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Vsak prvi četrtek v mesecu od 16 –
18 ure v pisarni občine Zgornja
Kungota imamo uradne ure za
člane Društva gluhih in naglušnih
Podravja Maribor.
Informacije:
Goran Jamnikar
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SPREMLJAJTE
OBJAVE
NA INTERNETU
Od 9. maja 2005 vse dogodke, aktivnosti, programe in ostale koristne informacije objavljamo tudi na internetu na naši
spletni strani.
http://www.dgnp-mb.si
http://www.facebook.com

SEKRETARJEV KOTIČEK
Veliko zanimivega branja boste
našli v junijski številki našega

časopisa Naš glas.
Naslednja številka bo posvečena
obletnici delovanja našega Društva, saj novembra praznujemo 80
let delovanja Društva.
Ob obletnici bomo pripravili še
številne spremljajoče aktivnosti:
Dan odprtih vrat društva, okrogla
miza o življenju v svetu tišine,
kamor bomo povabili strokovnjake in invalide sluha, da bodo spregovorili o vsakodnevnih težavah,
ki tarejo to populacijo, izdali
bomo bilten ob 80. letnici ter
organizirali svečano prireditev,
kamor bomo povabili številne
goste.

Tudi v teh vročih poletnih dneh
smo zelo pridni in organiziramo
številne aktivnosti ter veliko sodelujemo z drugimi organizacijami
ter občinami. Verjamem, da bo
tudi v tej številki našega glasila
ogromno zanimivega branja. Glede na velik odziv članov društva
in ostalih bralcev lahko samo
rečemo, da smo ponosni, da so
naše številne aktivnosti Društva
gluhih in naglušnih Podravja
Maribor dobro obiskane.

Še naprej vas vabimo, da pišete o
v naše in vaše glasilo. Veseli
bomo vaše pohvale ali dobronamernih predlogov z namenom še
izboljšati »Naš glas«.

»Seminar ZDGNS v
Moravcih«
Na letošnjem seminarju, ki je
namenjen predsednikom in sekretarjem v društvih ter na Zvezi smo
odnesli veliko novih in kvalitetnih
znanj ter si med seboj izmenjali
izkušnje.

»Donacija Lions Kluba
Piramida Maribor«
Torek, 21. maja je bil za naše gluhe in naglušne še posebej svečan
in vesel dan, saj smo bili povabljeni na svečano podelitev tehničnih pripomočkov. Kar štirinajst
naših članov je Lions Klub Piramida razveselil s temi za gluhe,
naglušne in gluhoslepe ljudi izjemno pomembnimi tehničnimi pripomočki. V imenu vseh prejemnikov tehničnih pripomočkov se
iskreno zahvaljujem vodstvu
Lions Kluba Piramida Maribor za
donacijo.

Vljudno vabljeni k branju

Vljudno vabljni
k branju
K sodelovanju in pripravam
vabim tudi vas drage članice in
člani Društva, saj verjamem, da
ste v tej bogati 80-letni zgodovini
delovanja našega društva vsak na
svoj način veliko doprinesli k pestrosti, zanimivosti ter številnim
aktivnostim in uspehom v našem
svetu tišine.
Ob tej priložnosti bomo še bolj
poudarili veliko in pomembno
vlogo informiranja in osveščanja
članstva in širše javnosti o težavah, ki izhajajo iz gluhote, naglušnosti in gluhoslepote.
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SEKRETARJEV KOTIČEK
»Predstavitev znakovnega
jezika na 3. gimnaziji
Maribor«

»Izlet na Bled«

Letos 8. junija smo si izbrali za
cilj izleta Gorenjsko, kamor se
nas je odpravilo za poln avtobus
Na podlagi dobrega sodelovanja
s številnimi izobraževalnimi usta- članic in članov. Veliko članov je
ob odlično organiziranem izletu in prijetnovami smo letos že drugič pred- nem druženju izrazilo pohvale.
stavili slovenski znakovni jezik
in delček iz življenja v svetu tišine na 3. gimnaziji Maribor za
dijakinje in dijake drugih letnikov. Predstavitve, ki so potekale
v sklopih tri dni po dve šolski uri,
se je skupno udeležilo kar 100
dijakinj in dijakov.

»Odlični športni dosežki«
Številni naši športniki dosegajo
najboljše rezultate in uvrstitve
med najboljše. Zadnji dosežki:

»ART kamp - Festival
Lent«
Letos se bo naše društvo že drugič vključilo v dogajanje na Festivalu Lent in ART kamp. Veliko
kulturnih prireditev v sklopu festivala je tudi priložnost za naše
društvo, da se predstavi širši javnosti in obiskovalcem Festivala
Lent.
Letos bomo v Mariborskem mestnem parku od 21. junija do 4.
julija 2013 imeli svoje predstavitve društva in življenja v svetu
tišine.
Predstavitev bodo izvedli naši
sodelavci ter člani društva. Verjamemo, da se bomo tudi letos
uspešno predstavili.

Mednarodni turnir odbojka na
mivki – Graz, Avstrija
Odbojka na mivki: Ženske, 2.
mesto Valerija/Dijana Škof,
Moški, 3. mesto Aleš Škof/Marko
Šmid

Čestitamo za
odlične rezultate
»Tečaj slovenskega znakovnega jezika«
Po končanem tečaju učenja slovenskega znakovnega jezika so
tečajniki opravili preverjanje znanja. Gluhi člani izpitne komisije
so izrekli pohvale vsem tečajnikom in tudi voditeljici tečaja Kaji
Zlatki Hötzl, ki je tečaj dobro
vodila in vsem tečajnikom predala

Državno prvenstvo, orientacijski tek – Novo Mesto
Kategorija 21-34 let
1. mesto Žiga Bedenik
2. mesto Mihael Falež
3. mesto Gabrijel Kravanja
Ribiško tekmovanje Plojev memorial

Ekipno, 1. mesto DGNP Maribor

Posamično: 1. mesto Milan Mertik
Mednarodni turnir, bowling –
Celje, Ženske posamično, 3. mesto Sanja Debevec

tako bogato znanje o našem
maternem jeziku-govorici rok gluhih ljudi.
Milan Kotnik,
strokovni delavec-sekretar
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ČLANI PIŠEJO

ZGODBA NAŠE
MAMICE IN
ŽENE
BOJANE
URŠEJ –
BIZJAK
Moji ženi Bojani so marca 2011
diagnosticirali maligni tumor na
možganih. Zjutraj se je Bojana
zelo slabo počutila in ni mogla
več hoditi. Hčerka Deja jo je želela pospremit do stranišča, vendar
je Bojana ni več prepoznala. Dejstvo, da Bojana ni več prepoznala
svoje hčerke nas je zelo zaskrbelo, zato smo jo takoj odpeljali v
bolnišnico na oddelek za nevrokirurgijo. Tam so Bojani takoj naredili CT slikanje glave. Žal, izvidi
niso bili dobri. Izvedeli smo da
ima naša Bojana maligni (rakasti)
tumor na možganih.
Novica nas je vse zelo šokirala.
Bili smo zelo žalostni in smo veliko jokali. Bojani nismo povedali
kakšno bolezen ima, saj so nam
tako svetovali zdravniki. S težkim
srcem smo Bojani prikrivali resnico. Bojano je čakalo naporno
zdravljenje. Najprej so ji morali
vzeti tkivo, da so ga poslali na
preiskave v Ljubljano. Nato pa so
jo čakale številne kemoterapije. Z
mamo Angelo sta vsak dan hodili
na kemoterapijo v Ljubljano, saj
je Bojana morala prestati 30
kemoterapij. Jokali smo vsak dan,
ko je naša Bojana odhajala na
kemoterapije. Z mamo Angelo sta
hodili na kemoterapijo v Ljubljano, saj je Bojana morala prestati
30 kemoterapij.

Jokali smo vsak dan, ko je naša
Bojana odhajala na kemoterapije.
Bojani je bilo zelo hudo, ko je
videla kako njeni otroci trpijo. Za
sina Davida ni mogla več skrbeti,
zato je hčerka Deja pomagala
babici Angeli pri skrbi za Davida.
Sinu Denisu je bilo tako hudo, da
je pustil delo, da bi lahko bil z
mamo čim več časa. Hčerka Deja
pa je za nekaj časa dala šolo na
stran, da bi lahko pomagala skrbeti za Davida.
Jaz zaradi žalosti nisem mogel niti
jesti, saj mi je bilo zelo hudo gledati mojo Bojano kako trpi. Imel
sem jo najraje, saj sva se zelo
razumela in sva skupaj skrbela za
najine otroke. Po kemoterapijah
nam je doktor povedal da se
tumor zmanjšuje, zato smo bili
zelo veseli. Žal pa se je situacija
hitro spremenila. Novembra 2012
so Bojano ponovno poslali na slikanje in slike so pokazale, da se je
tumor razširil po celih možganih.
Izgleda, da je bolezen toliko napredovala, da za našo Bojano ni
bilo več pomoči. Bolezen jo je
začela premagovati tako, da ni
mogla več hoditi. No, Bojana se
je vseeno še odločila, da bo praznovala svojo 50. obletnico.

K njej so prišle vse prijateljice in
ji čestitale za rojstni dan. Žal,
Bojana ni več prepoznavala ljudi
okoli sebe. Ni mogla več jesti, pa
tudi sedeti ne. Zato sem sam prevzel celotno nego za svojo ženo.
Hranil sem jo, ji dajal zdravila in
jo umival. Za njo bi naredil vse,
še bolezen bi prevzel nase, če bi
šlo. Denis in Deja sta samo jokala
in govorila kaj bomo brez mame,
ki smo jo vsi imeli zelo radi. Ko
Bojana ni več mogla jesti, smo jo
morali premestiti v bolnišnico.
Tam je samo spala in se ni niti
več zbujala, ko smo prišli k njej
na obisk.
Zdravnik je predlagal da jo vzamemo domov. 18. 3. 2013 je
Bojana začela težko dihati. Zjutraj
nas je naša najboljša žena, mama
in draga prijateljica ob 9. uri zjutraj za zmeraj zapustila. Ne morem
napisati kako smo jokali in koliko
tega smo pretrpeli. Bojanina
mama Angela je prevzela celotno
skrbništvo za Davida. Sam pa sem
ostal brez svoje ljubljene Bojane z
dvema otrokoma Dejo in Denisom.
Iz srca bi se rad zahvalil g. Kotniku za lep pogrebni govor, zahvala
pa gre tudi vsem članom Društva
gluhih in naglušnih Podravja
Maribor za vso finančno pomoč.
Hvala tudi moji mami in Milanu,
ki sta nam veliko pomagala. Seveda pa gre zahvala tudi vsem ostalim sorodnikom.
Bojana bo za vedno v naših srcih.
Zvonko Bizjak
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ČLANI PIŠEJO

PREDAVANJE
O ZDRAVI
PREHRANI

Katalog izdelkov, ki so bili predstavljeni na predavanju so na voljo
v pisarni Društva, zato se lahko
brez obveznosti oglasite, si ga
ogledate in tudi naročite kakšno
prehransko dopolnilo.

Predavanje o
zdravi prehrani
V sredo 24. aprila smo v Društvu
gostili predstavnike družbe
GNLD, ki so za nas pripravili
predavanje o zdravi prehrani.
GNLD je vodilno podjetje za
izdelavo prehranskih dopolnil.
Naša predavateljica je bila gospa
Loredana Fonda, ki je po izobrazbi profesorica, sicer pa direktorica družbe GNLD za področje
Slovenije. Predavanje je bilo zelo
zanimivo, saj smo se naučili kaj
je pravilna prehrana in kakšne
prehranske dodatke telo potrebuje, da bi bolje funkcioniralo.

PODELITEV
TEHNIČNIH
PRIPOMOČKOV
LIONS KLUB
PIRAMIDA
MARIBOR

naglušnim in gluho slepim ljudem, ter drugim invalidom. Vendar sem še vedno mnenja, da bi
država morala biti tista, ki bi poskrbela za potrebe gluhih, naglušnih in gluhoslepih ljudi, saj nismo sami krivi, ker smo invalidi
sluha.
Snežana: Omenil si, da te zelo
moti dejstvo, da država ne prizna gluhote kot invalidnosti,
ampak samo kot telesno okvaro?
Seveda, ogorčen sem, ko samo
pomislim kakšne pravice se kratijo nam gluhim, naglušnim in gluhoslepim ljudem. Če samo omenim donacijo, ki sem jo prejel od
Lions kluba—donirali so mi svetlobni zvonec, pred leti pa tudi

Živimo v stresnih časih zato je
zelo pomembno, da pazimo na

našo prehrano, saj je to eden najpomembnejših dejavnikov za
naše zdravje. Z zdravo prehrano
lahko izdatno vplivamo na naše
dobro počutje.
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Zelo veseli in hvaležni smo mariborskemu Lions klubu, ki so nam
velikodušno donirali 2.379,00 eur
za tehnične pripomočke za naše
gluhe in naglušne člane.
Med letošnjimi prejemniki tehničnega pripomočka, je bil tudi naš
gluhi član Andrej Vivod. Povprašali smo ga, kako on gleda na dobrodelnost Lions Kluba Piramida
Maribor.
Snežana: Andrej kako gledaš na
dejstvo, da obstajajo organizacije, ki tako velikodušno pomagajo
gluhim?
Andrej: moram reči, da sem zelo
vesel, da obstaja LIONS KLUB, ki
tako nesebično pomaga gluhim,

Če svetlobne ure budilke ne bi
dobil kot donacije Lions kluba, bi
si jo, kot tehnični pripomoček, ki
je nujen za vsakodnevno življenje,
moral kupiti sam. Cena takšne ure
budilke je približno 110,00 eur.
To se mi zdi nezaslišano. Samo
pomislite, slišeči si lahko v trgovinah, kjer prodajajo poceni izdelke
kupi uro budilko za samo 1,0 eur.
Za nas gluhe tega ni.
Že tako smo prikrajšani za veliko
stvari, potem moramo zaradi svoje
gluhote pa še veliko dražje plačevati za tehnične pripomočke kateri
so za nas življenjsko pomembni.
Zelo me žalosti dejstvo, da država
nima posluha za nas.

ČLANI PIŠEJO
Kako si sploh lahko gluhi privoščijo takšne tehnične pripomočke?
Zelo težko. Gluhi zaradi svoje
invalidnosti težko najdejo primerno delovno mesto. Večina jih dela
v takšnih poklicih, kjer zaslužijo
le minimalno plačo. Povejte mi,
kako si naj nekdo, ki ima plačo
500 ali 600 eur mesečno, kupi
budilko ali pa svetlobni zvonec, ki
stane približno 200-250 eur. Saj
to je skoraj polovica mesečne plače. Tehnični pripomočki so na
splošno zelo, zelo dragi, zato se
mi zdi žalostno, da država ničesar
ne prispeva.

V največjo pomoč nam je prav
Društvo gluhih in naglušnih Podravja Maribor, ki v našem imenu
piše razne prošnje različnim organizacijam. Lahko rečem, da še
obstajajo dobri ljudje, kot so
Lions Klub Piramida Maribor.
Za nas nesebično zbirajo sredstva
in jih donirajo za tehnične pripomočke katere gluhi nujno potrebujemo.
Snežana Pauletič, sodelavka

Poglejte na primer mladi gluhi
par, ki pričakuje dojenčka. Ker sta
starša gluha, ponoči ne moreta
slišati dojenčkovega joka, zato
potrebujeta napravico, ki se imenuje Baby cry – svetlobni indikator, ki utripa, ko dojenček zajoka.
Za slišeče so mnoge stvari samoumevne, za nas gluhe pa so nekatere vsakodnevne stvari lahko velik
problem, zato nujno potrebujemo
tehnične pripomočke.
Snežana: Kako pa potem pridete do tehničnih pripomočkov?

Pravi prijatelj je tisti, ki ti
poda roko in se ti dotakne
srca.
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ČLANI PIŠEJO-šport
Imamo tudi nekaj starejših članov, ki so zelo pridni pri treningih
balinanja. Pohvalimo pa se lahko
tudi z dosežki naših ribičev, ki iz
tekmovanj res velikokrat prinesejo kakšno odličje. Na raznih turnirjih so zelo aktivni tudi naši
igralci futsala, kateri se lahko
pohvalijo z odličnimi dosežki.
Skozi celotno sezono pa so res
zelo pridne naše ženske članice,
ki igrajo dvoransko odbojko, saj
so redne na treningih in posledično dobro zastopajo naše društvo
Na društvu gluhih in naglušnih
Podravja Maribor je ena od najbolj na različnih tekmovanjih.
dejavnih sekcij Društva športna
Snežana: Torej lahko rečemo,
sekcija katere predsednik je naš
gluhi član Aleš Škof. Zanimalo nas da smo kot društvo res zelo
aktivni v športu?
je, kako se Aleš počuti v vlogi
predsednika, koliko časa je aktiven Aleš: Res je, lahko brez zadržkov
v športni sekciji in kaj je njegovo
povem, da smo v Sloveniji res
delo.
najbolj aktivno društvo, kar se
Snežana: Aleš zanima nas, koliko tiče udeležbe na različnih športčasa si že aktiven v športni sekcinih dogodkih. Velikokrat tudi
ji?
sami organiziramo kak športni
Aleš: V mariborski sekciji sem
aktiven že 5 let, od tega sem 3 leta dogodek, v katerem lahko sodelupredsednik športne sekcije Društva jejo vsa društva v Sloveniji. Vedgluhih in naglušnih Podravja Mari- no bolj pogosti pa so tudi različni
bor.
mednarodni športni dogodki, na
Snežana: Kakšna je tvoja naloga
katerih spoznavamo gluhe iz razglede na to, da si predsednik
ličnih držav v Evropi, kar nas glušportne sekcije?
Aleš: Moja naloga je, da pomagam he še posebej veseli, saj tako spletemo mnoga prijateljstva.
pri organizaciji različnih športnih
dogodkov, organiziram različne
turnirje in treninge v različnih športnih panogah.
Snežana: S kakšnimi športnimi
panogami pa se člani našega
društva najbolj aktivno ukvarjajo?
Aleš: Trenutno so najbolj aktivni
igralci odbojke na mivki, ki pridno
trenirajo vsak torek in se pripravljajo na različna tekmovanja v Sloveniji in tujini. Omeniti moram tudi
igralce bowlinga, ki res aktivno in
zelo tekmovalno trenirajo vsak
torek v bowling centru Planet Tuš.

PREDSEDNIK
ŠPORTNE SEKCIJE - ALEŠ
ŠKOF

PREDSEDNIK ŠPORTNE SEKCIJE ALEŠ ŠKOF
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Snežana: Aleš povej nam, kateri športni dogodki so se letos
odvijali in kateri se še bodo?
Aleš: V začetku leta smo bili
gostitelji mednarodnega turnirja
v futsalu in odbojki, na katerem
je sodelovalo 5 ekip v odbojki in
15 ekip v futsalu. Tekmovalci so
prišli iz 6 različnih držav v Evropi. Kot društvo smo sodelovali
tudi v Športnih igrah invalidov,
ki jih je organizirala Mestna
občina Maribor. Letos smo dosegli odlično 2. mesto v nogometu,
pohvalimo pa se lahko z 1. mestom v šahu, ki ga je osvojila naša
članica Majda Kores. V Murski
soboti, kjer je potekalo državno
prvenstvo, smo bili letos prvič
državni prvaki v šahu. V Ljubljani je letos potekalo tudi državno
prvenstvo v bowlingu, kjer je
ekipa žensk dosegla odlično 1.
mesto. V poletnih mesecih nas
čaka še organizacija 3. Mednarodnega turnirja v odbojki na mivki
mešano. Turnir se bo letos odvijal v soboto, 20. julija na odbojkarskem igrišču Ranca-Ptuj. V
mesecu novembru
pripravljamo tudi turnir v futsalu,
ki bo potekal na Ptuju. V avgustu
ali septembru pa seveda pripravljamo tradicionalni športni piknik
vseh članov, kjer bomo skupaj
proslavili vse odlične rezultate
naših športnikov.
Snežana: Super, vidim da bo
res zanimivo športno leto, ali bi
rad še kaj dodal?
Aleš: Ja, rad bi v prvi vrsti
pohvalil vse naše športnike, ki
pridno trenirajo in posledično
prinašajo dobre rezultate iz tekmovanj. Seveda si tudi v prihodnje kot predsednik športne sekcije želim, da bi vsi športniki redno
obiskovali treninge in se v čim
večjem številu udeleževali športnih tekmovanj. Želim Vam čim
bolj uspešno športno leto 2013.

ČLANI PIŠEJO– šport

TURNIR V
ODBOJKI NA
MIVKI IN
BOWLINGU V
GRAZU
V soboto 1. junija smo se jaz, sestra Valerija, Dijana, Marko Šmid iz
Celja in Dominik odpravili na turnir v odbojki na mivki.
Sočasno je potekal tudi turnir v
bowlingu, katerega so se udeležili
naši člani Bedrija Črešnik, Robert
Debevec, Mustafa Buljubašić,
Sanja Debevec in Milan Mertik.
Za odbojko je bilo prijavljenih 6
moških in 6 ženskih ekip.
Prvo tekmo v odbojki na mivki
sem igral skupaj z Markom,
naglušnim članom iz Celja.
Prvo tekmo sva igrala proti avstrijski reprezentanci in z veseljem
lahko povem da sva zmagala.
Zanimivo je, da se bo avstrijska
reprezentanca letos udeležila
Olimpijskih iger za gluhe v Bolgariji.
Zato sva z Markom zares vesela,
da sva jih midva premagala.

Prvih pet tekem sva zmagovala,
zadnjo šesto tekmo pa sva izgubila. Najina nasprotnika sta bila
Avstrijca. Bila sta zelo dobra, zato
ju je bilo skoraj nemogoče premagati.Prvo mesto sta osvojila
prav ta dva Avstrijca stara 50 let,
drugo mesto sta osvojila avstrijska reprezentanta in tretje mesto sva osvojila midva z Markom.
Punci Valerija in Dijana sta prvih
pet tekem zmagovali in enako kot
midva z Markom sta tudi onidve
izgubili zadnjo tekmo. V skupnem
seštevku sta osvojili zelo dobro
2.mesto.

Kot sem omenil že na začetku, je
sočasno potekal tudi turnir v
bowlingu V Planetu Tuš v Mariboru. Turnirja se je udeležilo 52
igralcev iz Slovenije in Avstrije.
Pri moških posameznikih je zavidljivo prvo mesto dosegel naš
predsednik društva Bedrija Črešnik.

Drugo mesto je zasedel naš gluh
član Robert Debevec.
Četrto mesto pa je pripadalo gluhemu člani Mustafi Buljubašiću.
Da je bilo tekmovanje zelo zelo
napeto priča dejstvo, da je bila
razlika v točkah od prvega do
četrtega mesta samo štirinajst
točk.
V dvojicah sta tretje mesto dosegla Bedrija in Robert.
Sanja Debevec je dosegla šesto
mesto.
V dvojicah sta Sanja Debevec in
Sabina Hmelina dosegli prvo
mesto..
Vsem športnikom iskreno čestitamo ob njihovem uspehu. Kot
predsednik športne sekcije si
seveda želim še veliko več takšnih
rezulatatov.
Aleš Škof, predsednik športne
sekcije

Stran 9

ČLANI PIŠEJO - šport

DRŽAVNO
PRVENSTVO
V ODBOJKI

DRŽAVNO
PRVENSTVO V
ODBOJKI
13. 4. 2013 smo se že navsezgodaj
odpravili na pot. Šli smo do Murske Sobote po dva kombija, nato
pa po mestih pobrati športnike. Pot
do Nove Gorice je bila malo
naporna, saj je pot iz Ptuja do
Nove Gorice zelo dolga. Ampak
nam je hitro minilo saj je bila v
kombiju res zelo prijetna družba.
Ker smo imeli še precej časa do
pričetka tekmovanja, smo se ustavili na kavi in tam srečali tudi
igralce drugih društev. Tako smo
imeli priložnost malce poklepetati
in se družiti z gluhimi prijatelji iz
drugih krajev. Ob 8.30 uri se je
začel zbor, predstavili so pravila,
pozdravil nas je tudi njihov župan
Matej Arčon. Po njegovem govoru
smo začeli s tekmovanji. Tekmovanja so bila zelo borbena in tudi
ekipe so čedalje bolj konkurenčne.

Moški so se zelo izkazali in osvojili dobro 2. mesto, ženske pa to
leto žal nismo bile dovolj dobre
oziroma pripravljene na osvojitev
kakšne medalje. Po podelitvi
medalj smo se odpravili jesti, nato
smo si šli tudi ogledati prostore
društva Nove Gorice in po prijetni
družbi z veliko smeha in obilo
dobre volje smo se odpravili
domov. Iskrene čestitke našim
fantom za osvojeno mesto in
tudi čestitke vsem ostalim društvom.
Dijana Škof

ODBOJKARSKA ŽENSKA
EKIPA PDW
(POWER
DEAF
WOMAN)
Cilj ženske odbojkarske ekipe z
nazivom Power Deaf Women
( PDW ) je, da bi se v Sloveniji
ustanovila reprezentanca gluhih in
naglušnih v odbojki. Na začetku
je bilo le 8 deklet, igrale so v
rekreacijski ligi v Celju, na raznih
turnirjih in dosegale dobre rezultate. Ker pa je cilj imeti za vsako
igralko posebej svojo rezervo, je
njihov trener Erik De Posarelli na
turnirjih opazoval določene igralke in tako povabil še preostala
dekleta.
Članice iz društva DGNP Maribor, katere nas je izbral smo jazDijana Škof, Sanja Debevec in
Valerija Škof (trenirala je že prej).
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Trenutno nas 15 igralk trenira v
Ljubljani, v dvorani šole Zavoda
za gluhe in naglušne, sestavljeni
smo v dve ekipi, ekipa PDW A in
ekipa PDW B. V ekipi PDW A
igrajo igralke, ki so trenirale od
samega začetka ustanovitve ekipe
PDW in imajo že učeno svojo tehniko, v ekipi PDW B pa igramo
začetnice, ki se še učimo.

Na vsaka 2, 3 mesece imamo
¨volley kamp¨, kar pomeni, da
imamo cel vikend rezerviran za
odbojko. Imamo 4-5 ur na dan na
razpolago dvorano, kjer vadimo
tehniko, način iger, nato gremo na
kakšen tek, pohod, da se razgibamo. Srčno upamo in se trudimo,
vztrajamo, da se ta cilj, da se ustanovi reprezentanca gluhih in
naglušnih Slovenije tudi uresniči.

ČLANI PIŠEJO - šport

PRIKAZ
ŠPORTOV
ZA INVALIDE, MARIBOR 2013
V organizaciji Sveta invalidov
Mestne občine Maribor je v okviru Športne pomladi 2013 potekal
»Prikaz športov invalidov«, katerega smo se udeležili člani društva gluhih in naglušnih Podravja
Maribor skupaj z sodelavci društva.

Navzoče je prisrčno pozdravil
naš sekretar Milan Kotnik, namestnik predsednika Sveta invalidov
MOM. V prikazu so sodelovali
člani Društva paraplegikov severne Štajerske Maribor, MD slepih
in slabovidnih Maribor, SONČKA – mariborskega društva za
cerebralno paralizo, Peter Osterveršnik s kolesi in dirkalnim
vozičkom, ter predstavniki društva Curling Zalog.
Na dvorišču Dvorane Tabor so
prikazali boccio (boča)
(dvoransko balinanje za najtežje
gibalno ovirane), curling, šah za
slepe,

človek ne jezi se za slepe, kartanje za slepe, kolesarstvo za paraplegike, namizni tenis na vozičku, predstavili pa so tudi potapljanje za paraplegike. Vodje prikazanih športnih disciplin so ob
brezhibnem povezovanju moderatorja zanimivo in obširno predstavili športe ter pravila igranja.
V vseh športih so se prisotni tudi
z veseljem preizkusili in jih tako
še bolje spoznali.
Sočasno je tudi potekalo merjenje krvnega tlaka, prikazi in razstava medicinskih krem in nekaterih pripomočkov.
Nekateri naši člani so se tako kot

lani, tudi letos preizkusili na različnih športnih preizkusih. Seveda pa smo si z zanimanjem ogledali igro šaha, ki so jo igrali slepi in preizkusili kolo za paraplegike.

Upamo, da bo tudi prikaz športov za invalide tako kot Športne
igre invalidov postal tradicionalna prireditev v okviru Športne
pomladi.
Snežana Pauletič

ŠPORTNE
IGRE INVALIDOV 2013
V nedeljo, 12. maja je v dvorani
Tabor v Mariboru potekal športni
dan, imenovan kot športne igre
invalidov. Člani v večjem številu
smo se tega udeležili in tekmovali v različnih športnih panogah,
kot so šah, namizni tenis, balinanje, rusko kegljanje, nogomet,
itd.
S pričetkom ob 9. 00 uri smo se
zbrali vsi tekmovalci v dvorani,
kjer so nam razložili potek in
pravila tekmovanja. Vsak je šel s
svojo skupino v prostor kjer so
igre potekale.
Po končanem tekmovanju smo se
zbrali v dvorani kjer so nam tudi
podelili kosilo. Po kosilu nas je
pozdravil župan Maribora, dr.
Andrej Fištravec in nam podelil
pokale.
Na športnih igrah je bilo zelo

zanimivo, saj smo sodelovali z
invalidi in slabovidnimi. Konkurenca je bila kljub njihovim stanjem zelo močna. Naši člani so v
nogometu osvojili 2. mesto, Majda Kores pa je bila najboljša ženska v šahu.
Čestitke vsem našim članom in
tudi ostalim igralcem.
Dijana Škof
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ORIENTACIJSKI TEK

V soboto osmega junija so se naši
gluhi in naglušni člani odpravili na
orientacijski tek, ki je letos potekal v Novem Mestu.

Dominik Mohorko in Gabrijel Kravanja.
V starostni skupini od 21 do 34 let
je prvo mesto osvojil naš gluhi
član Žiga Bedenik, drugo mesto je
Na tekmovanju so sodelovali osvojil Mihael Falež, tretje mesto
Mihael Falež, Žiga Bedenik,
pa Gabrijel Kravanja.
V starostni skupini od 35 do 49 let
je deveto mesto dosegel naš član
Dominik Mohorko.
To je prvič v zgodovini orientacijskega teka, da so naši trije gluhi
člani osvojili vsa prva tri mesta.
Seveda smo uspehov naših športnikov zares zelo veseli in jim ob
uspehu iskreno in iz srca čestitamo.
Seveda je za dobre rezultate potrebno tudi veliko priprave in vlaganja v treninge.
Aleš Škof, predsednik športne
sekcije

NOVO BALINIŠČE
V petek, dne 14. 6. 2013 je stekla prostovoljna delovna akcija z naslovom »uredimo balinarsko stezo na
dvorišču Trubarjeve 15 v Mariboru«. Šest moških se
je sestalo in akcija je stekla. Balinarska steza je bila
kar nekaj časa neuporabna, zato jo je prerasel plevel.
Kar nekaj kapljic znoja je padlo, da so skrbno odstranili ves plevel, presejali zemljo in zgladili balinišče.
Urejeno balinišče je sedaj nared. Za člane društev
invalidskih organizacij je uporaba BREZPLAČNA.
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RIBIČIJA–
LAHOVČE
(PLOJEV
MEMORIAL) in
RIBIČIJA V
VELENJU
25. maja je društvo AURIS Kranj
organiziralo ribiški turnir, katerega so se udeležili tudi naši člani.
Posamezno je odlično 1. mesto
osvojil naš član Milan Mertik.
Ekipno je naše društvo DGNP
Maribor osvojilo 1. mesto.
Na ribiškem turnirju, ki je potekal

NAŠA POČITNIŠKA PRIKOLICA
V BANOVCIH

Seveda smo jima iz srca hvaležni
za njun nesebični in prostovoljni
trud, ki ga vlagata vsako leto, ko
urejata prikolico za naše gluhe in
naglušne člane.
Želimo, da bi naša prikolica zdržaNaši gluhi in naglušni člani lahko la še dolga leta, da bi naši člani
v Banovcih koristijo počitniške lahko v njej še naprej preživljali
kapacitete med katerimi je tudi prijetne dopustniške dneve
prikolica Društva gluhih in naglušnih Podravja Maribor.
Snežana Pauletič, sodelavka
DGNP
V prikolici je vse potrebno za
nemoteno in prijetno bivanje.
Veliko naših članov se odloči za
počitnikovanje prav v Termah
Banovci, saj naša prikolica stoji v
idiličnem kampu na mirnem mestu.
Dopustniki si tako lahko oddahnejo od mestnega vrveža in hitrega tempa življenja.
Skrbnika prikolice sta naša člana
gospod Goran in gospa Zdenka
Jamnikar.
Vsako leto poskrbita, da je prikolica očiščena in pripravljena na
nova letovanja.

v Velenju 15. junija je odlično 3.
mesto med posamezniki osvojil
naš član Zvonko Bizjak.

Zelo ponosni smo na naše ribiče,
ki vedno znova dosegajo odlične
rezultate.
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IZLET NA
BLED
Izlet na
bled

S pletno so nas peljali do veličastne gorske cerkve. Cerkev smo si
ogledali, malo poslikali in si tudi
vsak zaželel svojo željo s pomočjo znamenitega zvona želja.

Po tem smo se odpravili na kosilo
v gostilno Pri Lovskem domu...
Pri gostilni je tudi kletka, kjer sta
bivala dva medveda – samec in
samica. Vsak od nas je pograbil
priložnost za slikanje medveda v
ozadju.

Sončno jutro, veter je malce pihal,
a vreme nam je bilo naklonjeno,
bil je topel dan.
Ob 7. 00 uri zjutraj smo se dobili
na železniški postaji v Mariboru
in spotoma pobrali še nekatere
ljudi na različnih lokacijah. In
odpravili smo se proti Bledu,
mestu turizma in naravne lepote.
Pot je bila prijetna, prispeti na
Bled pa je bilo še veliko lepše.
Blejsko jezero s pravim vonjem
narave, osvežujoče.

S tradicionalno pletno smo se
odpravili na otok.
Vožnja s pletno je bila zelo prijetna, bili smo tako navdušeni,
da smo celo želeli, da nas s pletno
popeljejo okrog otoka, pa časovno
žal ni zneslo.
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Nato smo se malo spočili, spili
pijačo, nekateri se posladkali s
sladoledom in se odpravili proti
domu Franceta Prešerna.
Tolmačica Zlatka nam je prevajala predavanje o njegovem življenju, o njegovi družini. Prešernova
rojstna hiša stoji v Vrbi na
Gorenjskem.
Hiša je spremenjena v muzej, v
hiši so tudi stvari iz življenja
Franceta Prešerna, stenska ura,
mize, zibelka in še mnogo več.
V tej hiši se je rodil tudi ljubljanski nadškof Anton Vovk.
Naj povem kot zanimivost še to,
da bo letos 7. julija
164 let od njegove smrti.

Kosilo je bilo odlično in obilno,
poklepetali smo, si privoščili malo
počitka, nato pa šli na Blejski
grad. Slikovita arhitektura gradu,
grajska tiskarna, grajska klet in
zeliščna galerija so bili pravi razlog,
da smo se povzpeli po stopnicah
do gradu.

ČLANI PIŠEJO
Na Blejskem gradu so ravno potekali 7. srednjeveški dnevi.
Za grajskim obzidjem so se ponovno zbrali pogumni vitezi, lepe
gospodične, plemstvo in meščanstvo, trgovci in rokodelci.
Znotraj grajskega obzidja pa so se
predstavili spretni mečevalci,
lokostrelci, plesalci in grajska
gospoda iz Slovenije in tujine.

Nato nas je dobilo močno naurje
in dež, tako da smo bili primorani
oditi v avtobus. Tukaj se je naše
popotno doživetje zaključilo.
Odšli smo proti domu, pa vendar
nismo še šli tako hitro domov.
Ustavili smo se še v Trojanah,
nekateri na pijačo, nekateri na sladico, nekateri smo si pa vzeli krofe in jih nesli domov našim družinam.

Sam izlet, potovanje, ogledi, ter
družba je bila fenomenalna. Želim
si še več takšnih izletov, pa tudi
kakšne izlete v tujino, da spoznamo čimveč lepot narave, ki so na
svetu.
Se vidimo na naslednjem izletu.
Dijana Škof, sodelavka DGNP
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RECEPTI

OSVEŽILNI
NAPITKI
ZA VROČE
POLETNE
DNI
Ker so tukaj vroči poletni dnevi
sem za vas izbrskala nekaj osvežilnih napitkov, da boste potešili
žejo, ko je zunaj vroče.

LIMONADA Z METO:
PRIPRAVA:
Metine liste operemo in zmečkamo v terilniku. Tri limone prerežemo na pol in iz njih iztisnemo
sok. Metine liste stresemo v skledo in dodamo limonin sok in
malo sladkorja. Vse skupaj dobro
premešamo in pretočimo v steklenico. Dolijemo mrzlo vodo,
steklenico zapremo in dobro pretresemo.
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Dolijemo mrzlo vodo, steklenico
zapremo in dobro pretresemo
Za nekaj ur jo shranimo v hladilniku, da se voda nabere okusov.
Pred serviranjem limonade operemo prihranjeno limono in jo zrežemo na tanjše kolobarje, ki jih
položimo v kozarce.
Prelijemo jih z ohlajeno limonado
in postrežemo.
Dodatni nasveti:
Namesto s sladkorjem lahko limonado osladkamo z medom.
Najbolje je, če uporabljamo biolimone, katerih lupina ni obdelana s
škropivi.
Če biolimon nimamo na voljo,
limono za nekaj minut potopimo v
vrelo vodo in dobro obrišemo, da
odstranimo vosek, v katerem se
nahajajo strupi.
V kozarce lahko po želji dodamo
navadne ali zeliščne ledene kocke,
ki jih pripravimo tako, da v

JAGODNA LIMONADA:
Jagode očistimo, oplaknemo pod
tekočo vodo in razrežemo na četrtine (lahko jih narežemo tudi na
rezine). Eno limono dobro operemo, obrišemo in narežemo na
rezine. Dve limoni pa razrežemo
na polovice, iz katerih iztisnemo
sok.

Limonin sok vlijemo v večji vrč,
dodamo sladkor in hladno vodo
ter vse skupaj dobro premešamo.
Mešamo toliko časa, da se sladkor
povsem raztopi.
V vrč dodamo rezine limone in
jagod. Vrč za nekaj časa postavimo v hladilnik, da se limonada
dobro ohladi.
Ohlajeno limonado vzamemo iz
hladilnika in nalijemo v kozarce,
v katere po želji dodamo še ledene kocke in metine ali melisine
lističe.

RECEPTI

Smoothie lahko pripravimo tudi
dan prej. Hraniti ga moramo v
hladilniku.V smoothie lahko
Robide operemo in očistimo. StreJagode operemo, očistimo in jim
dodamo še vanilin sladkor ali pa
odrežemo peclje. Narežemo jih na semo jih v multipraktik.
uporabimo le vanilijevo esenco.
Dodamo še žlico medu in mleko.
manjše kose in jih stresemo v
Robide vsebujejo veliko vitamina
multipraktik. Ožamemo limono in Vse skupaj dobro zmiksamo. Nato
A. Zelo ugodno vplivajo pri
sok dodamo jagodam. Dodamo še dodamo še pest ledenih kock in
želodčnih in črevesnih težavah ter
ponovno zmiksamo.
žlico medu in mleko. Vse skupaj
pri težavah z mehurjem. Dobre so
dobro zmiksamo. Nato dodamo še
v boju proti raku. Čaj iz robid pa
Smoothie prelijemo v kozarce in
pest ledenih kock in ponovno
pomaga lajšati tudi menstrualne
postrežemo. Kozarec lahko okrazmiksamo.
krče. VIR: Internet

JAGODNI SMOOTHIE: ROBIDOV SMOOTHIE:
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DOBRODELNOST

DOBRODELNA
POMOČ
DRUŽINAM
V mesecu juniju nas je na društvu
gluhih in naglušnih Podravja čakalo
veliko presenečenje. Dobili smo
sporočilo, da nas v Ljubljani čakajo
ogromni paketi s prehrambenimi
izdelki za socialno ogrožene družine naših gluhih in naglušnih članov.
30-letna Ljubljančanka Ana Lukner
je ustanoviteljica dobrodelne organizacije Anina zvezdica, v okviru
katere zbira hrano za socialno ogrožene družine. Večino svojega prostega časa tako nameni osrečevanju
drugih ljudi, to pa je tisto, kar v življenju najbolj osrečuje njo.
Paketi s prehrano so donacija, ki se
je mesece zbirala s pomočjo dobrodelne akcije.
Naš sekretar Milan Kotnik je v sredo 26. junija skupaj s sinom Alenom z občinskim kombijem, ki so
nam ga velikodušno posodili na
Mestni občini Maribor, pripeljal do

Prav zaradi takšnih ljudi, kot je
Ana, veliko socialno ogroženih
družin dobi tiste osnovno potrebne stvari za preživetje.
Ani in vsem njenim zvezdicam«,
kot sama imenuje prostovoljce,
smo iz srca hvaležni za veliko
humanost, ki jo širi s pomočjo
teh dobrodelnih akcij.
Člani našega društva so z velikim
pričakovanjem in solzami v očeh
prišli po svoje pakete hrane in
izrazili hvaležnost za nesebično
pomoč številnih ljudi. Za številne
pa smo organizirali prevoze
paketov na dom.
Pakete smo razdelili in tako vsaj
nekoliko olajšali življenje 24
socialno ogroženim družinam v
našem društvu.
Iskreno se v imenu članov
našega društva in vseh sodelavcev zahvaljujemo za pomoč.
stropa napolnjenega s prehranski- Veseli smo, da obstajajo ljudje,
mi izdelki iz ljubljanskega skladiš- ki s svojo nesebično pomočjo
pomagajo številnim ljudem na
ča Anine zvezdice. Stekla je tridnevna akcija v kateri smo složno obrobju ter tokrat gluhim, naglušsodelovali sodelavci; Milan, Sne- nim in gluhoslepim ljudem.
žana, Lidija, Dijana skupaj s člani
društva. Presenečenje in veselje
članov ob prejeti novici o donaciji
je bilo nepopisno. Vsem nam je
bilo prijetno pri srcu, ko smo razdeljevali pakete s hrano.

ISKRENA HVALA
DOBRIM LJUDEM
Društvo gluhih in
naglušnih Podravja
Maribor
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DOGODKI V SLIKI
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ZDRAVJE
ZDRAVJE

KONOPLJA
KONOPLJA
Konoplja –
uživanje
da ali ne?
Konoplja ali kanabis je najbolj
zlorabljena droga. Uživa jo več
kot 15 milijonov Evropejcev, v
Sloveniji pa bi jo naj poskusil že
vsak tretji odraščajoči in vsak
petindvajseti odrasli človek. Najpogosteje se kadijo posušeni listi
in cvetoči konopljini vrhovi, imenovani marihuana.
Mladostniki uporabljajo droge iz
enakih nagibov kot odrasli: za
zabavo, sprostitev, zaradi občutka pripadnosti skupini in za premagovanje stresa
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(slabe družinske razmere, neuspehi, ...), iz dolgočasja ali za lajšanje bolečine.
Kaj je dobro vedeti?
Marihuana in delo : Od marihuane vznesen uživalec ne more bistro misliti, jasno govoriti in se
pametno odločati, ker mu nagaja
spomin, potreben za splet misli,
tvorbo stavkov in reševanje
nalog.
Miselne vrzeli, nerazumljiv govor
in nepozornost pri delu ga naredijo nerodnega in neučinkovitega.

Marihuana in učenje: Zanj sta
neobhodna hiter spomin in koncentracija, ti dve odliki pa marihuana najbolj prizadene.
Njej podložen učenec se stežka
spomni tako pisnih kot ustnih sporočil. Svoje misli tudi težko oblikuje. Učni uspeh oslabi, predvsem
pa se zamudijo učne priložnosti, ki
se morda nikdar več ne vrnejo

ZDRAVJE
Marihuana in telesno zdravje:
Škodljivi marihuanski učinki se
lotijo dihal in potomstva. Redni
uživalec ima pogosto vneto grlo,
pestita ga bronhitis in kašelj, globoko inhaliranje pa resno poškoduje pljuča. Ljubitelj marihuane
se ne brani tobaka, alkohola in
drugih razpoloženjskih sredstev.
Ko ga konopljina omama več ne
zadovolji seže po bolj nevarnih
drogah. Pestra zloraba še bolj
oslabi zdravje.

Konoplja, ena najbolj kontroverznih rastlin našega planeta ima nešteto imen. Ker jo uporabljajo skoraj vsa ljudstva, je imen skoraj
toliko kot njenih uporabnikov.
Naj bo uporabljana v industriji,
zdravstvu ali kot droga, srečujemo
se z izrazi, ki jih ne poznamo ali
pa smo jih že slišali, a ne vemo
kaj pomenijo.

Konoplja, ki se uporablja v zdravstvu je seveda prav takšna marihuana, kot jo uporabljajo rekreativni uživalci. V Evropi, kjer se resneje ukvarjajo z uporabo konoplje
v medicini, se že nekaj časa oblikujejo standardi, ki naj bi zagotovili neoporečnost vzgojene marihuane, ki bo namenjena le bolnikom, prav tako, kot so predpisani

V Sloveniji je zmeda s poimenovanjem še toliko večja, saj zakonodaja ne določa enotnega poimenovanja, stroka pa uporablja zdaj
eno ime, drugič drugo, pač tisto,
ki bolj ustreza trenutnemu počutju.
Konoplja, latinsko Cannabis Sativa L. je v zakonu opredeljena
prav pod tem imenom, čeprav se v
strokovnih publikacijah navajajo
tudi izrazi kot so kanabis in marihuana. Kanabis je poslovenjeno
latinsko ime in se je uporabljalo
še v jugoslovanski zakonodaji o
prepovedanih drogah.

standardi za vsa druga zdravila. S
standardizacijo naj bi zagotovili
osnovne pogoje za vzgojo zdravih, neoporečnih rastlin konoplje,
pri kateri so znane in predvidljive
koncentracije psihoaktivnih ter
drugih snovi.

Medtem ko kanabis in konoplja
opredeljujeta celo rastlino, izraz
marihuana pomeni le posušene
cvetove, liste in manjše dele stebel, ki se pojavljajo na nelegalnem tržišču in so namenjeni
rekreacijski uporabi.

S tem naj bi rešili problem, ki se
pojavlja tudi na nelegalnem trgu,
kjer uporabniki praviloma niso
deležni informacij o kvaliteti
marihuane, njenem izvoru in
potencialnih nezaželenih primeseh.

Industrijska konoplja obsega vrsto
sort, ki so jih s časom vzgojili z
namenom dobiti rastlino s čim
Torej, kot je že razumljivo, kono- manjšo vsebnostjo psihoaktivne
plja ima kot dobre kot tudi slabe
snovi, THC-ja, da bi s tem zadoslastnosti. Seveda pa so te dolgoro- tili strogim zakonom in ločevanju
čni učinki marihuane zelo različ- med vzgojo za industrijske nameni, pri nekaterih se zaradi uživanja ne ter vzgojo konoplje za drogo.
Na žalost je koncentracija THCizoblikuje bolj tekoč govor,
ja obratno sorazmerna s kvaliteto
pomaga pri premagovanju treme.
rastline (hektarski donos, kvaliteta
Uporablja se za lajšanje bolečin.
semen, kvaliteta olja, kvaliteta
Marihuana danes je bistveno raz- vlaken). Nekaj najbolj znanih
lična od tiste iz pred nekaj desetsort: Novosadska konoplja, Beniko, Unico-B.
letij.
Vir: internet
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DOGODKI V SLIKI
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DOGODKI V SLIKI
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OBJAVLJENI PRISPEVKI V MEDIJIH

OBJAVE V MEDIJIH
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V medijih so objavljenih članki o naših skupnih aktivnostih in delu v Društvu v
Mariboru in podružnici na Ptuju, ki jih tako s skupnimi močmi, delom in sodelovanjem na svojevrsten način predstavljamo širši javnosti o našem življenju v
svetu tišine. Vljudno vabljeni k ogledu in branju prispevkov.
Državno prvenstvo gluhih v bowlingu (objavljeno 26. 2. 2013)
V Mariboru v Bowling centru Strike je potekalo državno
prvenstvo v bowlingu.
http://www.zveza-gns.si/drzavna-prvenstva-gluhih-2013/
drzavno-prvenstvo-gluhih-v-bowlingu-maribor

Državno prvenstvo gluhih v bowlingu posamično in dvojice
(objavljeno 4. 3. 2013)
V soboto, 24. februarja 2013, se je odvijalo državno prvenstvo v
bowlingu posamično in v dvojicah. V Mariborskem bowling centru
Strike.
http://www.zveza-gns.si/slovenija/drzavno-prvenstvo-v-bowlingu2013-posamicno-in-dvojice

Pomoč za našega gluhega člana Marcela Mertika
(objavljeno 18. 6. 2013)

Društvo učiteljev gluhih Slovenije se je na stisko gluhe družine
iz Maribora odzvalo z zbiranjem sredstev.
http://www.zveza-gns.si/slovenija/donacija-gluhemu-fantu

Predstavitev društva gluhih in naglušnih Podravja Maribor (objavljeno
29. 3. 2013)
Vabljeni k ogledu predstavitve Društva gluhih in naglušnih Podravja Maribor!
http://www.zveza-gns.si/slovenija/predstavitev-drustva-gluhih-in-naglusnihpodravja-maribor

OBJAVE V MEDIJIH
GLUHOSLEPA GOSPA MARTA BAKLAN (objavljeno 2. 8. 2013)
Predstavljamo vam 79-letno gluhoslepo gospo Marto Baklan, ki je gluha od rojstva, vid pa je počasi izgubila zaradi distrofije pred petnajstimi leti.
http://www.zveza-gns.si/zanimivosti/gluhoslepa-gospa-marta-baklan

Razglednica Maribora (objavljeno 7. 1. 2013)
V seriji oddaj »Razglednica mesta« vam bomo predstavili turistične
znamenitosti, pa tudi manj znane plati izbranih slovenskih krajev. In
vse to v znakovnem jeziku! Po štajerski prestolnici vas bosta vodila
Mariborčana Sabina Hmelina in Bedrija Črešnik
http://www.zveza-gns.si/slovenija/razglednica-maribora

Prvi mednarodni plesni festival gluhih v Mariboru (Objavljeno 13. 12.
2012)
V Mariboru je potekal prvi mednarodni plesni festival gluhih, ki je bil tudi prvi
tovrstni plesni festival gluhih na svetu. Udeležili so se ga tudi mladi iz Slovenije,
Hrvaške in Srbije, ki so oba večera v mariborskem lutkovnem gledališču uprizorili več plesnih predstav. http://www.zveza-gns.si/gledalisce/prvi-mednarodniplesni-festival-gluhih-v-mariboru

Kulinarični kotiček – Tiramisu (objavljeno 21. 6. 2013)
http://www.zveza-gns.si/slovenija/kulinaricni-koticek---tiramisu

Obraz meseca – Robert Klemenčič (objavljeno 28.2.2013)
http://www.zveza-gns.si/zanimivosti/obraz-meseca---robert-klemencic
3. mednarodni odbojkarski turnir za ženske v Mariboru (objavljeno 18.2.2013)
http://www.zveza-gns.si/ostalo/3-mednarodni-odbojkarski-turnir-za-zenske-v-mariboru

8. mednarodni futsalski turnir v Mariboru (objavljeno 16. 2. 2013)
http://www.zveza-gns.si/nogomet/8-mednarodni-futsalski-turnir-v-mariboru

Gledališki festival gluhih Maribor (objavljeno 26. 10. 2012)
http://www.zveza-gns.si/slovenija/gledaliski-festival-gluhih-maribor

Predstavitev podružnice Ptuj (objavljeno 8. 3. 2011)
http://www.zveza-gns.si/slovenija/predstavitev-podruznice-ptuj

VABLJENI K OGLEDU
VABLJENI K OGLEDU
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RAZVEDRILO
Vpraša učiteljica otroke, če vedo
reče: "Dragi, daj pokrij me in uga- kaj je tisto »NEKAJ NAJBOLJ
sni televizijo!" "Molči, v kinu sva!" VAŽNEGA«
Peter: Mercedes od mojga očija!
ji zašepeta mož.
Marica: Diamant na maminem
prstanu!
Janezek: Menstruacija!
Mož prinese domov plačo, stopi
Oplaaaaa, ej, Janezek, pa ti sploh
pred ogledalo in pokliče ženo.
veš kaj to pomeni???
"Draga, ali vidiš ta denar v ogleJanezek: Sploh ne vem, ampak
dalu?" "Vidim." "To je tvoj
mora biti res nekaj zelo važnega,
denar." "Hvala. Kaj boš imel pa
ker, ko je moja starejša sestra zjuti?" "Moj denar je pa ta, ki ga
traj rekla, da je izgubila menstruadržim v roki."
cijo
– Je mama padla v nezavest, ateja
je trofo infarkt, sosed pa se je
"Ali veš da današnji časopis piše
obeso!
tudi o meni?" "Ne. Kje pa?" "Res.
~~~~
Na 10. strani piše, da je bilo včeBlondinka se stisne k možu in mu

raj na tekmi 1000 gledalcev. Med
njimi sem bil tudi jaz!"
"Gospod doktor, kaj naj storim?
Kar naprej me boli glava."
"Gospa, spremembo potrebujete!" "Sem že poskušala, a je mož
preveč ljubosumen."

Gresta ponoči dva policaja na
sprehod. Mladi in stari. Mladi je
bil zelo lep, starejši pa grd. Mladi
na tleh najde ogledalo, se pogleda
vanj, ponosno pove mojo sliko
sem našel in starejši policaj reče,
daj da te vidim. Starejši policaj se
pogleda v zrcalo in reče "fuj kako
si grd".

Janezek pove očetu da, se bo poročil z babico. Oče mu reče: ne
moreš se poročiti z mojo mamo!
Janezek mu odgovori:a ti si se pa z
mojo lahko?!
~~~~
Hodita dva pijančka sredi noči po
cesti, pa prvi pokaže na luno pa
reče: ''glej kak sonce danes sveti''
pa reče drugi: ''pa to ni sonce to je
luna!'' Pa spet reče prvi: ''pa kaj ti
ne znaš ločit? To je sonce!''
pa reče drugi: pa ti ne znaš, to je
luna!
Pa se tak prepirata pa hodita po
cesti pa pride mimo, policaj pa
reče prvi pijanček: '' gospod policaj kaj je to, luna ali sonce?''
Pa reče policaj:'' kaj te mene sprašujeta sej, nisem od tu.''
~~~~
Srečanje alkoholikov. Doktor za
bolezni odvisnosti vpraša paciente: "Žejnemu oslu ponudijo vedro
vode in vedro vina. Kaj bo spil?"
"Vodo!" so v en glas povedali
udeleženci srečanja. "In zakaj?"
"Ker je osel.
~~~~

Pepca zavistno prijateljici Štefki:
“Madona, kako si lepo shujšala.
Kakšna nova dieta?” “Kje pa? Le
krompir, korenje in fižol.” “A res?
Pa si vse to kuhala ali pekla?”
“Okopavala.”
Učiteljica je vprašala Jureta:
"Koliko je dve in dve?" "Štiri!"
"Sedi, pet!" "Aja, pet je, ja!"
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VOŠČILA
PERC Vida
PODLESNIK Janez
PUŠNIK Aleks
RAMPRE Alojzija
RIBIČ Ana
RUDOLF Stefanija
SAVEC Slavica
SKAMLIČ Ciril
ŠABEDER Franc
ŠMIDLEHNER Jožica
TETIČKOVIČ Alojz
THUMA Bojan
TOPOLOVEC Ana
TUŠ Zoran
VALENKO Mira
VALJAN Ivica
VESELAK Pavlič Andreja
VIRC Alojzija
VRŠIČ Ignac
ZAFOŠNIK PETER
ZAMUDA Ema
ČUK Jasmina
VALHER Maksimiljan

ČESTITKE OB ROJSTNEM DNEVU
ZA MESEC JUNIJ:

AVGUŠTIN Ivan
BAKLAN Jožica
BEDENIK Magdalena
BELE Anton
BELŠAK Boris
BEZJAK Alojzija
BIZJAK Zvonko
CEBEK Boris
CRNČIČ Aleksandra
ČAD Alfred
GAP Dusica
GRADIŠNIK Anton
HITER Alojz
JURANČIČ Jadviga
KMETEC Anton
KORBAR Jasmina
KORES Majda
KRAVANJA Gabrijel
KREBS Ana
LIPIČNIK Berisha Erika
LORENČIČ Adolf
MAJCEN Branko
MASTNAK Ida
MIŠIĆ Milica
MLAKAR Alojz
MUSTER Suzana
PEPEVNIK Miljana

Stran 27

VABILA IN OBVESTILA
SVETOVANJE IN POMOČ
nudimo gluhim, naglušnim in gluhoslepim občanom ter njihovim svojcem v primeru osebnih težav (brezposelnost, tehnični
pripomočki, socialne stiske, svetovanje, informiranje o pravicah
invalidov sluha, pomoč pri uveljavljanju pravice do invalidnine,
…) v Društvu gluhih in naglušnih Podravja Maribor, Trubarjeva 15, 2000 Maribor.
Uradne ure so vsak ponedeljek od 9. do 12. ure in vsako sredo od 9.00 do 12.00 ure
in 16.00 do 18.00 ure. Za dodatne informacije lahko pokličete: telefon 02/2522182,
041/777132 oz. pišete po faksu 02/6208851 ali e-pošti: dgn.maribor@guest.arnes.si.
IZPOSOJA INDUKCIJSKE ZANKE ZA NAGLUŠNE, za člane s slušnim aparatom.
Informacije dobite v pisarni društva v času uradnih ur.

SVETOVANJE IN POMOČ v podružnici Ptuj na Potrčevi 34.
Uradne ure so vsak prvi in tretji petek v mesecu od 16.00 do 18.00 ure.

DRUŽABNIŠTVO IN INFORMIRANJE ČLANOV

Vsako sredo ob 18.30 uri so srečanja članov (napoved tekočih aktivnosti, predlogi članov) na sedežu Društva v Mariboru, Trubarjeva ulica 15.
Informacije predsednik društva Bedrija Črešnik. Vljudno vabljeni.
Vsak drugi petek v podružnici Ptuj, Potrčeva ulica 34, ob 18.00 uri
DRUŽABNIŠTVO IN INFORMIRANJE ČLANOV (napoved tekočih aktivnosti, predlogi članov) informacije podaja predsednik podružnice na
Ptuju Sašo Letonja. Vljudno vabljeni.
Vsako sredo in petek od 17:00 do 22:00 ure lahko uporabljate 3
računalnike za brskanje po spletu, video klepet in e-učenje v
družabnih prostorih društva.
V sejni sobi društva je urejen poseben RAČUNALNIŠKI PROSTOR, kjer lahko člani uporabljajo zmogljiv računalnik za video
montažo, snemanje in pripravo video filmov ali ogled in obdelavo slik z aktivnosti.

DAN ODPRTIH VRAT VSEH INVALIDSKIH
DRUŠTEV
Vabimo vse člane DRUŠTEV na družabno srečanje, ki bo v
petek 28.6.2013 (dan odprtih vrat). V soboto 29.6.2013 bo
piknik in športne igre. Imeli se bomo super!
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VABILA IN OBVESTILA
Vljudno vas vabimo k ogledu SPLETNIH STRANI: www.dgnp-mb.si in
http://www.facebook.com/drustvo.maribor, kjer objavljamo vse informacije in obvestila o aktivnostih in delu našega Društva in podružnice na Ptuju.
DOPISUJTE V NAŠ GLAS
Vabimo vas,da pišete vaše zgodbe in dogodivščine in nam jih pošljete po e-pošti ali pa
prinesete članek in fotografije v pisarno društva.Vaš članek bomo z veseljem objavili.

TRENINGI BALINANJA
Vabimo vas na treninge balinanja vsak torek od 16h do 18h, do konca
poletja na balinišču Branik (Ljudski vrt)
TRENING ODBOJKE NA MIVKI
Vsak torek od 17-19h na odbojkarskem igrišču Ranca-Ptuj. Vodja
odbojke na mivki: Dijana Škof
Vljudno vabljeni

KVIZ ZNANJA IN DRUŽABNE IGRE Vsako sredo popoldan ob
17.30 do 18.30 ure organiziramo družabne igre in kviz znanja. Kviz
vodita Snežana Pauletić in Marjan Podbojec. Vljudno vabljeni

PREDSTAVITVE ZNAKOVNEGA JEZIKA NA SREDNJIH ŠOLAH
Vabimo vse mlade člane, da pomagajo pri predstavitvah znakovnega
jezika v sklopu projekta POSLUH. Več informacij dobite v pisarni društva.
RAZPIS ZA OHRANJEVANJE ZDRAVJA—PRIKOLICA BANOVCI
Prijave v pisarni društva v času uradnih ur pri Lidiji Salamon (DGNP MB ponedeljek 9-12 in sreda 9-12 ure, podružnica Ptuj prvi in tretji petek 16-18 ure).

RAZPIS ZA OHRANJEVANJE ZDRAVJA - ZDGNS
(Moravci, Kr. Gora, Fiesa, Piran)
Prijave v pisarni društva v času uradnih ur pri Lidiji Salamon (DGNP
MB ponedeljek 9-12 in sreda 9-12 ure, podružnica Ptuj prvi in tretji
petek 16-18 ure).
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OBVESTILA
NAROČANJE TOLMAČA PREKO KLICNEGA CENTRA

Vsi gluhi uporabniki lahko preko klicnega centra lahko naročijo tolmača.
Naročanje tolmača preko klicnega centra je možno le za registrirane
uporabnike.
Tolmača lahko naročite preko SMS sporočila na mobilni številki združenja
(031 354 600, 031 752 554) in spletnega obrazca.
Klicni center za osebe z okvaro sluha deluje 24 ur na dan vse dni v letu.
Info Društva

TOLMAČI - PODRAVJE

NASLOVI

GSM

DOSEGLJIVOST

KAJA ZLATKA HÖTZL

Maribor

040/241 505

od 8.00 do 18.00

SUZANA KRSTESKI

Maribor

041/600 201

dopoldan in popoldan

LIDIJA LETONJA

Destrnik

041/282 344

dopoldan in popoldan

MARIJA KOSER

Maribor

031/316 040

dopoldan in popoldan

DORIS PIHLER

Maribor

041/616 089

od 8.00 do 18.00

Potrpežljivost je grenka
zel, vendar daje sladke
sadeže.
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SLOVARčEK SLOVENSKEGA ZNAKOVNEGA JEZIKA
SLOVARČEK ENOROČNE ABECEDE
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URADNE URE:

DOSEGLJIVOST:

MARIBOR

TELEFON

ELEKTRONSKA POŠTA

02/ 252 21 82
02/ 620 88 51 (faks)

dgn.maribor@guest.arnes.si

Ponedeljek: 9:00 - 12:00

DRUŠTVO

Sreda: 9:00 - 12:00
16:00 - 18:00

MILAN KOTNIK (sekretar) 041/ 777 132
BEDRIJA ČREŠNIK

PTUJ

041/ 331 287

(predsednik društva)

STUDIO

2x mesečno
(prvi in tretji petek v mesecu)
Petek: 16:00 - 18:00

dgn1.maribor@guest.arnes.si

ALEŠ ŠKOF (predsednik

070/ 745 579

športne sekcije)

SAŠO LETONJA

031/ 809 841

(predsednik podružnice Ptuj)

Naslov: NAŠ GLAS
Glasilo urejajo:
Milan Kotnik,
strokovni delavec-sekretar
Lidija Salamon,
strokovna sodelavka
Snežana Pauletić, sodelavka

DRUŽABNA SREČANJA, AKTIVNOSTI:

Založnik: Društvo gluhih in
naglušnih Podravja Maribor
Naklada: 200 izvodov
Tisk: Društvo gluhih in naglušnih
Podravja Maribor
Izdaja: 3. julij 2013
Digitalna izdaja objavljena na:
http://www.dgnp-mb.si,
http://www.facebook.com/
drustvo.maribor

MARIBOR:

Sreda in petek: 17:00 - 22:00

PTUJ:

Petek: 17:00 - 22:00

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 ostale pomembne informacije. Glasilo prejemajo tudi vse mestne občine in občine na območju delovanja Društva
v Podravju.
Glasilo si izmenjamo z Društvi GN v Sloveniji.
Mariborska knjižnica enota Rotovž Maribor in Univerzitetna knjižnica
Maribor prejemajo naše glasilo z namenom ponuditi ga svojim bralcem v branje in trajnega arhiviranja pisnih publikacij Maribora.
Če tudi vi želite prejeti naše glasilo, se oglasite v našem Društvu ali
podružnici na Ptuju v sredo in petek popoldan v času družabništva
članov. Glasilo je prosto dostopno.
Info Društva

NAŠ GLAS - interno, brezplačno glasilo
Društva gluhih in naglušnih Podravja Maribor,
Trubarjeva ulica 15, 2000 Maribor in
podružnice na Ptuju, Potrčeva ulica 34, 2250 Ptuj.
Spletna stran društva: www.dgnp-mb.si, http://www.facebook.com/
drustvo.maribor
Izid brezplačne številke so omogočili: Fundacija invalidskih in humanitarnih organizacij, Mestna občina Maribor, ZRSZ - OS Maribor, Mestna
občina Ptuj, ZRSZ - OS Slovenska Bistrica, Občina Slovenska Bistrica

