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BBA LETA 2008
je dobil Milan Kotnik, sekretar društva za izjavo:

»Država je pogosto bolj gluha od nas gluhih«

DRŽAVNO PRVENSTVO V ODBOJKI V MARIBORU

UVODNIK

V mesecu marcu je naše
društvo bilo zelo uspešno v
aktivnostih. Vsaki mesec
smo imeli ob petkih ročne
delavnice in tečaj znakovnega jezika pod vodstvom Zlatice Hötzl. V tem mesecu so
naše žene praznovale svoj
dan. Mi smo ga praznovali v
Gostišču pri treh ribnikih.
Nastopila je naša plesna
skupina, brali smo poezijo in
organizirali kviz. Nagrade za
sodelujoče so bile rože.
Tudi moški smo imeli tisti
dan, ki ga nismo pozabili
praznovati, torej 40 mučenikov. Odpravili smo se na
Pohorje na sankanje. Mesec
marec pa je bil tudi uspešen
za naše nogometaše, saj so
na turnirju v Linzu postali
prvaki, zatorej jim čestitamo.
Državno prvenstvo v odbojki
je to leto potekalo v Mariboru v Luknji (Ljudski vrt).
Prvenstvo je potekalo zelo
uspešno, saj je bilo udeleženih 8 moških in 6 ženskih

Ekip. Nismo pozabili fotografirati naših tekmovalcev,
povabili smo pa tudi Zvezo,
da so snemali za Spletno
TV. V tem mesecu smo imeli mnogo treningov v dvorani
in izven nje. V Destrniku so
potekali treningi odbojke in
futsala, v planetu tušu pa
smo trenirali bowling. Na
balinišču Branik pa smo urili
znanje balinanja. V mesecu
marcu smo imeli redno sejo
upravnega odbora, v mesecu aprilu pa redno letno
skupščino.
predsednik
Bedrija Črešnik

SPREMLJAJTE
OBJAVE
NA INTERNETU
Od 9. maja 2005 vse
dogodke, aktivnosti, programe in ostale koristne
informacije objavljamo tudi
na internetu na naši spletni
strani.
www.dgnp-mb.si

Začetek izdajanja
časopisa »NAŠ GLAS«
Junij 2000

Sankanje na Pohorju - pred sedežnico

TOLMAČI

NASLOVI

TELEFON

MARIJA KOSER

Goriška ul. 6, 2000 Maribor

02/33 15 711 031 316 040 dopol. in popoldan

SUZANA NOVAK

Celjska ul. 14, 2000 Maribor

041 600 201 dopol. in popoldan

LIDIJA LETONJA

Levanjci 28, 2553 Ptuj

041 282 344 dopol. in popoldan

KAJA ZLATKA HÖTZL

Streliška c. 63, 2000 Maribor

040/241 505 od 8.00 do 18.00
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ČESTITKE
Glasilo »Naš glas« Pošiljamo v vse domove upokojencev na področju Podravja, kjer bivajo gluhi
in naglušni ljudje, z namenom, da jim popestrimo njihov vsakdan, da dobijo aktualne informacije
s področja delovanja društva in ostalih pomembnih informacij.
Glasilo si izmenjamo z Društvoma Auris Kranj in Mestnim društvom gluhih Ljubljana.
Če tudi vi želite prejeti naše glasilo, se oglasite v našem Društvu v sredo in petek v času družabništva članov.
Knjižnica Rotovž Maribor prejema naše glasilo z namenom ponuditi svojim bralcem čim večji
izbor internih glasil na področju Maribora in trajnega arhiviranja pisnih publikacij Maribora.
Glasilo je v celoti objavljeno tudi na spletni strani Društva www.dgnp-mb.si v rubriki, Mediji /
Časopis.
Info Društva
ISKRENE ČESTITKE OB PRAZNOVANJU OSEBNEGA JUBILEJA
TER VSE

NAJBOLJŠE IN VELIKO ZDRAVJA VAM ŽELI VAŠE

VSEBINA

STRAN

Društvo gluhih in naglušnih Podravja Maribor

Mihelca Bajrič
Zvonka Bauman
Bedrija Črešnik
Jožica Ivanjšič
Zdenka Jamnikar
Ana Lorenčič
Marcel Mertik
Franc Perkovič
Mateja Pesek
Nada Pihler
Ivan Podgorelec
Emil Potočnik
Majda Senica
Ivan Tkalčič

Uvodnik

2

Obvestila in čestitke

3

Sekretarjev kotiček
Člani pišejo
Obvestila, vabila
Objave na Spletni TV
Šport
Čestitke - voščila
Je mnogo stvari, ki si jih želiš
in je mnogo stvari, ki si jih zapomniš,
so skromne besede, ki pomenijo veliko Obvestila
in so prijateljstva, ki obstajajo.
Dogodki v sliki

Naj bo tvoja pot posuta z rožami sreče Poezija
in naj bo na tvojem licu vedno
nasmeh.

Zadnja stran

4-6
7 - 10
11 - 13
14
15 - 16
17
18
19 - 22
23
24

Vse najboljše

»Smrt je poslednja veja vseh pojavov v naravi.«
Horacij

April 2010

NAŠ GLAS

Stran 3

SEKRETARJEV KOTIČEK

Strokovni delavec-sekretar Milan Kotnik

V četrti letošnji številki časopisa Naš glas vas seznanjamo s številnimi novostmi, dogajanji in aktivnostmi v
Društvu – vabljeni k branju. 17. aprila smo imeli redno
sejo Skupščine društva, kjer smo obravnavali letno
poročilo društva za leto 2009 ter potrdili plan dela Društva za leto 2010. Po elektronski pošti smo prejeli
pohvalo s strani predsednice Zveze društev gluhih in
naglušnih Slovenije gospe Fride Planinc, ki je pohvalila
dobro pripravljeno poročilo in prizadevanje društva in
vseh nas, ki smo z vztrajnim in neutrudnim delom pripomogli k uspešnemu izvajanju posebnih socialnih programov in aktivnosti za vse gluhe, naglušne in gluhoslepe člane Društva.

Skupščina društva 17. 4. 2010

V aprilu nadaljujemo z organiziranjem aktivnosti in izvajanjem posebnih socialnih programov za gluhe, naglušne in gluhoslepe prebivalce živeče na območju 41 občin in mest v
Podravju, kjer deluje naše društvo. Zato se skupaj z vsemi sedmimi sodelavci v programih

Kolegij s sodelavci

javnih del ter strokovno sodelavko Lidijo Salamon pod mojim vodstvom redno 1x tedensko sestajamo na kolegiju, kjer pregledamo svoje opravljeno delo, naredimo intervizijo ter
določimo razpored delovnih obveznosti.
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Prvi kolegij predsednikov in strokovne službe pa smo v začetku aprila kot novost organizirali (oba predsednika, namestnika predsednika, predsednika športnih sekcij ter strokovne
službe društva) iz matičnega društva in podružnice na Ptuju. Tovrstni kolegij se je izkazal
kot izredno dobrodošel in v pomoč pri izmenjavi izkušenj, podajanja predlogov in s tem
lažjemu organiziranju in izvajanju aktivnosti tako v matičnem Društvu v Mariboru kot v
podružnici na Ptuju.
Po objavi razpisa za letovanje v prikolici Terme Banovci so člani društva večino terminov
zasedli že v prvih petih dneh, kar kaže na veliko odzivnost, potrebnost in dobrodošel način
ohranjevanja lastnega zdravja gluhih, naglušnih in gluhoslepih članov. Prav tako bomo pripravili brezplačno letovanje za socialno ogrožene člane v enem terminu. Vsem članom želimo
prijetno bivanje in veliko sončnih dni.
Počitniška prikolica v Termah Banovci

Sredi aprila se je zaključil 40-urni začetni tečaj slovenskega znakovnega jezika gluhih ljudi, ki je potekal pod mentorstvom naše tolmačice Zlatke Kaje Hötzl. Vsi tečajniki so že
uspešno opravili preverjanje osvojenega znanja pri komisiji, ki je bila sestavljena iz treh

Tečaj SZJ v društvu

Daša - najmlajša udeleženka tečaja SZJ

gluhih članov društva in je preverjala njihovo znanje slovenskega znakovnega jezika gluhih. Že tradicionalno srečanje tečajnikov po končanem tečaju z gluhimi člani društva bo 7.
maja. Še posebna pozornost in pohvala velja najmlajši 7-letni Daši Krajnc-Bejat udeleženki tečaja slovenskega znakovnega jezika gluhih.
Na okroglih mizah, ki jih organiziramo vsako sredo informiramo člane o tekočih aktivnostih, člani opozarjajo na vedno več težav svojih sočlanov in krizo, ki je zajela celotno državo in še najmanj prizanesla invalidom sluha, ki množično izgubljajo zaposlitve in so tako
še bolj odrinjeni na rob družbe v svojem svetu tišine. Zato v strokovni službi ob vseh teh
primerih poskušamo pomagati ter ob sodelovanju s podjetjem Racio ponovno poiskati
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SEKRETARJEV KOTIČEK
ustrezno zaposlitev.
Ob tem pa smo izjemno odmevni tudi v širši javnosti v medijih, Spletni TV, saj se trudimo,
da je večina naših aktivnosti objavljenih tudi v medijih (internet, časopisi, TV). Posebno

Naš glas - informiranje o aktivnostih, prispevki članov

Posebno ponosni smo na številne objavljene članke v tedniku 7dni o naših gluhih članih,
ki so lahko vzor številnim polnočutnim ljudem s svojim načinom življenja v svetu tišine, s
svojimi dejanji in so pogostokrat zgled izjemne iznajdljivosti, inovativnosti ter hkrati z izrednim čutom za sočloveka s katerimi skupaj delimo isto usodo drugačnosti.
Informacije o dogodkih v društvu in drugih aktualnih dogajanjih dobite na oglasni steni
društva, v časopisu Naš glas in na spletni strani www.dgnp-mb.si, www.facebook.com ter
na informativnih-okroglih mizah, ki jih organiziramo vsako sredo v matičnem Društvu v
Mariboru in ob petkih v podružnici na Ptuju.
Strokovni delavec-sekretar
Milan Kotnik

»Ne živimo zgolj zato, da bi živeli hitreje. Uravnotežimo svojo željo po uživanju
v življenju in potrebo po doseganju.«
Dr. Wayne Dyer
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INTERVJU Z ANDREJEM VIVIDOM, PREDSEDNIKOM
ŠPORTNE SEKCIJE DRUŠTVA GNP MARIBOR
Koliko gluhih oseb iz Maribora in Ljubljane se je udeležilo turnirja v Linzu?
Turnirja se je udeležilo 18 gluhih in naglušnih športnikov in
velika skupina navijačev.
Kdo je organiziral avtobusni prevoz za mednarodni turnir
gluhih v futsalu v Linzu?
Prevoz za mednarodni turnir gluhih v futsalu v Linzu je organiziral Drago Marijanovič iz Ljubljane z avtobusom s katerim
so šle dve ekipi iz Društva GNP MB in MDGN LJ, udeležilo
se je tudi nekaj gluhih navijačev.
Andrej Vivod

Kje in ob kateri uri ste se dobili?
Dobili smo se ob 2 uri zjutraj na avtobusni postaji pred črpalko OMV v Mariboru.
Koliko je bilo nogometnih ekip?
Bilo je 22 nogometnih ekip. Prijavilo se je 38 ekip, nato je bilo nekaj odpovedi pred tekmovanjem. GSC Linz A (AUT), A.S.D.Pol. Sordi Bari (ITA), GSV Heilbronn (Nemčija),
"Tacerea" Craiova (ROM), DGN Ljubljana, GSC Linz C (AUT), DGNP Maribor, O.L.D.I.
Rotterdam (NL), Budapest SSC Futsal (Madžarska), Z.R. Keramika Cacak (SRB), Alba
Sina SC (Madžarska), GSC Linz B , Deaf Club Pitesti, GFC Werdohl, A.C.S.S "Tacerea"
Suceava (ROM), G.S. Magarotto Padova (ITA), S.C. Admiral´s Bratislava (SLV), Qualiano
a.b.s Napoli (ITA), GSTV Salzburger (AUT), Zlatiborac Užice (SRB), NÖ Süd GSK, GSZ
Graz.
Povej nam, s katerimi ekipami ste igrali, rezultati?
Predtekmovanja:
GSC Linz C (AUT) : DGNP Maribor - 0 : 3
DGNP Maribor : Z.R. Keramika Cacak (SRB) - 1 : 0
DGNP Maribor : Budapest SSC Futsal - 2 : 0
Alba Sina SC : DGNP Maribor - 1 : 4
DGNP Maribor : O.L.D.I. Rotterdam - 1 : 0
Četrti krog: DGNP Maribor : DGN Ljubljana - 4 : 2
Četrtfinale: DGNP Maribor : GFC Werdohl - 5 : 0
Polfinale: S.C. Admiral´s Bratislava : DGNP Maribor - 0 : 1
Finale: Alba Sina SC : DGNP Maribor - 1 : 2
Opiši nam, kako ste igrali tekme?
Igrali smo dobro in smo bili malce nervozni, ker smo želeli zmagati. Dobro smo si podajali
žogo in smo se že pred tekmo dogovorili kako bomo igrali. Zelo smo bili veseli, da smo na
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koncu zmagali tudi v finalu. Tekmovanje je bilo naporno, ker smo igrali cel dan do večera.
V polfinalu in finalu je bilo vedno težje, saj smo si vsi želeli zmage.
Kdo so bili igralci v naši ekipi DGNP MB?
V naši ekipi DGNP MB so bili
igralci Geni Dacaj, Viler Jovič,
Sašo Lukič, Aleš Škof, Damjan
Šebjan, Matej Tertinek, Dragiša
Dvorančič, Robi Debevec in
Andrej Vivod, 4 gluhi so bili iz
slovenske reprezentance gluhih
s katerimi smo skupaj trenirali v
športni dvorani v Vranskem.
Kako ste se počutili, ko ste
zmagali in ste dobili dva
pokala?
Nismo pričakovali takega uspeha, zelo smo presenečeni in
zelo veseli. Naši gluhi so zelo
Ekipa DGNP Maribor
dobro sposobni, dobro so igrali
in želeli so si zmage. Že nekaj let nismo bili prvaki, letos smo prvič osvojili pokal na Mednarodnem turnirju v futsalu v Linzu. Dobili smo dva velika pokala, eden pokal je prehodni,
kar pomeni, da bomo morali nadaljevati serijo zmag 3-krat zapored, da ga bomo lahko
obdržali. Upam, da bomo naslednjo leto spet zmagali, bomo videli. Naš igralec Viler Jovič
je bil izbran za najboljšega igralca in so mu podelili pokal in priznanje.
Kaj pomeni ta pokal za vas?
Ta pokal za nas pomeni ponos in željo, da pokažemo in dokažemo našim gluhim članom
v društvu in ostalim polnočutnim ljudem, da s skupnimi močmi lahko tudi gluhi športniki
dosežemo zelo velike in odmevne zmage.
Ali so bili naši gluhi člani zelo veseli za zmage?
Naši gluhi člani iz Maribora in Ljubljane so navijali za obe naši ekipi in bili zelo ponosni na
naš velik uspeh in veseli te velike zmage. Vsem navijačem se zahvaljujemo za njihovo
podporo.
Ali ste imeli težave pri pridobivanju denarja za prevoz – kdo je pomagal?
Ne, nismo imeli težav pri pridobivanju denarja za avtobusni prevoz in štartnino za prijavo
naše ekipe na Mednarodnem turnirju gluhih v futsalu, saj smo iz prejetih donatorskih sredstev za šport v Društvu GNP Maribor plačali za vse naše športnike. Številnim donatorjem,
ki so pomagali s finančnimi prispevki se zahvaljujemo za njihovo nesebično pomoč. Drugi
ekipi iz Ljubljane v Društvu GN Ljubljana niso plačali, tako, da so morali njihovi športniki
sami plačati za prevoz. Navijači in ostali gostje so šli privatno in so sami plačali vse stroške.
Intervju pripravila: Lea Lukner
Društvo GNP Maribor
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DAN ZA MESTO
MISC Infopeka je v okviru Festivala prostovoljstva mladih predstavila prostovoljstvo, ki
so jo poimenovali "DAN ZA MESTO".
Društvo gluhih in naglušnih Podravja Maribor
se je aktivno vključilo v program prostovoljstva, ki je bilo v ponedeljek, 19. aprila 2010
od 12:00 do 17:00 ure na Trgu svobode v
Mariboru.
Predstavljali smo naše aktivno delo Društva
gluhih, naglušnih in gluhoslepih Podravja
Maribor, izmenjavali mnenja, delili zloženke,
Predstavitev društva

naš lastni časopis "NAŠ GLAS", vabili na
tečaj učenja slovenskega znakovnega jezika
gluhih oseb, obveščali o pravicah gluhe osebe do tolmača, obveščali kakšne pravice
imajo študentje do tolmača, klicni center za
osebe z okvaro sluha, spletne strani, informacije na okroglih miz, oglasne deske društva, da sodelujemo in organiziramo lastne
športne prireditve (mednarodni turnir v Futsalu za gluhe v Lincu, državno prvenstvo
Intervju s sekretarjem društva

Sredi mesta - Trg osvoboditve

gluhih v odbojki, odbojka na mivki, balinanje, pripravljamo in nastopamo na gledaliških
predstavah (komedije, drame, skeči, snemamo filme - ustvarjalci so samo gluhi ljudje) dobro sodelujemo tudi z RTV Slovenija
regionalno središče Maribor oddaje Dobro
jutro, poročila, novice iz Maribora, mariborska kronika), RTS, TELE M, Spletno TV na
Zvezi društev gluhih in naglušnih Slovenije,
Iz sveta tišine, da so vsi prispevki našega
Društva objavljeni na spletni strani http://
www.dgnp-mb.si.
Srečko Ostreuh
Društvo GNP Maribor

»Ljubezen je to, kar ostane, ko mine zaljubljenost. Uravnotežimo svojo željo po
ljubezni in občutke, da ne prejemamo dovolj ljubezni.«
dr. Wayne Dyer
April 2010
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MIR V SVETU JE ŽELJA DRUŠTVA GLUHIH IN NAGLUŠNIH PODRAVJA
MARIBOR
Gluhi člani Društva gluhih in naglušnih Podravja Maribor smo se v Muzeju narodne osvoboditve Maribor v soboto, 24. aprila 2010 udeležili ogleda razstave Hirošima – Nagasaki
in pomagali pri izdelavi papirnatih žerjavov.
Z izdelovanjem in zbiranjem žerjavov, tudi s pomočjo gluhih članov smo izrazili gesto

Ogled razstave

Izdelovanje žerjavov iz papirja

razumevanja in solidarnostne pomoči, ki jih bodo ob koncu akcije poslali meščanom Hirošime. Legenda, ki pripoveduje o tem, da ozdravi vsak, ki izdela 1000 papirnatih žerjavov
in jih obesi na vrvico nad posteljo, je navdihnila še Sadako, daje tudi sama začela prepogibati žerjave v upanju, da ne bo umrla.
Leta 1958 so v Hirošimi odkrili spomenik otrokom – žrtvam jedrskega sevanja. Spomenik
predstavlja deklico Sadako z visoko dvignjenim zlatim žerjavom.
V spomenik je vgrajena misel vseh otrok, ki so umrli za posledicami jedrske bombe:
»To je naš krik. To je naša molitev. Mir v vsem svetu.«
Sadako Sasaki je bila stara dve leti, ko so Američani na Hirošimo vrgli atomsko bombo.
Deset let pozneje, leta 1955, je zaradi radioaktivnega sevanja dobila levkemijo in istega
leta tudi umrla. (Povzeto iz spleta).
Sadako je postala simbol posledic jedrske vojne.
Gluhi člani smo bili veseli, da smo lahko sodelovali v bodoče si pa želimo še več takšnih
pozitivnih akcij!
Povzeto iz spleta
Srečko Ostreuh
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OBVESTILA
KLICNI CENTER ZA OSEBE Z OKVARO SLUHA
Klicni center za osebe z okvaro sluha bo vsem gluhim in težko naglušnim osebam omogočal, da komunicirajo in pridobivajo želene informacije v slovenskem znakovnem jeziku.
Osebe z okvaro sluha, ki želijo uporabljati storitve klicnega centra se morajo najprej registrirati. Registracijo opravite na spletnem naslovu http://kc.tolmaci.si ali pošljete prijavnico na naslov združenja. Ko ste registrirani, lahko s klicnim centrom komunicirate
na sledeči način:
- Mobitel: SMS sporočila , Video klic (UMTS)
- računalnik: Video klic Skype, elektronska pošta klicnicenter@tolmaci.si,
spletni pogovor v živo in
- telefaks 05 906 36 16
Številka klicnega centra, ki jo je možno uporabljati po registraciji, je 031 777 600.
Storitve klicnega centra so za uporabnike brezplačne.
Klicni center bo deloval vse dni v letu 24 ur na dan.
Zapomnite si številko 031 777 600. To je številka, ki vam lahko olajša življenje.
Info Društva

PRAVICA GLUHE OSEBE DO TOLMAČA
Tolmača lahko si zagotovite s pravočasnim obvestilom (vsaj tri dni prej) na Zavodu Združenje tolmačev Slovenija na GSM številki: 031/752 554 ali 031/354 600.
V vašem SMS sporočilu navedite kdaj in kje potrebujete tolmača (naslov) ter točen datum
in čas tolmačenja ter vaše ime in priimek.
Info Društva

DEŽURNI TOLMAČ
Dežurnega tolmača lahko si zagotovite v nujnih primerih (nesreča, nenadna nujna pomoč
zaradi bolezni...). Dežurni tolmač GSM številka: 041/789 555.
Dežurstvo traja vsak delovni dan od 15.00 do 8.00 ure zjutraj ter 24 ur ob sobotah, nedeljah in praznikih.
Info Društva

OBVESTILO ZA GLUHE ŠTUDENTE - PRAVICA DO TOLMAČA
Po Zakonu o uporabi slovenskega znakovnega jezika gluhih imajo vse gluhe osebe pravico do tolmača v vseh izobraževalnih procesih, kar je potrebno ob prijavi v izobraževanje
tudi zahtevati.
Prispevek si poglejte na tej povezavi: http://www.zveza-gns.si/video-prispevki/aktualno/
pravice-gluhih-in-naglusnih-studentov/.
Info društva
April 2010

NAŠ GLAS

Stran 11

OBVESTILA in VABILA
Priprava video-novic društva
Vljudno vabljeni k pripravi video-novic v društvu vsako sredo in petek
popoldan.
Računalniški nasveti Na spletni strani Zmaga.com in Piflar.com so
objavljeni računalniški nasveti, primerni in razumljivi za gluhe ljudi. Objavljenih je veliko nasvetov v pisni obliki, ki so v pomoč pri obvladovanju in
čim boljši uporabi računalnika in različnih programov. V kolikor potrebujete kakršnokoli pomoč, se lahko obrnete na Stevico Kronića.
Vsako sredo ob 18:00 uri poteka okrogla miza za informiranje članov.
Informacije pripravljata sekretar Milan Kotnik in predsednik Bedrija
Črešnik.
Vsak petek ob 18:00 uri poteka okrogla miza za informiranje članov v
podružnici Ptuj. Informacije pripravljata sekretar Milan Kotnik in predsednik Sašo Letonja.

Vsako sredo in petek od 17:00 do 22:00 ure lahko uporabljate 4 računalnike v računalniški sobi za brskanje po spletu, video klepet in e-učenje.
V sejni sobi društva je urejen računalniški kotiček, kjer lahko člani
uporabljate zmogljiv računalnik za video montažo, snemanje in pripravo
različnih filmov ali ogled in obdelavo slik z aktivnosti.
Kopanje v Termah Ptuj in ŠRC Fontana. Karte dobite v
društva v času uradnih ur.

pisarni

Podružnica Ptuj, Potrčeva ulica 34, Ptuj.
Uradne ure so vsak ponedeljek in sredo od 8.00 do 14.00
in vsak petek od 16.00 do 18.00 ure.
Srečanja članov in družabništvo poteka vsak petek od
17.00 do 22.00 ure.

Stran 12

NAŠ GLAS

April 2010

OBVESTILA in VABILA
Izlet v Prekmurje bo v soboto 8. maja. Odhod avtobusa ob 9.00
uri iz kolodvora v Mariboru.

Trening balinanja za moške in ženske je vsak torek ob 16 uri do konca poletja na balinišču Branik.

Trening bowlinga vsak četrtek ob18.00 uri v Bowling centru Planeta
Tuš v Mariboru

Meddruštveno tekmovanje v športnem ribolovu bo 15. 5. 2010 v
Nebovi. Zbor ob 7.00 uri pred društvom.

Srečanje tečajnikov in članov društva bo v petek 7. maja 2010 ob
16.00 uri v prostorih društva.

Vljudno vabljeni k sodelovanju pri aktivnostih v društvu

Vljudno vabljeni k sodelovanju pri
aktivnostih v društvu
»Nebesa so povsod na Zemlji.
Uravnotežimo svoje duhovno in materialno življenje.«
dr. Wayne Dyer
April 2010
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OBJAVLJENI PRISPEVKI NA SPLETNI TV
V društvu gluhih in naglušnih smo dejavni tudi na informacijskem področju, saj poleg lastnega časopisa Naš glas, spletne strani http://www.dgnp-mb.si, informativnih okroglih miz
in oglasne deske društva dobro sodelujemo tudi z RTV Slovenija regionalno središče
Maribor (oddaje Dobro jutro, Migaj raje z nami, poročila, novice iz Maribora, mariborska
kronika), RTS, TELE M, Spletno TV na Zvezi društev gluhih in naglušnih Slovenija. Številni članki in prispevki pa so objavljeni tudi v dnevnem časopisu Večer ter ostalih časopisih
kot so Lady, Žurnal, Lea, Štajerski tednik, Iz sveta tišine, Naš glas, …
Na pobudo naših članov vam prikazujemo pregled zadnjih objavljenih prispevkov Spletne
TV, ki so bili posneti ob sodelovanju društva in naših članov.
Vsi prispevki/oddaje so objavljene na spletnih straneh Zveze društev gluhih in naglušnih
Slovenije, http://www.zveza-gns.si.
Vljudno vabljeni k ogledu prispevkov.

Dalajlama tudi v znakovnem jeziku
Tibetanski duhovni vodja 14. dalajlama Tenzin Gjatso se je med 5. in 7. aprilom mudil na neuradnem obisku v Mariboru na povabilo Mestne občine Maribor, Univerze v Mariboru, Prve gimnazije Maribor, Društva za boljši svet in
Društva Joga v vsakdanjem življenju. Nobelov nagrajenec za mir po vsem svetu širi nauk
o nenasilju in opozarja na pravice manjšin. Organizatorji so poskrbeli tudi za gluho in težko naglušno publiko, ki je predavanje dalajlame lahko spremljala v znakovnem jeziku.
Zahvaljujemo se tolmački Suzani Novak za vso pomoč in Lidiji Salamon iz mariborskega
društva za fotografije.
Po 16 letih ponovno kegljamo
V Mariboru, v dvorani Tabor, je 10. aprila potekal mednarodni kegljaški turnir, ki se ga je udeležilo 21 kegljačev iz Slovenije in tujine. Domači Maribor
je zastopalo 8 moških in 3 ženske, iz madžarskega kraja Zalaegerszeg pa je
prišlo8 moških in 2 ženski ekipi. Kegljaški turnir je potekal v dvorani Tabor.
Med ženskami je največ kegljev podrla Krisztina Koltai (344). Druga je bila Andrweja Boda
(332), tretja Jana Mertik (312). Ekipno so prepričljivo zmagale gostje iz Madžarske. Najboljši moški kegljač je bil Tomaž Klemen (528), Robert Marolt je bil drugi (460), Milan
Marolt pa je osvojil tretje mesto (420). Zmagala je domača ekipa Maribor A (1809 kegljev).
Čestitamo!
Glavni pobudnik in organizator tekmovanja je bil Robert Marolt, ki nam je posredoval
podatke o uvrstitvah in fotografije. Hvala tudi Tomažu Klemnu, ki je ekipam razložil pravila
igranja in Ivanu Gragarju in Milanu Mertiku za pomoč pri organizaciji. Kegljanje še vendarle ni potonilo v pozabo!
Vljudno vabljeni k ogledu oddaj v katerih ste sodelovali člani Društva gluhih in naglušnih
Podravja Maribor in podružnice na Ptuju. Vse oddaje so objavljene na spletnih straneh
http://www.zveza-gns.si.
Strokovni delavec-sekretar, Milan Kotnik
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ŠPORT
TRENING SLOVENSKE FUTSAL REPREZENTANCE GLUHIH
V športni dvorani Vransko se je na pripravah za
evropsko prvenstvo, ki bo od 6. do 14. novembra
2010 v Švici, zbrala reprezentanca gluhih. Na prvenstvu bo sodelovalo 26 držav. V sklopu priprav so se
udeležili tudi lige v Blagovici, imeli pa so tudi trening
tekmo s klubom Flamengo. Na treningu so intenzivno
začeli s kondicijskimi vajami, trenirali pa so tudi različne tehnike.

Gabriel Kravanja selektor nogometne

Trening je potekal v dopoldanskem in popoldanskem
času, zato so bili fantje po treningu precej utrujeni. V
sklopu priprav so se udeležili tudi lige v Blagovici.

Redni treningi potekajo dvakrat na mesec v športni
dvorani Vransko in sicer dopoldan in popoldan v
istem dnevu, vse do meseca novembra. 5. marca so igrali tudi srečanje s klubom Flamengo iz Andraža, kjer so se kljub porazu z 9:6 dobro odrezali.
reprezentance

Na treningu so bili: Aleš Škof, Mustafa Buljubašič, Aleš Podbelšek, Marko Šmid, Jurij

Trening nogometne reprezentance gluhih

Šmid, Dragiša Dvorančič, Boban Vucetič, Jelenko Banovič, Viler Jovič (igra za ekipo
Weber iz Škofje Loke), Robert Erčulj, Drago Marijanovič, Robert Debevec, Domen Starc,
Matej Tertinek, Sadmir Memič in selektor Gabrijel Kravanja. Manjkal je Boštjan Osterc
zaradi operacije kolena.
Gabriel Kravanja
Društvo GNP Maribor

»O mrtvih nič slabega;
o živih nič neresničnega.«
Latinski izrek
April 2010
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ŠPORT
DRŽAVNO PRVENSTVO GLUHIH V ODBOJKI ZA MOŠKE IN ŽENSKE
V soboto, 27. marca 2010 smo se
zbrali v športni dvorani »Lukna«
ob Ljudskem vrtu v Mariboru. Prijavljenih je bilo 6 ženskih ekip in 8
moških ekip iz devetih društev.
Na dan prvenstva pa smo izvedeli
za odpoved društva iz Slovenskih
Konjic. Zbor je bil ob 9.30 uri. Vse
tekmovalce in goste je pozdravil
predsednik športne sekcije g.
Andrej Vivod, presenečen in
zadovoljen je bil z veliko udeležbo
športnikov iz večine društev v
Sloveniji in se zahvalil vsem
donatorjem, sodnikom, 1. gimnaMoška in ženska odbojkarska ekipa DGNP
ziji Maribor, Zvezi športnih društev Maribor Branik, strokovni službi društva in članom, ki so pomagali pri organizaciji tega
Državnega prvenstva. Spregovorila sta še delegat Športne zveze gluhih Slovenije g.
Anton Petrič in sodnik g. Lever Martin iz OZS-Maribor, ki je razložil pravila in razpored
tekmovanja. Po slovenski himni se je začelo tekmovanje. Po izjemno zagrizenih in borbenih finalnih tekmah je slavilo med ženskami društvo DGN Celje, med moškimi pa MDG
Ljubljana. Obema letošnjima prvakoma v odbojki gluhih iskrene čestitke. Zaključek je bil
ob 16.30 uri s podelitvijo pokalov najboljšim ekipam. Po podelitvi pokalov smo šli na kosilo
v gostišče Anderlič. Zvečer smo imeli še v Društvu srečanje in družabništvo, kjer smo se
prijetno zabavali.
Rezultati turnirja:
Moški :
1. mesto: MDG Ljubljana

Ženske:
1. mesto: DGN Celje

2. mesto: DGN Celje

2. mesto: MDG Ljubljana

3. mesto: DGN Ljubljana

3. mesto: DGN Auris – Kranj

4. mesto: DGN Podravja Maribor

4. mesto: DGN Podravja Maribor

5. mesto: DGN Posavja Krško

5. mesto: DGN Ljubljana

6. mesto: MDGN Velenje

6. mesto: DGN Koper

7. mesto: DGN Koper

Lea Lukner
Društvo GNP Maribor

»Neskončnost gozdov drema v sanjah enega želoda.
Uravnotežimo svoje sanje in navade.«
dr. Wayne Dyer
Stran 16
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ČESTITKE - VOŠČILA
ČESTITKA EKIPI DGNP MARIBOR V FUTSALU
Kot selektor slovenske futsal reprezentance gluhih ih naglušnih bi rad nekaj besed izrekel
o uspehu futsal ekipe DGN Podravja Maribor.
Futsal ekipa DGN Podravja je nastopila na
močnem mednarodnem turnirju gluhih v futsalu, na katerem je nastopilo 22 ekip iz vse
Evrope. Z odlično igro in profesionalnim pristopom se je naši ekipi uspelo uvrstiti v finale,
kjer je premagala Madžarskega prvaka - klub
Alba iz Budimpešte.
V ekipi so zaigrali štirje naši reprezentanti, ki
se pripravljajo na EP v futsalu, ki bo novebra
letos v Winterthuru v Švici. Ponosen sem na
naše fante, še posebaj na ekipo DGN PodraGabriel Kravanja, selektor slovenske futsal reprezentance vja Maribor, ki je z zmago na močnem turnirju
gluhih
pokazala kvaliteto našega futsala. Čeprav
nisem pričakoval tako velikega uspeha, moram reči, da sem bil zelo vesel takega dosežka
in upam, da bodo fantje nadaljevali uspehe tudi na drugim turnirjih.
Gabriel Kravanja
Društvo GNP Maribor

Barbara Slana Dacaj je dne 30. 4. 2010 ob 18.45 rodila
zdravo deklico z imenom Ela, ki je tehtala 3390 gramov.
Mamici in atiju čestitamo za srečni dogodek.
Društvo GNP Maribor

April 2010
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OBVESTILA
VESNI KOTNIK V SPOMIN
»Večnost enost, ki nam poješ v tišini in nas učiš po drugih. Odločno in modro vodi moje
korake. Naj uvidim nauke, ko stopam. In častim pomen vseh stvari. Pomagaj mi, da se
vedno spoštljivo dotikam. Da vedno govorim izza oči. Naj opazujem, ne sodim. Naj ne
škodujem in naj zapustim glasbo in lepoto, ko odidem. In ko se vrnem v večnost, naj se
krog sklene in spirala.«

17. aprila mineva 16 let,
kar si nas zapustila,
vendar boš v naših srcih
za vedno ostala med nami.
Vsem, ki obiskujete njen prerani grob in prižigate
svečke iskrena hvala.

Milan Kotnik

Svojo življenjsko pot je v 73. letu starosti
sklenil naš dolgoletni član

HERMAN RIS
iz Selske 20, Ptuj
V naših srcih zapuščaš svetlo sled svojega nasmeha.
Ohranili ga bomo v trajnem spominu.
Člani Društva GNP Maribor in podružnice Ptuj
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DOGODKI V SLIKI
Obisk dalajlame v Mariboru

»Ljubezen je žrtvovanje samega sebe,
je najglobja intima.«
Majda Senica Vujanovič
April 2010
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DOGODKI V SLIKI
Predavanje dalajlame v Športni dvorani Tabor

»Strezni se,
nihče te ne bo vedno nosil na rokah.«
Majda Senica Vujanovič
Stran 20

NAŠ GLAS

April 2010

DOGODKI V SLIKI
Dalajlama je posadil Himalajsko brezo - simbol miru v mestnem parku ob Društvu

»Uživajmo, vse je dovoljeno,
a nenadoma nas vsi zapustijo.«
Majda Senica Vujanovič
April 2010

NAŠ GLAS

Stran 21

DOGODKI V SLIKI

Pomoč ostarelim in pomoči potrebnim

Donacija Sanji Mertik - elektronska varuška

Intervju Andreja Vivoda za tednik 7D

Predavanje o tehničnih pripomočkih v podružnici Ptuj

Izdelovali smo papirnate žerjave – Muzej narodne
osvoboditve v Mariboru

»Med trnjem, krvjo in znojem spi umetnost;
umetnost je najčistejša resnica.«
Majda Senica Vujanovič
Stran 22
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POEZIJA, RAZVEDRILO
MOJA SLED
Ranjen od moje sledi
in ptičjega neba.
Listje lej že pomlajeno.
Glas krvi v moji sledi.
Poezija skrite barve?
Tečem
v tvoj spomin.
Tulipana vzdih začujem?
Zven piščali?
Sled na belih ranah,
zvitkih ne usahne…
Sled se vije tiho,
kakor žalost zakopana.
Majda Senica Vujanovič

ŠALE

GLAS MUZE

Učitelj vpraša: »Kako toplota
in mraz vplivata na raztezanje in krčenje ?«

Odeni se v belino,ž

Janezek odgovori: »Poleti,
ko je toplo, so dnevi daljši;
pozimi, ko pa je mraz, pa so
dnevi krajši.«

v vonjave.
Sveče neštete dišeče, tople,
rože, zlato škrlatne.
Zavij se v
tesne satene,
musline prozorne do
lahnih oblakov
razpredena.
Zdaj si svežina.
Naj gre On
iz srca, iz bolečine,
iz tebe.

OBLAČEK
Pluješ v
rahel svit in
že te ni.
si v meglicah
skrit?

Pojdi drugam
iz kože!
Moja muza me pestuje.
Prestavila
sem se iz kroga iz zenita tvojega.
Majda Senica Vujanovič

Ugledam te,
potuješ v dalje.
Le v sanjah si
z menoj.
Lahkoten me tešiš
in siplješ
blesk in jok
kristalno čist.
Majda Senica Vujanovič

April 2010

»Nikoli ni rekel
nobene,
ker nobene ni
maral.«

V šoli pozvoni telefon.
Glas: »Danes pa našega
Janezka ne bo v šolo.«
Učiteljica: »Kdo pa kliče?«
»Moj oče,« se oglasi Janezek iz telefona.
Janezek, zakaj si manjkal?
»Stara mama je umrla.«
»Lažeš! Saj sem jo še
danes zjutraj videla, kako
spokojno je slonela pri
oknu.«
»Smo jo imeli prislonjeno,
ker je poštar penzije raznašal.«
»Ali veš, da je o moji ženi
včeraj pisalo v časopisu.«
»Kaj res?«
»Ja. Pisalo je, da je na svetu pet procentov žensk preveč.«
Lojzka je rodila rdečelasega
otroka, oba z možem pa sta
blondinca. Zaskrbljena sta
vprašala ginekologa, kako je
to mogoče.
"Imate kakšnega rdečelasega sorodnika?"

"Nimava.""Sta imela pogosto spolne odnose?""No,
ja...tako...enkrat letno.""Ja,
Majda Senica Vujanovič potem ima pa rdeče lase od
rje."
NAŠ GLAS
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D RU Š T VO G L U H I H I N N A G L U Š N I H P O D R AV J A M A R I B O R
Članarina v letu
2010:

SLOVARČEK ENOROČNE ABECEDE

- zaposleni in upokojenci
10,00 EUR
- brezposelni, študentje,
dijaki in otroci
BREZPLAČNO.

Dan za mesto

Dosegljivost

Društvo:

Elektronska pošta
Telefon:

02 / 252 21 82

Faks:

02 / 620 88 51

GSM sekretar:

041 / 777 132

GSM predsednik:

041 / 331 287

Studio:
Sekcije:

Uradne ure v pisarni
Ponedeljek: 09:00 - 12:00

dgn.maribor@guest.arnes.si

Sreda: 09:00 do 12:00; 16:00 do 18:00
Sreda: 18:00 - 19:00

dgn1.maribor@guest.arnes.si
GSM: vodja športa 041/609 500

dgn2.maribor@guest.arnes.si

Sreda: 18:00 - 19:00

Druženje in aktivnosti:
Sreda in petek: 17:00 - 22:00
NAŠ GLAS - interno, brezplačno glasilo Društva gluhih in naglušnih
Podravja Maribor, Trubarjeva ulica 15, 2000 Maribor, Slovenija.
Spletna stran društva: www.dgnp-mb.si
Glasilo urejajo: Bogdan Fras, Milan Kotnik, Lidija Salamon.
Izid brezplačne številke so omogočili: FIHO, Mestna občina Maribor, Mestna občina Ptuj, občine Podravja,
Zavod RS za zaposlovanje Maribor, Zavod RS za zaposlovanje Ptuj.
Tisk: Društvo gluhih in naglušnih Podravja Maribor

