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

»Država je pogosto bolj gluha od nas gluhih«

Balinarji, Voduškova osvojila 2. mesto

Izlet v Volčji potok

V avtobusu, prvomajski izlet
Sejem nevladnih organizacij
Ročne delavnice

Počitniška prikolica v Termah Banovci

UVODNIK
V mesecu aprilu in maju smo V soboto 11. 4. je bil sestanek
bili v našem društvu zelo akti- skupščine. Prisoten je bil tudi
predsednik Zveze Franc Plavni.
ninc, ki je pohvalil dobro delo
Udeležili smo se zaključnega
društva.
srečanja na Ptuju. Prisotnih je
bilo 50 naših članov in tečajni- 7. in 8. maja je potekal semikov iz Maribora in Ptuja. Dogo- nar v Fiesi. Udeležili smo se
dek je povezovala Marija ga jaz, namestnik predsednika
Mitja Tomažič in sekretar drušKoser.
tva Milan Kotnik. Informacije s
Prav tako na Ptuju, je znana
seminarja smo podali na okrojasnovidka in pesnica Sara
gli mizi.
Memič predstavila svojo prvo
pesniško zbirko v slovenskem Naši člani so bili na državin hrvaškem jeziku. Med pova- nem prvenstvu v balinanju, ki
bljenimi gosti smo bili tudi člani je bilo 16.5.2009 v Kranju.
našega društva , ki smo z Pozivam vse člane našega
veseljem in hvaležnostjo spre- društva, da se naj v primeru
jeli donacijo Sare Memič. težav z zaposlitvijo, stanovanOdločila se je namreč, da bo jem ali podobno, obrnejo na
denar od prodanih knjig poda- sekretarja v času uradnih ur.
rila našemu društvu. Potrebno
je tudi poudariti, da bo sto Želim vam lepo pomlad in
knjig odkupila tudi Ptujska ogromno toplih sončnih žarobčina na pobudo župana Šte- kov.
fana Čelana .
Bedrija Črešnik
Meseca april in maja smo
nadaljevali z informiranjem
predsednik
članov. Ob petkih smo imeli
ročne delavnice in ob sredah
info-okrogle mize.
Aktivni smo bili tudi na športnem področju, kjer smo dosegali dobre rezultate.

Prisrčno vabljeni, da še
naprej dopisujete v
časopis
»NAŠ GLAS«

Začetek izdajanja
časopisa »NAŠ GLAS«
Junij 2000
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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.

www.dgnp-mb.si

Vaše članke prinesite v
društvo do 13. maja.

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.
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

Nikdar ne reci: To je njihova krivda. Vedno je naša krivda.
Claude Aveline

ISKRENE ČESTITKE OB PRAZNOVANJU OSEBNEGA JUBILEJA TER VSE
NAJBOLJŠE IN VELIKO ZDRAVJA VAM ŽELI VAŠE
Društvo gluhih in naglušnih Podravja Maribor

Ivan Boh
Pavla Graifoner
Nina Jeranko
Melita Kronič
Ivan Lebreht
Giudita Lešnik
Lea Lukner
Jana Mertik

Maj 2009

Zvonko Novak
Alojz Pavlinek
Alojzij Repnik
Ivan Šmit
Marija Špes
Adolfina Vodušek
Ferdinand Zupanc
Veliko je takih dni,
ko sreča se ti nasmeji.
So pa tudi slabi dnevi,
zato zdaj želimo ti,
da bodi srečen/na ta dan,
ko praznuješ rojstni dan.
NAŠ GLAS
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SEKRETARJEV KOTIČEK
V začetku maja smo se udeležili izjemno pomembnega seminarja v Fiesi z naslovom »Gluhi in naglušni v slovenski zakonodaji«. Bistveno vprašanje in rdeča nit, ki se je vlekla skozi dvodnevni seminar je bila
»Kaj lahko gluhi in naglušni sami naredimo za prepoznavnost naše problematike in kaj za izboljšanje življenjskih pogojev?«. Kot je bilo razumeti besede direktorja Direktorata za invalide mag. Cveta Uršiča, ki je
imel uvodni nagovor in kasneje še predavanje, bi
morali gluhi, naglušni in gluhoslepi ljudje skupaj z
društvi in Zvezo društev sami nastavljati ogledalo
Strokovni delavec-sekretar Milan Kotnik
državi in nekako dodatno utemeljevati in pojasnjevati
svoje zahteve s katerimi bi dosegli izenačevanje možnosti z vsemi invalidi.
Moje mnenje je, da je ta izjava žalostno sprenevedanje najbolj
odgovornih ljudi v državi, ki gluhe, naglušne in gluhoslepe ljudi
še dodatno diskriminira in poriva na rob družbe. Dejstvo je, da
naša država od osamosvojitve leta 1991 vse do danes ni pristopila k celovitemu reševanju problematike invalidov sluha. Do
današnjega dne ni uresničila niti enega dela, poudarjam za
invalide sluha pomembnega določila, iz lani sprejete Konvencije OZN o pravicah invalidov, s katero se v svetu ponašajo, da
so jo sprejeli med prvimi na svetu.
Pa ne bi bilo treba čakati na Konvencijo, tudi Ustava RS je zapi- Direktor Direktorata za invalide
mag. Cveto Uršič
sana tako, da bi morala (vsaj na papirju) vsem državljanom
zagotavljati enake pravice, svoboščine in obveznosti. Pa temu ni tako, gluhi, naglušni in
gluhoslepi ljudje še danes ure in ure čakajo v čakalnici, medtem, ko jih kličejo po zvočniku
(čemu le?), isti ljudje so še danes edina kategorija invalidov brez priznanih tehničnih pripomočkov, ki bi jim omogočili ali pa vsaj izenačili njihove možnosti na vseh področjih življenja in dela v družbi, ti isti ljudje imajo še danes na izbiro le pet – (5) (šivilja, mizar,
strugar, grafik in medijski tehnik) različnih poklicev v edinem srednješolskem centru za
gluhe v Ljubljani.
In še bi lahko našteval o številnih problemih invalidov, ki pa po zdaj veljavni zakonodaji
sploh niso invalidi, priznana jim je le 70% telesna okvara in so brez kakršnih koli nadomestil za invalidnost za tiste, ki so oglušeli od rojstva ali pred vstopom v delovno razmerje.
Pa se spet vprašajmo »zakaj nerazumljivost obstoječe te in prejšnjih vladnih garnitur, ki
ne zmorejo urediti takšne zakonodaje, ki bi vsem omogočila enake možnosti?«
Pa se vprašajmo, le zakaj je pri ljudeh, ki ne slišijo ta izbira omejena le na te poklice?
Mogoče zato, ker je v Sloveniji samo 38 tolmačev.
Mogoče zato, ker samo 6 predmetnih učiteljev v celotni Sloveniji obvlada govorico rok –
slovenski znakovni jezik gluhih ljudi, ki je bil uzakonjen že leta 2002.
Mogoče zato, ker, sedaj bom grdo rekel, ker je odgovornim na državnem nivoju vseeno
za cca. 4.500 gluhih, naglušnih in gluhoslepih ljudi, državljanov RS. Mogoče zato, ker je
ena Patria bolj pomembna od ljudi, ki ne slišijo… Ti isti ljudje še danes dobivajo najtežja
fizična dela za majhno plačilo. Ti isti ljudje so še danes osamljeni, brez stika in pretoka
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informacij v družbi, ki se ponaša z vzdevkom »informacijska«. In ti isti ljudje še danes
nimajo razumevanja in ažurnega pristopa k reševanju problematike od države, ki se ponaša, da je socialna in nudi vsem državljanom enake možnosti in pravice.
Da se povrnem na besede mag. Cveta Uršiča, le čemu morajo gluhi, naglušni in gluhoslepi ljudje sami utemeljevati svoje pravice in nastavljati ogledalo državi. Morda se zanašajo
na gluhost, nemost in neukost številnih, ki zaradi pomanjkljivega izobraževanja ne zmorejo - za kar je spet odgovorna država - in ne znajo sami strokovno utemeljiti svojih zahtev.
Ali ni to naloga države, da jim s svojimi dobro plačanimi strokovnjaki pomaga in zagotovi,
kar je zapisano v Ustavi RS, Konvenciji OZN in številnih drugih zakonih in dokumentih?
Sedaj pa bom nadaljeval z mislijo Julije Doria »"Kadar
se zate zapro vrata v mračen, negostoljuben svet,
se ti gostoljubno odpro druga" tako imamo tudi mi
gluhi, naglušni in gluhoslepi ljudje svoj drugi dom—
društvo kamor se lahko obrnemo po pomoč, nasvet,
se družimo s sebi enakimi ali pa se želimo vključiti v
kakšno aktivnost, ki jo organizira društvo. Naše društvo obstaja že dolgih 76 let, kar smo v lanskem letu
počastili z organiziranjem Mednarodnega dne gluhih.
Prav ta častitljiva starost pa nam daje moč, znanje in
voljo, da kot edina invalidska organizacija v Podravju,
Donacija Sare Memič
kjer se nahaja kar 41 občin in mest, izvajamo osem
posebnih socialnih programov za ljudi s takšno ali drugačno okvaro sluha. Za svoje dobro
in strokovno delo smo dobili potrditev s strani Ministrstva za delo, družino in socialne
zadeve, ki nam je leta 2002 podelilo Status invalidske organizacije, ki deluje v javnem
interesu. Žalostno pa je, da nam hkrati ne zagotavljajo rednega financiranja za izvajanje
posebnih socialnih programov s strani države in omenjenega ministrstva. Zato smo še
toliko bolj veseli nesebične pomoči posameznikov in podjetij ter organizacij, ki s svojimi
humanitarnimi dejanji omogočajo, da se tudi ljudje s težavami s sluhom počutijo kot enakovredni ljudje. Najprej je nasmeh na lica gluhih, naglušnih ter gluhoslepih članov privabila znana jasnovidka Sara Memić, ki je ob izdaji svoje pesniške zbirke Svetlobna reka
namenila ves izkupiček v dobrodelne namene našemu društvu, s katerimi bomo omogočili
brezplačno letovanje socialno ogroženim v Termah Banovci v svoji lastni počitniški prikolici, ki smo jo letos še dodatno obnovili in uredili, pomagali brezposelnim članom pri poplačilu zapadlih terjatev ter z nakupi prehranskih paketov socialno najbolj ogroženim članom.

Sara Memič in Milena Zupančič ambasadorka Unicefa
Maj 2009

Prenovljena počitniška prikolica v Termah Banovci
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Svojo humanitarno vlogo so izkazali tudi trije Lions klubi iz Ptuja, Maribora in Žalca, ki bodo trem
našim članom omogočili udeležbo na taboru hendikepiranih na Norveškem v mesecu juniju
in jim pokrili vse stroške udeležbe. Z dobrimi deli so nadaljevali tudi v podjetju Biring d. o. o., ki
je društvu darovalo večnamenski tiskalni stroj Sharp. Za vse donacije smo izredno hvaležni in se
jim iz srca zahvaljujemo za njihovo pomoč, ki bo tako resnično prišla v prave roke.

Prvomajski izlet v Volčjem potoku

V začetku maja so se člani udeležili zelo dobro organiziranega izleta v Volčji potok pod vodstvom
g. Mitje Tomažiča, ki je prevzel skrb za celotno izvedbo izleta. Poln avtobus članov je dal vedeti,
da so takšni izleti izredno dobrodošla in poučna popestritev vsakdanjih aktivnosti v društvu. Takšne akcije potrjujejo predanost in zavzetost posameznikov, ki s svojim prostovoljnim delom polepšajo marsikatero urico svojih sočlanov. V majskih dneh smo nadaljevali s številnimi aktivnostmi
in izvajanjem posebnih socialnih programov za gluhe, naglušne in gluhoslepe uporabnike s katerim jim omogočamo enakopravno vključevanje v vsakdanje življenje in delo v družbi. Zato nadaljujemo s predavanji s katerimi omogočamo svojim članom pridobivanje informacij s pomočjo tolmačev slovenskega znakovnega jezika.

Predstavitev društva na sejmu NVO

Pri svojem delu se povezujemo tudi z drugimi organizacijami, zato smo se v sklopu NVO udeležili
1. Sejma nevladnih organizacij v Mariboru na Glavnem trgu, kjer smo predstavili naše društvo in
delo širši javnosti Maribora. Pri tem zelo dobro sodelujemo z ekipo Spletne TV na Zvezi društev
gluhih in naglušnih Slovenije, ki se radi odzovejo na naša povabila in posnamejo aktivnosti in
dogodke v našem društvu, kar si v obliki video prispevkov lahko člani ter vsi ostali pogledajo na
spletni strani Zveze.
Naši športniki pa nas razveseljujejo z udeležbo na številnih športnih tekmovanjih, kjer posegajo
po najvišjih mestih in dosegajo lepe rezultate, ki so lahko vsem v ponos in jim iskreno čestitamo.
Strokovni delavec - sekretar Milan Kotnik
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VSE KAR MORAMO VEDETI O SLADKORNI BOLEZNI
Kaj sploh je sladkorna bolezen? Poznamo več vrst,
tako imenovanih tipov sladkorne bolezni. Vsem je skupno, da je nivo sladkorja oziroma glukoze v krvi previsok,
kar z drugim imenom imenujemo hiperglikemija. Glukoza
je nujno potrebna za normalno delovanje naših organov.
Zlasti možgani brez nje ne zmorejo in jo nujno potrebujejo v vsakem trenutku. Gre torej za neke vrste gorivo, ki
ga naše telo potrebuje za svoje delovanje. Zato je v krvi
potrebno stalno vzdrževati zadostno raven glukoze. Ta
pride v naše telo s hrano, ki jo zaužijemo. Včasih že v
obliki glukoze, pogosto pa kot del sestavljenih hranilnih
snovi (npr. škroba v krompirju, kruhu, testeninah, sladkorjev v sadju, itd.), ki se po zaužitju pretvorijo v glukozo.
Problem pa nastane, ko je sladkorja
višja med. sestra
v
krvi
preveč.
Takrat prične neugodno delovati na organizem.
Vseh mehanizmov, zaradi katerih previsok krvni
sladkor škoduje telesu, še ne poznamo. Vemo pa,
da povzroča številne kronične, to je počasi razvijajoče se trajne okvare organov, zlasti srca in žil, ledvic, oči in živcev.
Predavateljica Bernarda Janžekovič

Previsok krvni sladkor je posledica nezadostnega
izločanja inzulina, njegovega pomanjkljivega delovanja ali kombinacije obojega.

Pozdravni nagovor predsednika

Prvi simptomi in znaki sladkorne bolezni
Zaradi pomanjkanja inzulina glukoza ne more v
zadostni meri prestopati v celice, zato se prične
kopičiti v krvi. Ko doseže določen prag, se prične
izločati skozi ledvice v urin.
Ob tem človek izgublja tudi prekomerne količine
vode, urinira tudi ponoči, vse to pa lahko vodi v
izsušitev organizma (dehidracijo). Človek občuti
povečano žejo in prične piti večje količine tekočin.
Nekateri tako popijejo tudi po več litrov tekočine na
dan.
Pogosto je zelo očiten znak sladkorne bolezni tudi
Odvzem krvi za test sladkorja
pospešeno hujšanje. Kljub nespremenjenemu prehranjevanju lahko človek v nekaj tednih izgubi tudi 10 kg in več. Zaužita hrana namreč
zaradi pomanjkanja inzulina ne pride do svojega končnega cilja, to je v celice. Zato se
presnova prilagodi in deluje na način, kot da bi človek stradal, vsemu izobilju glukoze v
krvi navkljub. Porabljati se pričnejo zaloge maščob in beljakovine iz mišic. Tako hujšanje
ni zdravo in je nevarno za zdravje.
Maj 2009
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Bolniki navajajo tudi druge težave. Postajajo vse
bolj utrujeni, vedno težje so kos vsakodnevnim
obveznostim. Občasno se pojavljajo motnje vida,
človek slike ne vidi ostro. Zaradi kopičenja sladke
tekočine v očesni leči namreč slednja nabrekne,
njena lomnost se spremeni in slika postane neostra. Ker je pri povečanem krvnem sladkorju tudi urin
bolj sladek, predstavlja zelo primerno okolje za razmnoževanje številnih bakterij in gliv. Okužbe sečil
so zato precej pogosto in med drugim lahko povzročajo pekoče odvajanje vode in srbečico mokril in
spolovil. Sladkorni bolniki so nagnjeni tudi k pogostejšemu razvoju drugih okužb.

Merjenje sladkorja

Nasvet
Poskrbite torej, da v svoje življenje čim prej vključite dovolj gibanja. Pričnite uživati raznovrstno in ne premastno hrano, z veliko zelenjave in sadja. Že v trgovini ali na živilski tržnici izberite primerna živila. Na ta način boste tudi lažje dosegli in vzdrževali primerno telesno težo.
Da bolezen ne bo že jutri potrkala na vrata, se je za
spremembe najbolje odločiti še danes! Videli boste,
koliko bolje se boste počutili, ko vam bo takšen življenjski slog prišel v kri – enostavno navdušeni boste! Potrebno je le malo potrpljenja na začetku, saj
vsaka sprememba dolgo ustaljenih navad potrebuje
tudi nekaj truda.
A verjemite – splača se!

Zahvala in obdaritev predavateljice

Lidija Salamon

DEŽURNI TOLMAČ
Za vse nujne primere, ko tolmača potrebujete takoj, napišite SMS sporočilo na mobilno
številko: 041/789 555
Dežurstvo traja vsak delovni dan od 15 do 8 ure zjutraj ter 24 ur ob sobotah, nedeljah in
praznikih.
Tolmača lahko naročite tudi na spletni strani:
www.tolmaci/ potrebujem tolmača/želim naročiti tolmača. Vir IST
Info društva
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DOBRODELNA AKCIJA
V četrtek, 23. 4. 2009 ob 18 uri je v Slavnostni dvorani
Ptujskega gradu potekala predstavitev pesniškega
prvenca Sare Memić z naslovom Svetlobna reka. Predstavitvi so prisostvovali številni ugledni gostje in člani
društva gluhih in naglušnih Podravja Maribor. Po uvodnem nagovoru župana Mestne občine Ptuj gospoda
Štefana Čelana, ki je tudi pokrovitelj celotne predstavitve, je izbor nekaterih
pesmi Sare Memič
predstavila
Milena
Zupančič, znana sloPesnica in jasnovidka Sara Memič
venska filmska in
gledališka igralka. Celotno predstavitev je v slovenski
znakovni jezik gluhih prevajala tolmačica Zlatica Hötzl.
Denar od prodanih knjig bo namenjen v dobrodelne
namene za naše društvo za kar se je pesnici zahvalil
predsednik društva Bedrija Črešnik in poudaril, da je
osnovna naloga društva, ki deluje že 75 let, skrb in
Tolmačenje govora avtorice pesmi
pomoč invalidom sluha na širšem območju 41 občin in
mest Podravja, zato se je zahvalil za razumevanje in nesebično pomoč gluhim, naglušnim
in gluhoslepim ljudem. Kasneje je tudi župan Čelan obljubil, da bo kupil 100 izvodov knjig
v imenu občine, katerega izkupiček se naj nakaže društvu.
V društvu smo veseli takšnih in podobnih dobrodelnih
akcij, saj je v krizi, ki se veča, vedno več invalidov sluha brez zaposlitve in ostajajo brez rednega dohodka za
preživetje sebe in družine, vedno več je mladih, ki po
končanem šolanju ne dobijo zaposlitve in jim tudi zaradi njihove invalidnosti ne uspe dobiti dela, vedno več je
osamljenih starejših
ljudi, ki potrebujejo
spodbudno besedo
in družbo človeka, ki
Člani društva z avtorico predstavljenih pesmi mu lahko pomaga in
se pogovori v njemu
razumljivem jeziku. V društvu že vrsto let izvajamo
posebne socialne programe za premagovanje teh in
številnih drugih ovir na katere gluhi, naglušni in gluhoslepi ljudje naletijo v svojem vsakdanjem življenju, zato
smo navdani z upanjem na boljši jutri, saj nas takšne
Članice društva z Mileno Zupančič
dobrodelne akcije opogumljajo in nam dajo vedeti, da
se pri svojem delu lahko zanesemo na človekoljubnost in spoznanje, da kljub življenju v
svetu tišine nismo sami.
Strokovni delavec - sekretar Milan Kotnik

Misliti v nasprotju s svojim časom, to je junaštvo. To reči, je pa norost.
Eugene Ionesco
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IZLET V VOLČJI POTOK
Organizacija in priprave na enodnevni prvomajski izlet z ogledom
mednarodne razstave cvetja v Volčjem potoku in starega mestnega
jedra Kamnika so potekale dva meseca.
Prišel je težko pričakovani dan izleta. Na pot smo se podali ob 8.00
uri izpred železniške postaje v Mariboru. Vmes v Trojanah smo
imeli kratek postanek. Tam smo se okrepčali z sendvičem in
»obvezno« kupili krofe. Ob prihodu v Volčji potok nas je pričakala vodička ga. Urška. Razložila nam je zgodovino in obstoj Arboretuma, kar v slovenščini pomeni »Zbirka dreves in grmov«. Do imena Volčji potok je prišlo zaradi nadlege volkov, ki se pogosto priklatijo v tamkajšnje gozdove.
Mitja Tomažič
Valvasor pripoveduje, da je ob koncu 16. stoletja imela Volčji potok
v posesti rodbina Bonhomo. Novega gradu oziroma pozneje preurejenega graščinskega
dvorca pa danes žal tudi ni več. Ohranjeni pa so zgodovinski ostanki prvotnega gradu na
slemenu hriba, ki jih je restavriral že prejšnji lastnik Souvan, tako da je viden tloris stolpa in
zidov, ki spominjajo na davne srednjeveške čase.
Izvorni namen Arboretuma je nega in
dopolnjevanje zbirk lesnatih rastlin. Od
187 vrst in sort dreves in grmov, ki jih je
novoustanovljeni Arboretuma prevzel s
Souvanovim parkom, je število hitro raslo. Ocenjujemo, da jo uvršča med najbogatejše tovrstne zbirke v Srednji Evropi.
Osrednji in najbolj znani prizor in parka
je francoski vrt. Žal mu danes manjka
bistveni del: dvorec, pred katerim je bil
osnovan. Graščinsko poslopje je imelo
klet, visoko pritličje in nadstropje. V
visokem pritličju so bile knjižnica, jedilnica in kuhinja, najimenitnejši pa je bil
Med tulipani
salon, s katerega je bil takrat še prost razgled na cerkev na Homškem hribu.
Potem je še tu stari park, ki se proti vzhodu nadaljuje v spodnji angleški park. Ime in osnova
zasnovala sta še Souvanova. Lepota tega dela Arboretuma je v njegovi preprostosti. Najlepši vstop v spodnji angleški park je skozi kratek drevored kavkaških oreškarjev. Severni rob
angleškega parka zapira stoletni bukov gozd, na južni strani pa stoji temno zelena stena iz
kanadskih čug, pred njo je dolga greda slečev.
Ogledali smo si tudi razstavo tulipanov. Izvirajo iz Turčije, ker imajo najraje topla in suha
podnebja in vlažno prepustno zemljo. Tulipane so v Evropo pripeljali z namenom prehranjevanja, ker so ugotovili, da tulipanove čebulice niso najbolj užitne in tako so tulipani ostali
kot okrasna rastlina. Spadajo med družino lilijevk. Poznamo več kot sto vrst.
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Spadajo med družino lilijevk. Poznamo jih več kot sto vrst. Najboljši proizvajalci in prodajalci pa
so Nizozemci. Po končanem ogledu sem v imenu vseh nas zahvalil vodički ge. Urški in sem ji
podaril brošuro 75 let obstoja našega društva in en izvod časopisa Naš glas. Po napornem sprehodu
smo si privoščili kratek počitek.

Tolmačenje

Tulipani

Po ogledu parka in razstave cvetja v Volčjem potoku smo se odpravili v Kamnik, kjer nas je ob
prihodu pričakal vodič g. Janko Vodlan, ki nam je za uvod predstavil zgodovino mesta, ki se ga
uvršča med najstarejša slovenska mesta, saj praznuje 780 letnico obstoja. Kamnik je bil v tistem
času center dežele Kranjske.

Sprehod skozi park

Skupinski posnetek

Ogledali smo si kip generala Maistra, ki se je rodil v Kamniku in znamenito cerkev Svetega Jakoba. Nato smo odšli na ogled gradu, ki je štrlel na sredi mesta Kamnika in v ozadju smo videli zasnežene Kamniške Alpe, bilo je res lepo. Po končanem ogledu sem g. Janku Vodlanu podaril naš
bilten. Po naporni hoji smo odšli na skupno kosilo.
Mitja Tomažič

Zahvala donatorjem
Zaključno srečanje tečajnikov slovenskega znakovnega jezika je bilo uspešno izvedeno v Centru
informativnih dejavnosti Ptuj v četrtek 16. aprila. Ob tem se v imenu vseh udeležencev iskreno
zahvaljujemo naslednjim donatorjem; Občini Lenart, Fingar d. o. o. in VDC Murenčki za njihovo
nesebično pomoč s katero so omogočili izvedbo programa pri izvedbi zaključnega srečanja.
Strokovni delavec-sekretar Milan Kotnik
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7. - 10. 1. 2008 Ob 5 uri zjutraj smo prispeli v mesto
Puno. Dobili ponudbe in programe za avtobuse,
hotele, izlet na Titicaca Lago (Tikitaka jezero), z
enim izmed gospodom sva se pogovarjala o programih za naprej, brošure so bile seveda v angleškem jeziku. Cena vsega skupaj je bila 32$ oz. 95
Soles. Kar tam na postaji smo spili čaj in sedeli
kakšno uro, bili smo zelo utrujeni. Taksi nas je
odpeljal do hotela, kjer sem kar padel v posteljo in
zaspal. Zbudil sem se okoli 11 ure. Oblačila sem
imel ponovno vsa umazana, vse sem opral na roke,
Z indijanci jezera Tikitaka
obesil in dal sušit na balkon. Že zelo lačni smo šli v
restavracijo in spet zelo dobro najedli. Kasneje smo
se sprehodili skozi majhno mesto Puno, šli smo do vrha mesta kjer je bil prelep razgled
na mestece in jezero Titicaca Lago. Takoj po zajtrku so nam gospodje iz prejšnjega dne
prinesli že nove ponudbe za potovanje naprej a sem jih odklonil. Bili so predragi in ni se
mi mudilo naprej, bil sem utrujen in sem se najprej želel spočiti in šele nato razmišljati za
naprej. Ob 19.15 smo se z avtobusom odpeljali na jezero Titicaca Lago. Jezero je zelo
veliko, saj smo se z ladjo eno uro vozili do otoka Island Los Uros. Na otoku imajo čolne
narejene iz sena, hišnega sena in drugih različnih materialov. Vodnik je predaval o otoku
in vprašal sem ga kako globoko je jezero. Rekel je da so z vrvjo in kamnom izmerili globino jezera in da meri 17m. Povedal je tudi, da za izdelavo enega čolna potrebujejo mesec
dni časa. Izdelajo jih iz stebel sena. To seno ima v sredini belo, užitno snov. Probal sem
jo, ampak je bila čisto brez okusa. Iz enakega
materiala izdelujejo strehe, ležišča, police in druge
stvari, ki jih potrebujejo v vsakdanjem življenju.
Nekaj teh izdelkov se znajde tudi na tržnici, cena
pa je kar visoka. S temi čolni smo se vozili pol ure
do naslednjega otoka, cena vožnje je bila 1,7$ oz.
5 bulivajev. Opazil sem, da so iz tega enakega
sena izdelali en veliki čoln, drugi spet letalo, ladje s
streho. Ob 13 uri smo se vrnili v hotel in si kasneje
ogledali še mesto. Zjutraj ob 7 uri smo se z avtobusom odpeljali do Cobacabana (Bolivija). Vmes smo
stali na meji Peru – Bolivija. Čez mejo smo morali
V La Paz-u 3650 m nadmorske višine
peš in v vsaki državi dobili žig. Na cilj smo prispeli
ob 11 uri. Nastanili smo se v hotelu, malo počivali in se z ladjo ponovno odpeljali na otok
Titicaca Lago – otok Sun, ura in pol vožnje. Vreme nam ni bilo naklonjeno, močno je
deževalo, kljub dežju smo se malo sprehodili po otoku, videli nismo nič posebnega in se
vrnili v hotel k počitku. Odločili smo se, da si po zajtrku ogledamo mesto Cobacabana.
Mesto je bilo zelo majhno, trgovine so bile v obliki tržnice. Ob 13 uri smo se z avtobusom
odpeljali do glavnega mesta Bolivije v La Paz. Vmes smo se ustavili in s čolni so nas pripeljali čez jezero do mesta. Z leseno ladjo so prepeljali tudi avtobus do polotoka. La Paz

Mladost je neumnost, ki jo more ozdraviti le starost.
Arabski pregovor
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je veliko mesto, a ceste niso urejene. Leži dokaj visoko na 3650m in na vrh mesta smo se
odpeljali kar s taksijem. Mesto je žal tudi zelo umazano. Iz vrha mesta smo imeli lep razgled in videli kako veliko mesto je v resnici. Letališče leži še višje in sicer 4050m in je iz
mesta oddaljeno približno kilometer in pol. Vrnili
smo se v hotel centru mesta. V ceno je bila všteta
tudi uporaba interneta. Proti večeru smo šli na
ogled obrobnega dela mesta kjer smo videli tržnico
z oblekami, hrano in veliko različnimi stvarmi, znamenitost je strma cesta, razni spomeniki, kipi domačinskih pisateljev, videli smo tudi parlament. K vsemu temu najbrž ni potrebno dodajati števila turistov,
ki so se z nami vred drenjali skozi mesto. Srečal
sem dve gluhi osebi, ki se preživljata s fotografiranjem in prodajo fotografij.
Na potovanju z džipom

Dvajseti dan 11. - 15. 1. 2008 Po zajtrku sem si
privoščil internet in se kasneje ponovno malo odpravili po mestu na željo tistih, ki so želeli
kupiti nekaj spominkov in daril za tiste, ki so jih čakali doma. Moji prijatelji so nakupili toliko vsega, da so imeli problem s prtljago, znašli so
se tako, da so vse zapakirali v veliko kartonasto
škatlo in jo domov poslali kar po pošti, z ladjo, kar
verjamete ali ne, traja kar mesec dni, po hitri pošti z
letalom je seveda pošiljka doma v 15 dneh, a je
veliko dražje. Še enkrat smo opazili, da je mesto
precej umazano in da ljudje, Bolivijci zelo radi kažejo zlate zobe. Tisti dan so ljudje, domačini, celo
skupaj s policaji stavkali, a nismo izvedeli zakaj.
Zvečer ob 19 uri smo se z avtobusom odpeljali v
Uyoni. Po poti se je nekje vdrla zemlja z vodo in
ponovno smo se morali ustaviti okoli štirih zjutraj,
Na solinah v Boliviji
da so nas rešili iz te vode. Bolivijci so prinesli travo,
kamenje, s tem zasuli vodo in nas rešili iz naraslega potoka. Izgubili smo okoli dve uri. V
Uyuni smo prispeli ob 8.30 uri. Malo umazano mesto in kaos. A kljub temu veliko agencij
in novih ponudb za nadaljnji plan potovanja. Izbral
sem si tri dnevno potovanje z džipom, ki je vključevalo hrano in spanje. Cena 65$. A to noč pa sem si
poiskal nočitev v bližnjem hotelu za 6$ (60 bolivar).
Ob 6 uri smo se z džipom odpeljali na pot. Šest
oseb in šofer. Na pot smo vzeli vse, kar smo potrebovali, vodo, hrano, plin, celo sod z rezervnim bencinom. Po dveh urah vožnje smo se ustavili in si
ogledali polja solin, bilo je vse bele barve. Soline so
se imenovale Salar de Uyuni. Tam je bila naselje
hiš, muzej in zraven tržnica na kateri je bilo mogoče
kupiti sol. Pakirana je bila po paketih, mala in velika
Polje solin
trda grobo mleta sol. Imeli so tudi več različnih vrst
skodelic. Tudi tukaj seveda turistov ni manjkalo, nasprotno. Odpeljali smo se naprej.
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Naslednja avantura je bila, ko nam je počila guma,
šofer jo je zamenjal, v pol ure je bilo vse urejeno.
Kar tam smo se utaborili, okoli 20 ure so izklopili
elektriko vse do jutra. Bilo je hladno in umazano.
Vozili smo se dve uri in se ustavili, da si pogledamo
jezero in goro, ki je bila vulkan in na kateri smo
opazili sneg. Bilo je samo kamenje, skale in puščava. Vmes smo se ustavili in šofer se je prelevil v
kuharja. Skuhal nam je špagete, solato, imeli smo
tudi sadje, fanto, coca colo in vodo. Zvečer smo se
ponovno utaborili, povečerjali in zaspali. Vstali smo
ponovno ob 6 uri in se v eni uri pripeljali do bazena
Machu Piccu - Peru
v katerem je bila vroča voda, zunaj pa hladno. Zelo
smo uživali po naporni poti in nam je to razvajanje resnično godilo. Trajalo je približno
kakšno uro, potem smo pozajtrkovali. Ponovno
ura vožnje do jezera Laguna Verde, ki smo si ga
ogledali. Ogromno jezero. In že smo se odpravili
naprej na mejo Bolivija – Čile. Blizu meje smo se
poslovili od šoferja, ki se je odpeljal nazaj, mi pa
smo pot nadaljevali s kombijem, ki nas je odpeljal
naprej. Ob prihodu na mejo so nas ponovno
temeljito pregledali in v potnem listu se je k ostalim pridružil še en žig. Odpeljali smo se do mesta
San Pedro De Atacama (Severni Čile). Tokrat
smo nočitve dobili v dijaškem domu za 10$ na
noč. Ponudili so nam kopanje v slanem jezeru, a
Ekvador - Peru , na meji
ker je bila koncentracija soli v vodi zelo velika je
bilo težko plavati. Dvignilo te je na površino, ni bilo
mogoče plavati na dnu. Skopali smo se še v drugem jezeru s sladko vodo, da smo sprali
sol iz teles. Ogledali smo si še eno polje soli oz. soline Sala De Atacama in se vrnili v
hotel.
16. - 21. 1. 2008 Ogledali smo si okolico mesta in se popoldne okoli 17 ure odpeljali do
glavnega mesta Santiaga. Vožnja je trajala napornih 24 ur. Ob 17 uri naslednji dan smo prispeli na
avtobusno postajo v Santiago ter s taksijem do
dijaškega doma, kjer smo dobili prenočitev za 5
dni. Ogledali smo si mesto, cerkev, spomenike.
Obiskali smo tudi veliki trgovinski center, samo v
eni vrsti je bil cel sklop frizerskih salonov. Z gondolo smo se tudi odpeljali na vrh mesta in si z vrha
ogledali celo mesto Santiago. Na vrhu so na veliko
prodajali spominke in vse vrste drobnarij. Srečali
smo se tudi z kar nekaj gluhimi osebami, jih povabili domov, nekaj jih tudi obiskali, da smo se pogoSantiago
vorili. Naslednji dan smo se ob 9 uri odpeljali na
plažo Vina Del Mar kjer smo se skopali v mrzlem in dokaj valovitem morju. Na plaži je bilo
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veliko ljudi ato ni bilo moteče. Zvečer smo se
odpeljali z majhnim avtobusom v 20 minut oddaljeno mesto Valpareiso, kjer smo prespali. Ogledali
smo si mesto Valpareiso, ki je veliko in ima tudi
gondolo, videli smo mestne znamenitosti, kot so
spomeniki, cerkve, pristanišče. Popoldan smo se
vrnili v dijaški dom. Obiskali so nas gluhi prijatelji in
ostali skoraj do jutra, ko so se vrnili v hotel.
22. - 24. 1. 2008 Ob 10 uri nas je avtobus odpeljal v
Buenos Aires v Argentino, vožnja je trajala celih 24
ur. Na meji Čile – Argentina smo čakali dve uri, da
Argentina
smo prišli na vrsto. Spet kontrola prtljage in osebna
kontrola. Zvečer prihod v Mendozo, na počivališče za 30
minut. Deževalo je. Zjutraj smo prispeli na postajo v Buenos Aires. Dobili informacije za hotel. Izbrali smo nočitev
za 10$ na noč in iz centa mesta oddaljenega 5km. Hotel je
podoben dijaškemu domu, zelo veliko je bilo mladih ljudi.
Za razliko od prejšnjih dveh je bil hotel manjši in bolj umazan. Peš smo se sprehodili do centra in si ga ogledali.
Zanimivo mesto, posebej za moške, kar se nogometa tiče.
Ogledali smo si seveda nogometna stadiona Bos Juniors in
River Plate. Prvi je bil zanimivejši tudi zaradi veliko
trgovin in muzeja. Videli
smo tudi velik kip nekoč najboljšega nogometnega igralca na svetu Armanda Diega
Buenos Aires v Argentini
Maradone. Seveda je bilo
temu primerno veliko trgovin v katerih so prodajali drese,
kartice, obeske, torbe, trenerke in druge spominke znanih
nogometnih junakov. Boca Juniors stadion premore 57.000
sedežev, River Plate pa kar 65.000 sedežev. V tem času je
bilo tudi državno reprezentančno tekmovanje. V stadionih
je bilo seveda tudi veliko vitrin s pokali in zgodovinsko vsebino Argentinskega nogometa vse do danes. Vse to in še
več smo si ogledali z veliko turisti. Žal pa so nam povedali,
da se velika večina nogometnih igralcev odloča za Evropo,
Kip, Maradona Diego, nogometaš
ker naj bi tam zaslužili več. Primerno nogometnemu argentinskemu vzdušju so ulice in stadioni polni mladih nadebudnih bodočih nogometašev. Ogledali smo si še znameniti ples strasti in ljubezni Tango.
(SE NADALJUJE)…
Andrej Vivod

Če so solze tvoje edino orožje, pazi preden jih uporabiš!
Al – Mutanabi
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NA SEJMU NEVLADNIH ORGANIZACIJ
V sredo, 20. 5. 2009 je bil sejem nevladnih organizacij na Glavnem trgu v Mariboru. Predstavilo
se je 38 invalidskih organizacij in društev.

Predstavniki društva na sejmu

Mlade je najbolj zanimala abeceda

Zbrali smo se ob 11 uri. Najprej smo na mizi pripravili knjige, revije, prospekte.
Mimoidoči so lahko sami vzeli letake, zloženke, brošure…, kar smo pripravil na mizi in smo ponudili še več revij, če so želeli vzeti. Ljudem smo tudi dali natisnjeno enoročno abecedo, da se bodo
lahko naučili govorice gluhih ljudi. Zraven so bile tri tolmačice, ki so pomagale prevajati v govorico rok, da smo razumeli kaj so nas ljudje hoteli vprašati.
Tam smo bili od 11 do 17 ure, popoldan pa smo zloženke, prospekte in natisnjeno enoročno abecedo delili mimoidočim prebivalcem Maribora.

Mimoidoče je zanimalo delovanje društva

Člani društva ob stojnici

Bilo je sončno in vroče, organizatorji NVO so poskrbeli za malico in pijačo (vodo).
Sašo Letonja nas je prišel snemat za Spletno TV. Na sejmu je snemal še druge stojnice. Sekretar
Milan je imel intervju za Spletno TV. Videli smo, da so iz Večera snemali našo tajnico Lidijo, ki je
tudi imela intervju.
Organizatorka sejma je poskrbela, da so vsi dobili anketo in napisali odgovore. Na stojnici so
pomagali tudi naši gluhi člani, vmes pa smo malo šli pogledat kaj je zanimivega na drugih stojnicah. Prišlo je tudi veliko gluhih članov s katerimi smo se pozdravili in pogovarjali. Ta predstavitev
je bila zanimiva, ker je bila prvič v javnosti, v samem središču Maribora.
Vsi smo bili zadovoljni, da smo lahko predstavili naše društvo in delo z gluhimi, naglušnimi ter
gluhoslepimi osebami širši javnosti v Mariboru.
Lea Lukner
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Ogled slik iz zadnjih dogodkov

Podelitev priznanja Asji Matjaž - novinarki Večera

Gabriel Kravanja-intervju za tednik 7 dni

Zorko Marija (81 let) med »spletnim klepetom«

Prenovljena prikolica v Banovcih

Snemanje za Spletno TV v društvu

"Kdor se nauči brati ljudem z obraza, ne potrebuje knjig.
Mathias Wielmann
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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.
B

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.
Vsak petek ob 18:00 uri poteka tečaj učenja težje razumljivih besed
in ročne delavnice pod vodstvom tolmačice Kaje Zlatke HÖtzl ob
pomoči prostovoljke Andreje Pavlič. Prijave pri predsedniku Bedriji
Črešniku.
Letovanje v Termah Banovci. V počitniški prikolici v Termah
Banovci lahko letujete po zelo ugodni ceni. Na voljo je še nekaj
prostih terminov v septembru. Za več informacij in rezervacije termina se osebno oglasite v Društvu. Konec maja bo predvidoma
še razpis za socialno ogrožene člane.
Treningi balinanja. Vsak torek ob 16 –18 ure treningi balinanja na balinišču pri Ljudskem vrtu. Prijavite se lahko pri vodji sekcije Jožetu Koserju
in Vesni Burk.
Treningi odbojke na mivki. V športno rekreativnem centru Fontana
bodo vsako soboto od 17—19 ure potekali treningi odbojke na mivki.
Vodja treningov je Andrej Vivod, kjer se zainteresirani športniki lahko
prijavite.
V petek 5. junija ob 16.00 uri bomo organizirali zaključno srečanje
tečajnikov učenja težje razumljivih besed in ročnih delavnic.
Vabljeni vsi člani.

Vljudno vabljeni k sodelovanju pri aktivnostih v društvu
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POEZIJA, RAZVEDRILO
POSLEDNJIČ

ŠALE

Nekoč je vse poslednjič.
Podoba z vsem se ustavi.
Rože za vedno ostanejo,
njihov sladki vonj obvisi.
Veter ostane za vedno,

SAMORASLO DREVO

njegovo sukljanje,
raznašanje.
Hip,
Ozemljen med breze,
obraze.
Zaustavljen za vedno.
In nebo,
čisto, najčistejše.

ENA BESEDA
Ena sama beseda
kot jambor za pesem,
beseda za smeh.
Samo ena beseda
iz ila
dovolj za oba.
Ljubezenena sama besedadotika se ust, neba.

Tvoje gibke roke
tkejo,
venomer tkejo cvetje
na vse strani.
Šušteča belina
se zvije v plamen.
Samo ena, gladka,
je najina vez.
Tenke
prosojne strune dišijo.
Les je sam svoj,
smolena vlakna trpka…
Tvoje roke in
hrapavo deblo
milo prosijo v jesenski
sapi.
Zrelo in opojno zaskeli
do dna duše
drevo neopazno, samoraslo.
Moja jablana,
v rosni travi
jabolko.
Avtorica pesmi:
Majda Senica Vujanovič

Ko je starejši moški vstopil v
avtobus mestnega prometa,
je šoferju pokazal mesečno
vozovnico, šofer pa je vzrojil: "Saj to je vendar dijaška
mesečna
vozovnica!"
"No, zdaj se lahko prepričate, kako dolgo sem vas
čakal na postaji!"
"Ropar stopi pred Gorenjca
in mu reče:
"Sto tisočakov ali pa tvoje
življenje!"
"Petdeset tisoč!" reče Gorenjec. "Sem že napol mrtev!"
Kateri je najboljši način za
žensko, da se znebi 80 kilogramov maščobe?
"Ločitev."
Homoseksualca sta se
pogovarjala in eden je rekel:
"Včeraj mi je počil kondom."
"V resnici?"
"Ne, v Jožetu!"
Pogovor sodelavk:
"Naš novi šef je čudovit.
Možat nastop ima in lepo se
oblači."
"In hitro tudi."
Jež je potožil prijatelju:
"Odločil sem se, da se bom
ločil. Dovolj imam večnega
zbadanja moje žene!"

"Bog je ustvaril žensko samo zato, da bi ukrotil moške."
Voltaire
Maj 2009
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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
SLOVARČEK ENOROČNE ABECEDE

BREZPLAČNO LETOVANJE
V TERMAH BANOVCIH ZA
SOCIALNO OGROŽENE
ČLANE

V počitniški prikolici v Termah Banovci se lahko prijavite socialno ogroženi člani
ter brezposelni. Na voljo so
prosti termini v septembru.

Za več informacij in rezervacije termina se osebno
oglasite v Društvu.

Članarina v letu
2009:
- zaposleni in upokojenci
10,00 EUR
- brezposelni, študentje,
dijaki in otroci
BREZPLAČNO.
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, občine Podravja, Zavod RS za zaposlovanje.
Tisk: Društvo gluhih in naglušnih Podravja Maribor

