ne srečamo, Vam ob koncu leta želim,
da ohranite v spominu le trenutke, ki vas osrečujejo,
navdajajo z optimizmom in pozitivno energijo za
prihodnost.
Lep božič, prijetne praznike in vse dobro v
prihajajočem letu.
Samo Papež
Predsednik sveta MČ Radvanje
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UVOD
PRIHODNOST JE PONUJENA RAZPRTA DLAN ZA DOTIK, UMIK,
DEJANJE, PRIČAKOVANJE ALI LE ZA SANJE
Danes sem ob vožnji v mesto opazovala plakate,
ki so v zadnjem času preplavili našo okolico. Pred
trgovino mi je neznan moški ponudil desnico v
pozdrav, z levo pa letak z njegovo vizijo prihodnosti.
Pri poslušanju radia in gledanju televizijskih oddaj
nas v reklamnih minutah oblegajo z obljubami
tistih, ki želijo naši trenutno raztreseni državi dobro
in vsi so zelo prepričani v svoj prav. Zanimivo je
to, da so njihove obljube večinoma zelo podobne,
razlikujejo se le v malenkostih, škoda je le, da niso
bolj konkretizirane. Na splošno govoriti, kaj vse bo v
prihodnosti na izbran način bolje, je lahko. Težko je
obljubljeno udejaniti, saj vemo, da vse ni v domeni
posameznikov.
Tudi v našem Radvanju je tako. Veliko želja se
nam poraja skozi leto, veliko potreb kraja je opaziti.
Zakoni, denar in sodelovanje institucij je tisto, kar

nas pri udejanjanju ovira. Zato Radvanjske novice
niso novice obljub, temveč zapis narejenega. Naloge
so bile opravljene s pozitivnim razmišljanjem ljudi,
ki tukaj bivajo, delajo in želijo s svojim delom
seznaniti, ter pritegniti k sodelovanju še druge.
Vesela sem, da ste se tudi letos odzvali povabilu in
narejeno zapisali. Mogoče bodo nekoč ob prebiranju
naših novic rekli: »Glej, saj ni bilo tako slabo.
V Radvanju so marsikaj naredili. Res je, da niso
zgradili nove ceste, dvorane, so pa veliko naredili za
dobro počutje krajanov in medsebojne odnose.«
V teh časih je zelo pomembno ohraniti mirne,
prijazne in pozitivne misli.
Naj vas le te spremljajo v prihodnjem letu.
Minka Godec

AKTUALNO
PROGRAM NA BOŽIČKOVANJU IN BOŽIČNEM SEJMU TD RADVANJE 2011
V teh dneh so postavili novoletno jelko na
Radvanjskem trgu. Ko se stemni, se modre lučke
vidijo daleč naokoli in nas opozarjajo, da so prazniki
že zelo blizu. Člani Turističnega društva Radvanje
v tem času pripravljamo že tradicionalni BOŽIČNI
SEJEM in BOŽIČKOVANJE.
Začeli bomo v petek, 16. 12. 2011, ob 17. uri.
Nastopal bo otroški pevski zbor OŠ Ludvika
Pliberška Maribor in otroci iz vrtca Studenci, enota
Radvanje. Z nami bo pevka Claudia s škrati in
otroškimi pesmicami. Obiskal nas bo seveda mož, ki
ga najbolj pričakujejo otroci, Božiček in v njegovi
vreči bo zagotovo kaj sladkega za naše malčke. V
petek za vas pripravljamo tudi žive jaslice z Božično
zgodbo.
Z Božičkovanjem bomo otvorili božični darilni bazar
v šotoru in na stojnicah. Poleg bogato obloženih
stojnic, na katerih se bodo z izdelki predstavili
razni obrtniki, dobrodelne organizacije in otroci,
v soboto in nedeljo pripravljamo tudi kulturno
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zabavni program. Na odru se bodo zvrstili otroci
vrtca Studenci, enota Radvanje, učenci OŠ Ludvika
Pliberška Maribor, ženski pevski zbor Glasbena
matica Maribor, pevski zbor Doma pod gorco, Srake
in Balkan expres.
Ker je mesec december zelo hladen, bomo poskrbeli
tudi za tople napitke, ki jih boste lahko kupili v ličnih
skodelicah z napisom BOŽIČNI SEJEM.
Turistično društvo Radvanje se kot organizator
božičnega sejma v Radvanju, v naprej zahvaljuje
vsem nastopajočim in sodelujočim, ki ste nam in
nam še boste pomagali popestriti predpraznične dni
na Radvanjskem trgu. Prav tako se zahvaljujemo
vsem bližnjim stanovalcem za potrpežljivost in vsem
obiskovalcem za obisk in dobro voljo. Prepričani
smo, da bomo skupaj ustvarili in preživeli lep
vikend.
Minka Godec
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CLAUDIA

•

OPZ OŠ Ludvika Pliberška
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•
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Radvanje

•

Božična zgodba

•

prihod Božička
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•
•

nastopi učencev
•
OŠ Ludvika Pliberška •
Maribor

•

Ansambel Melodija

•
•

nastopi učencev
OŠ Ludvika Pliberška
•
Maribor

•

•

ZABAVNI
PROGRAM

LABIRINT

JASLICE

ŽIVE JASLICE

ŠOTOR,
STOJNICE

BOŽIČNI DARILNI BAZAR

nastopi učencev
OŠ Ludvika
Pliberška Maribor
Ženski pevski zbor
Glasbena matica
Maribor
pevski zbor Doma
pod gorco
SRAKE
BALKAN EXPRES
ŽIVE JASLICE

BOŽIČNI DARILNI
BAZAR

BOŽIČNI DARILNI
BAZAR

POLICIJA SVETUJE
Varnostne razmere v MČ Radvanje
Varnostne razmere v MČ Radvanje ocenjujemo
kot dobre in obvladljive. Po statističnih podatkih je
stanje celo nekoliko boljše kot prejšnja leta, saj se
je število kaznivih dejanj in prekrškov po javnem
redu in miru, kakor tudi prekrškov v prometu
zmanjšalo. Delo policistov je bilo prvenstveno
usmerjeno v preiskavo kaznivih dejanj povezanih
s prepovedanimi drogami, katerih storilci so v
glavnem še storilci sekundarne kriminalitete (vlomov
v hiše, avtomobile, priložnostne tatvine itd.).
Opravili smo več poostrenih nadzorov na širšem
območju Radvanja, pri katerih smo bili uspešni, saj
smo zasegli prepovedane droge in uvedli ustrezne
postopke zoper kršitelje.
V zadnjih nekaj mesecih je na območju MČ
Radvanja povečano število vlomov v stanovanjske
hiše, stanovanja, lokale in druge objekte, od koder
so storilci odtujili denar, zlatnino in druge vrednejše
predmete. Vlomi so se dogajali tudi v dnevnem času,
ko so oškodovanci za krajši čas zapustili stanovanja

oz. stanovanjske hiše. Očitno je, da storilci opazujejo
žrtve in izk oristijo njihovo trenutno odsotnost ali
malomarnost. Ljudje moramo tudi sami poskrbeti
za varnost svojega premoženja in se zaščititi. Pri
preiskavi teh kaznivih dejanj policisti zbirajo
obvestila od oseb, ki lahko podajo kakršnekoli
koristne informacije o storilcih. To so predvsem
osebe, ki živijo v bližini. Zato je pomembno, da
so stanovalci pozorni na neznane osebe v ulici in
bližnji okolici ter spremljajo njihovo početje, in da o
sumljivem vedenju takšnih oseb čim prej obveščajo
OKC PU Maribor (113). Velikokrat namreč že na
videz nepomemben podatek pripomore k preprečitvi
ali preiskavi kaznivih dejanj.
V Radvanju je še vedno pereč problem prometne
varnosti pri OŠ Ludvika Pliberška Maribor. Pri
nadzorih je bilo opaziti, da vozniki, ki vozijo otroke
v šolo, parkirajo svoja vozila pred zgradbo gasilcev
in s tem onemogočajo interventni izhod. Nadalje je
bilo opaziti več voznikov, ki parkirajo kar ob robu
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AKTUALNO
vozišča na Lackovi cesti in tam spuščajo otroke
iz vozil, kateri so s tem močno ogroženi s strani
drugih udeležencev v prometu. Takšna dejanja so
lahkomiselna, vozniki s tem ovirajo pretočnost
prometa ter ogrožajo življenja otrok. Otroci so
kot prometni udeleženci nepredvidljivi, prometne
predpise pogosto spregledajo ali pa si jih razlagajo
po svoje (predvsem prometne znake, ki obveščajo o
varni hoji), poleg tega ne zmorejo pravilno oceniti
hitrosti in oddaljenosti bližajočega se vozila.
Zato morajo za njihovo varnost skrbeti predvsem
drugi udeleženci v cestnem prometu. Otroci in
mladoletniki spadajo v t. i. skupino šibkejših
prometnih udeležencev, saj se zelo redko pojavljajo

kot povzročitelji prometnih nesreč. Vozniki morajo
nanje še posebej paziti!
Ker je ta del ceste močno obremenjen in nevaren
za otroke, so na dvorišču osnovne šole Ludvika
Pliberška Maribor uredili krožno pot, na kateri lahko
vozniki poskrbijo za varno izstopanje otrok iz vozila
in njihov prihod v šolo. Opravljali bomo poostrene
nadzore in ugotavljali kršitve, ugotavljali pa bomo
tudi kršitve uporabe varnostnih pasov in izvedli
preventivne in represivne aktivnosti.
Vodja policijskega okoliša
Sašo Geč

Za varno zimsko vožnjo
Dodatna previdnost in večja pozornost sta v PRAVOČASNO PREVERITE:
jesenskih in zimskih razmerah nujni, a za varno
vožnjo še vedno premalo, kajti tudi vozilo mora biti • pnevmatike
• zavore
tehnično brezhibno in predpisano opremljeno.
• svetlobne naprave
• zimsko opremo
PRIPOROČILA ZA VOŽNJO V ZIMSKIH
RAZMERAH IN POZIMI:
V avtomobil, pripravljen na zimsko vožnjo, spadata
• hitrost vozila zmanjšajmo in jo prilagodimo metlica in strgalo za čiščenje stekel. Preverimo
tudi brisalce, morda je guma natrgana ali drugače
razmeram ter stanju vozišča,
• povečajmo varnostno razdaljo med našim poškodovana. V posodi s tekočino za čiščenje
vetrobranskega stekla naj bo dovolj tekočine, ki
vozilom in vozilom, ki vozi pred nami,
• zavirajmo narahlo in po potrebi postopno, z v mrazu ne bo zmrznila. Naprave za odtajevanje
in sušenje vetrobranskega stekla ter naprave za
večkratnim pritiskom na stopalko,
• ne spreminjajmo smeri vožnje sunkovito, saj ogrevanje in zračenje morajo zagotoviti normalno
vsako tako ravnanje lahko povzroči zanašanje vidljivost skozi steklo. Pred daljšo vožnjo
vozila. Podobno velja tudi za sunkovito preverimo, ali imamo v rezervoarju dovolj goriva.
Sneg lahko preseneti tudi zimsko službo in zgodi se,
speljevanje,
• zelo pomembna je izbira pravilnega da vozilo z nemočnimi potniki obstane na cesti, zato
prestavnega razmerja, ker lahko premajhna tudi odeja v vozilu ne bo odveč.
Vodja policijskega okoliša
moč na pogonskih kolesih zmanjša učinkovitost
Sašo Geč
vodenja vozila in onemogoči potrebne popravke
smeri vožnje, prevelika pa povzroči zdrsavanje
pogonskih koles in zanašanje vozila,
• vozimo čim bolj enakomerno, brez premočnega
pospeševanja ali zmanjševanja hitrosti,
• posebej bodimo pozorni na izpostavljene dele
ceste, kjer se pogosteje pojavlja poledica,
• računajmo z daljšim časom potovanja, zato se
od doma odpravimo prej kot običajno,
• med vožnjo bodimo zbrani, predvsem pa strpni
do drugih udeležencev v prometu. V takih
razmerah so še posebej pomembni vozniška
EVROPSKI CENTER ZA OBVEŠČANJE
kultura, etika in solidarnost.
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DRUŠTVA SE PREDSTAVLJAJO
S Turističnim društvom Radvanje skozi vse leto
Spoštovane bralke in bralci Radvanjskih novic!
Minilo je leto, ki za delovanje društev vsekakor ni
bilo prijazno. Gospodarska kriza se seveda odraža
tudi pri zmožnostih sponzorjev in donatorjev, ki
so pomemben dejavnik za izpeljavo programov
v društvih. Seveda tudi naše društvo ni izjema.
Z organizacijo izletov, prireditev in drugimi
aktivnostmi se trudimo popestriti in obogatiti
bivanje v našem kraju. Ob koncu leta lahko z
veseljem napišem, da nam bo kljub vsemu tudi to
leto uspelo izpolniti želene cilje. Večina prireditev in
aktivnosti je za nami, pripravljamo še božični sejem
in tudi Radvanjske novice pridno nastajajo, za kar se
moramo zahvaliti predvsem glavni urednici Minki.
Če povzamem aktivnosti, ki so zaznamovale naše
delovanje v tem letu, moram omeniti predvsem
naslednje: tekmovanje za Zlato lisico, pri katerem
sodelujemo v gostinskem delu. Žal je letos
organizatorjem zagodlo vreme in prireditev je
odpadla, kar je seveda velika škoda za mariborski
turizem in šport. V spomladanskih mesecih smo po
čistilni akciji imeli občni zbor v šotoru pod snežnim
stadionom. Že dopoldan so nas pričakale naše
»Srnice« z razstavo ročnih del in prav zanimivo je
bilo pogledati njihove izdelke, ki zahtevajo veliko
ročnih spretnosti in pridnega dela. Ob kulturnem
programu učencev OŠ Ludvika Pliberška, igranju
citer, podelitvi priznanj, ponovni izvolitvi vodstva
društva, potrditvi programov dela za prihodnje
leto, prijaznih besedah župana, g. Kanglerja in
predsednika Štajerske turistične zveze g. Protnerja,
smo občni zbor nadaljevali s prijetnim druženjem
vse do jutranjih ur. Tradicionalno Kresovanje smo
uspeli pripraviti in izpeljati, čeprav so bile naše oči
še v dopoldanskih urah uprte v nebo, iz katerega
je nemilostno deževalo. Le vztrajno delo, »Čarlija,
Graifeka, Štuheja, Koseka, Valterja, Brankota, Fibija,
Iveka, Mireka, Romana, Frica, Marka, Poldeja,
Jožeta, Bojana, Čarlija ml., Turzeka, Minke, Mojce,
Cingla, Roka, Blokija, Stanča, Marjana, Robija« in
pomoč Radvanjskih in Pekrskih gasilcev je bilo tisto,
kar je omogočilo veselo druženje ob velikem kresu
in pri postavljanju majskega drevesa. Nekaj težav je
imel le Nejc pri vžigu razmočene grmade. Nismo še
utegnili zatisniti oči, ko smo že popeljali Neuvirtove
Štajerce od Doma Danice Vogrinec po Radvanju in
vas zbudili s katero izmed zaigranih koračnic. Prvi
vikend v mesecu maju je naša sekcija Botanike in
Srnic sodelovala na razstavi v Botaničnem vrtu,
konec maja pa smo se udeležili koncerta radia City.
V juniju smo popravili kolo na stari žagi in ograjo
ter počistili okolje okoli ribnika ob vznožju Pohorja.

Odpravili smo se na izlet po Sloveniji in pred
dopusti organizirali tradicionalni društveni piknik,
obiskali praznik žetve v Polenšaku in se nato
odpravili na zaslužen dopust. V mesecu septembru
smo se ponovno odpravili na potep po Dalmaciji in
tri dni uživali v dobri družbi, kopanju, dalmatinski
glasbi in vožnji z barko. Prireditev ob krajevnem
prazniku Mestne četrti Radvanje smo priredili na
»Radvanjskem trgu« v začetku meseca oktobra.
Odločili smo se, da tokrat prikažemo star slovenski
običaj ličkanje, zato smo skupaj s Turističnim
društvom Polenšak pripeljali velik kup koruze in
vsak prisotni je imel možnost prisesti in pomagati.
Glede na vzdušje in dobro razpoloženje verjamem,
da si takšnih srečanj vsekakor š . Iskrena hvala
Turističnemu društvu Polenšak in Juršinci, županu
Juršincev g. Alojzu Kavčiču, g. Branku Kralju
in vsem prisotnim, ki so se nam pridružili in nas s
svojo dobro voljo popeljali v toplo jesensko noč.
Seveda iskrena hvala tudi OŠ Ludvika Pliberška
Maribor, pevskemu zboru, radvanjskemu otroškemu
vrtcu, KUD-u Svoboda iz Bistrice pri Rušah in
folklorni skupini Košuta. Prav tako se zahvaljujemo
podžupanu g. Ujčiču za prijazne besede in županu
g. Francu Kanglerju za obisk. Kmalu je prišlo še
Martinovanje, ki so nam ga popestrili člani ansambla
Viničarji, ki so opravili krst mošta, nam s prijetno
glasbo popestrili večer in nam dajali moč ob pokušini
novega vina. Omeniti moram še Radvanjsko tržnico,
ki nam vsako soboto nudi sveže izdelke in Karmen,
ki poskrbi za prijetno druženje na radvanjski tržnici.
Seveda je bilo dela in prijetnega druženja v tem letu
še veliko, vendar vas vabim, da se nam pridružite in
o tem izveste kaj več na naših sestankih, ki potekajo
vsak torek, ob 18. uri, v prostorih Turističnega
društva v Radvanju.
Spoštovane Radvanjčanke in Radvanjčani,
spoštovane bralke in bralci Radvanjskih novic!
Minilo je uspešno leto polno sprememb. V
Turističnem društvu Radvanje smo veliko postorili,
se veliko družili, veliko doživeli in se velikokrat
imeli lepo. Vsem, ki ste k temu pripomogli, se
iskreno zahvaljujem in Vas vabim k nadaljnjemu
sodelovanju ter skupnemu ustvarjanju še v prihodnje.
Prav tako Vas vabim, da obiščete božični sejem, kjer
lahko poklepetamo o tem, kaj je bilo dobro, kaj slabo
in kako naprej.
Ob koncu leta želim vsem prijetne praznike, v novem
letu pa veliko iskrenih dejanj, zdravja in pozitivne
energije.
Predsednik Turističnega društva Radvanje
Samo Papež
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S Turističnim društvom Radvanje NA IZLETU
Leto je naokoli in kakor smo obljubili lani, smo
tudi letos šli na izlet s TD Radvanje.
Konec maja smo se odpravili raziskovat
Gorenjsko. Zgodaj zjutraj smo z dvema polnima
avtobusoma krenili proti Vranskemu in naprej
po Tuhinjski dolini. Prvi postanek z obilnim
zajtrkom smo imeli na počivališču Voklo
na gorenjski avtocesti. Pot smo nadaljevali
v Brezje, kjer smo si ogledali cerkev Marija
pomagaj. Z nami je bil tudi Papež. Seveda ne
tisti iz Vatikana, ampak naš predsednik Samo.
V Begunjah smo obiskali Avsenikovo domačijo.
Slavka ni bilo doma, zato smo se zadovoljili z
ogledom galerije in dokumentarnega filma o
uspehih, ki jih je dosegel s svojim ansamblom
širom po svetu. Pot nas je vodila po dolini
Drage do gradu Kamen. Po ogledu gradu smo
šli v gostišče Draga na gobovo juho z ajdovimi
žganci. Po krajšem počitku smo si ogledali Vrbo,
vas z rojstno hišo našega največjega pesnika
Franceta Prešerna. Gorenjske pa nikakor ne bi
mogli zapustiti brez ogleda Blejskega gradu.
Pot nanj je kar strma, ampak vedeli smo, da nas
zgoraj čaka čudovit razgled na jezero z otokom,
po deželi z Lescami in Radovljico na dlani ter
po goratem svetu Karavank in Julijskih Alp.
Dol je šlo lažje. Še kratek sprehod okoli jezera
in v Lesce na večerjo. Polni čudovitih vtisov in
utrujeni smo začeli pogledovati proti avtobusu.
Na poti proti našemu Radvanju smo na Trojanah
kupili še krofe in pozno zvečer prispeli domov.
V sredini julija smo se odzvali vabilu TD
Polenšak in se udeležili 48. praznika žetve z

razstavo kruha in pogač v Polenšaku. Člani
društva so predstavili žetev, mlatev in mletje
pšenice od mučnega ročnega dela do sodobnih
strojev, ki so razbremenili ljudi. Ostali del dneva
smo preživeli ob bogati kulinarični ponudbi
z glasbo in plesom. Zelo lepo je bilo, zato se
še enkrat zahvaljujemo Turističnemu društvu
Polenšak za vabilo na prireditev.
Konec septembra pa je bila na vrsti Dalmacija.
Veliko je bilo priprav. V petek zjutraj smo se
končno odpravili na pot na otok Pag. V Novalji
smo si ogledali staro mestno jedro, mestni
muzej in si privoščili okusno kosilo. Pot smo
nadaljevali v Lunj in si ogledali tisoč in več let
stare oljke. Nato smo se odpravili proti Zadru.
Med potjo smo si ogledali še paško sirarno
in poskusili paški sir. V Zadru nas je čakala
vodička in nas navdušila s poznavanjem mesta
in njegove bogate zgodovine. Pozno popoldan
smo pojedli večerjo v Sv. Filipu in Jakovu in
nadaljevali druženje pred apartmaji. V soboto
nas je po zajtrku že čakala barka in na njej sta
bila vesela muzikanta. Na celodnevnem izletu
smo ob pristni dalmatinski glasbi in čudovitem
vremenu obiskali otoke Pašman, Ugljan, Dolgi
otok, Sali in Kali ter se pozno popoldan vrnili
v apartmaje. Takoj so se pričele priprave na
že tradicionalni piknik, ki se je zavlekel pozno
v noč. Po prekratkem počitku nas je v nedeljo
čakalo še kosilo na Vranskem jezeru in pot
proti domu. Z mislijo, povsod je lepo, doma pa
najlepše, smo se pozno ponoči poslovili.
Oktobra smo se odzvali vabilu g. Kralja in
se odpravili na ličkanje (kožuhanje) koruze
v Juršince. Vsi smo vedeli, kako to izgleda v
teoriji, praktično pa je marsikdo poskusil prvič.
Ličkali smo tako, kot so to počele naše babice.
Ob pridnem delu, domači hrani in z živahnima
muzikantoma je koruze kar prehitro zmanjkalo.
Sledila je zabava s plesom in z valjanjem po
ličju. Čas je prehitro minil in polni prijetnih
vtisov smo se pozno zvečer odpravili domov,
no, proti domu...
Letos smo bili pravi potepuhi, upam, da bo tudi
prihodnje leto tako.
Bojan Godec
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SRNICE
Ne moremo verjeti, da leto tako hitro mine. Vsako
leto smo starejše, prsti na rokah so vedno bolj
trdi, vid se nam slabša, vse se zmanjšuje, me pa
smo razočarane, ker nimamo podmladka, ki bi
nadaljeval naše delo. Še vedno se trudimo polepšati
našo razstavo, ki jo imamo enkrat na leto. Naša
največja tolažba je, da smo še vedno zdrave, da
lahko prihajamo vsak četrtek na srečanja in klepet
ter pridno delamo. Sedež imamo v prostorih MČ
Radvanje.
Vodja sekcije Srnice
Erika Hercog

BOTANIKA
Druži nas ljubezen do rastlin, živali in narave
nasploh. Prizadevamo si za zdravo hrano in
ohranjanje narave. Želimo si, da se nam pridruži čim
več podobno mislečih sokrajanov. Da vas privabim,
bom naštela nekaj naših aktivnosti:
Ker bi radi izvedeli čim več o rastlinah, se sestajamo
in si izmenjujemo izkušnje. Udeleževali smo se tudi
predavanj v Botaničnem vrtu Maribor, v Društvu
zeliščarjev Maribor in obiskali znanega strokovnjaka
Izidorja Goloba ter si ogledali njegove cvetoče
perunike.
Naš cilj je tudi ozaveščati ljudi o pomembnosti
ohranjanja narave in zdravi prehrani, zato smo
v Mariborski knjižnici, enota Pekre, pripravili
predavanje o paradižnikih, napisali članek v posebni
izdaji Jane »Pomagaj si sam« in o semenih predavali
na Ekofestu v Žalcu.
V soboto, 7. maja, smo predstavljali TD Radvanje v
Botaničnem vrtu Maribor v Pivoli na majskem sejmu
rastlin. Sekcija Srnice se je predstavila s svojimi
izdelki, sekcija Botanika pa je predstavila 100 sort
paradižnikov. Društvo kot celota se je predstavilo
s pomočjo fotografij in povabil na Radvanjsko
tržnico.
Botaniki se radi družimo s somišljeniki, zato smo
v nedeljo, 8. maja, v Botaničnem vrtu Maribor
organizirali vseslovensko srečanje foruma Vse o
vseh rastlinah (za nas z zelenimi prsti www.rastline.
mojforum.si ). Septembra pa je potekalo jesensko
srečanje v Rovtah. Pomembno mesto druženja
postaja tudi sobotna Radvanjska tržnica.
Botaniki smo tudi del gibanja samooskrbe
Slovenije, naš prispevek se imenuje ZELENI
KROG (organizacija izmenjave semen in sadik

med ljubiteljskimi vrtičkarji). Menjava poteka tako,
da prinesete 5 vrečk svojih semen in vzamete 5
vrečk drugih. Če nimate semen ali vzamete več kot
dodate, lahko prispevate prostovoljne prispevke v
»šparovček« Zelenega kroga, s katerimi se nabavijo
nova semena. Trenutni seznam semen najdete na
spletni strani: http://rastline.mojforum.si/rastlineabout7438.html, semena pa vsako soboto na
Radvanjski tržnici.
Povezali smo se tudi s Semensko knjižnico Urbanih
brazd, ki izvajajo projekt ekološke samooskrbe
in ohranjanja avtohtonih slovenskih sort v okviru
projekta Maribor - mesto kulture 2012. Pod
njihovim okriljem nastaja pilotski projekt urbanega
ekološkega vrtičkarstva v Borovi vasi, svoj vrtiček
pa bomo imeli tudi botaniki.
Sodelovali smo še na spomladanski čistilni akciji,
pripravili razstavo na občnem zboru TD Radvanje in
sodelovali na krajevnem prazniku.
V društvu smo zadolženi za vodenje Radvanjske
tržnice in dobro ponudbo na stojnicah. Skrbimo, da
radi prihajate. Trudimo se z degustacijami, nasveti,
predstavitvijo rastlin, podarjanjem šopkov in semen,
otroškimi delavnicami in plesom maškar. Na naši
stojnici boste našli zanimive rastline in semena,
vabila na zanimive delavnice … Na stojnici se lahko
tudi včlanite v TD Radvanje.
Vabimo vas, da se nam pridružite, vsak petek ob 18h
v prostorih TD Radvanje in vsako soboto med 8. in
12. uro na Radvanjski tržnici.
Karmen Valenti
vodja sekcije Botanika in Radvanjske tržnice
tel. 031 431 859, e-mail: katrinca65@gmail.com
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RADVANJSKA TRŽNICA
Z vami že od maja 2010
Takrat smo začeli. Najprej s šestimi stojnicami,
kasneje smo jih dodali še devet. Bile so dotrajane in
zato nič kaj lepe na pogled. Vsako soboto zjutraj jih
je bilo potrebno postavljati in potem spet pospraviti.
Težko in neprijetno delo, a zaradi zagotavljanja
varnosti nujno. Konec lanskega leta se nam je
uresničila želja in dobili smo dvanajst novih ličnih
stojnic. Denar za material je zbralo TD Radvanje,
člani društva pa so jih prostovoljno izdelali. Obtežili
smo jih in s tem zagotovili varnost, zato vsaka stoji
na svojem mestu.
Prodajalci se med seboj razumejo, so prijatelji in
si pomagajo. Zadovoljni so s prodajo in ostajajo.
Ponudba je odlična, sezonska, vse, kar se ponuja,
je iz okolice Maribora. Če to ni mogoče, pa si 3. Zelena direktiva: Mlada, zagnana in ekološko
prizadevamo, da je vsaj pridelana v Sloveniji.
usmerjena Silvija in Miran prodajata konopljino
olje, semena, pogače, moko ... Njuna novost je
PRODAJALCI:
izvrstno pivo iz industrijske konoplje. Vredno ga je
1. Ekološka kmetija Ljudmila Koren: Naša poizkusit. Konopljo gojita sama na najetih njivah
sokrajanka iz Sp. Radvanja je ena izmed tistih, ki in je večinoma ročno obrana in hladno stisnjena.
so zaorali ledino na področju ekološke pridelave Kako zelo zdravilna je industrijska konoplja in
v Sloveniji. Vse, kar najdete na njeni stojnici, je kako vsestransko uporabna, vam bosta tudi sama z
pridelano na ekološki, naravi prijazen način, torej veseljem predstavila.
brez škodljivih kemičnih sredstev. Poleg prodaje 4. Kmetija Šlegl Žugman: domača zelenjava in
zelenjave in sadja, zelišč v lončkih in semen, podarja sadje, kisla repa in zelje, sadje, jajca, domač kruh ...
svoje cvetlice in nesebično deli svoje ogromno 5. Kmetija Cimerman: salame, zaseka, ocvirki,
znanje s področja kmetovanja ter rada svetuje.
kruh, domača zelenjava, bučno olje, domača moka …
2. Borut Cerkvenič Zeliščarstvo: Priznan in znan 6. Kmetija Žokš: kruh, testenine, jajca, domača
mariborski zeliščar. Zelišča nabira na obrobju zelenjava, sadje, bučno olje, kis …
Maribora, v neokrnjeni naravi. Iz njih izdeluje čaje, 7. Domačija Kropf: jajca proste reje, domače sadje,
tinkture in žganja, na stojnici pa lahko najdete tudi sadike, gozdni sadeži.
njegovo brošuro o zdravilnih zeliščih in se vpišete 8. Kmetija Vertič: fižol, orehi, lešniki, semena
v Zeliščarski klub Maribor. Če imate kakšno stročnic, domača zelenjava, bučno olje, sadje.
zdravstveno težavo, ga povprašajte o njej, kajti zelo 9. Kmetija Vindiš Katica: domača zelenjava, sadje,
rad svetuje.
orehi, gozdni sadeži, sadike, suho cvetje.
10. Čebelarstvo Šauperl: med, matični mleček,
cvetni prah, medeni liker, peneča medica, sveče iz
čebeljega voska, propolis, osebna in poslovna darila.
11. Sekcija BOTANIKA (TD Radvanje)
Vodstvo društva nam je zaupalo nalogo, da v
njegovem imenu vodimo tržnico in skrbimo za red in
ponudbo. Pri nas se lahko tudi vpišete v društvo. Če
boste prišli, boste našli zanimive rastline, semena,
nasvete o vzgoji, informacije o tem, kaj se dogaja
v Botaničnem vrtu Maribor, kako deluje urbano
vrtičkarstvo v Borovi vasi, kaj delamo na srečanjih
Botanike. Predstavljamo vam forum Vse o vseh
rastlinah in vrtnariji ter naša sponzorja, Trajnice
8

DRUŠTVA SE PREDSTAVLJAJO
Golob-Klančič in Astrokaktus. Za člane društva so
za izposojo na voljo prenosne celoletne brezplačne
vstopnice za Botanični vrt.
Skupaj smo pripravili razstavo kmečkih izdelkov
na občnem zboru TD Radvanje in se predstavili na
majskem sejmu rastlin v Botaničnem vrtu Maribor.
Pogostili pa smo tudi pustne maske. Napekli smo
krofe, skuhali čaj, tržnico okrasili, ustvarili glasbeno
kuliso z otroškimi pesmicami in si v otroški delavnici
izdelali vsak svojo masko. Zabavalo se je staro in
mlado. Spomladi pa je svoje dinozavre razstavila
tudi starejša skupina iz vrtca. Domačini ste tržnico
lepo sprejeli in jo vedno pogosteje obiskujete.

Trudimo se, da bi ponudbo še obogatili in vas tudi
v prihodnje presenečali z degustacijami ter vam
darovali šopke cvetja. Naj bo sobota dan, ko si na
tržnici priskrbite zdravo kmečko hrano, se srečate
s prijatelji in pokramljate z nami. Želim si tudi, da
bi nas na Radvanjskem trgu večkrat obiskali otroci
vrtca in šole našega kraja.
Naj bosta Radvanjski trg in Radvanjska tržnica živa!
Karmen Valenti
vodja sekcije Botanika in Radvanjske tržnice
tel.031 431 859, e-mail: katrinca65@gmail.com

LOVSKI VOKALNO INSTRUMENTALNI ANSAMBEL LJUDSKIH GODCEV
IN PEVCEV Z IMENOM SRAKA
Lovski vokalno instrumentalni ansambel ljudskih
godcev in pevcev, ki se imenuje »Sraka« obstaja
že od novembra leta 2001, kar pomeni, da je
letos minilo že deseto leto našega (lahko rečemo)
uspešnega delovanja, ki je potekalo na različnih
prireditvenih odrih. Žal danes zastopa naš ansambel
samo še en takratni član.
Ne vemo natančno, a v našem ansamblu se je znašlo
kakih 25 različnih članov, ki jih pogrešamo. Srečali
smo se tudi z za nas nesprejemljivimi partnerji, ki so
naš ansambel zapustili. Trije pa so že, kot pravimo
mi lovci, odšli v večna lovišča. Med njimi nas je
tako letos za vedno zapustil naš nepogrešljiv član, ki
je bil z nami že od naše ustanovitve, Štefan Robič
iz Hrastja. V naš ansambel smo privabili dve novi
»lisički« iz ženskega pevskega zbora upokojencev
Maribor Tabor. Tako je rednih članov sedem, dva,
ki sta bila več let aktivna člana našega zbora, pa
sodelujeta z nami občasno. Tako
nas na pomembnejših prireditvah
sodeluje kar devet. Zelo pogrešamo
moški prvi tenor in drugi bas. Če ima
kdo sposobnosti in željo sodelovati
z nami, naj se nam oglasi (GSM:
041/310 594).
Vsi smo člani Turističnega društva
Radvanje. Ko nastopamo, prispevamo
k promociji našega društva. Nismo
prisotni le na prireditvah, rojstnih
dnevih in podobnih srečanjih, ampak
delujemo tudi v dobrodelne namene
za starostnike in varovance Doma
Danice Vogrinec v Mariboru in v
drugih krajih. Tako smo bili letos v

sodelovanju z že omenjenim taborskim zborom v
domu starostnikov v Slovenskih Konjicah, pred tem
pa tudi v Poljčanah. Teh srečanj ne odklanjamo in
smo veseli, da lahko starostnikom popestrimo njihov
enolični vsakdan. Letos imamo dogovorjen nastop, ki
bo drugega decembra v domu starostnikov na Teznu.
Do konca leta predvidevamo še nastop v novem
domu starostnikov na Studencih in na Taboru, kjer
bomo sodelovali s pevskim zborom s Tezna.
Zgodila se nam je zelo neljuba situacija. Zapustil nas
je naš član, bivši blagajnik s polno blagajno ne lahko
pridobljenih sredstev, zato smo ga morali predati
našemu odvetniku. Paziti moramo na vsak evro, saj
naša oprema in instrumenti niso poceni.
Financiramo se z lastnimi in prostovoljnimi prispevki
tistih, ki nas radi poslušajo.
Vodja ansambla:
Branko Delcott
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Prostovoljno gasilsko društvo Radvanje (1892-2011)
Za odgovor na vprašanje kaj je hitrost,
požrtvovalnost, nesebičnost in pogum se obrnimo na
gasilce Prostovoljnega gasilskega društva Radvanje.
Naslednje leto praznujejo že 120-letnico obstoja!
Danes šteje Prostovoljno gasilsko društvo Radvanje
82 članov in vključuje vse generacije: pionirje od 7.
leta naprej, mladince, člane, članice in veterane.
V primerjavi z lanskim letom, ko so imeli 19
intervencij, so jih letos imeli že 24. Poleg nujnih
intervencij gasilci PGD Radvanje aktivno sodelujejo
tudi s Turističnim društvom Radvanje pri organizaciji
in izvedbi različnih prireditev. V mesecu oktobru, ki
je mesec požarne varnosti, predstavljajo gasilci PGD
Radvanje svoje aktivnosti tudi po šolah, vrtcih, ob
dnevu odprtih vrat pa si lahko ogledamo njihovo
opremo, poslušamo predavanja, se seznanjamo z
njihovim delom, občudujemo obnovljeno dvorano.
Potrebno je povedati, da za popolno pripravljenost
gasilci PGD Radvanje potrebujejo le nekaj minut. V
4 do 5 minutah od klica v popolni opremi oddrvijo na
mesto intervencije. S svojimi 4 vozili so opremljeni
za aktivne intervencije. Imajo 1 vozilo s 30-metrsko
avto lestvijo, 1 tehnično vozilo s cisterno, 1 kombi za
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prevoz moštva, 1 Unimog vozilo za gozdne požare.
Kot ob vsakem zaključku leta so gasilci s svojimi
koledarji dobrodošli gostje pri vseh krajanih.
Za finančno podporo zvestih krajanov se lepo
zahvaljujejo, mi krajani pa smo jim hvaležni za
stalno pripravljenost, varovanje naših življenj in
premoženja pred požari, ujmami, nesrečami …
Letošnje leto so se gasilci PGD Radvanje pobratili s
PGD Klanjec iz Hrvaške. Nastalo je kar nekaj lepih
posnetkov.
Zapisala: Blanka Prezelj

DRUŠTVA SE PREDSTAVLJAJO
PLANINSKO DRUŠTVO PLANIKA MARIBOR
Preteklo je že sedemnajst let, odkar smo se zbrali
in se začeli pogovarjati, da bi ustanovili planinsko
društvo. To je bilo davnega leta 1994, v mesecu
juniju in oktobra smo imeli ustavni občni zbor,
kjer smo sklenili, da se bo naše društvo imenovalo
PLANINSKO DRUŠTVO PLANIKA MARIBOR.
Tako smo 1. januarja 1995 začeli z delom društva. Od
takrat je minilo 17 let in v teh letih smo organizirali
kar 1.028 izletov, na katerih je sodelovalo 36.823
pohodnikov. Zraven izletov smo izvedli tudi 176
raznih delovnih akcij in kolesarskih izletov, na
katerih je sodelovalo 2.804 udeležencev.
Vodniki društva smo ponosni, da smo v teh letih
izvedli številne izlete tudi izven naših meja: kar
štirikrat smo se podali v Grčijo in osvojili najvišji vrh
OLIMP, v Črni gori BOBOTOV KUK, PILATUS v
Švici, ZUGSPITZE v Nemčiji, na Sardiniji vulkana
ETNO in VEZUV, prehodili smo BIOKOVO v
Dalmaciji, osvojili najvišji vrh Bolgarije in Balkana
MUSALO ter nekaj ostalih vrhov v Avstriji, na
Madžarskem in v Italiji. V letošnjem letu je bil naš
cilj tudi izvir Drave, MARMOLADA in PIZ BOE,
oba tritisočaka v Dolomitih. Nepozabne so seveda
tudi gore naše Slovenije.
V teh časih smo se srečevali z drugimi društvi,
navezali stike z društvom iz Zagreba in sklenili, da
bomo podpisali listino o pobratenju s PD NIKOLA
TESLA iz ZAGREBA, ki je potekala v Mariboru
2002, 2003 pa na Slemenu nad Zagrebom. S tem
smo ponesli del planinskega vzdušja tudi izven
naših meja. Društvi se vsako leto srečujeta na raznih
pohodih, tako v Sloveniji kot na Hrvaškem.

V društvu imamo dva planinska pohoda:
• ANDREJEV POHOD NA OKREŠELJ v mesecu
juliju in
• POHOD PLANIKE NA POHORJE v začetku
meseca septembra
Pod okriljem našega društva poteka akcija
»POHORJE MOJ HRIB«. Izdali smo tudi dnevnik
transverzale PO KOČAH SLOVENIJE. Ob 15.
obletnici društva smo podelili razna priznanja:
• 15 članov je prejelo Bronasti ali Srebrni častni
znak PZS,
• 6 vodnikov je prejelo PRIZNANJE PZS za
uspešno vodenje izletov,
• 8 članov je prejelo ČASTNO LISTINO
DRUŠTVA,
• ostali člani pa so prejeli posebno priznanje ob
15-letnici društva.
Dolgoletni predsednik Franci RAJH je prejel dve
veliki priznanji:
• SVEČANO LISTINO PZS in
• ZASLUŽNI VODNIK PZS.
Naši vodniki so: Franci Rajh, Franci Pangrčič,
Srečko Partlič, Tone Koren, Oto Pungerl, Ivan
Ladinek, David Čuček in Jože Gruden. Upam, da
nas bodo še dolgo vodili po planinskih stezah. Za vse
izlete in vam prisrčna hvala, saj brez vas planinci ne
bi spoznali lepot naših in tujih gora.
PD PLANIKA MARIBOR
Macunova 40, 2000 Maribor
Predsednik: Franci Rajh
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DRUŠTVA SE PREDSTAVLJAJO
RDEČI KRIŽ MARIBOR
Območno združenje Rdečega Križa Maribor (OZ • predlogov šol, zavodov in organov lokalnih
RK Maribor) je prostovoljna, samostojna, nevladna,
skupnosti.
humanitarna, nepridobitna organizacija.
HUMANITRANA POMOČ se lahko posreduje v
Območno združenje Rdečega križa Maribor Skladišče humanitarne pomoči, Ljubljanska ulica
sestavljajo člani Rdečega križa vključeni v krajevne 23, Maribor:
in četrtne organizacije, ki delujejo na območju
Mestne občine Maribor ter na območjih občin v ponedeljek, torek, četrtek: od 8.00 do 15.00 ure,
Šentilj, Kungota, Pesnica, Duplek, Starše, Rače - v sredo od 8.00 do 16.30 ure,
Fram, Ruše, Miklavž, Hoče - Slivnica, Selnica ob v petek od 8.00 do 12.00 ure.
Dravi in Lovrenc na Pohorju.
V okviru socialne dejavnosti se izvajajo programi, ki
so namenjeni posameznikom, družinam in skupinam
prebivalstva, ki si ne morejo zagotoviti sredstev za
preživljanje iz razlogov, na katere sami ne morejo
vplivati – osnovno vodilo je preprečevanje revščine
in socialne izključenosti ter zagotavljanje dostojnega
preživetja.
Pri izvajanju programov socialne pomoči imajo
prioriteto naslednje skupine ljudi: otroci, brezdomci,
brezposelni, zasvojeni, invalidi, osebe po prestani
zaporni kazni, osebe brez statusa, žrtve družinskega
nasilja …

KRAJEVNA ORGANIZACIJA RDEČEGA
KRIŽA RADVANJE

Članice Krajevne organizacije RK Radvanje smo
bile aktivne čez celo leto. Zbirale smo humanitarno
pomoč, razdeljevale prehrambene pakete; sredstva
zbrana s prodajo koledarjev pa smo porabile za
pozornostna darila našim občanom ob njihovih
visokih jubilejih, za majhne pozornosti našim
občanom nastanjenim v Domu za upokojence,
v enoti Tabor in Pobrežje, katere obiščemo v
prednovoletnem času, ter za pomoč otrokom, ki so
lahko šli na morje in v šolo v naravi.
Humanitarna pomoč se v OZRK Maribor razdeljuje Ker se leto bliža koncu, vas bodo ponovno obiskali
v skladu s Pravilnikom o kriterijih za razdelitev naši aktivisti s koledarji. Denar zbran s prodajo
humanitarne pomoči.
koledarjev ostane naši Krajevni organizaciji Rdečega
križa, zato vas vljudno naprošamo, da ga prispevate
in pomagate po svojih močeh.
Pomoč se podeljuje na podlagi:
• predložitve Odločb centrov za socialno delo o Na terenu nam primanjkuje aktivistov, zato vljudno
vabimo vse zainteresirane, da se nam pridružijo.
dodelitvi finančnih pomoči,
• predlogov KORK in patronažne službe
Predsednica Krajevne organizacije RK Radvanje
Zdravstvenega doma dr. Adolfa Drolca Maribor,
Gizela Vicman
• prošnje posameznikov ali družine,

Turistično društvo Radvanje,
Športno društvo Radvanje in
Prostovoljno gasilsko društvo Radvanje
vam želijo vesel Božič
in srečno v letu 2012.
12

OŠ LUDVIKA PLIBERŠKA MARIBOR
Spoštovani Radvanjčani,
naša šola bo naslednje leto praznovala 140letnico. Obletnica, ki jo spoštujemo in se ob njej
ustavimo. Vse generacije pred nami so se trudile
za dobro vzdušje, kvalitetno delo, strokovnost in
prepoznavnost. Trudili smo se na različnih področjih
in se bomo še naprej.
V lanskem letu letu smo opremili kabinet pri prvih
razredih, s pomočjo Ministrstva za šolstvo in šport
kupili nekaj računalnikov in »pametno« tablo.
Obogatili smo didaktične pripomočke in igrače, nekaj
z lastnimi sredstvi, nekaj pa s pomočjo šolskega
sklada. Še posebej smo ponosni, da krajani nikoli
ne pozabite na nas. Sodelovali smo pri marsikateri
dejavnosti in akciji. Tudi letos ste nam že pomagali
pri akciji Ni debate – v Gorenje surovino dati stare
aparate in še nam pomagate pri zbiranju starega
papirja. Na šolskem dvorišču bo do konca šolskega
leta vsak prvi teden v mesecu, ko so pogovorne
ure, postavljen keson za papir. Učenci so uspešni,
starši pa zgledno sodelujejo s šolo na različnih
področjih. Vsega tega se zelo veselimo. Ponosni
smo, da Radvanjčani s pomočjo turističnega društva
in lokalne skupnosti uspešno organizirajo in izvajajo
različne prireditve, pri katerih radi sodelujemo.
Čestitam vam za vse odlično izpeljane prireditve, ki
jih v kraju pripravljate. Vidi se, da jih ustvarjate s
srcem in da ste tudi sicer povezani v trdno skupnost,
kar je vse bolj pomembno pri učinkovitem izvajanju

dejavnosti. Marsikdo bi se lahko zgledoval po vas.
V naslednjem letu nas čaka precej dela in priprav
za naše praznovanje in vemo, da lahko računamo
na vašo podporo. Seveda si najbolj želimo novo
telovadnico, a bomo videli, kaj nam bo prinesla
prihodnost. Pripravljali se bomo vsi, delavci šole,
učenci in starši, zato je še toliko bolj pomembno, da
delamo za skupne cilje in izkoristimo vse možnosti
in znanje, ki ga imamo. Prav zaradi sodelovanja in
dobrih zgledov okrog nas vemo, da je moč v slogi
in strokovno opravljenem delu. Vse to pa ne bi nič
štelo, če vseh teh stvari ne bi delali z veseljem, željo
po sodelovanju in razumevanjem vseh, ki pri tem
sodelujejo.
V letu, v katerega vstopamo polni pričakovanj, vam
želim vse tisto, kar so otroci že napisali na naša
okna. Naj bo prijazno, strpno, veselo, zdravo …
Sodelovalno in prijateljsko za vse okoli nas!
Tisoč in tisoč zvezd je nad nami,
tisoč in tisoč zvez je med nami,
da gre po svetu – rama ob rami –
svetloba z nami.
(Tone Pavček)
V novo leto stopajmo z ramo ob rami.
Hvala, da ste tudi vi Ludviki.
Lidija Todorović, ravnateljica

LUDVIKOVA BRALNA ZNAČKA ZA ODRASLE
Nedavno preminuli pesnik Tone Pavček pravi:
»Vsak človek je zase svet,
čuden, svetal in lep ...«
Takšen svet je tudi svet knjig. Vsakdo najde v
njem nekaj zase. Branje je poleg pisanja ena
najpomembnejših spretnosti v življenju, ki nam
življenje zelo spremeni. Odpre se nam nov svet,
neomejenih razsežnosti, ki nas zaznamuje, bogati,
uči, tolaži, razveseljuje ...
V našem hitrem, sodobnem času, ko smo stopili tako
rekoč na brzovlak, je možno preživeti hitro vožnjo
z njim tudi s trenutki svobode, ko lahko pobegnemo
v svet črk, v svet knjig. To je svet, v katerem smo
še lahko svobodni. Svobodno izbiramo besedila, ki
jih bomo brali, svobodno izbiramo medij s katerega
bomo brali, svobodno lahko knjigo tudi odložimo in
je ne preberemo do konca.
Tako preprosto je to. In tisto, kar je zelo preprosto,
je včasih najtežje.

Mi, odrasli, to že dobro vemo. Naši otroci, mladi
bralci, pa potrebujejo pri branju veliko pomoči.
Nekateri je potrebujejo več, drugi manj, a pomoč,
tudi z zgledom, je potrebna. Prav zaradi dobrega
zgleda smo na LUDVIKU ustanovili LUDVIKOVO
BRALNO ZNAČKO ZA ODRASLE. Bodimo jim
torej najboljši zgled, berimo tudi mi za svojo bralno
značko in si privoščimo svobodo, ki nam jo branje
daje in ponuja kar samo od sebe. Knjige kar so, nič
ne rečejo, čakajo na polici, da jih vzamemo v roke.
So »nevarne« (nekateri se jih celo bojijo). Res nam
lahko spremenijo življenje. Vsekakor na bolje.
Privoščimo si jih in uživajmo ob vsem, kar nam
ponujajo.
Naj se vam bere. Tudi vam.
Sonja Antolič,
koordinatorica bralnih značk na Osnovni šoli
Ludvika Pliberška Maribor
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OSNOVNA ŠOLA LUDVIKA PLIBERŠKA MARIBOR OBELEŽUJE
20 LET DELOVANJA RAZSTAVIŠČA
Na naši šoli, Osnovni šoli Ludvika Pliberška
Maribor, deluje razstavišče že od leta 1991. Tako
letos obeležujemo že dvajseto obletnico delovanja.
Razstavišče smo po Ludviku Pliberšku poimenovali
Ludvik. Imamo tudi svoj logotip −
.

našem razstavišču že vrsto let kažejo turistične
smernice našega lepega Radvanja pod zelenim
Pohorjem.

In če vse te šolske aktivnosti »začinimo« še z
umetniki od zunaj, dobimo spekter lepih razstav, ki
Ker se učitelji na naši osnovni šoli, ki je častitljivo jim zlahka rečemo »kultura na Ludviku«. V enem
stara že skoraj 140 let, zavedamo, da je poleg šolskem letu se tako na naši šoli zvrsti osem do
izobraževalne funkcije pomembna tudi kulturna, devet razstav.
organiziramo mesečne razstave, na katerih se Razstavišče je namenjeno širši javnosti in je
odprtega tipa. Predvsem je poleg kulturnega duha, ki
predstavljajo razni umetniki.
Otvoritev razstav poteka vsak tretji četrtek v mesecu. ga skušamo privzgojiti našim učencem, pomembna
Na njih se učenci predstavijo s kulturnim programom. tudi povezanost s krajem in šolo.
Petje, deklamiranje, ples in dramatiziranje, so Praviloma trajajo razstave tri do štiri tedne in so
vnaprej načrtovane v letnem delovnem načrtu šole.
osnovni elementi vsake otvoritve.
Menimo, da razstavišče daje šoli kulturni pečat in
V razstavišču Ludvik razstavljajo umetniki, je namenjeno tako učencem, kakor tudi zunanjim
ki delujejo na področjih umetniške in popotne obiskovalcem.
fotografije. Velikokrat imamo priložnost občudovati
akvarele, akrile, oljne slike in rezbarije. Seveda Kratek povzetek nastanka razstave:
pa dajo posebno mesto našemu razstavišču izdelki • srečanje z avtorjem (določi se datum postavitve
razstave, čas trajanja razstave, naslov, datum in
učencev.
čas otvoritve),
Tako vsako leto pripravimo razstavo likovnih,
literarnih in drugih del naših učencev, ki nastanejo • oblikovanje kataloga, ki je sestavni del vsake
razstave,
v okviru največjega projekta šole, to je Prešernov
•
oblikovanje vabil,
natečaj.
Tudi voščilnice, ki jih naši učenci skrbno izdelujejo, • priprava kulturnega programa,
• otvoritev,
imajo prav posebno mesto v našem razstavišču.
Tukaj so še raziskovalne naloge, ki nastajajo v • družabni del.
okviru projekta Mladi za napredek Maribora, ki jih
Na koncu lahko ponosno povemo, da smo leta 2009
prav tako ovekovečimo in pokažemo.
Ne smemo pozabiti na dejavnosti in delo učencev prejeli naziv Kulturna šola in z njim tudi logotip, ki
mladega turističnega podmladka naše šole, ki v je sestavni del glave naše šole.

135 – OSNOVNA ŠOLA

A PLIBERŠKA MARIBOR

Organizatorica razstav v Ludviku: Metka Lakota
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Simbioz@ - e-pismena Slovenija

Na naši šoli smo se 19. oktobra letos priključili
prvemu vseslovenskemu prostovoljnemu projektu, ki
je povezal dve generaciji – mlade in starejše. Namen
tega projekta, ki je od 17. do 21. oktobra potekal
na mnogih lokacijah po vsej Sloveniji, je bil preko
medgeneracijskega sodelovanja dvigniti računalniško
pismenost starejših (naših babic in dedkov). Tako so
naši učenci povabili v šolsko računalniško učilnico
svoje starejše sorodnike in jih poskušali navdušiti za
rabo računalnika. Mladi si življenja brez računalniške
in druge informacijsko-komunikacijske tehnike
sploh predstavljati ne morejo, medtem ko starejši
večinoma teh novih tehnoloških čudes ne uporabljajo

oz. niso vešči ravnanja z njimi. Projekt Simbioz@
je bila čudovita priložnost združiti potenciale dveh
generacij – naši učenci so svojim dedkom in babicam
na včasih igriv način pomagali prebroditi strah pred
to, na videz zahtevno tehnologijo. Ob tem se je
prepletala medgeneracijska solidarnost, sodelovanje,
vseživljenjsko učenje, mladi pa so med tipkanjem
in klikanjem z miško slišali marsikatero življenjsko
modrost svojih dedkov in babic. Podatki tudi kažejo,
da kar 90% prebivalcev Slovenije, starejših od 65
let, še NIKOLI ni uporabilo računalnika oziroma
interneta, kar je, žal, precej nad povprečjem EU.
Izkušnja, ki smo jo imeli priložnost doživeti, da je
otrok, naš učenec, prostovoljec, sedeč na dedkovem
kolenu, vodil njegovo roko po tipkovnici in miški,
je vredna spomina. Podrobne informacije o projektu
Simbioz@ lahko najdete tudi na njihovi spletni
strani www.simbioza.eu, kamor smo poslali tudi
fotografije dogajanja na naši šoli.
Vsi skupaj se že veselimo novega srečanja z našimi
babicami in dedki, saj spomladi 2012 načrtujemo
ponovno snidenje. Želimo si, da bi se ga udeležili v
še večjem številu.
Organizatorja projekta Simbioz@ na naši šoli:
Sonja Antolič in Peter Rižnar

TURISTIČNI PODMLADEK OSNOVNE ŠOLE LUDVIKA PLIBERŠKA MARIBOR
Leto je naokoli in znova smo aktivni. Vsako leto
iščemo nekaj novega, nekaj, kar bi lahko naš kraj,
Radvanje naredilo še bolj privlačno za turiste in
tudi domačine. Sodobni turizem se počasi odmika
od klasičnih izletov k izletom doživetij. Turistu ni
dovolj informacija o kraju (zgodovina, kulturna
dediščina ipd.), temveč želi kraj tudi doživeti. Zato
želimo narediti program, ki bi našim vrstnikom in
tudi ostalim zainteresiranim pomagal doživeti naš
kraj na nevsakdanji način.
Tako bomo vse, kar nam je že všeč, premešali,
potem pa razmišljali, iskali in našli najboljše zamisli,
ki nam bodo dale najboljše možnosti za izdelavo
inovativnega turističnega produkta. Ta bi se naj čim
bolje vključil v kraj in njegovo turistično ponudbo.
Vemo, da je promocija pomemben del celotnega
projekta. Bolj kot je inovativna, prej bo animirala
turiste, da se bodo odločili in prišli k nam. To je tudi
naš cilj … Predmet našega letošnjega inovativnega
predloga je Pekrska gorca.
Pritegnil nas je razpis TZS, saj je tema festivala TPLG

»Všeč mi je«. Veliko je stvari, ki so nam v našem
kraju všeč, kar pa ne pomeni, da ne bi moglo biti še
boljše. Zato bomo pripravili inovativen predlog z
naslovom Pekrska gorca – včeraj, danes, jutri. Upamo,
da bomo na tak način naredili nekaj, kar bo zanimivo
in privlačno. Morda pritegne tudi vas….
Avtorice inovacijskega predloga: Analina Kralj,
Tina Smonkar in Klara Briški
Mentorice: Ribana Višnar, Vera Kožuh, Melita
Djordjević in Mateja Arko
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MLADINSKI PEVSKI ZBOR OSNOVNE ŠOLE
LUDVIKA PLIBERŠKA MARIBOR

Mladinski pevski zbor OŠ Ludvika Pliberška
Maribor, v katerem poje 50 pevk in pevcev, je eden
izmed treh pevskih zborov na naši šoli in deluje v
sklopu šolskih interesnih dejavnosti. Zaradi razvejane
dejavnosti in rezultatov, ki jih zadnjih nekaj šolskih
let dosega (bronasta in srebrna priznanja v Češkem
Olomoucu in Slovaški Bratislavi), je postal znan
in spoštovan na domačih in tujih tleh. Na čelu
zbora stoji mag. Metka Vrbančič Osterc, ki je
najbolj zaslužna za uspehe MPZ-ja. Kolektiv šole
in posamezniki pa po svojih močeh pomagajo pri
uresničevanju zastavljenih načrtov.
Med našimi nastopi vedno poudarjamo od kod smo
in ponosni povemo, da nas pri našem delu podpira ne
samo šola, ampak tudi kraj (MČ Radvanje). To nam
dokazujete vsako leto, ko se tako množično udeležite
naših božičnih in zaključnih koncertov. Seveda Vas
nanje vabimo tudi letos.
Veliko je ljudi, ki nam pomagajo zbirati finančna
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sredstva. Gonilna sila pa so člani organizacijskega
odbora: gospa Mateja Svetelšek, gospa Klara
Svenšek in gospa Suzana Dvoršič, katerim
dolgujemo posebno zahvalo, saj nam je njihovo
delo in angažiranje omogočilo sodelovanje na
mednarodnem tekmovanju. Veseli smo tudi, da
sta naša zvesta donatorja gospod in gospa Barle
(Cvetličarna Palma), ki sta vedno pripravljena
prispevati krasne šopke na naših koncertih.
Tudi v tem šolskem letu se odpravljamo na
mednarodno tekmovanje pevskih zborov v
Bratislavo z upanjem na dober dosežek. Tekmovanje
bo potekalo konec meseca maja 2012. Čaka nas
veliko dela in iskanja sredstev, ki so potrebna za
sodelovanje na tekmovanju. Verjamemo, da nam bo,
tako kot vsako leto, uspelo tudi tokrat. Držite pesti!
Organizatorica zborovskih dejavnosti
Jasmina Borlinić

VRTEC STUDENCI - ENOTA RADVANJE
VRTEC RADVANJE – DEJAVNOSTI IN PROJEKTI V LETU 2011/2012
MAMICA IN OČKA -- TELOVADITA Z MENOJ
(1. starostno obdobje) in OTROK TELOVADI (2.
starostno obdobje)
Primarni otrokovi potrebi sta igra in gibanje. Z
gibanjem telesa je pogojeno zaznavanje okolice,
prostora, časa in samega sebe. Ko otrok začne
obvladovati svoje roke, noge in trup, sčasoma
CICIBAN POHODNIK
začenja čutiti veselje, varnost, ugodje, dobro se
Potreba po gibanju je osnovna otrokova potreba. počuti, pridobi si samozaupanje in samozavest.
Gibanje je dejavnost, ki notranje motivira in je Gibalni razvoj je v ospredju predvsem v prvih letih
za otroka zelo prijetna. Pomembno je, da otrok v življenja in poteka preko plazenja, lazenja, hoje,
predšolskem obdobju pridobi gibalne izkušnje, teka … do sestavljenih in zahtevnejših športnih
ki so osnova kasnejšim zahtevnejšim gibalnim dejavnosti.
vzorcem, ter da postane gibanje pri otroku ena izmed Pozitivne spodbude so temeljne motivacijske metode
pomembnih sestavin kakovosti življenja v vseh pri delu z najmlajšimi. Z gibanjem si otroci razvijejo
starostnih obdobjih.
tudi intelektualne sposobnosti, pomembno vlogo pa
ima tudi pri socialnem in emocionalnem razvoju.
Telovadba za 1. starostno obdobje poteka tako,
da starši skupaj z otroki telovadijo pod vodstvom
vzgojiteljice. Tako postane gibanje še bolj zabavno
in sproščeno. Telovadba poteka v telovadnici OŠ
Ludvika Pliberška.
V vrtcu Radvanje se zavedamo, da je za otrokov
vsestranski razvoj pomembno učenje in doživljanje
z vsemi čuti in z aktivno udeležbo. Poleg rednega
programa v vrtcu otrokom in njihovim staršem
nudimo še raznolike dejavnosti, vključujemo pa se
tudi v razne projekte, ki bogatijo naš vsakdan.

PEVSKI ZBOR
Trudimo se, da otroke motiviramo in uresničujemo
zastavljene cilje z vztrajnostjo, doslednostjo in
kar je najpomembneje z lastnim zgledom. Otroci
doživljajo ob prepevanju ugodje in veselje. Pevske
vaje začenjamo s kratkim razgovorom, tako da skozi
šolsko leto otroci spoznavajo posamezne pojme
DRAMSKI KROŽEK
Česa se bodo otroci naučili? Kaj bodo spoznali, (dirigent, dirigiranje, nastopajoči, publika, pomen
pridobili, sprejeli, krepili in počeli?
dihalnih vaj, …). Nekaj pozornosti namenjamo
Z aktivnim in ustvarjalnim delovanjem bodo naši dihalnim vajam (ki potekajo skozi igro) in drugim
igralci krepili zdrav občutek samozavesti, srčnosti, vajam (za jeziček, artikulacijo, držo…). Vaje za
zaupanja vase. Prav tako so zelo pomembne opevanje so raznolike in trajajo relativno kratek
dejavnosti medsebojno sodelovanje, timsko delo, čas. Otroke sproti seznanjamo s tem, čemu služijo
samopotrjevanje, zdrava tekmovalnost, strpnost in posamezne vaje (na njim primeren način). Nato
sprejemanje drugačnosti.
pričnemo s prepevanjem pesmi. Za motivacijo
otrok poskrbimo z menjavo metodičnih postopkov
in sredstvi (mali ritmični instrumenti, lastni
instrumenti). Skozi šolsko leto načrtujemo več
nastopov. Upamo, da nas na katerem tudi obiščete.
PLESNO-FOLKLORNI KROŽEK
Slovenske ljudske igre so stare, kmečke, (pozabljene)
igre, ki so se jih igrali naši dedki, babice, pradedki,
prababice, … in so mogoče postale že običaj.
Prenašale so se iz roda v rod. Ponavadi so izredno
raznolike, preproste in zato hitro učljive. Poskrbele
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so za dobro vzdušje, popestritev in krajšanje
časa. Pripomočki za igre so naravni, preprosti in
lahko dostopni. Večinoma je izvor mitski (ljudska
verovanja) ali pa se navezuje na vsakdanje kmečko
življenje in opravila.
Slovensko otroško plesno izročilo obsega preproste
rajalne igre, ki so jih otroci večinoma izvajali v
krogu, polkrogu ali vrsti. Ljudski plesi, ljudske
pesmi, ljudska glasba ali različne zvrsti ljudske
besedne umetnosti vstopajo v otrokov svet, v njegovo
doživljanje, kot da so mu »napisani na kožo«. V
igrah je poudarek na ročnih ali umskih spretnostih.
Pravila v družbi spodbujajo zdravo tekmovalnost ter
iznajdljivost.
PROJEKT OTROK IN PES
Psi so že od nekdaj naši najboljši prijatelji, saj so
zmožni človeka brezpogojno ljubiti ne glede na
leta, zunanjost, zdravstveno stanje oziroma socialni
status. Lahko jih božamo, se jih dotikamo in se z
njimi igramo, kar nas razbremeni, prežene stres
in osamljenost. Prav zaradi teh lastnosti so kužki
najbolj priljubljeni terapevti. Terapija z živalmi je
posebna oblika terapije. Med božanjem živali se
človek umiri in preplavijo ga hormoni sreče. Živali
obiskanim, posebej otrokom, na obraz takoj narišejo
nasmeh in srečo. Morebitni strah pred štirinožci se
skoraj vedno razblini že ob prvem srečanju s psom
in njegovim lastnikom. Tačke pomagačke, kot se
imenujejo, naš vrtec obiskujejo že tretje leto in se jih
otroci vedno znova zelo razveselijo.
Otroci prvega starostnega obdobja kužka spoznajo,
se naučijo, kako se mu je treba približati, kako mu
ponuditi hrano in zaznajo ga lahko z vsemi čutili.

PROJEKT PORTFOLIO OTROKA
V Zeleni igralnici našega vrtca bo otrokov portfolio
nastajal predvsem ob pomoči staršev. Skupaj z
otrokom bodo doma oblikovali mapo, v katero bodo
shranili različne otrokove fotografije o pomembnih
dogodkih, zanj pomembnih ljudeh, zanimivih
dogodivščinah. V vrtcu pa bomo to mapo skupaj z
otrokom 'brali': otrok bo razlagal dogodke in osebe
na sliki in tako krepil svoj jezikovni razvoj. Ob
mapi bo lažje preživljal dneve v vrtcu. Mapa mu bo
vedno na razpolago, da jo bo pogledal sam, jo komu
pokazal in seveda, da bo s pomočjo mape uspešneje
in bolj polno komuniciral z okolico. Portfolio otroka
bo nastajal celo leto, ves čas bomo dodajali različne
komentarje, izdelke, tudi fotografije in tako otroka
krepili v govornem izražanju in krepitvi lastne
samopodobe.
PROJEKT TURIZEM IN VRTEC: Z IGRO DO
PRVIH TURISTIČNIH KORAKOV
V šolskem letu 2011/2012 bomo ponovno sodelovali
v projektu »Turizem in vrtec«. Glavni cilj pri
projektu je, da otroci spoznajo pomen ekologije.
Otroci bodo v vsakodnevnih dejavnostih aktivni
udeleženci in raziskovalci. Pri tem bo naše vodilo:
»Kaj bo otrok ob tem novega doživel, spoznal,

naredil, pridobil?« Ker je projekt namenjen otrokom,
ki so stari tri leta in več, bodo pri izvajanju projekta
sodelovali vsi oddelki 2. starostnega obdobja. Vsaka
skupina otrok bo v gozdu izbrala »svoje« drevo,
katerega bo opazovala vse od brstenja, do ploda.
Sodelovali bomo tudi s čebelarjem, ki nam bo
približal svoje delo ter pomen kostanjevih gozdov,
čebel in medu, gozdarjem, ki nam bo predstavil
gozd, posamezna drevesa, koristi le-teh in njihov
pomen nekoč in danes.
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PROJEKT PUNČKA IZ CUNJ (UNICEFOV
PROJEKT)
Letos smo se v enoti Radvanje (jasli) odločili, da
se pridružimo UNICEF-ovemu projektu »Punčka iz
cunj«.
Cilji projekta so pomagati otrokom in jim zagotoviti
zdravo otroštvo, medgeneracijsko povezovanje ter
preko projekta otrok spoznati sebe in druge ljudi.
Projekt poleg humanosti ponuja tudi odlične
možnosti za sodelovanje med družino in vrtcem ter
ju povezuje. Vsak vikend bo punčka z dnevnikom
obiskala enega izmed otrok Rumene, Zelene in

Modre igralnice. Za punčko bodo skrbeli otroci
skupaj s starši, postala bo njihov novi začasni
družinski član, spala pri njih, se z njimi igrala, se
potepala, klepetala, brala knjige … Dogodivščine, ki
bodo pri tem nastale, bodo starši skupaj z otrokom
zapisali, dodali fotografije ali narisali kaj v dnevnik.
Otroci in zaposleni v vrtcu bomo veseli, če se boste
v dejavnosti in projekte z idejami, s pomočjo in s
kakšnim namigom vključevali tudi občani Radvanja.
Veselimo se sodelovanja z vami.
Zbrala: Mojca Perić, vzgojiteljica

GLASBA DELUJE KOT ČUDEŽ
Že pred rojstvom otroci dojemajo glasbo in se nanjo
odzivajo. Novorojenčke in dojenčke mirna glasba
umirja, nežen materin glas pa uspava in tolaži.
Nekatere spretnosti in talenti so nam položene tako
rekoč v zibelko, kljub temu pa je zelo pomembno,
da posluh razvijamo in negujemo.
Predšolsko obdobje je čas, ko si otrok oblikuje
zanimanje in odnos do glasbe. Raziskave so
pokazale, da so otroci staršev »glasbenikov« bolj
dovzetni na glasbene impulze iz okolice, saj so
načrtno usmerjeni v glasbo. Otrokova občutljivost na
glasbene dražljaje je povezana z njegovimi glavnimi
glasbenimi dispozicijami: ritmičnim in melodičnim
posluhom, posluhom za sozvočje. Na glasbene
dražljaje nismo vsi enako občutljivi. Posluh za ritem
in melodijo je pri nekaterih izražen bolj kot pri
drugih. Pomembno je, da imajo otroci možnost, da
te dispozicije razvijajo. Če želimo razvijati otrokove
dispozicije, jim moramo omogočiti spodbudno
okolje, saj se kasneje na glasbenem področju
pokažejo večji uspehi.
Kaj nam prinaša glasba?
Glasba nas radosti, sprošča, nas čustveno plemeniti
in bogati. Podobno kot nas odrasle, pesem otroke
povezuje, združuje, ob petju v skupini doživljajo
veselje, pripadnost. Glasba včasih deluje kot čudež.
Z njo lahko kljubovalnega otroka preusmerimo in
preprečimo konflikt. Otrok ob glasbenih dejavnostih
uri spomin in posledično razvija mišljenje. Največjo
vlogo pri zapomnitvi pesmi ima glasbeni spomin.
Ko si otrok zapomni besedilo, melodijo in ritem, se
pomnjenje na vseh področjih bolje razvija. Glasba

pa vpliva tudi na logično mišljenje, kulturne navade,
domišljijo…
Glasba je v našem vrtcu v vseh skupinah
vsakodnevno prisotna. Glasbene dejavnosti so
načrtovane ali spontane, saj izhajamo iz otrok, ki
si pogosto želijo prepevati, plesati, igrati na lastne
in male ritmične instrumente ali poslušati glasbo
kar tako, za sprostitev. Že vrsto let deluje kot
obogatitvena dejavnost tudi pevski zbor, katerega
vodim peto leto in je namenjen otrokom drugega
starostnega obdobja. Otroci se z nastopi predstavijo
ob krajevnem prazniku, Božičkovanju, na zaključni
prireditvi Vrtca Studenci Maribor »Studenček zapoj
in zapleši z menoj!«, spomladi pa bomo ponovno
sodelovali na odmevni prireditvi »Ciciban poje
in pleše«, v SNG Maribor. Vsak petek se skupine
drugega starostnega obdobja družimo v skupnem
prostoru, kjer prepevamo ob spremljavi kitare
in harmonike. Otrokom so zelo všeč tudi pesmi,
ki vključujejo gibalni prikaz. Pojemo pesmi iz
slovenske ljudske in umetne glasbene literature. Ob
tem se družimo, doživljamo veselje, otroci razvijajo
dispozicije, si oblikujejo pozitiven odnos do glasbe
ter postajajo plemenitejši.
Vesela sem, ko na nastopih vidim obraze staršev,
katerih otroci so pravkar zapeli pesmico. Ko ponosno
stojijo pred odrom, ploskajo in so srečni, da je njihov
otrok premagal tremo, pridobil samozavest in ima
zaradi pozitivnih izkušenj pozitivno samopodobo.
Vedno znova sem tudi sama ponosna nanje.
Zapisala:
Nina Križanec, dipl. vzg. predšolskih otrok
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DRUGO SREČANJE PUBECOV IZ RADVANJA
Leto je naokoli in ponovno smo se zbrali v Kampu
Kekec. Lepa avgustovska sobota je pripomogla
k temu, da smo se zbrali v velikem številu, saj nas
je bilo okrog 70. Fantje smo prišli z vseh strani
domovine. Prišli so tudi tisti, ki živijo zunaj naših
meja (Kanada, Nemčija, Francija, tudi ZDA).
Opaziti pa je bilo tudi nekaj novih obrazov, ki smo
se jih zelo razveselili.
Po prisrčnem uvodnem nagovoru, ki ga je že drugo
leto zapored imel naš pubec Danilo Šeško, je Duo
ĐOKER zaigral našo himno »Prelepo Radvanje«,
ki smo jo »zapisali« tudi na CD. To je bil tudi
znak za začetek veseljačenja. Mize so se šibile pod
težo dobre hrane, seveda pa ni manjkalo niti dobre
kapljice (vse v mejah normale).
Priredili smo tudi družabne igre, ki so popestrile
naše druženje. Pomerili smo se v namiznem tenisu in
streljanju z zračno puško. Prav posebna igra našega
druženja pa je bila igra, ki smo jo igrali kot otroci,
in sicer »fuclanje«. Vsi udeleženci so bili nagrajeni,
zmagovalci pa so dobili lepe pokale. Posebno
presenečenje je bil prihod TV ekipe RTS Maribor,
ki je naše druženje tudi posnela. V spominu nam bo
zagotovo ostala tudi gasilska fotografija, ki je nastala
ob tej priložnosti.

Po prijetnem druženju, ki se je zavleklo dolgo v
noč, smo se morali posloviti v upanju in z željo, da
se prihodnje leto zopet srečamo na istem mestu in
morda še v večjem številu.
Ob tej priložnosti bi se rada zahvalila vsem
udeležencem, še posebej lastniku Kampa Kekec za
njegovo gostoljubje, odličnima muzikantoma Duo
Đoker in seveda RTS Maribor.
Nasvidenje v letu 2012!

Valenti Branko – Uha
Predan Srečo - Ečo

Mešani pevski zbor Pro Musica Maribor
Mešani pevski zbor PRO MUSICA MARIBOR
je bil ustanovljen leta 1988. Danes ga sestavljajo
dijaki, študentje, delavci, intelektualci, uslužbenci.
Zbor nam je uspelo pomladiti, kar prispeva k
večji fleksibilnosti in hitrejšemu študiju novega
repertoarja.
Zbor obvlada obsežen repertoar zborovske
literature vseh glasbenih stilnih obdobij vključno
z najnovejšimi stvaritvami domačih in tujih
skladateljev. Vsako leto pripravi nov koncertni
program, s katerim se predstavi domačim ljubiteljem
zborovske glasbe in gostuje po Sloveniji in tujini. V
preteklosti je navezal stike s številnimi domačimi in
tujimi pevskimi zbori in se podal na koncertne turneje
na Madžarsko, v Nemčijo, Avstrijo, Luksemburg in
Hrvaško.
Med večjimi uspehi omenjamo uspešna sodelovanja
na območnih, medobmočnih in regijskih srečanjih
ter tekmovanjih Leta 2009 je zbor dosegel srebrno
priznanje na mednarodnem tekmovanju v Zadru.
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Tudi v letošnji pevski sezoni si je zbor zadal
ambiciozen načrt dela. Ob koncu novembra je
koncertiral na Hrvaškem v Ivancu, v nedeljo 27.
novembra pa je tekmoval na regijskem tekmovanju
Štajerske in Pomurja. Prvo nedeljo v decembru kot
že nekaj zadnjih let pripravlja ob mednarodnem
dnevu zborovstva koncert v dvorani Union, na
katerega so letos povabili še moški pevski zbor Trta
z Koroške, mešani pevski zbor Musica con Grazia iz
Gradca ter mešani pevski zbor Orfej iz Ljutomera.
Ob izdatni pomoči JSKD Maribor bodo pevci
posvetili temu pomembnemu prazniku pevcev svoj
koncert. V pomladanskih mesecih leta 2012 zbor
načrtuje udeležbo na mednarodnem zborovskem
tekmovanju v Zadru. Prve dneve meseca julija pa
načrtujejo udeležbo na mednarodnem pevskem
festivalu Horske svečanosti v Nišu.
Mešani pevski zbor PRO MUSICA MARIBOR vodi
mag. Metka Vrbančič Osterc.

PISALI SO NAM
VAJA REŠEVANJA IZ GONDOL KROŽNO-KABINSKE ŽIČNICE
POHORSKE VZPENJAČE
V naravi vedno vlada ravnotežje, zato naj kot antipod
pogostim hrupnim prireditvam pod Pohorjem,
omenimo tiho junaštvo in požrtvovalnost gorskih
reševalcev in gasilcev, ki so v vsakem trenutku
pripravljeni pomagati ljudem in jih reševati iz
nevarnih situacij. Seveda morajo nenehno skrbeti
tudi za lastno psihofizično kondicijo in za svojo
strokovnost.
To so dokazali tudi v nedeljo, 20.11.2011 na vaji reševanja iz gondol Pohorske vzpenjače.
Medtem ko smo se »nižinci« kopali v megli, je
vrhove Pohorja grelo toplo sonce. Prav nič toplo pa
ni bilo reševalcem Gorske reševalne službe Maribor
in gasilcem, ko so se visoko nad tlemi spuščali po
nosilni vrvi Pohorske vzpenjače do gondol, iz katerih
so potnike varno spravili na trdna tla.
Zapisala: Blanka Prezelj

Foto: Zoran Bratina, GRS Maribor

Deseta obletnica pošte v Radvanju
Dolgoletna želja Radvanjčanov po lastni pošti se je
uresničila 22. oktobra pred desetimi leti.
Zaposlitev so dobile tri poštne uslužbenke: vodja
enote, gospa Ivanka Bračič, ki na Pošti Radvanje
službuje že od otvoritve, gospa Irena Ropič
(zaposlena že 10 let), pred osmimi leti pa se jima je
pridružila gospa Pušnik Č. Veronika. Vse tri skrbijo,
da smo stranke vedno prijazno, dosledno in kar se da
hitro postrežene. Kljub temu, da se včasih naberejo
dolge vrste, naše »poštarce« nikoli ne kažejo
nejevolje, vsaki stranki pomagajo pri izpolnjevanju
položnic, izbiri embalaže in pošiljanju raznih pošiljk,
zgodilo se je celo, da je stranka prosila za pomoč pri
pisanju prošnje za sprejem v službo, in se čez čas
veselo vrnila na pošto povedat, da je to službo tudi
dobila.
Gospa Ivanka nam je povedala, da zaradi
reorganizacije dostave, ki se je uvedla pred dvema
letoma, pošta nima več lastnih poštarjev, poštne
pošiljke jim dostavljajo poštarji s pošte na Studencih.
Če vas poštar ne najde doma, lahko pošto in pošiljke
dvignete na naši, Radvanjski pošti.
V zadnjem času se je ponudba na poštah iz osnovnih
poštnih storitev razširila na raznovrstne prodajne
artikle: kupite lahko telefone vseh ponudnikov:
Mobitel, Izimobil, Tušmobil…, vse telefonske

kartice, aktualno storitev Simobila BOB … Na pošti
lahko oddate male oglase, kupite revije, časopise,
knjige, šolske potrebščine, darila, srečke Športne
loterije in Loterije Slovenije in še veliko drugega.
Velika izbira ličnih embalaž strankam omogoča, da
najdejo najprimernejšo embalažo za svojo pošiljko.
Prijaznim »poštarcam« želimo še veliko lepih let
službovanja na Pošti Radvanje in tako prijazno
komunikacijo kot smo je bili deležni doslej!
Blanka Prezelj
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CLAUDIA IZDALA KNJIGO S PESMICAMI IN ILUSTRACIJAMI
NA DVEH ZGOŠČENKAH
Pevka Claudia je izdala knjigo v A4 formatu, ki ima potem je izbira knjige z zgoščenkami prava za vas.
trde platnice in kar dve zgoščenki. Na 60 straneh je Hvala, ker verjamete vame!
29 pesmic, ki so poučne, zabavne in zimske narave. Več na: www.pevkaclaudia.si
Njen naslov se glasi: »Majhne nogice… velike bistre
glavice«
Pri vsaki pesmici so tudi ilustracije, da bi bile
lažje razumljive za otroke, ki morda še ne znajo
brati. Primerne so za učenje velikih tiskanih črk in
namenjene otrokom do devetega leta.
Knjiga je razdeljena je na tri dele:
• oranžna barva predstavlja poučne pesmi;
• modra barva predstavlja zimske pesmi;
• zelena barva predstavlja zabavne pesmi.
Knjiga govori o prometu, eko dnevih, levi in desni,
o matematiki, o tem, kako pomagati prijatelju ali
sošolcu, o barvah, dnevih, mesecih, božičku, dedku
mrazu, velikonočnem zajčku, pustu, pomladi,
počitnicah, kužkih, mucah, miškah, o gusarju
Nogcu, Piki Nogavički in njenem zakladu, o škratih,
pospravljanju, umivanju zobkov in še čem.
Za vse tiste, ki morda ne potrebujete knjige z
ilustracijami, naj povem, da je naprodaj tudi vsaka
zgoščenka posebej.
V kratkem času jo bo možno kupiti tudi v vseh bolje
založenih trgovinah.
Torej, če ne veste, kako otroku pričarati veselje,
zabavo, vzbuditi domišljijo in motivacijo za učenje
(ne da bi vedeli, da se skozi pesmice tudi učijo),
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Tečaj uporabe osebnega računalnika za upokojence
V letu 2011 smo v prostorih Mestne četrti Radvanje
pod pokroviteljstvom Mestne občine Maribor izvajali
tečaje uporabe osebnega računalnika za upokojence.
Trideset urni tečaj je potekal spomladi in jeseni.
Spoznavali smo osnove operacijskega sistema
Microsoft Windows XP. Tekste smo oblikovali z
urejevalnikom teksta Microsoft Office Word 2003. Z
Microsoft Office Excel 2003 smo izvajali kalkulacije
v razpredelnicah in izdelali grafe. Spleta smo se
lotili z brskalnikom Microsoft Internet Explorer.
Na spletu smo spoznali osnovne funkcije iskalnika
Google. Z Googlom smo raziskovali spletne strani,
slike in raziskovali zemljevid. Obdelali smo tudi
Google prevajalnik. Elektronsko pošto smo pošiljali
in prejemali s pomočjo spletnega servisa Gmail. Tudi
letos smo si tečaj popestrili s kavico v baru Platana.
Inštruktor: Peter Smolič

URBANE BRAZDE
V okviru zavoda MARIBOR 2012 – Evropska
prestolnica kulture, programskega sklopa Urbane
brazde, smo v petek in soboto, 11. in 12. novembra
2011 začeli s prvo delovno akcijo ureditve
Skupnostnega urbanega vrta v Borovi vasi.
V okviru Urbanih brazd smo dodelali še neuresničeno
idejo o urbanističnem posegu, ki jo je Mestna
občina Maribor sprejela že v odloku iz leta 1986.
Na podlagi tega smo izdelali več vzorčnih primerov
skupnostnega urbanega vrta in za vzpostavitev
prvega tovrstnega primera dobre prakse od občine
pridobili hektar površine v Zgornjem Radvanju.
S prebivalci iz sosednjih blokovskih naselij smo
začeli septembra z izobraževanjem o ekološkem
vrtnarjenju in samooskrbi. Skupnostni urbani vrt bo
vseboval prostor za pridelovalce ter tipsko izdelane
lope iz naravnih materialov.
Z bodočimi vrtičkarji, ki smo jih povabili k skupnemu
ustvarjanju urbanega vrta že septembra, smo na
Martinovo pripravili pravo delovno akcijo sajenja
sadnih dreves in sadnega grmičevja. V dobrih treh
dneh smo iz neprehodne goščave očistili, preorali
in zasadili 1ha zapuščenega občinskega zemljišča.
Ideja zasaditve urbanega vrta je, da vse, kar sadimo,
lahko uporabimo tudi za prehrano. Tako smo na
promenadi ob Pekrskem potoku nasadili stare sorte
jablan (carjevič, mošancelj, bobovec, krivopecelj,
beličnik) in stare sorte hrušk. Za prvo spomladansko

cvetenje bodo poskrbele češnje, plodove katerih
bodo mimoidoči in vrtičkarji uživali od konca
maja do konca junija. Za pestrost sadja od junija
do oktobra pa bodo poskrbele slive, višnje, robide,
maline, rdeči ribez, črni ribez, josta, kosmulja, dren,
leska, jerebika, črni bezeg in šipek.
Strokovnjaki iz Urbanih brazd skupaj z vrtičkarji
sodelujemo na izobraževanjih, ki potekajo ob četrtkih
na Osnovni šoli Ludvika Pliberška Maribor, kjer se
učimo ekološkega vrtnarjenja, spoznavamo ureditve
urbanih vrtov in gredic po svetu, sooblikujemo načrt
vrta in snujemo tudi prva pravila delovanja Društva
uporabnikov skupnostnega urbanega vrta, v katerega
se bodo vključili bodoči najemniki, ki bodo gradili,
ustvarjali in pobirali zdrave sadove svojih vrtov.
Simona Trčak Zdolšek
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SENCA NA GLADINI
Skoraj vse je bilo že povedano o Radvanju, kraju ki
se »stiska« pod Pohorjem, se staplja z njim, se po
tiho plazi nanj in ga »osvaja«. Sence, ki jih mečejo
mogočne pohorske smreke ob sončnem zahodu, se
ti zdijo kot lovke, ki hočejo zadržati to zasanjano,
istočasno pa živahno »vasico«, zase.
Ko tako razmišljam, kaj naj napišem, rahlo naslonjen
na ograjo narejeno iz debel, ki so rasla v pohorskih
gozdovih in se zdijo trhla, ob idiličnem ribniku, v
katerega se stekajo potočki s pobočij, na katerih so
nekoč ta debla rasla, in ko zrem v zrcalno površino
vode, v kateri se lesketa sonce, se igrajo račke in jo
kalijo mogočni krapi, me nenadoma prekrije senca.
Zdrznem se in pogledam, kdo mi je zakril sončni
žarek. Zagledam nasmejan obraz prijatelja, s katerim
se nisva videla že mnogo let. V meni se porodi misel,
imam zgodbo, ki jo bom napisal. Senca prijatelja,
ki mi je presekala sončni žarek, je v meni zbudila
spomine.
»Ja kaj pa te ti tu delaš?« spontano kopiram Predina.
»Že dolgo je tega, odkar si odšel v tujino. Sedaj pa
si tu pri ribniku pod Vzpenjačo«. Seževa si v roke
in se objameva. Ne morem verjeti. Tako dolgo se
že nisva videla, da se skoraj ne bi prepoznala. »Ja,
dober glas seže v deveto vas. Veliko lepih stvari sem
slišal o mojem Radvanju. Gnalo me je domov, da se
srečam s prijatelji, predvsem pa, da stopim v senco
pohorskih smrek«. Ko tako navdušeno razlaga, zakaj
je prišel, se nasloni na ograjo in »joj«, popustijo
pohorska debla in »čof« pade v vodo. Hvala bogu,
da je bil v kratkih hlačah in obut v sandale. Ko se je
skobacal iz plitve vode, so ga race, ki so se bučno
razbežale, radovedno pogledovale, saj so bile do
sedaj navajene, da so jim v vodo metali le kruh. Bilo
mi je žal, da se je to pripetilo. Kaj naj bi mu rekel
v opravičilo? Veš, dragi prijatelj, nič ni večno, tudi
midva bova nekoč »trhla«, če ravno nekdo (pri nas
Turistično društvo) skrbi za to, da je okolje čim bolje
urejeno in da je počutje krajanov čim bolj ugodno.
Ja, zakaj pa nisi prišel lani ali predlani, ko je bila
ograja obnovljena. Žaga za nama tudi miruje, čeprav
mimo nje teče voda, ki bi jo z lahkoto poganjala.
Sandali so se med tem časom posušili in povabil
sem ga na kavo v enega ličnih »kafičev« pod novo
pohorsko vzpenjačo. »Ne morem verjeti, da je tu
toliko novega.« je govoril neprestano. Pa vendar je
prostor pred Vzpenjačo še vedno skoraj tak kot pred
mnogimi leti, ko je odhajal v tujino. Srkava kavico,
ko mimo zaropota čudno pobarvan avtobus, ki se
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komaj prebija po valoviti, z granitnimi kockami
tlakovani (nekaj jih manjka, kock namreč) krožni
cesti mimo parkiranih avtomobilov. Izpušni plini
se pomešajo z vonjem kave. Hvala bogu, da tega ni
opazil. Pogovor je stekel o UNIVERZIADI, ki jo
bomo gostili čez dobro leto. Želel sem mu pokazati
novi hotel Arena, pa sem se sramoval poti, ki vodi
proti Snežnem stadionu. Cesta ali pot, ni vredna
tega imena, čeprav vodi obiskovalce k znamenitemu
snežnemu stadionu, kjer se odvija svetovni pokal
v smučanju in kjer bo tudi del tekmovanj v okviru
univerziade. Ne vem, ali je asfaltna ali makedamska.
Zato sem ga povabil na vožnjo z novo žičnico na
vrh Pohorja. Bil je navdušen nad celotno napravo
(od vhoda do izstopa na vrhu). Med vožnjo je kot
zasanjan strmel v dolino s pogledom na »staro«
Radvanje, ki ga skoraj ni več prepoznal. Venomer
me je spraševal, kaj je to in ono. »Ja, dragi prijatelj,
veliko se je spremenilo.«, ostali pa so stari »kafiči«
pod vzpenjačo, kjer sva popila kavico, pa stara
Pohorska kavarna in še vedno čudoviti in družabni
prebivalci Radvanja. Tudi ti so še vedno »ta stari«.
Novi Radvanjski trg in novo naselje je dalo
zasanjanemu kraju nov videz, nekaj, kar je kraj
nujno potreboval. To je bil prostor za druženje, kjer
se lahko odvija kulturno in zabavno življenje kraja.
To je ena od stvari, za katero skrbi in se trudi naše
Turistično društvo.
Tudi pri vožnji v dolino je mojemu prijatelju pogled
begal z enega konca kraja na drugega, kot da bi
hotel zajeti celotno panoramo pokrajine pod sabo
in jo odnesti s seboj v tujino. Ko sva pristala v
dolini, sva se sprehodila po radvanjski promenadi
(Pohorski ulici). Ta je zares promenada. Tu se
sprehajajo številni domačini, pa tujci (turisti), teh
je vedno več, mamice z otroškimi vozički (veselje
jih je pogledati), pa športniki, ki tečejo rekreativno
in se spretno izogibajo starejšim, ki vodijo svoje
vnučke na sprehod, ti pa imajo na povodcih svojega
najboljšega prijatelja (psička). Počasi sva hodila, ko
je nenadoma obstal. Tega pri nas (v tujini) nimamo.
Čudovito je, da lahko po promenadi prideš čisto pod
mogočen hrib, kot je Pohorje. Krasen občutek in
kar sprehajal bi se. Moti pa me, da v roki že nekaj
časa nosim papirček, ki bi ga rad odvrgel v koš za
odpadke, pa ga ne najdem, čeravno sva prehodila
že lep kos poti. Kam naj ga odvržem?« Malo mi je
postalo nerodno, ker nisem vedel, kaj naj rečem. Oba
sva se nasmejala in najin sprehod se je nadaljeval.

PISALI SO NAM
Papirček pa je počival v mojem žepu do prvega
koša.
Že sva na Radvanjskem trgu. Sedeva na enega od
številnih vrtov prijaznih in prikupnih lokalov v
okolici trga in si privoščiva še eno kavo z mlekom.
Obujala sva spomine in še bi jih lahko, a se je
sonce spustilo in se stopilo s pobočjem Pohorja.
Prižgale so se svetilke in zagorele so svečke na in
ob skrivnostno v mrak odetih mizicah ob lokalih. Pri
sosednji mizi je sedel starejši par, bila sta čisto tiho,
le s prsti sta se dotikala drug drugega in natakarju,
ki je diskretno pristopil, sta zaupala svojo željo.

Pri drugi mizi je sedel rosno mlad par, razigran in
vesel, glasno je naročal želeno. Slišali so se prijetni
pogovori s sosednjih miz, videti je bilo prisrčne
nasmehe in vonjati kavi. To je vonj po tisti kavi, ki
sem jo tukaj nekoč že pil. In bila je enako dišeča in
okusna kot ta.
Ker je bilo že pozno, sva se poslovila. Podala sva si
roki, se objela in si zaželela nasvidenje kmalu in z
veseljem. In moj prijatelj je izginil je v noč.
RUDI KRAMBERGER

Ženski pevski zbor Glasbena matica Maribor
Ženski pevski zbor Glasbena matica Maribor je
zapel svojo prvo pesem pred približno 40 leti pod
vodstvom profesorja Gustava Rakuše, ki je zbor tako
izpopolnil in uglasil, da je kmalu začel nastopati na
javnih proslavah, prireditvah in tekmovanjih. Leta
1976 je zborovsko taktirko prevzela Marjana Rakuša
in tradicijo zbora uspešno nadaljevala. Zbor je
osvajal priznanja na raznih tekmovanjih, gostoval po
Sloveniji in bivši skupni državi Jugoslaviji ter vsako
leto posnel koncertni program za poslušalce radia.
Zbor uspešno nastopa na vsakoletni Območni reviji
odraslih pevskih zborov, na Območnem srečanju
zborov Štajerske, na Taboru pevskih zborov v
Šentvidu pri Stični, sodeluje na skupnih koncertih
z domačimi zbori in s slovenskimi pevskimi zbori
iz zamejstva, izvaja samostojne koncerte, nastopa
na svečanostih, ob komemoracijah, na proslavah,
spominskih dogodkih ter na dobrodelnih prireditvah
in koncertih.

Do današnjih dni se je zamenjalo pet zborovodij in
nad sto pevk. Trenutno je v zboru 40 pevk raznih
poklicev in starosti, ki jih druži veselje do prepevanja
zborovskih pesmi različnih obdobij, narodov in
avtorjev. V jeseni 2005 je vodenje zbora prevzela
mlada profesorica glasbene vzgoje in zborovodstva
Zsuzsa Budavari Novak, ki je na novo nastavila
pevski program in s svojo osebnostjo vnesla med
pevke mladosten žar in umetniško zagnanost.
Zsuzsa Budavari Novak
Rodila se je na Madžarskem, študirala glasbeno
pedagogiko in dirigiranje na Umetniški fakulteti
Univerze v Pecsu. Po diplomi je prišla v Slovenijo
in nadaljevala delo z zbori Vocalis, Osmica, APZ
Maribor. Od leta 2005 je tudi umetniški vodja
Ženskega pevskega zbora Glasbena matica Maribor.
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NEKAJ ZA ZABAVO
VRSTA
RIŽA

GNOJNA
BULA

EVGEN
ŠALAMUN

SLOVENSKA
GLASBENA
SKUPINA

SEZNAM
IMEN

KRAJ PRI
SREMU

MODNA
KONFEKCIJA
IZ MOZIRJA

NOGOMETNI
KLUB

STRUPEN
PLIN ZA
VARJENJE

NEKDANJA
TV

VODITELJICA

BENCINSKI
SERVIS

SLOVENSKI
PISATELJ
FRANCE

VESOLJýEK

FINSKO
JEZERO
SL. AGRONOM

VARIANTA

Sestavil:
Bojan Godec

TELOVNIK
(starinsko)

IZOLA
(Italijansko)

JERNEJ

KDOR PROSI

MESTO V
MALI ATIJI

ZVIŠAN »E«

POTRDITEV
(ANGLEŠKO)

BARVA

MEDMET
TRPLJENJA

TERMIN

TEBANSKI
KRALJ

NADOMESTEK KAVE

REKA V
ITALIJI

SREDOZESKI

OTOK

DNA
(originalno)

KALIJ

LITER

JAPONSKA
DRAMA

POT, CESTA
POD ZEMLJO

JUDOVSKI
KRALJ

MEDENA
DETELJA

LUKNJICA
NA KOŽI
KRATICA ZA
MERILNIK
PRETOKA

OTOK PRI
TROGIRJU

IZTOK ýOP

ZAPREDEK

PLAŽA

12. ýRKA
ABECEDE

ŽABJI
SAMEC

ATLAS BREZ
ýRKE
»S«

REZBARIJA
(zastarelo)

AM.

KOŠARKAŠKA

LIGA

KISIK

ROMAN
T. SVETINE

BEBEC,

SLABOUMNEŽ

ZDRUŽENI
NARODI
BELGIJA

LUBJE

GRAM
POLMER

BESEDNA
IGRA

14. ýRKA
ABECEDE

SAMO GLASNIK

MESTO V
ŠPANIJI

NAGRADA ZA PRAVILNO REŠENO KRIŽANKO:
Vstopnica za dve osebi v Svet savn v Wellness centru Hotela Arena.
Geslo nagradne križanke v pismu pošljite na naslov: TD Radvanje, Za gradom 31, 2000 Maribor. Ne pozabite
napisati
svojega točnega
naslova. Upoštevali
bomo
pravilne rešitve,
ki bodo prispele
do 30.vjanuarja
2012.
NAGRADA
ZA PRAVILNO
REŠENO
KRIŽANKO:
Vstopnica
za dve osebi
Svet savn

v Wellness centru Hotela Arena.

Geslo nagradne križanke v pismu pošljite na naslov: TD Radvanje, Za gradom 31, 2000
Maribor. Ne pozabite napisati svojega toþnega naslova. Upoštevali bomo pravilne rešitve, ki
bodo prispele do 30. januarja 2012.
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PLESKARSTVO IN
SOBOSLIKARSTVO
Alojz ŽNIDARIČ s.p.
Tančeva 13, Radvanje
tel.: 02/ 61 31 917
GSM: 040/ 219-818

ZOBNA AMBULANTA IN
ZOBOTEHNIČNI LABORATORIJ
Ulica Saše Deva 16, 2000 Maribor
tel.: 02/ 613 61 31, 02/ 613 15 48
Fax: 02/ 613 61 34, E-mail:dentallabor.rovsnik@gmail.com
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DOBRODOŠLI V DOM DANICE
VOGRINEC MARIBOR
V Domu Danice Vogrinec Maribor
ponujamo možnosti za bivanje, socialno
in zdravstveno oskrbo starejših. To je naše
osnovno poslanstvo. Ob tem v Domu Danice
Vogrinec Maribor ves čas pripravljamo nove
programe, ki niso zanimivi le za stanovalce,
ampak tudi prebivalce tega dela Slovenije.
Za izvajanje tržne dejavnosti smo v Domu
Danice Vogrinec Maribor začrtali agresivno
strategijo na področju trženja storitev, za
katere smo registrirani. Razvijanje tržne
dejavnosti in ustvarjanje prihodkov iz tega
naslova je pomembno pri zagotavljanju
boljših bivalnih pogojev stanovalcev in
boljših pogojev dela zaposlenih. Tržne
dejavnosti, ki jih zavod ponuja na prostem
trgu so: dostava kosil starejšim v mestu
Maribor na dom, ponudba navadne in dietne
prehrana prilagojena starejšim v restavraciji
Doma, storitve samoplačniške fizioterapije
in masaže, storitve fizioterapije in delovne
terapije na domu uporabnika, vodena
telesna vadba za starejše ljudi v Mestni
občini Maribor, toplo pa vam priporočamo
tudi obisk naše kavarnice.

Dom Danice Vogrinec Maribor
vam ponuja
DNEVNO VARSTVO
KJE:				
Enota Tabor, Veselova 3, 2000 Maribor
KJE SE PRIJAVITE:
Socialna služba enote Tabor
TEL: 02 / 470 12 00
KAJ VAM NUDIMO:
varovanje, prehrano, zdravstveno in socialno
oskrbo, družabno in kulturno življenje
DELOVNI ČAS:			
700 do 1700 vse delovne dni v tednu, razen
sobot, nedelj in praznikov
PONUDBA KOSIL V
RESTAVRACIJAH IN DOSTAVA
KOSIL NA DOM
KJE:
• Kosila so vam na voljo v restavraciji
enote Pobrežje, Čufarjeva 9, Maribor
in restavraciji enote Tabor, Veselova 3,
Maribor.
• Naša dobra kosila vam dostavimo tudi
na dom.

KJE SE NAROČITE:		
Pri dietetiku doma
TEL: 02/ 48 06 100
Dom Danice Vogrinec Maribor je dom z DELOVNI ČAS: vse dni v letu (tudi ob
najdaljšo tradicijo. V njem delamo ljudje sobotah, nedeljah in praznikih)
z veliko strokovnega znanja, bogatimi
izkušnjami in s prijazno besedo. Kadarkoli STORITVE SAMOPLAČNIŠKE
nas boste potrebovali, vam bomo z veseljem FIZIOTERAPIJE IN MASAŽE
pomagali.
KJE:				
Zato ste zmeraj znova vabljeni in dobrodošli Enota Tabor, Veselova 3, 2000 Maribor
v Domu Danice Vogrinec, v Domu prijaznih Enota Pobrežje, Čufarjeva 9, 2000 Maribor
ljudi, katerega vrata so Vam zmeraj na KJE SE PRIJAVITE:
Fizioterapija enote Tabor
široko odprta.
TEL: 02/ 470 12 00
mag. Marko Slavič Fizioterapija enote Pobrežje
direktor TEL: 02/ 48 06 124

28

RADVANJSKE NOVICE
KAJ VAM NUDIMO:
• Kinezioterapijo, protibolečinsko elektroterapijo
• Ročno klasično masažo (celotnega
telesa, celotne hrbtenice, delna)
• Nevrološko obravnavo
• Manualne tehnike fizioterapije
STORITVE SAMOPLAČNIŠKE
FIZIOTERAPIJE IN DELOVNE
TERAPIJE NA VAŠEM DOMU

DOM DANICE VOGRINEC MARIBOR
Kavarnica; Enota Pobrežje
5 izžrebancev prejme zimsko presenečenje
Danica za 2 osebi (kava Danica in kremna
rezina).
Izrezan kupon pošljite na naslov Dom
Danice Vogrinec Maribor, Čufarjeva 9,
2000 Maribor do 31. 12. 2011.
Velja do 31. 3. 2012.
___________________________________
Ime in priimek

KJE:				
storitve opravljajo fizioterapevti in delovni ___________________________________
terapevti na vašem domu
Ulica in kraj
KJE SE PRIJAVITE:
Fizioterapija enote Pobrežje
TEL: 02/ 48 06 124

DOM DANICE VOGRINEC MARIBOR
Restavracija; Enota Tabor

KAJ VAM NUDIMO:
5 izžrebancev prejme brezplačno kosilo za
• Kinezioterapijo
2 osebi v restavraciji enote Tabor.
• Nevrološko fizioterapevtsko in delovno Izrezan kupon pošljite na naslov Dom
terapevtsko obravnavo
Danice Vogrinec Maribor, Čufarjeva 9,
2000 Maribor do 31. 12. 2011.
• Elektroterapijo
Velja do 31. 3. 2012.
DOM DANICE VOGRINEC MARIBOR
___________________________________
Enota Pobrežje; Kavarnica Doma
Ime in priimek
Vabimo Vas na brezplačno kavico v ___________________________________
Kavarnico doma.
Ulica in kraj
Ponudba velja izključno dne 24. 12. 2011
ob predložitvi kupona.
DOM DANICE VOGRINEC MARIBOR
Enota Tabor; Enota Pobrežje
Pri naročilu do 31.12. 2011 vam nudimo 15
% popust na vse storitve masaž, fizioterapije
in delovne terapije ob predložitvi kupona.
Popust lahko uveljavite do 31. 3. 2012.
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BAR PIRAMIDA
Simona Simonič s.p.
Jadranska c. 25
2000 Maribor
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IZIDOR KOKOL s.p.
Pirnatova 19, 2000 Maribor
Tel.:02/61 33 240
E-mail: sinel@volja.net
GUMARSTVO, PROIZVODNO
STORITVENO IN TRGOVSKO
PODJETJE, POSREDOVANJE

E-mail: gummimiral@gmail.com
www.gummimiral.com
2000 MARIBOR, LACKOVA C. 77
TRGOVINA, TEL.: 02 6144 500

GSM: 040/ 791 862
TEL./FAX: 02 6131 705
TEL./FAX: 02 3327 094

SELITVE,
PREVOZI,
PREVOZI IZ
IKEJE

RAČUNOVODSTVO
ULICA ROBERTA KUKOVCA 20 A, 2000 MARIBOR
TELEFON: 041/333-551
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EKSKLUZIVNI ZASTOPNIK PROGRAMOV

Lackova c. 78 Ƈ 2000 Maribor Ƈ Tel.: 02/46 25 740 Ƈ Fax: 02/46 25 741
ýE VAM LEPLJENJE, TESNENJE, MAZANJE ALI ZAŠýITA
MATERIALOV, S KATERIMI DELATE POVZROýA TEŽAVE, NAS
POKLIýITE. Z VESELJEM VAM BOMO POMAGALI!

Želimo vam vesele ter mirne praznike.

KOVINOSTRUGARSTVO
MEZNARIČ
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Vesel Božič in srečno novo leto 2012

Anica BAJC
Trčova 113
GSM: 031 443 275
Odpiralni čas:
petek, sobota in nedelja
od 12h - 01h
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NOVO !
Vsak petek
HAPPY HOUR
od 2000 do 2100
-50% na vso pijačo
BAR CAFE FINO

Pohorska ulica 9, 2000 Maribor
pon - ned 08:00 do 23.00

Vesel Božič in srečno novo leto 2012
Vam želi kolektiv CAFE FINO

SPLOŠNO KLEPARSTVO
IN KLJUČAVNIČARSTVO
Preradovičeva 36, 2000 Maribor

Tel.: 02/420 57 29, Fax: 02/421 56 57 E-mail: info@tisma-sp.si
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Pohorska Kavarna
Ob ribniku 1
2000 MARIBOR
TEL 02-6141500
FAX 02-6141510
www.pohorska-kavarna.com
slike: Mateja Jordović Potočnik
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KJER DOBITE VSE ZA VAŠ AVTO!
akumulatorji gume okrasni pokrovi jeklena platišča
verige strešni kovčki olje svečke žarnice

snežne

+ ostali rezervni deli iz programa MEHANIKE, ELEKTRIKE, KAROSERIJE in DODATNE OPREME!
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!%(# ## 
www.avto-deli.si
Vabljeni v Adelovi poslovalnici:

ADEL d.o.o. - PE Jadranska
Jadranska 25
2000 Maribor
tel.: 02 330 42 80
fax: 02 330 42 84
e-naslov: adel.mbj@adel.si

ADEL d.o.o. - PE Tezno
Zagrebška 44
2105 Maribor Tezno
tel.: 02 330 42 90
fax: 02 461 87 07
e-naslov: adel.mbt@adel.si
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Sladice

RADVANJSKE NOVICE

draš

Hotel

HOTEL•WELLNESS•SPORT

draš

Sport

Sport
Hotel**** & Športni Center Draš
Pohorska ulica 57, 2000 Maribor,
T.: 059076600; F.: +059076601
info@dras.si • www.dras.si
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draš

Hotel

SPORT•HOTEL•RESTAVRACIJA

draš

Hotel

SPORT•WELLNESS•RESTAURANT

•21 sodobno opremljenih sob
•wellness (tajske in terapevtske
masaže, zasebni najem finske savne,
turške kopeli in whirlpool-a)
•šport (igrišča za badminton, odbojko
in mali nogomet)
•restavracija, slaščičarna
•konferenčna dvorana primerna za
poročna in rojstnodnevna slavja,
seminarje in poslovne sestanke

RADVANJSKE NOVICE
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RADVANJSKE NOVICE
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