Ravno polje
Glasilo občine Kidričevo, letnik XVI, 1. številka, APRIL 2014
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beseda urednice
Vljudno vabljeni, da nam svoje prispevke
za naslednjo izdajo Ravnega polja pošljete
do 8. maja 2014.

Sodobno e-poslovanje in

e-vloge tudi v naši občini!

Pred vami je pomladna izdaja
glasila Ravno polje, ki vam ponuja
kratek pregled dogajanja v naši
občini v prvih mesecih tega leta
ter informacije o dogodkih, ki še
prihajajo. V tokratni izdaji smo ob
dogajanju v občini za vas ponovno
zbrali prispevke naših najmlajših,
nagradno križanko, nasvete, kako
pripeljati pomlad v naše domove
in počutje … Novost pri tokratni
izdaji glasila je v načinu oddaje
prispevkov.
Občina Kidričevo se je pridružila
portalu MojaObčina.si, ki si je kot
cilj zadal združiti lokalna glasila
v državi in na enem mestu ponuditi največji izbor lokalnih novic,
torej tistih novic, ki jih le stežka
najdemo v osrednjih medijih.
Portal za Občino Kidričevo že živi
na naslovu www.mojaobcina.si/
kidricevo, spletno stran si lahko
ogledate tudi na pametnih mobilnih napravah, o dogajanju v
občini pa ste lahko obveščeni tudi

Izdajatelj glasila: Občina Kidričevo, Ulica Borisa Kraigherja 25, 2325 Kidričevo.
Odgovorna urednica: Mojca Trafela
Uredniški odbor: Anton Topolovec, Slavko Pulko, Mateja Krajnc, Angela Vindiš, Eva Žunkovič,
Monika Šešo, Zvonko Milošič
Lektoriranje: Vesna Voglar Pulko
Tisk: Ekart design d.o.o., Naklada: 2400 izvodov, Spletna stran: www.kidricevo.si. Glasilo je brezplačno in ga prejme vsako gospodinjstvo v občini Kidričevo. Glasilo je vpisano v razvid
medijev pri Ministrstvu za izobraževanje, znanost, kulturo in šport pod zaporedno številko 1401.
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preko tedenskega »mailinga«. Gre
za poskusno obdobje, v katerem
vam želimo ponuditi dodaten,
sodoben način komuniciranja ter
objavljanja prispev-kov tako na
spletu kot tudi oddajo le-teh za
tiskano glasilo. Nikakor ne ukinjamo tiskanega glasila, le-to vas
bo v vaših nabiralnikih še zmeraj
pričakalo nekajkrat letno. Portal
kot takšen pa lahko zaživi samo z
vašo pomočjo na način, da svoje
prispevke oddajate tudi v času, ko
le-teh ne zbiramo za objavo v tiskanem glasilu, ter da ga vzamete
kot možnost, kjer lahko brezplačno
obvestite soobčane in širšo javnost
o dogodkih, ki ste jih organizirali,
pa tudi povabite na katerega
izmed dogodkov, ki jih pripravljate. Hvala vsem, ki ste se v zadnjih tednih potrudili in naložili svoje
prispevke na omenjeni portal. Vse
ostale pa naj na tem mestu povabim, da preizkusijo to možnost v
prihodnjih tednih in mesecih ter jo
uporabijo pri oddaji prispevkov za
naslednjo številko glasila.
V svojem imenu in v imenu
uredniškega odbora vam želim
prijetne velikonočne praznike.
Mojca Trafela,
odgovorna urednica glasila

Obvestilo uredniškega odbora: Uredniški odbor si pridržuje
pravico do izbora člankov in fotografij po lastni presoji, skladno
z razpoložljivostjo prostora za objavo, ter do preoblikovanja besedil v vsebinsko in oblikovno primerne članke.
Za vsebino in točnost podatkov odgovarja avtor prispevka.
Reklame, vabila in voščila niso lektorirana.

ŽUPANOV UVODNIK
Spoštovane občanke, spoštovani občani!
Pred nami so daljši in toplejši dnevi, v
jutra se zbujamo ob ptičjem petju, narava
nam v svojem razcvetu ponuja svoje prve
darove. Tudi v našo občino je prišla pomlad, ki je za nekaj mesecev pregnala sivino
in hladnost zimskega časa ter nas počasi,
a vztrajno napaja z novo energijo in elanom. Slednje prav gotovo potrebujemo,
da bomo lahko uresničili zastavljene cilje
in ideje. Vse investicije, o katerih lahko
več preberete tudi v tokratni izdaji glasila Ravno polje, potekajo po načrtih. Na
tem mestu bi želel izpostaviti eno izmed
njih, to je izgradnja novega zdravstvenega doma v Kidričevem, ki je prav gotovo
velika pridobitev za občino kot celoto
in seveda za vse občane, ki bodo ponujene storitve tudi koristili. Iz tega naslova vas prav prisrčno vabim, da se nam
pridružite na otvoritveni slovesnosti, ki
bo 16. 5. 2014 ob 15. uri na ploščadi pred
novozgrajenim zdravstvenim domom v
Kidričevem.
Trenutno smo v zadnjem letu tega
županskega mandata. Za nami so dobra

Portal
www.mojaobcina.si/kidricevo
Vabimo vas, da svoje prispevke
oddajate tudi v času, ko le-teh
ne zbiramo za objavo v tiskanem
glasilu.
Novi portal je možnost, kjer lahko
brezplačno obvestite soobčane
in širšo javnost o dogodkih, ki ste
jih organizirali, ali pa jih povabite
na katerega izmed dogodkov, ki
jih pripravljate.

tri leta sodelovanja in to je obdobje, ko
se župana ocenjuje po njegovih dejanjih
in izpeljanih projektih. Oceno o tem, kaj
in koliko se je na območju naše občine
v zadnjih štirih letih naredilo, spremenilo in dogajalo, prepuščam vam, dragi
občanke in občani. Zase lahko rečem, da
smo skupaj z občinsko upravo pripravili
številne ideje in projekte. Večina teh je
bila uspešno izpeljana in tudi realizirana,
nekateri so idejno zasnovani in samo
čakajo na ustrezne finančne spodbude.
Z omejenim občinskim proračunom je
težko uresničevati velike investicijske
projekte, zato na tem mestu razmišljamo
širše, tako da smo v zadnjih štirih letih
uspešno pridobili evropska sredstva za
različne projekte oziroma vzpostavili
javno-zasebna partnerstva, da smo lahko
prišli do rezultatov, ki pozitivno vplivajo
na kakovost življenja v naši občini. Vsak,
ki je kadar koli obnavljal ali gradil hišo,
vikend in podobno, ve, da gre pri tovrstnih investicijah za dolgoletne projekte, ki
jih po navadi ni možno dokončati v letu
ali dveh. Podobna je situacija tudi, ko se

v vlogi župana v okviru mandata lotiš investicijskih projektov. Naj na tem mestu
poudarim, da si kot župan želim zastavljene projekte in tudi še neizvedene projektne ideje izpeljati do konca v tem mandatu oziroma – v kolikor mi boste tudi v
prihodnje naklonili zaupanje – v mandatu
naslednjih štirih let.
Anton Leskovar,
župan

Zdravstveni dom Kidričevo
Občina Kidričevo je v okviru javno-zasebnega partnerstva pristopila v letu 2013
k financiranju izgradnje zdravstvenega
doma v poslovno-stanovanjskem objektu
na lokaciji nekdanjega vrtca Kidričevo.
Vrednost gradbenih del zdravstvenega
doma je 750.052 EUR. V poslovnem objektu Kidričevo so v pritličju zdravstveni

dom, zobozdravstveni ordinaciji, fizioterapija ter patronažna služba. V prvi in
drugi etaži so stanovanja različnih velikosti. Zunanja ureditev zajema 64 parkirnih
mest. Objekt je zgrajen. Gradilo ga je
podjetje GP PROJECT ING d.o.o. iz Ptuja.

OTVORITEV 16. 5. 2014 ob 15. uri
Na spletni strani www.podravje.eu lahko oglašujete ali iščete poslovne nepremičnine in druge koristne
informacije vezane na nakup ali najem nepremičnin v Podravju, ter podatke o regiji.
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Energetska sanacija OŠ Kidričevo in
OŠ Lovrenc na Dr. polju
Občina Kidričevo se je prijavila na javni razpis »Sofinanciranje operacij
za energetsko sanacijo stavb v lasti lokalnih skupnosti« operativnega
programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 20072013, 6. Razvojne prioritete »Trajnostna raba energije«, 1. Prednostne
usmeritve »Energetska sanacija javnih stavb«.
Operacijo delno financira Evropska unija
iz kohezijskega sklada. Občina je pridobila
finančna sredstva za energetsko sanacijo
OŠ Borisa Kidriča in OŠ Lovrenc na Dravskem polju v skupni višini 221.000 EUR.
Vrednost celotne investicije je 326.000,00
EUR.
Energetska sanacija OŠ Borisa Kidriča je
zajemala sledeče ukrepe:

izolacija v debelini 8 cm pod obstoječe
strešne izolirane sendvič panele 16 cm.
Pri sanaciji se je upošteval arhitekturni izgled obstoječe stavbe, tako da se je ohranila prvotna arhitektura in barva fasade
po vzoru obstoječih.
Energetska sanacija OŠ Lovrenc na
Dravskem polju je obsegala:

- menjavo dotrajanih oken z okni boljših
toplotnih karakteristik;
- izolacijo fasade na starejšem delu s
14-centimetrsko izolacijo in zaključnim
slojem;
- izolacijo parapetov, ki so bili izvedeni v
opeki in so se izolirali z 12-centimetrsko
izolacijo, zaključni sloj je obdelan s
klinker ploščicami deb. 1cm – v izgledu
obstoječih parapetov;
- izolacijo kletnega dela fasade – »cokla«
– na starejšem delu z 12-centimetrsko
izolacijo in zaključnim slojem;
- izolacijo fasade in »cokla« na mlajšem
delu z 10-centimetrsko izolacijo (na
obstoječo 8-centimetrsko) in zaključnim
slojem;
- izolacijo podstrešja na starejšem delu,
kjer se je položila dodatna izolacija v debelini 20 cm;
- izolacijo podstrešja na novejšem delu,
kjer se je položila dodatna izolacija v debelini 14 cm na obstoječih 8 cm;
- izolacijo stropa na novejšem delu
(vmesni del), kjer se je položila dodatna
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- menjavo oken z lesenimi okni boljših
toplotnih karakteristik;
- izolacijo fasade s 14-centimetrsko izolacijo in zaključnim slojem;
- izolacijo podstrešja, kjer se je položila
dodatna izolacija v debelini 20 cm na
obstoječih 6 cm izolacije.
Izvajalec del je bilo podjetje Gradbeništvo
Milan Pintarič s.p. iz Sp. Ščavnice. Dela so
se pričela oktobra 2013 in končala konec
decembra 2013. Z izvedeno energetsko
sanacijo osnovnih šol se bo:
- izboljšala toplotna karakteristika objektov;
- zmanjšala poraba energije za ogrevanje
in tekočih obratovalnih stroškov šole –
letni prihranek v višini 19.400 EUR;
- zmanjšala letna količina izpustov CO2
za 130.000 kg ter s tem znižal vpliv obremenitve okolja;
- izboljšali pogoji za delo zaposlenih v šoli;
- zagotovili okolju prijazni in energetsko
učinkoviti prostorski pogoji učencem šol.

Obnove poljskih poti

»Evropski kmetijski sklad za razvoj
podeželja: Evropa investira v podeželje«

Občina Kidričevo je po zaključku del
investicije »Ureditev dostopnih poti na
agromelioracijskem območju Dravsko
polje 3, FAZA I« oddala zahtevek za
pridobitev sredstev in po kontroli projekta s strani Agencije za kmetijske
trge in razvoj podeželja tudi uspešno
črpala načrtovana nepovratna sredstva. Zaradi neizdanih odločb po komasaciji smo morali agromelioracijo
na komasaciji Dravsko polje 3 razdeliti
v dve fazi. Vso potrebno dokumentacijo za prijavo agromelioracije na komasacijskem območju Dravsko polje
3 – FAZE II na razpis že pripravljamo.
V zimskih mesecih smo prav tako pridobili vsa potrebna soglasja in projektne pogoje s strani Zavoda za varstvo
narave, Agencije RS za okolje, Zavoda
za gozdove, podjetja Plinovodi, ELESa, služb za kulturno dediščino, Kmetijsko gozdarske zbornice Ptuj, Elektra
Maribor, Direkcije RS za ceste ter druge potrebne dokumente za pripravo
vloge za uvedbo agromelioracije – obnove poljskih poti na Komasacijskem
območju Dravsko polje 1 in Dravsko
polje 2. Sočasno že pripravljamo dokumentacijo za prijavo obeh območij na
javni razpis za pridobitev nepovratnih
sredstev za obnovo poljskih poti na DP1
in DP2. Vsak projekt oz. načrtovana investicija – od načrtovanja, priprave do
izvedbe in zaključka – potrebuje svoj
čas. Tudi po pridobljenih sredstvih je
občina dolžna še 5 let poročati nacionalnim kontrolnim službam in kontrolnim službam EU ter hraniti vso dokumentacijo. V okviru izvajanja projekta
je potrebno slediti vsem ciljem, ki si
jih pri načrtovanju zadamo, ter seveda
dosledno upoštevati vso zakonodajo,
izdane odločbe in natančna navodila
sofinancerja. Pri tem so odstopanja
od projekta pri samem izvajanju nedopustna ter lahko v primeru kršitev pri
izvedbi ali malomarnosti vodenja dokumentacije ogrozijo pridobitev nepovratnih sredstev, kar pomeni 100-odstotno financiranje iz občinskega
proračuna.
Na Občini Kidričevo se lahko pohvalimo, da smo zadnja tri leta glede
črpanja Evropskih sredstev zelo
uspešni.

Dela na cestni infrastrukturi v letu 2014
Občina Kidričevo bo v letu
2014 izvedla rekonstrukcijo
lokalne ceste LC 165 161 TalumNjiverce-Gerečja vas na odseku
železniška proga-Njiverce vas v
dolžini 750 m in lokalne ceste LC
328 291 Kungota-Gerečja vasHajdina na odseku od križišča
LC 328 161 do občinske meje
v dolžini 750 m. Dokončala
se bodo v letu 2013 začeta
dela rekonstrukcije LC 165
111 Apače-Lovrenc na odseku
od gasilskega doma do konca naselja
Apače. Na teh cestah je asfaltno vozišče
močno poškodovano. Na vozišču so
vidne mrežaste razpoke, porušitev robov
vozišča, neravnine, posedanje vozišča kot
posledica neurejenosti spodnjega ustroja, neurejeno odvodnjavanje, kar neposredno ogroža prometno varnost.
Rekonstrukcija ceste zajema:
- širitev obstoječega prečnega profila z
dodajanjem kolesarskega pasu,
- izravnavo in preplastitev obstoječe
voziščne konstrukcije,
- prestavitev obstoječih ograj v skupni
dolžini cca 300 m (v Njivercah),

V imenu solidarnosti

- ureditev odvodnjavanja meteorne vode
s površine vozišča. Občina Kidričevo je
izvedla javna razpisa za izbiro izvajalca
gradbenih del. Na osnovi prispelih ponudb je bila najugodnejša ponudba Cestnega podjetja Ptuj d.d. Predvidena vrednost del znaša 430.000,00 EUR. Istočasno
se bodo izvedla dela na obnovi nizkonapetostnega električnega omrežja in
javne razsvetljave. Ob teh delih se bodo
kabli položili v zemljo, leseni kandelabri
se bodo zamenjali s kovinskimi, zamenjale se bodo svetilke. Vrednost del na JR
in električnem omrežju je 80.000,00 EUR.

Projekt rekonstrukcije in elektrifikacije
železniške proge Pragersko-Hodoš
V okviru projekta se bodo v letu 2014 nadaljevala dela na zamenjavi spodnjega in
zgornjega ustroja, postavitvi protihrupnih
ograj, postavitvi nosilnih stebrov za elektrifikacijo in modernizacija nivojskih prehodov Pragersko-Hodoš-Sklop A (odsek
Pragersko-Ptuj). Prehod na LC 165 011
Stražgonjca-Gaj: dela se bodo izvajala od
25. 3. 2014 do 30. 6. 2015. Izvennivojsko
križanje je izven obstoječe ceste, zato
zapora obstoječe ceste v času gradnje ni
potrebna.
- Prehod na LC 165 181 Cirkovce-Šikole v
naselju Pongrce.
- Prehod na JP 665 361 Zg.
Jablane-G1-2 (pri Unuku):
dela se že izvajajo in bodo
zaključena do 28. 8. 2015.
V času gradnje je postavljena popolna zapora javne
poti. Obvoz poteka čez prehod pri železniški postaji v
Cirkovcah ali čez prehod v
Šikolah.
- Prehod na JP 665 521 Cirkovce-Lipa: dela se bodo izvajala od 15. 3. 2014 do 31.
12. 2015. V času gradnje bo
Ravno polje, april 2014

popolna zapora JP 665 521 CirkovceLipa in JP 665 501 Sp. Jablane-Cirkovce. Obvoz bo potekal čez prehod pri
železniški postaji Cirkovce. Prehod na
LC 165 141 Kidričevo-Strnišče-Župečja
vas: dela so se pričela in bodo potekala
do 31. 12. 2015. Izvennivojski prehod je
na novi lokaciji, zato bo promet potekal
v času gradnje po obstoječi LC, s tem da
bo občasno oviran. Dela na vseh prehodih izvaja podjetje CGP, družba za
gradbeništvo, inženiring, proizvodnjo in
vzdrževanje cest, d.d., Ljubljanska cesta
36, 8000 Novo mesto.

Člani OO SDS Kidričevo smo konec leta
2013 v predprazničnih dneh v imenu
solidarnosti organizirali in izvedli dve akciji. V svojih vrstah in tudi izven teh smo
zbrali številne uporabne predmete, ki
smo jih v obliki daril vključili v srečelov
ter jih 14. 12. 2013 ponujali na stojnici v
Cirkovcah pred Mercatorjem in 22. 12.
2013 v Kidričevem pred prodajalno Jager.
Pozitiven odziv občanov na organizirano
akcijo nas je prijetno presenetil, saj se
je skupaj nabralo kar nekaj sredstev, s
katerimi smo lahko kupili drva za
ogrevanje, košarico živil ter nekaj sladkih
priboljškov za petčlansko družino iz Apač.
Drva, s katerimi je družina zimo preživela
na toplem, smo pripeljali na njihov dom,
kjer nas je s solzami v očeh sprejela
mamica treh otrok. Trud in delo, ki smo ga
vložili v izvedbo zastavljene akcije, je bil
poplačan predvsem z vedenjem, da smo
pomagali tam, kjer je bilo to potrebno,
ter da smo na ta način v času praznikov
vsaj nekoliko razbremenili mlado družino.
Ženski odbor SDS Kidričevo

Spoštovani občanke in občani, ob
prihodu velikonočnih praznikov vam
želimo mnogo dobre šunke, pisank,
potice in drugih dobrot.
Ne
sme
manjkati
razumevanja,
spoštovanja, predvsem pa dobre volje,
saj nam začetek leta, v katerega smo
vstopili, ni prinesel blagostanja, vendar
upanje ostaja, torej s pokončno držo
naprej. To so želje OO SLS Kidričevo.

Spoštovani
občanke
in
občani,
obveščamo vas, da so prostori pisarne SD
(pri restavraciji Pan - vhod pri fotokopirnici) za vas odprti vsak ponedeljek od 18.
do 20. ure.
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OBVESTILO
Prebivalce Občine Kidričevo obveščamo, da se je potrebno priključiti
na novozgrajeno kanalizacijsko omrežje, kjer je to možno.
Skladno z 12. členom Odloka o odvajanju in čiščenju komunalnih odpadnih in padavinskih voda na območju
Občine Kidričevo (Uradni list Republike Slovenije, št. 21/02) se morajo
uporabniki ob zgrajeni kanalizaciji v
najkrajšem možnem času, najkasneje v
roku 6 mesecev od tehnične možnosti
priključitve, priključiti na javno kanalizacijsko omrežje.
Vse, ki se še niso priključili, pa imajo
možnost priključitve, pozivamo, da
to storijo nemudoma, saj bomo v
nasprotnem primeru primorani ukrepati v skladu z navedenim odlokom.
Na Občino Kidričevo je potrebno podati vlogo za odmero komunalnega
prispevka zaradi izgradnje kanalizacijskega omrežja. S strani občine bo
izdana Odločba o odmeri komunalnega prispevka. Komunalni prispevek
mora biti plačan pred priključitvijo na
kanalizacijsko omrežje.
Komunalni prispevek je možno plačati
tudi na obroke (do 12 mesečnih obrokov). Pri obročnem plačilu mora biti
pred priključitvijo plačan prvi obrok,
ostali obroki pa v zaporednih mesecih
po priključitvi do 30. v mesecu. Občina
Kidričevo ima sklenjeno pogodbo o
upravljanju, vzdrževanju in čiščenju
komunalnih in padavinskih voda s
podjetjem VZDRŽEVANJE IN GRADNJE d.o.o. Predstavnik omenjenega
podjetja bo vršil nadzor nad izvedbo
priključkov interne kanalizacije, zato se
za vsa morebitna tehnična vprašanja
usklajuje z njim. O pravilno izvedenem
priključku bo omenjeni predstavnik
izdal potrdilo.
Splošni tehnični pogoji priključevanja:
1. kanalizacijski priključek se lahko izvede le v revizijski jašek na javnem kanalizacijskem omrežju;
2. kanalizacijski priključek in navezava
na revizijski jašek morata biti izvedena
vodotesno;
3. v javno kanalizacijo se smejo odvesti
le komunalne odpadne vode, METEORNE VODE SE NE SMEJO PRIKLJUČITI
V JAVNO KANALIZACIJSKO OMREŽJE;
4. meteorne vode s streh se ponika
po čiščenju v peskolovih, meteorne
vode s povoznih površin se ponika po
čiščenju v peskolovih in lovilcih olj ali
odvede v bližnji vodotok. Meteorne
vode z dovoza ne smejo odtekati na
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javno površino;
5. greznica se pri obstoječih objektih
ob izvedbi kanalizacijskega priključka
do javne kanalizacije ukine;
6. priključki, ki so nižji od nivoja kanalizacijskega omrežja, se lahko na javno
kanalizacijsko omrežje priključijo z
vgrajeno interno črpalko, ki odplake
prečrpa v kanalizacijski priključek. Na
cevovodu črpališča mora biti vgrajen
element, ki preprečuje povratni vdor
odplak;
7. v javno kanalizacijo se ne sme odvajati odpadnih vod iz kmetijskih dejavnosti (npr. hlevov).
Stroške izvedbe priključkov interne kanalizacije si uporabnik financira sam.
Na Občino Kidričevo je potrebno podati vlogo za odmero komunalnega
prispevka zaradi priključitve na kanalizacijsko omrežje. S strani občine bo
izdana Odločba o odmeri komunalnega prispevka. Komunalni prispevek
je možno plačati tudi na obroke (do
12 mesečnih obrokov). Pri obročnem
plačilu mora biti pred priključitvijo
plačan prvi obrok, ostali obroki pa v
naslednjih zaporednih mesecih po
priključitvi do 30. v mesecu.
Postopek izvedbe priključkov na javno kanalizacijsko omrežje:
1.) Izvajalec javne službe odvajanja in
čiščenja odpadnih voda in upravljavec
kanalizacijskega omrežja – Vzdrževanje
in gradnje d.o.o. – na terenu z lastnikom in s financerjem izvedbe kanalizacijskega priključka določi traso
in način izvedbe, naredi skico, popis
potrebnih del za izvedbo z navedbo
kvalitete materialov, ki ga pošlje lastniku objekta, ki se priključuje na javno
kanalizacijsko omrežje.
Upravljavec opravi tudi nadzor
nezasutega
izvedenega
hišnega
priključka, ki ga tudi zaračuna. Izvedba
samega hišnega priključka pa je možna
tudi s strani drugih strokovno usposobljenih izvajalcev.
2.) Vsi terenski ogledi se izvedejo s
strani podjetja Vzdrževanje in gradnje
d.o.o. Kontaktna oseba je g. Andrej
Intihar (02/799 06 25) od ponedeljka
do četrtka od 7. do 15. ure in v petek
od 7. do 13. ure. 		
Za vse dodatne informacije se lahko
obrnete na OBČINO KIDRIČEVO – na
g. Herberta Glaviča, tel. 02/ 799 06 22.

Izgradnja sekundarne
kanalizacije v naseljih od
Cirkovc do Stražgonjce
Nadaljuje se izgradnja sekundarne kanalizacije v naseljih Cirkovce, Sp. in Zg.
Jablane, Pongrce, Šikole in Stražgonjca.
Dela izvaja Cestno podjetje Ptuj d.d. in
Komunalno podjetje Ptuj d.d. Predvideno dokončanje del je 1. 9. 2014. Dolžina
vakuumske kanalizacije znaša 6898 m
in se navezuje na že zgrajeno primarno
vakuumsko kanalizacijo. Istočasno se izvajajo tudi hišni kanalizacijski priključki.
Vrednost del je 1.398.245 EUR. Občina
Kidričevo je pridobila tudi sredstva EU v
višini 700.000 EUR iz Evropskega sklada
za regionalni razvoj. Dela potekajo po terminskem planu.

Kanalizacija naselja
Starošince
Izdelana je projektna dokumentacija.
Projektantska ocena izvedbe kanalizacije
je 650.000 EUR. Dolžina kanalizacijskega
sistema je 3286 m, od tega je 1395 m
tlačnega voda, ki se navezuje na kanalizacijo v naselju Brunšvik. Predvideno je
tudi črpališče za odpadne vode. Pridobiva
se gradbeno dovoljenje.

Kanalizacija dela
naselja Sp. Gaj
Izdeluje se projektna dokumentacija
za del naselja Sp. Gaj, ki se priključuje
na sekundarno vakuumsko kanalizacijo
naselja Stražgonjca. Dela naj bi se začela
v začetku julija 2014 in končala do konca
oktobra 2014.

Ureditev centra
Cirkovc – II. faza

V teku je postopek izbire izvajalca del,
saj je eden izmed ponudnikov vložil
zahtevek za revizijo postopka. Vrednost
del je 395.000 EUR. Pridobljena so bila
nepovratna sredstva v višini 165.000 EUR
iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja. Dela se bodo pričela po
zaključenem postopku revizije.

Prvo leto Zgodovinskega društva Kidričevo
V občini Kidričevo imamo zanimivo in bogato preteklost, ki pa je bila do sedaj iz takšnih ali drugačnih
razlogov v glavnem spregledana. Z namenom podrobneje raziskati preteklost krajev naše občine, jo
predstaviti širši javnosti in jo vključiti v turistično ponudbo ter prepoznavnost Kidričevega in okolice, je bilo
10. 4. 2013 ustanovljeno Zgodovinsko društvo Kidričevo.
Ena izmed prvih aktivnosti društva je bila postavitev priložnostne
razstave Portreti ruskih vojakov, posvečena spominu na rusko
ujetniško in kasneje rusko begunsko taborišče v Strnišču, ki

je bila na ogled med Mednarodnim turnirjem v košarki na
vozičkih, posvečenem spominu na žrtve prve svetovne vojne.
Razstava je nato ostala odprta do prvih dni septembra 2013.
Med pomembnejšimi deli Zgodovinskega društva Kidričevo je
bil tudi izkop fragmentov doslej strokovnim ustanovam popolnoma neznanega spomenika iz prve svetovne vojne, ki so se nahajali v bližini dvorca Sternthal. Društvo si trenutno prizadeva
za rekonstrukcijo spomenika, ki bo po obnovi dvorca postavljen
na prvotno lokacijo. Poleg tega je društvo strokovno sodelovalo
z Občino Kidričevo pri oblikovanju turistično-zgodovinske pohodne poti, ki bo v času, ko obeležujemo 100-letnico začetka
prve svetovne vojne, obudila spomin na ujetniško taborišče in
vse avstro-ogrske rezervne vojaške bolnišnice, ki so se nahajale
na območju današnjega naselja Kidričevo. Pot bo predvidoma
odprta že ob koncu aprila, v naslednjih letih pa se bo nadgrajevala z dodatnimi vsebinami. V Zgodovinskem društvu Kidričevo
nameravamo v tekočem letu zaključiti tudi z izdelavo tridimenzionalne računalniške predstavitve taborišča Sternthal, ki bo nato
predstavljena v obliki filma. Nadaljevali bomo tudi z organizacijo
različnih ekskurzij, katerih se lahko udeleži vsa zainteresirana
javnost, ter z vzpostavljanjem zgodovinske knjižnice in arhiva, ki
ju že koristno uporabljajo učenci osnovne šole. V začetku junija pa vabimo na mednarodni sejem ljubiteljev starin, ki se bo
odvijal v Športni dvorani Kidričevo. Ob tej priložnosti bo možna
izmenjava, nakup ali le ocena predmetov, ki imajo zbirateljsko
ali zgodovinsko vrednost, s strani izvedencev. O vseh nadaljnjih
aktivnostih sproti obveščamo tudi na naši facebook strani, kjer
so navedeni podrobnejši podatki o nalogah in namenu društva.
Na omenjeni strani pa je možno podajati tudi predloge ali
zastavljati vprašanja, na katera bomo odgovarjali po najboljših
močeh.
mag. Radovan Pulko,
predsednik Zgodovinskega društva Kidričevo

Med izkopom fragmentov spomenika pri dvorcu Sternthal.

Obisk članov Zgodovinskega društva Kidričevo v kadetnici.

Sprejem za starše in novorojence
Župan občine Kidričevo je
6. marca 2014 povabil na
sprejem starše z otroki, ki
so bili rojeni v letu 2013.
Otroci so se skupaj s starši
zbrali v prostorih vrtca,
kjer jih je najprej pozdravil
gospod župan, nato pa še
ravnateljici Osnovne šole
Borisa Kidriča Kidričevo
in Osnovne šole Cirkovce.
Pomočnica
ravnateljice
gospa Irena Travnikar je
nato staršem predstavila
programe, ki jih vrtec izvaja, ter jih popeljala po
samem vrtcu. Po ogledu
smo se prestavili v jedilnico
osnovne šole, kjer so se
starši posladkali s torto,
Ravno polje, april 2014

na kateri so bila imena vseh otrok,
rojenih v letu 2013, v spomin pa
so dobili knjigo z naslovom Mala
knjiga za velike starše, ki naj bi jim
pomagala pri reševanju problemov

pri vzgoji otrok. V letu 2013
se je v občini Kidričevo rodilo
60 otrok, kar je glede na leto
2012 osem otrok manj.
Zdenka Frank
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Mladi – to smo mi
Velikokrat se v naši občini srečujemo s problemom mladih. Bodisi zaradi neaktivnosti in pasivnosti, morda tudi
zaradi različnih zasvojenosti in vsesplošnega nezadovoljstva. V okviru projekta “Mladi v skupnosti brez ovir”
smo se na udeležbo drugega modula v četrtek, 20. marca, odpravili v Ajdovščino.
Da osvežimo spomin, prvi modul je potekal meseca novembra
v Crikvenici, kjer smo se podrobneje seznanili s proračunom ter
z njegovo pripravo. Pred odhodom v Ajdovščino smo pripravili
anketo, s katero smo želeli mlade povprašati o težavah, ki jih
pestijo. Bili smo precej razočarani, saj je bila udeležba zelo slaba,
smo pa vseeno uspeli izluščiti problem, ki smo ga razvili v idejo
za drugi modul. Modul v Ajdovščini je bil namenjen razčlenitvi
problema ter pripravi kampanje, s katero bi ljudem podrobneje
predstavili problem in ga poskušali rešiti. Spoznali smo, kako pripraviti kampanjo iz ideje, kako jo predstaviti javnosti ter kaj so
njeni sestavni elementi. Odkrili smo, da naša občina potrebuje
organizacijo mladih; Mladinski svet, ki bi nekako uspel združiti
mlade, jim na enem mestu ponudil informacije, kot so npr., katere aktivnosti potekajo v naši občini, ter bi organiziral razne kulturne in športne dogodke. Naš glavni cilj je tako postal združitev
mladih iz vseh krajev v naši občini v eno skupnost. Tekom projekta smo ugotovili, da je problematika združevanja veliko globlja in obširnejša, kot smo jo predstavljali na začetku. Zato smo
našo kampanjo poimenovali s sloganom “Mladi – to smo mi”, saj

bi resnično radi, da uspemo združiti nezdružljivo. Zastavili smo
si več korakov, s katerimi bi se radi čim bolj približali zastavljenemu cilju. Tako bomo organizirali sestanek z županom občine
Kidričevo, kjer mu bomo predstavili naš problem in idejo ter se
poskušali dogovoriti za prostore, v katerih bi lahko začeli z realizacijo projekta. Organizirali bomo tri tribune, v Kidričevem,
Lovrencu ter Cirkovcah, kjer bomo mladim predstavili naš projekt in jih nagovorili k sodelovanju. Zavedamo se, da so tako
cilj kot tudi koraki do njega izredno zahteven projekt. Upamo,
da bomo uspeli ustanoviti mladinski svet naše občine, vsaj eno
mladinsko organizacijo in nagovoriti mlade z organizacijo koncerta ali športnega dogodka.
Čas je za spremembe, “Mladi – to smo mi”, sedaj moramo stopiti izven svojih okvirjev in pozabiti na globeli, ki so prisotne med
našimi kraji v občini in se zdijo nepremostljive. Zgraditi moramo
mostove, ki bodo povezovali interese, ideje in sanje mladih v
občini, da bomo našli svoje mesto in bomo mladim, ki nas bodo
nasledili, pustili lepšo prihodnost, ki jim bo pomagala na poti
odraščanja.
Sašo Kornet

Požar na piščančji farmi v Njivercah
V četrtek, 13. 3. 2014, je okrog 6. ure zjutraj zagorelo v praznem piščančjem hlevu Valentanovih v Njivercah.
Zagorelo je pri ogrevanju prostora, v katerega so še istega dne želeli namestiti 28.000 piščancev.
Sreča v nesreči je bila, da v trenutku
požara v prostoru še ni bilo živali ali ljudi ter da je škoda, ki je sicer ogromna,
zgolj materialna. Pri gašenju požara, ki
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se je zelo hitro in nekontrolirano razširil
po celotnem ostrešju farme, kjer so bila
tla postlana s suho slamo, je pomagalo
okrog 40 gasilcev. Prav tako je ogenj

zajel in popolnoma uničil sončno elektrarno (fotovoltaiko), nameščeno na
strehi hleva. Lastniki pogorelega objekta
se iskreno zahvaljujejo za nesebično
pomoč in požrtvovalnost gasilcem PGD
Talum Kidričevo, ki so na prizorišče prišli
prvi, gasilcem PGD Lovrenc na Dravskem
polju ter vsem ostalim, ki so pomagali pri
gašenju. Posebna zahvala gre tudi Srečku
Svenšku in Marjanu Žumru za pomoč s
strojno mehanizacijo ob sanaciji nastale
škode ter vsem sorodnikom, sosedom in
prijateljem, ki so družini pomagali v težkih
trenutkih po požaru. V trenutkih, ko se
znajdemo v težavah, se pokaže prava
solidarnost soljudi, zato je težko našteti
vse, ki so bili pripravljeni pomagati z dejanji ali s tolažilno oziroma z vzpodbudno besedo. Družina Valentan se na tem
mestu zahvaljuje tudi občini Kidričevo in
trgovini Jager iz Kidričevega ter vsem, ki
so se našli v besedah solidarna pomoč ob
požaru v Njivercah.
Družina, ki ji je ogenj v nekaj minutah
uničil dokončano poslopje piščančje
farme, je po prestanem prvem šoku
odločena, da bo objekt ustrezno sanirala in v najkrajšem možnem času v njem
namestila piščance.
MT

Člani PGD aktivni tudi med zimo
Gasilci PGD MIHOVCE–DRAGONJA VAS
tudi v zimskih mesecih nismo počivali.
Skozi vso zimo smo se ukvarjali z raznimi aktivnostmi, tako z vajami kot tudi
z izobraževanjem. Članice A-desetine
vso zimo pridno trenirajo, kajti pripravljajo se na državno tekmovanje, ki bo
24. 5. v Ormožu, in že nestrpno čakajo
na toplo vreme, da bodo lahko začele
vaditi na prostem. V mesecu decembru smo medse povabili g. Pavlo Veler,
predsednico Rdečega križa Cirkovce, s
katero smo gasilci na kratko ponovili
osnove prve pomoči. Gospe Pavli se
najlepše zahvaljujemo. V decembru
smo pred prazniki postavili tudi veliko
smreko zraven gasilskega doma in jo
seveda tudi okrasili. V januarju smo
imeli 89. redni občni zbor. Po uradnem
delu je za dobro voljo, ki je trajala dolgo v noč, poskrbel ansambel Razpon.
Da pa je bilo zares pestro, pa pokaže

statistika intervencij: trije meseci
novega leta – tri intervencije.
V januarju smo sodelovali na požaru
v kletnih prostorih stanovanjskega
objekta v Cirkovcah, v februarju smo
vsi gasilci imeli polne roke dela z
žledolomom, v mesecu marcu pa smo
intervenirali na požaru piščančje farme
v Njivercah.
V upanju, da bo v prihodnjih mesecih
manj dela na operativnem področju,
vas pozdravljam z gasilskim pozdravom
NA POMOČ.
Uroš Klajnšek

Druženje s pridihom simbolike!
“ Naj dan poseben bo za vas,
mladenke brhke in ženice,
prešerno voščim vam na glas,
poklonim travniške cvetlice.
Lepota vaša je in čar
cvetočih barvnih lepotic,
toplina srčka naj bo dar
in dnevi vaši brez bodic!”

Besede, ki so nagovorile članice PGD
Jablane, da se udeležimo tradicionalnega druženja ob dnevu žena v
prostorih našega društva. Gesta, ki
nas članice iz leta v leto opomni, da
je tudi naše delo opaženo, cenjeno in
spoštovano. Člani društva so dokazali, da znajo in zmorejo tudi s kuhalnico. Z veliko dobre volje in truda so
poskrbeli za odlično hrano, vzdušje
in druženje do jutranjih ur. Vsaka
članica je v dar prejela rdeč nagelj.
Lahko bi dejala - dobro premišljen
Ravno polje, april 2014

poklon, saj rdeč nagelj v svojem najširšem
pomenu simbolizira prijateljstvo in izraz
ljubezni, ljubezni, ki nas združuje, to je
ljubezni do gasilstva, nesebične pomoči
in “podarjenih uric”, ki jih članstvo v
naših vrstah zahteva od vseh nas.
Hvala vam!
Janja Metličar

OBVESTILO
lastnikom gozdov in
zemljišč ob občinskih
cestah in javnih
poteh v občini
Žledolom, ki smo mu bili priča konec januarja in v
začetku februarja, je povzročil veliko škode v gozdovih in na posameznih drevesih tudi na območju
naše občine. Na podlagi ogleda cest ugotavljamo,
da na več odsekih ležijo polomljene veje in podrta
drevesa, ki segajo v prosti profil občinskih cest in
s tem ovirajo normalen pretok vozil. Posledično
zaradi padlih dreves prihaja tudi do nepotrebnih zapletov pri izvajanju zimske službe. Odlok o
občinskih cestah v občini prepoveduje ogrožanje
občinske ceste in prometa na njej, in sicer je
prepovedano začasno ali trajno zasesti občinsko
cesto ali njen del, izvajati ali opustiti kakršna koli
dela na cesti in zemljišču ali objektih ob cesti,
ki bi utegnila poškodovati cesto ali objekte na
njej, ter ovirati ali ogrožati promet na cesti. Vse
stroške zavarovanja in odstranitve ovire na cesti
in drugih posledic prepovedanih dejanj nosi tisti,
ki jih je povzročil. Odlok prav tako prepoveduje
ob občinskih cestah postavljati ograje, zasaditi
živo mejo, drevje, trto ali druge visoke nasade
ali poljščine, nameščati ali odlagati ob cesti les,
opeko in drugi material, če se s tem poslabša ali
onemogoči preglednost ceste ali drugače ovira ali
ogroža promet, se poškoduje cesta ali poslabša
njena urejenost. Zato pozivamo lastnike gozdov
in grmičevja ob občinskih cestah, da odstranijo
vse polomljene veje, podrta drevesa, ki visijo na
cesto in predstavljajo nevarnost za ljudi in promet na njej. Prav tako se naj obrežejo krošnje
dreves in grmičevja, ki segajo v varovalni pas in
ki na kakršen koli način ovirajo normalen pretok
prometa po občinskih cestah in izvajanje zimske
službe. Posek polomljenih in prevrnjenih dreves
je izredno nevarno opravilo, zato priporočamo,
da se lastniki nepremičnin za samostojno izvedbo sečnje odločijo le, če so za to usposobljeni,
oziroma najamejo usposobljene gozdne delavce.
Prav tako občane opozarjamo, naj se v naslednjih
dneh izogibajo območij s podrtim in polomljenim
drevjem zaradi nevarnosti padanja drevja in vej.
V prihodnje naj se izogibajo tudi deloviščem s
sečnjo in spravilom poškodovanega drevja. Pozivamo vas, da odstranitev polomljenih vej ter
posek drevja in grmičevja ob občinskih cestah
izvršite takoj, ko bodo vremenske razmere to
dopuščale, oziroma najkasneje do konca aprila
2014. Pred morebitno sečnjo dreves je potrebno
obvestiti pristojnega revirnega gozdarja Zavoda
za gozdove RS. Medobčinska inšpekcija Skupne
občinske uprave občin v Spodnjem Podravju bo
po izteku roka opravljala inšpekcijske nadzore
občinskih cest. V primeru ugotovitve kršitev bo
ukrepala v skladu z Odlokom o občinskih cestah.
Medobčinska inšpekcija
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Povzetek dela Tamburaškega orkestra Cirkovce v letu 2013
Foto: Nikolina Soršak

Povzetek dela Tamburaškega orkestra Cirkovce v letu 2013
Tamburaški orkester Cirkovce je v preteklem letu imel kar nekaj zanimivih nastopov. Da si na hitro osvežimo spomin.
V začetku leta smo se z veseljem odzvali
povabilu in zaigrali na dobrodelnem koncertu v cerkvi sv. Marije Vnebovzete v
Cirkovcah. Februarja smo na 33. srečanju
tamburašev in mandolinistov Slovenije
v Majšperku prejeli zlato priznanje za
odigrane skladbe. Marec je bil za nas
zelo uspešen mesec, saj smo sodelovali
na velikem koncertu Za dušo in srce.
Skupaj z Džojem Maraćićem – Makijem,
legendo jugoslovanske scene, smo se
predstavili širši populaciji v Gorišnici.
Aprila smo igrali ob postavljanju majskega drevesa v Kidričevem. V mesecu maju
smo sodelovali v televizijski oddaji Polje,
kdo bo tebe ljubil in odigrali nekaj skladb.
Prav tako smo 12. maja imeli samostojni
koncert v Starošincah. Z nami so zapeli
pevci moškega pevskega zbora Talum
Kidričevo pod vodstvom Oliverja Bučka.
Ob dnevu državnosti smo igrali na splavu
med vožnjo po reki Dravi v Mariboru.
Imeli smo veliko poslušalcev in vzdušje
je bilo enkratno. Nastop je organiziralo
Turistično društvo Maribor v okviru Festivala Lent. Sodelovali smo tudi na priredit-

vi za občinski praznik v restavraciji Pan
v Kidričevem. V mesecu novembru smo
glasbeno popestrili svečano podelitev
zlate vrtnice na gradu v Račah.
Decembra smo imeli 2 koncerta v
Kidričevem. V začetku meseca smo bili
gostje na koncertu moškega pevskega
zbora Talum Kidričevo v restavraciji Pan
v Kidričevem. Ob tej priložnosti bi se
radi zahvalili dirigentu Dragu Kleinu, ki je
napisal odlične priredbe za sodelovanje
s pevci in nas pripravil na sam koncert.
Zadnji koncert v lanskem letu smo imeli v cerkvi sv. Družine v Kidričevem,
kjer smo skupaj z ženskim pevskim zbo-

rom iz Leskovca pričarali praznične dni.
Omeniti moramo, da smo kupili tudi novo
ozvočenje, s katerim smo izjemno zadovoljni. Posebna zahvala pa gre našemu
tamburašu Srečku Frangežu, ki ni pozabil na orkester in nas je ob koncu leta v
prazničnem vzdušju obdaroval. Pridobili smo tudi nekaj novih članov orkestra.
Vsi, ki imate željo igrati v tamburaškem
orkestru, nam pišite. Kontakti so na
spletni strani: http://www.tamburasi.
eu/. Vsem poslušalcem Tamburaškega
orkestra Cirkovce želimo uspešno in zabavno leto 2014 z obilo dobre glasbe,
zdravja, osebne sreče in zadovoljstva.
Doroteja Terbovšek

Foto: Andrej Soršak

Ogled Zbirke podeželja v Starošincah

Učenci 3. razreda pred muzejem
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Prvošolci in tretješolci so pri predmetu spoznavanje
okolja spoznavali življenje nekoč. Obiskali so Zbirko
podeželja v Starošincah. Gospa ravnateljica Ivanka
Korez nam je predstavila predmete, ki so jih uporabljali naši dedki in babice ali celo njihovi predniki.
Podrobno smo si v zbirki ogledali opremo črne kuhinje, lončeno posodo in nekaj kosov pohištva. Med njimi tudi zibelko, nad katero smo bili zelo presenečeni,
saj je bila popolnoma drugačna od današnje. Včasih
se je večina prebivalstva preživljala s kmetijstvom.
O tem nam v muzeju pričajo razstavljeni plug, kose,
brane, ročna mlatilnica, stroj za sortiranje krompirja
… Izvedeli smo, čemu so predmeti, orodja in oprema
služili in kakšni so njihovi današnji »sorodniki«. Ugotovili smo tudi, da je veliko predmetov izginilo iz uporabe zaradi drugačnega načina življenja. Pri odhodu
domov nas je razveselil gasilski avtomobil z gasilcem,
ki nas je odpeljal do šole, za kar smo PGD Starošince
zelo hvaležni.
Metka Kaiser, OŠ Cirkovce

Recitacijski večer ob dnevu žena
Dan žena je mednarodni praznik žensk, ki ga v približno 100 državah praznujejo vsako leto 8. marca. Na ta
dan praznujemo politično, ekonomsko in socialno enakopravnost ter dosežke žensk.
Velikokrat pozabimo na pomen tega
praznika in ga ujetega v komercialni duh
potrošništva praznujemo brez globljega
razmisleka, čemu in na kakšen način je
nastal. Marsikje enakopravnost med
moškim in žensko še zmeraj ni samoumevna in prav je, da se vsaj enkrat na leto
simbolno spomnimo in opozorimo na
določene pereče probleme, s katerimi se ženske, ene bolj, druge manj, še
zmeraj srečujemo. Lepo je, če se na ta
dan bližnjih predstavnic ženskega spola
spomnimo s kakšno rožico ali lepo gesto.
Člani DPD Svoboda so se ob letošnjem
prazniku žensk odpravili v dom upokojencev v Kidričevem ter varovankam in
varovancem pričarali prijeten recitacijski
večer. »Tokrat se pri vas predstavljamo
prvič. Današnji dan smo si izbrali zaradi
tega, ker je bil praznik ob dnevu žena v
vašem času bolj cenjen kot danes. Z našo
prisotnostjo vam želimo pokazati, da
cenimo vašo mladost in delo, ki ste ga do
sedaj opravili,« je v pozdravnem nagoIdeja o mednarodnem dnevu
žena je nastala v začetku 20.
stoletja na pobudo nemške
socialistke in borke za ženske
pravice Clare Zetkin, ki se je za
enakopravnost žensk borila že
od leta 1889. Pobudo za dan,

voru povedala predsednica DPD Svoboda Majda Vodušek
Klemenčič.
Člani
društva, ki obsega
šest sekcij, so se na
ta dan predstavili s
tremi, in sicer z recitacijsko sekcijo, ki
je prisotne popeljala
v čaroben svet rim in
literature, z likovno
sekcijo, ki je predstavila razstavo Cvetje, in s kreativnimi
delavnicami za odrasle, kjer so izdelali
majhne pozornosti, s katerimi so obdarili
predstavnice ženskega spola. Petkovo
popoldne, ki se je ob prijetnem vzdušju
prevesilo v večer, bo varovankam in varovancem doma Park kot tudi članom
DPD Svoboda ostalo v prijetnem spominu na srečanje generacij, ki vsaka na
svoj način doživlja pomen tega praznika.
MT

posvečen ženskam, je dala
leta 1910 na 2. mednarodni
konferenci socialističnih žensk
v Koebenhavnu. Prvič so ga
praznovali leta 1911 v Avstriji,
Nemčiji, Švici in na Danskem.
Takrat je za praznik vseh žensk

Foto: Sašo Kornet

Foto: Sašo Kornet

veljal še 19. marec, datum, ki
ga poznamo danes, pa je stopil v veljavo leta 1917. Praznik
je nastal tudi v spomin na več
kot 140 žensk, ki so leta 1911
umrle v požaru v newyorški
tekstilni tovarni.

Tudi v Sloveniji so že od leta
1897 potekali boji za enakopravnost žensk in leta 1945
so ženske z uzakonjenjem
splošne volilne pravice dosegle pomembno zmago.

O h, t e a t e r
Ko beseda da besedo in ko se v teh besedah najdejo gledalci, takrat gre najverjetneje za teatralični stand up, v katerem so
prikazane zgodbe iz vsakdanjega življenja
na zabaven način. Ob prazniku žena so
si lahko gledalke in gledalci v dvorani

Ravno polje, april 2014

restavracije Pan ogledali predstavo Oh,
teater. V izvedbi igralke Barbare Vidovič
so se gledalcev s humorjem dotaknili
štirje različni ženski liki, ki so predstavili
različne prigode iz družinskega, ljubezenskega in poslovnega sveta. Brezplačen

ogled monokomedije, so ob dnevu
žena omogočili Občina Kidričevo, Talum
d.d. Kidričevo, Boxmark Leather d.o.o.
Kidričevo, Silkem d.o.o Kidričevo in Vital
d.o.o. Kidričevo.
MT
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Cirkovški fašenk 2014
Postal je tradicija, saj ga proslavljamo
že več kot dvajset let. Sedaj lahko rečemo, da so ga “posvojili” cirkovški
šolarji, saj so se letos predstavili s kar
osmimi skupinami. Od začetka meseca
februarja učence zanima, kaj bomo za
pusta. Če je to le mogoče, predlagajo
sami, če pa ne, predlaga učiteljica. To
slednje velja zlasti za najmlajše. Tudi
letos smo namenili izdelovanju veliko
časa. V okviru tehniškega dne so mlajšim učencem pri ustvarjanju pomagali
starejši učenci. Vrtčevski otroci so pod
vodstvom vzgojiteljic postali strašila,
prvošolci lepi žabci in žabice, drugošolci so bili izvirni ježki in tretješolci zanimivi slončki. V četrtem razredu so si izdelali veliko krokodiljo masko, v petem
pa so se spremenili v zgodbo o literarnem Kekcu in drugih junakih iz te knjige, ki jih vsi poznamo. Še kako aktualni
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so bili v 9. razredu, ki so se spremenili
v naše uspešne olimpijce s kolajnami
in brez njih. Vsako leto pa se nekaj
otrok rado obleče v kurentovo opravo
s hudički vred in tako je bilo tudi letos.
Vse skupine so prestavile tudi kratko
predstavitev ob zvokih primerne glasbe. Letos je potekal pustni sprevod
izpred šole do novega krožišča, kjer
so se vse maske predstavile. Bilo je
veliko gledalcev, ki so jih občudovali in
jim čestitali za izvirnost in dovršenost
pustnih kostumov. Vsi so bili tudi nagrajeni za trud. Denarne nagrade so
namenili ogledu baletne predstave,
ki je gostovala na šoli. Na veselje in v
pomoč potrpežljivim organizatorjem
so se domačim ploharjem pridružile
tudi druge etnografske in karnevalske
skupine iz naše občine in od drugod.
Marija Jurtela

VESELE PUSTNE …
Na Ptuju se raja tako,
da vse odhaja v nebo.
Šotor tu, šotor tam,
ljudje rajajo vsak dan.
Cigo tu, cigo tam,
železo že prodajajo.
Krofe bomo jedli,
da se bomo prenajedli.

Foto: Branko Trčko

Kurent skače,
da dobi žabje krače.
Pokač poka:
bum, bam, bum, bam!
VIT KRTALIĆ VREČKO, 6. b
OŠ BORISA KIDRIČA KIDRIČEVO
Mentorica: Sonja Lenarčič

Foto: Branko Trčko

Pustni kulturni gasilci
Člani kulturnega društva in člani PGD Lovrenc na Dravskem polju smo
bili aktivni tudi v času pusta.
V času, ki ga živimo, večkrat potrebujemo
nekoliko sprostitve in druženja. Tako
smo se člani kulturnega društva in PGD
Lovrenc na Dravskem polju odločili, da

si malce popestrimo pustno dogajanje.
Najprej je bila potrebna ideja, v kakšne
kostume bi se našemili. Po kar dolgem
razmišljanju in zbiranju idej smo se skupaj
odločili za aktualno računalniško igrico
angry birds. Dogovorili smo se, da bodo
moški poskrbeli za vozilo, ženske pa za
kostume. V rekordno hitrem času je bilo
vse nared. Tako smo se na pustno soboRavno polje, april 2014

to udeležili povorke v Središču ob Dravi,
kjer smo prejeli tretjo nagrado. V nedeljo
smo bili udeleženci povorke na Ptuju. V
ponedeljek nas je pot zanesla na Videm,
kjer smo zasedli šesto mesto. V torek pa
smo se udeležili povorke v naši občini v
Cirkovcah, kjer smo bili najbolje ocenjena
skupina med maskami na vozilih.
Nagrade niti niso tako pomembne;
pomembno je, da smo se družili, saj je
bilo tako pri pripravah kot na povorkah
prav zabavno. Letos nas je bilo kar nekaj.
Upamo, da se nam bo v prihodnjem letu
priključilo še več naših članov.
Rada bi se iskreno zahvalila vsem našim

Gasilska pred odhodom na Ptuj

Foto: Branko Trčko

sponzorjem, ki so nam omogočili, da smo
se zadeve sploh lahko lotili.
Milena Lutarič, članica Kulturnega
društva Lovrenc na Dravskem polju
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TRADICIONALNA OTROŠKA POVORKA V KIDRIČEVEM

»Imate kaj za pusta hrusta?« je znan stavek
pustnih mask in šem, ki v času okoli pusta
hodijo po hišah in stanovanjih ter v zameno
za nekaj dobrot odganjajo zimo.
Pustne maske in šeme so prava paša za oči,
vsekakor pa prav vsem narišejo nasmeh na
obraz, še posebej, če se za zanimivimi in
izvirnimi maskami skrivajo iskrive otroške
oči. Pestremu pustnemu dogajanju na
Dravskem polju se je pridružila tudi občina
Kidričevo, ki je pod okriljem Zveze kulturnih
društev občine Kidričevo organizirala otroško
maškarado s Spidijem.
V soboto 1. marca 2014 so se otroci v spremstvu staršev in vzgojiteljic oziroma učiteljic
v okviru tradicionalne otroške povorke odpravili proti Parku mladosti,
kjer so se družili s Spidijem, se
sladkali s pustnimi krofi, plesali
v pustni kači, peli pesmice ter
uživali v nastopu kurentov.
MT

Ples v maskah
Na pustni torek smo tudi na OŠ
Kidričevo s podružnico Lovrenc pustovali. Do 11. ure je pouk potekal po
ustaljenem urniku, le da so bile ure
skrajšane. Najprej so nas obiskali
kurenti iz Etnografskega društva
Kurenti Vetrovniki Kidričevo in zaplesali svoj ples, nato pa smo se preselili v telovadnico, kjer smo rajali v
maskah. Našemili smo se v različne
maske, npr. princeske, kavboje,
kurente, vampirje … Bilo je zabavno.
Želimo si, da pustni torek ne bi bil
samo enkrat v letu.
Vesna Smolinger in Diana Čeh, 7. a
Šolsko novinarstvo
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Udeležili smo se dveh povork
Maskiranje, povorka, rajanje, zabava in dobra volja so stvari, ki sodijo v norčavi pustni čas. Pustne šeme
srečamo v tem času na vsakem koraku. Ker v našem vrtcu radi sodelujemo z bližnjim in s širšim okoljem, smo
se odločili, da se kot pustne šeme predstavimo na Otroški pustni povorki v Kidričevem in na Povorki veselih
maškar na Ptuju.
Prva povorka je bila v domačem kraju.
Zbralo se je lepo število maškar. Povorke so se udeležili otroci skupaj s
starši, ki so se tudi potrudili in sebe ter
svoje malčke oblekli v pustna oblačila.
Le redki so si upali na povorko brez
maske. Vzgojiteljice smo si nadele
skupinsko masko, ki je predstavljala vrtnarke, ki že težko čakajo na prvo delo
na vrtovih. Ta dan so se po kidričevskih
ulicah v dolgi koloni sprehajali mnogi pravljični junaki, liki iz
risank, ljudje različnih poklicev, kurenti in ljudje dobre volje.
Kolono so vodili gusarji z glasnim igranjem na bobne, sledila jim
je pisana množica malih in velikih maškar. Po ulicah je donelo,
dogodek pa je pritegnil tudi lepo število opazovalcev. Povorka je
zaključila pot v Parku mladosti, ki smo ga letos odele v pustno
podobo vzgojiteljice iz našega vrtca. Na prizorišču je odmevala
vesela glasba. Po uvodnem pozdravu župana občine Kidričevo g.
Antona Leskovarja pa se je pričela zabava z glasbenim gostom
Spidijem. S Spidijem smo »vozili avione«, skakali kot »pravi«
Slovenci, plesali kot gusarji, prepevali …
Med rajanjem smo se sladkali s krofi in z bonboni, žejo smo
gasili s čajem. Zabavo so dodatno popestrili vedno zaželjeni
kurenti s svojimi gosti – kosmatimi hudički iz Avstrije, ki so nas
malce prestrašili, a le toliko, kot se za tovrstne maškare tudi spodobi. Na ptujski pustni povorki smo se predstavili kot vrtnarji
in vrtnarke. Povorka se je vila od peš mosta skozi staro mestno
jedro pa vse do karnevalske dvorane. Na povorki so sodelovali
vrtci iz vse Slovenije, prišli pa so tudi otroci iz sosednje Hrvaške.
Našteli so 1700 sodelujočih otrok. V karnevalski dvorani so nas
nasitili krofi, okusna polenta, golaž, sadje in drobne sladke dobrote. Zabaval nas je pevec Sebastjan, ki nas je očaral s plesno
koreografijo ob pesmi Večerko. Rajali smo tudi ob nam znanih
pesmih, plesali v dolgih kolonah, prepevali in še in še. Prišli so
Tralala
hopsasa, pustne
smo šeme,
tralala hopsasa,
nič nismo lene!
Tralala hopsasa,
mi se vrtimo,
tralala hopsasa,
in veselimo.

Vzgojiteljice iz PE vrtca Kidričevo so si ta dan
nadele podobo vrtnark.
Kurenti bodo pregnali zimo, za zimo bo
prišla pomlad in z njo delo na vrtu … mi
pa smo že pripravljeni!

seveda tudi kurenti in z nami zaplesali. Bilo nam je tako lepo, da
smo si obljubili, da drugo leto spet pridemo.
				 Vzgojiteljica Petra Majerič

Pustni torek v vrtcu
Pust je praznik, ki ni samo zabava in rajanje,
ampak ima predvsem v našem širšem okolju
sporočilno in tradicionalno vrednost. Ohranja
tradicijo pustnega izročila preganjanja zime
in prinašanja dobre letine. Vrhunec pustnega
dogajanja in pustnih norčij smo v vrtcu doživeli
na pustni torek. Otroci in vzgojiteljice smo se
za ta dan spremenili v klovne, gusarje, princeske in druga pravljična bitja. Maškare smo se
zbrale v telovadnici, se predstavile na plesnomodni reviji in s plesom preganjale zimo. Na
pomoč so nam prišli tudi veliki kurenti, ki smo
se jih zelo razveselili. Upamo, da smo s skupnim rajanjem pregnali zimo, saj si že vsi želimo
toplega sonca in pomladi.
Vzgojiteljica Silva Žitnik
Ravno polje, april 2014
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Nova pridobitev v Cirkovcah: Kulturna hiša tete Malčke
Prvi festival v občini Kidričevo - Festival idej
V Kulturnem društvu Idila smo svoje udejstvovanje na področju kulturnega
ustvarjanja strnili pod imenom Kulturna hiša tete Malčke. V Cirkovcah ob
železniški postaji, v hiši nekdanje vaške učiteljice Amalije Skočir, je Vila
Amalija v prazničnem mesecu decembru odprla svoja vrata.

Literarni večer
s Tonetom
Partljičem

Tone Partljič ter Mara
in Mirko Urih z družino

PopArt na grškem večeru

Učenci OŠ Cirkovce in mentorica
Jerneja Kuraj na literarnem večeru

Po koncertu skupine Unisono so za
zabavo poskrbeli Alfijevi muzikantje
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Vodja Festivala idej Miran Urih je s sodelavci poskrbel za pester in zanimiv program
in omogočil ljubiteljem kulture, da so si
popestrili zadnji mesec v letu na zanimiv,
nekoliko drugačen način. Dogodki so se
odvijali na treh prizoriščih: v Vili Amalija,
na odru dvorane v Cirkovcah in na novem
krožišču v centru Cirkovc. Na Festivalu idej
se je skozi ves mesec zvrstilo veliko dogodkov, povezanih s kulturno dediščino kraja
in vtisi, ki smo jih prinesli v domače kraje s
potovanj po svetu. Festival je letos potekal
prvič, zato je bila izkušnja za obiskovalce,
pa tudi za prireditelje nekaj posebnega.
Festival smo pričeli s kreativnimi delavnicami, kjer so udeleženci pod vodstvom
Saše Urih, diplomantke Beneške akademije lepih umetnosti, ustvarjali božične
okraske. Sledil je otvoritveni večer z
likovno razstavo cirkovških likovnikov. V
soboto, 7. decembra, nas je skupina PopArt popeljala na glasbeno popotovanje
z vrha Olimpa preko Balkana do doma.
Na zanimiv način so nam predstavili tudi
grško mitologijo, bajke z Balkana in anekdote iz domačih krajev.
Večer druge adventne nedelje je popestril pisatelj Tone Partljič. Obiskovalcem je predstavil življenjsko pot Amalije
Skočir, ji jo je predstavil tudi v eni izmed
svojih knjig. Z veseljem je odgovarjal na
vprašanja učencev OŠ Cirkovce. Večer sta
zaključila pianist Marko Urih in kitarist
Matic Kovačič s preigravanjem glasbenih
uspešnic. 13. decembra je Kulturna hiša
tete Malčke pokala po šivih, saj se je odvijal koncert skupine Unisono. Fantje so poleg ubranega petja modernih in ljudskih
skladb pripravili tudi humorne vložke, ki
so še posebej razvedrili njihove številne oboževalke.
S profesorjem Davorinom
Urihom smo se kar dvakrat
podali na potovanje v druge
dežele.
Prvič nas je na potopisnem predavanju popeljal v
Maroko, drugič pa smo se
podali na Daljni vzhod in
spoznali življenje v Vietnamu in Kambodži, se naučili
jesti s palčkami in okušali

njihove gurmanske priboljške. Dogodki
na prostem so s svojo vsebino pritegnili
mimoidoče, ki so si na nedeljsko jutro 8.
decembra z zanimanjem ogledovali likovno razstavo članov Prosvetnega društva
Cirkovce, poimenovano In the middle.
Zvečer, ko so se na božičnem drevesu
sredi novega trga prižgale lučke, pa se je
odvijal koncert skupine Pepi Krulet.
Festival idej smo zaključili na praznični dan,
26. decembra, z razstavo likovnih del, nastalih na 3. Zimskem ex-temporu. Petnajst
likovnikov je ustvarjalo na temo »Moj kraj,
moji ljudje«. Strokovna komisija je podelila nagradi slikarju Leonu Pišku in učenki
OŠ Cirkovce Ani Špec. Prvi festival smo
uspešno zaključili, vendar že načrtujemo
program za leto 2014. V Kulturni hiši tete
Malčke se bodo v prihodnjih mesecih
odvijali naslednji programski sklopi: literarni večeri z gosti in ure za knjigobube,
kreativne delavnice (izdelava art filmov
in artNatura Cirkovce), potopisna predavanja (Avstralija, Cookovi otoki, Mehika)
in glasbeni večeri. V poletnih mesecih pa
se bo na vrtu vile Amalija veliko smejalo
in veselilo ob nastopih stand up komikov,
glasbenem programu in poletni likovni
koloniji. Območje Cirkovc in okoliških vasi
je posebej znano po zavzetem udejstvovanju ljudi na področju ljubiteljske kulture, zato je kulturna hiša poklon vsem, ki
čutijo kulturo kot del sebe. Vse, ki imajo
željo po ustvarjanju in zanimive ideje, prav
prisrčno vabimo, da se nam pridružijo kot
soustvarjalci programa ali pa samo kot
obiskovalci naših prireditev.
Tina Urih
Foto: Saša Urih

Pepi Krulet show

Cirkovce:
Kulturni dan v hiši tete Malčke
V Cirkovcah se je ob Slovenskem kulturnem prazniku
8. februarja veliko dogajalo. Člani Kulturnega društva
Idila smo pripravili Kulturni dan, ki je bil sestavljen
iz dveh delov. Že v petek 7. februarja so Kulturno
hišo tete Malčke obiskali učeni OŠ Cirkovce v sklopu
šolskega kulturnega dne. V knjižnici so iz obširne
knjižnične zbirke izbrskali pesmi, ki so jih nato prebrali
in posneli v glasbenem studiu Idila record, ki je del
kulturnega hrama. Že naslednjega dne, 8. februarja je
sledilo nadaljevanje. Dan namenjen kulturi smo otvorili ob 10. uri dopoldan z recitalom Sonetnega venca v
izvedbi Mirana Uriha, ki je tudi sestavil in povezoval
program vse do poznih nočnih ur. V večernih urah se
nam je pridružil prleški poet Marko Kočar, ki je poleg
prleškega narečja v hišo prinesel tudi veliko smeha. V
shemi odprti mikrofon so bili soustvarjalci programa
tudi naši obiskovalci, ki so se opogumili in odrecitirali
njim ljubo poezijo. Večer smo zaključili z uro prepovedane lirike velikih poetov.
Tina Urih

Proslava ob Prešernovem dnevu na OŠ Kidričevo
V petek, 7. 2. 2014, smo na OŠ Kidričevo izvedli proslavo
v spomin na Franceta Prešerna. Na proslavi so nastopili
naši učenci, ki so se predstavili z gledališko igro, s petjem
in z recitacijami Prešernovih pesmi.
Natopili so:
• mladinski pevski zbor (zapel pesem Vrba),
• Timotej Jaušovec (povezovalec programa),
• Tina Blaževič (odigrala vlogo muze),
• Blaž Šešo (odigral vlogo Prešerna),
• Andreja Pevec Podgornik (odigrala vlogo Urške),
• Kim Sambolec (odigral vlogo Povodna),
• Lea Lobenwein (recitacija prve kitice pesmi Vrba),
• Tjaša Čuš (recitacija pesmi Nezakonska mati),
• Simon Žnider (zapel pesem Pod oknom),
• Sonja Gašpar (recitacija pesmi Lepa Vida),
• učenci petega razreda (zaplesali valček),
• učenci tretjega razreda (recital Urška, avtorja Andreja
Rozmana Roze).
Aljaž Jabločnik, 9. b, šolsko novinarstvo
Ravno polje, april 2014
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Vstopite v gledališče,
ki je poseben svet – in se mu čudite!
Otroke smo peljali v gledališče, da so lahko videli, slišali, čutili in doživljali. V svetu gledališča je namreč toliko
zanimivega, da se temu preprosto ni bilo mogoče odreči.
Kljub temu da je bilo potrebno veliko organizacije, nas to ni oviralo,
da ne bi otrok od starosti treh pa do šestih let peljali v gledališče
– okrog sto trideset se nas je zbralo tisto dopoldne. Veliko otrok
ne samo da še nikoli ni bilo v gledališču, ampak se je tudi prvič
peljalo z avtobusom. V Mestnem gledališču Ptuj smo si ogledali lutkovno predstavo Palčica Hansa Christiana Andersena v koprodukciji
Mestnega gledališča Ptuj, Gledališča Labirint in Društva lutkovnih
ustvarjalcev Ljubljana. Palčica je zgodba o dekličinem velikem srcu,
ki je toliko večje od krutosti ozkosrčnega okolja. To je pravljica o
hrepenenju po osebni svobodi in uresničitvi lastne sreče. Drobna
deklica, ne večja od palca, se znajde na potovanju po svetu, v katerem ji vsako bitje, ki ga sreča, želi vsiliti svoje poglede na življenje.
Vsakdo si želi podjarmiti malo deklico v svoj prav, jo zasužnjiti v svet
svoje edino veljavne resnice. Deklica pa je tako mila in njeno dobro
srce nesebično pomaga ptici lastovici v stiski. In ko v stisko zaide
deklica, ji v tesnobi pomaga ptica, da bi skupaj poleteli v svobodo,
v kraljestvo najlepših rož, kjer tudi deklica sreča svojega malega
cvetličnega kralja. Vrhunec doživetja se je zgodil ob koncu predstave, ko je igralka in animatorka Alja Kapun povabila otroke na
oder, da so lahko postopali po sceni, ki je bila z odrske strani seveda
bolj zanimiva, saj jo je bilo moč potipati, lutke pa animirati. Za to
izkušnjo smo bili zelo hvaležni. Gledališče smo vsi zapustili prepolni
lepih, prijetnih vtisov in z željo, da še pridemo nazaj. Otroke pa je že
vznemirjalo pričakovanje vožnje z avtobusom, ki se je zdela večini
nekaj posebnega, saj tovrstnih prevozov niso vajeni. Prijetno toplo
in sončno dopoldne smo izkoristili še za sprehod po mestnih ulicah,
kajti za to nimamo prav veliko priložnosti. Pozornost otrok je pritegnil ptujski grad, ki se je bohotil nad nami, pa staro mestno jedro s
svojo značilno arhitekturo pa mestni vrvež in številne trgovinice.
Vse to je bilo v družbi sovrstnikov bolj zanimivo, kot če bi bili na Ptuju s starši. Želimo si, da bi lahko tudi v prihodnje obiskali gledališče
vsaj enkrat v šolskem letu, vendar pa za to potrebujemo podporo
staršev, ki se jim ob tej priložnosti zahvaljujemo za razumevanje.
VZGOJITELJICE PE VRTCA KIDRIČEVO
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En pesnik je živel, iz Vrbe je bil.
Je pesmice pisal in fige delil.
Februar je kulturni mesec, Prešernov dan pa osrednji slovenski kulturni in državni praznik, ki ga praznujemo
na osmi februar, obletnico smrti največjega slovenskega pesnika. Kultura pa ni samo umetnost in znanost.
Je tudi skupek vrednot, je spoštovanje vrednot in ravnanje
po vrednotah. Pomemben je naš odnos do kulture, kako jo
doživljamo, sprejemamo in ohranjamo ter kako vzgajamo otroke
h kulturi – tako doma v družini kot v vrtcu. Z besedo kultura se
srečujemo vsakodnevno, saj sta kultura in umetnost sestavni del
življenja. Posredovanje in ohranjanje kulturnih dobrin pa je poslanstvo našega dela skozi vse leto na vseh področjih dejavnosti.
Otroci se seznanjajo s poezijo, prozo, z ilustracijo, v knjižnih
kotičkih se srečujejo z različnimi vrstami knjig ter se učijo pravilnega rokovanja s knjigo. Ob prebiranju le-teh pa se prepustijo
pravljičnemu svetu. Na osrednji proslavi, na kateri smo slišali
tudi slovensko himno, pa so vzgojiteljice pripravile predstavo Povodni mož v obliki senčnega gledališča. Otroke je predstava prevzela in z zanimanjem so sledili sencam nastopajočih. Na koncu
predstave se posladkali s suhimi figami, saj je znano, da so otroci
klicali Franceta Prešerna Doktor fig – otrokom je namreč rad delil razstavili v skupnem prostoru, da so si jih lahko ogledali še starši.
fige, ki so bile takrat precej dragocen sadež. Skupek kulturnih Posredovanje in ohranjanje kulturnih dobrin pa se nadaljuje …
dejavnosti smo zaključili z likovnim poustvarjanjem ter slikaVzgojiteljica Natalija Kutnjak
nice, leporella in portrete, ki so nastali v posameznih oddelkih,

Obisk šolske knjižnice in bibliobusa
Če želimo, da se bo otrok razvil v zavzetega bralca, moramo interes za branje in
pozitiven odnos do knjig začeti spodbujati že v predšolskem obdobju. Najnovejše
mednarodne, pa tudi slovenske raziskave,
poudarjajo pomembnost branja odraslih
otroku v predšolskem obdobju. Projekt,
ki ga izvajamo v šolskem letu 2013/2014,
spodbuja k branju starše in otroke.
V mesecu februarju, ob slovenskem kulturnem prazniku, nam je bila rdeča nit
knjiga. Obiskali smo šolsko knjižnico,
kjer nas je sprejela prijazna knjižničarka
Jasna. Popeljala nas je med knjižnimi
policami z raznovrstno literaturo, pokazala nam je knjige vseh velikosti, nas
seznanila s potekom dela in se z nami
pogovorila o vedenju v knjižnici. Preden smo se odpravili nazaj v vrtec, nam
je knjižničarka prebrala nekaj ugank, na
katere so otroci z veseljem odgovarjali.
Sposodili smo si knjige in obljubili, da se
kmalu vrnemo. 17. februarja 2014 nas je
v vrtcu obiskala Potujoča knjižnica Ivana
Potrča iz Ptuja. Na BIBLIOBUSU sta nas
prijazno sprejela g. Srečko in ga. Tjaša, ki
vodita potujočo knjižnico. Otroci so z zanimanjem poslušali g. Srečka, ki nas je seznanil s potekom dela, s tem, kaj potujoča
knjižnica ponuja in kako se s knjigami
ravna. Ga. Tjaša pa nam je ob slikah povedala pravljico in otroci so z zanimanjem
Ravno polje, april 2014

vsrkavali vsak njen stavek ter spremljali
pravljične junake pri njihovih peripetijah. Pred odhodom sta nas pogostila z
bomboni, mi pa smo jima podarili nekaj
otroških izdelkov.
Pomočnica vzgojiteljice Suzana Žnider

Obiskali smo šolsko
knjižnico.

BIBLIOBUS je pripeljal pred vrtec
Kidričevo.

Prisluhnili smo zgodbi »Zrcalce« in …

zadovoljni zapustili potujočo knjižnico.
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Pustite nam ta svet …
Pod okriljem Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti, območna izpostava Ptuj, je v sredo, 19. 3. 2014,
potekala 55. območna revija otroških pevskih zborov,
katere sta se udeležila tudi dva zbora iz naše občine.
Predstavil se je otroški pevski zbor OŠ Borisa Kidriča
Kidričevo, podružnica Lovrenc na Dravskem polju, s
skladbami Srečali smo mravljo, Lev in Čokolada ter
otroški pevski zbor OŠ Borisa Kidriča Kidričevo s skladbami V deželi opic, Dremala, pa nič ni delala in Dežela
branja. Oba zbora sta pridno vadila in nastopila pod
vodstvom zborovodkinje Liljane Krošl, na klavirju jih je
spremljala Eva Štraus.
Po nastopu je zborovodkinja povedala: »Letos sem
se odločila, da oba otroška pevska zbora OŠ Borisa

Kidriča Kidričevo peljem na 55. območno revijo otroških pevskih zborov
“Pustite nam ta svet” kot samostojna zbora (prejšnja leta sem oba zbora
združila zaradi majhnega števila pevcev v Lovrencu). In prav sem naredila. OPZ podružnice Lovrenc je bil izjemno pohvaljen. ‘’Odličen, lep,
simpatičen nastop z doživeto interpretacijo in lepo oblikovanim zvokom
zbora,’’ je zapisala komisija. V Lovrencu so izjemni pevci, ki so se res zelo
samozavestno izkazali. OPZ OŠ Borisa Kidriča Kidričevo je bil številčnejši
in tudi pohvaljen. Komisija jim je čestitala in zaželela še veliko prepevanja
pesmic, ob katerih bi se bolj sprostili kot danes, bolj razveselili. Pevci so se
zelo trudili, zapeli veliko bolje kot na vajah v šoli, a strah in nesproščenost
sta jim ponagajala pri premalo doživeti in prepričljivi interpretaciji ter visokih tonih. Kljub temu so bili ocenjeni s prav dobro oceno. Jaz osebno
sem zelo zadovoljna z obema nastopoma, bom pa v Kidričevem gradila na
samozavesti, da bodo pevci odpeli vedno brez strahu.«
MT

Urbanov glasbeni uspeh
Urban Erker, učenec klarineta v zasebni glasbeni šoli v samostanu
sv. Petra in Pavla Ptuj in učenec 7. razreda OŠ Cirkovce, je v teh
dneh spet zabeležil viden glasbeni uspeh.

Udeležil se je 13. mednarodnega
tekmovanja Davorin Jenko v Beogradu in v A-kategoriji dosegel
99,33 točk ter s tem prvo nagrado.
V njegovi kategoriji so tekmovali
štirje klarinetisti. Njegov mentor je
Danijel Šegula, mag. art. Korepetira
ga Živa Horvat, prof.
To ni Urbanov prvi glasbeni
dosežek. Klarinet igra že pet let.
Redno se udeležuje številnih tekmovanj in dosega lepe uspehe.
Doseganje le-teh je odraz trdega
in predanega Urbanovega in mentorjevega dela ter podpore staršev.
Njegova želja je vpisati se na konservatorij za glasbo in vztrajati na
glasbenem področju.
Urban, iskrene čestitke in veliko uspehov na tvoji glasbeni poti!
Suzana Menoni – Planinšek
OŠ Cirkovce
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Božični koncert pevcev
in bazar
V sredo, 18. 12. 2013, ob 17. uri se je v
OŠ Borisa Kidriča Kidričevo odvijal božični
koncert pevcev z bazarjem. Nastopili so:
otroški pevski zbor, instrumentalisti in
pevci solisti ter mladinski pevski zbor.
OTROŠKI PEVSKI ZBOR je zapel pet pesmi.
To so: Snežinke, Otroci se sankajo, Ali veš,
koliko zvezdic, Zimabar, Ko si srečen ter
Jingle Bells.
INSTRUMENTALISTI in PEVCI SOLISTI so
zapeli in zaigrali šest pesmi. To so: Auld
Lang Syne, I’m yours, Heidschi, Bumbeidschi, Na božično noč, Sveta noč ter
Snežni valjček.
MLADINSKI PEVSKI ZBOR je zapel pet
pesmi. To so: Come follow me, Božično
drevo, Ave Maria, The Gospel Train ter
Snežna noč.
ZAKLJUČNI PESMI OPZ in MPZ sta bili
Zemlja pleše in Silvestrski poljub. Zborovodkinja je bila Liljana Krošl. Na violino
je zaigral Vid Palčar, na klarinet Primož
Galun, na kitaro Sonja Gašpar, na sintetizator Klemen Primožič. Kot vokalne
solistke so se predstavile Sonja Gašpar,
Sara Božičko in Anja Babič, na harmoniko pa so zaigrali Anja Babič, Neja Kropec,
Žan Hertiš in Simon Žnider.
Vesna Smolinger, 7. a
Šolsko novinarstvo

Zimski športni dan
23. 12. 2013 smo imeli učenci od 6. do 9. razreda
športni dan. Nekateri smo hodili, drsali in se razmigali v fitnesu, drugi pa so smučali na Rogli.
Pohod je bil kar naporen, saj smo veliko prehodili, zato smo imeli rdeča lička. Na fitnesu smo bili
navdušeni nad napravami, na katerih smo se razmigali in spotili. Zelo pa smo uživali na drsališču, kjer
so nekateri pokazali prave akrobacije, izognili pa se
nismo niti padcem, ki so sestavni del vsakega športa.
Dijana Čeh in Vesna Smolinger, 7. a
Šolsko novinarstvo

Smučarski tečaj
Smučarski tečaj smo izvedli v sodelovanju
s smučarsko šolo Branik Pohorje. Vrtec
Kidričevo z njimi sodeluje že nekaj let
in glede na odzive staršev in otrok je
sodelovanje zelo uspešno. Tako smo tudi
letos otroke odpeljali na snežne planjave, da bi se naučili osnovnih veščin
smučanja. Vsak dan smo se po zajtrku z
avtobusom odpeljali do smučišča in se
do kosila varno pripeljali nazaj v vrtec.
Smučarskega tečaja se je udeležilo 19
otrok iz skupin Delfini in Veverice. Otroke
sva spremljali dve spremljevalki, Petra Majerič in Lilijana Rumež. In kako je
potekal naš smučarski dan? Otroci so
prihajali v vrtec do 7.30 ure. Pojedli smo
zajtrk in v smučarski opremi odšli pred
vrtec, kjer nas je čakal avtobus. Prvi dan
smo imeli veliko opreme, saj smo s seboj peljali tudi smuči, pozneje pa smo jih
puščali v hiški ob smučišču. Nekaj otrok
si je smučarsko opremo izposodilo kar ob
smučišču. Po vsakodnevni prijetni vožnji
z avtobusom so nas ob smučišču pričakali
prijazni vaditelji in vaditeljice smučanja.
Dnevi smučanja so se pričenjali s pregledom smučarske opreme. Nato so otroci,
razdeljeni v skupine glede na predhodno
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znanje smučanja, začenjali z vadbo. Prvi
dan je bil za nekatere naporen, saj so
prvič stali na smučeh, v naslednjih dneh
pa so že vsi junaško smučali. Vaditelji so
znali pričarati prijetno vzdušje ob uporabi mnogih rekvizitov, ki so popestrili
dogajanje. Spremljevalki pa sva pomagali
pri vsem drugem, kar sodi zraven, dajali
podporo ter spodbujali otroke ob progi.
Po dobri uri vadbe so imeli odmor ob
čaju in piškotih. V tem času so se nekoliko
odpočili in segreli. Dnevi so hitro minevali
in otroci so bili vsak dan bolj spretni na
smučeh. Ob zaključku smučarskega tečaja
so se pomerili na tekmi, ki je bila organizirana na otroški progi Bolfenk na Pohorju, ker je na progi pri pohorski vzpenjači
zmanjkalo snega. Zmagovalci so bili vsi,
saj so brez izjeme progo presmučali in
dobili težko pričakovane pokale, ki jih
je podeljevala lisička (maskota). Tekmo
so spremljali tudi starši, ki so navdušeni
spodbujali svoje male smučarje. S tekmo
se je naše prijetno druženje na snegu
zaključilo. Uživali smo vsi, predvsem pa
otroci, ki so se ob tem tudi veliko naučili
in pridobili lepo izkušnjo.
Vzgojiteljica Lilijana Rumež

ASTRONOMIJA NA
OŠ CIRKOVCE
Astronomski večer
V torek, 26. 11. 2013, smo imeli učenci
8. in 9. razreda astronomski večer. V
šolo smo prišli ob 16. uri in učitelji so
nas razdelili v tri skupine. Jaz sem bil v
skupini s svojim razredom. Naša prva
postaja je bilo spoznavanje Lune, edinega naravnega satelita Zemlje. Povedali
so nam, da je Luna nastala tako, da je v
mlado Zemljo priletel meteorit v velikosti Marsa. Ko je ta komet zadel Zemljo,
je na drugi strani planeta »odtrgalo« kamenje in to je začelo krožiti okoli Zemlje. Kmalu se je združilo na eni točki in
tako je nastala Luna. Ko jo pogledamo,
vidimo »temna morja«. To ni voda, ampak so posledice zadetkov meteoritov v
Luno. Kako to nastane, nam je Kristjan,
naš mentor, pokazal s preprostim poskusom. Ena ura je hitro minila in nastopil
je čas za malico. Po malici smo šli na
našo drugo postajo, ki jo je vodil gospod
Marjan. Ta nam je povedal, da je vesolje
sestavljeno iz več galaksij, v katerih je
mnogo osončij, v njih pa krožijo planeti, nekateri pa so tudi podobni Zemlji,
torej je na njih možno življenje. Reševali
smo nekaj enostavnih nalog, kasneje
pa smo se odpravili do zadnje postaje.
Tam je bil planetarij, v katerem smo si
ogledali filme in spoznali veliko novega
o prostoru, ki je povsod okoli nas in se
imenuje vesolje. Dan mi je bil zelo všeč.
Užival sem prav v vsakem trenutku in
komaj čakam na naslednjega, saj mi bo
pridobljeno znanje veliko koristilo na
astronomskem tekmovanju.
Žiga Ciglarič,
8. a, OŠ Cirkovce
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Dan novih znanstev
V začetku meseca nam je
pedagoginja Suzana Težak povedala, da nas bodo obiskali
nadarjeni učenci iz Prage, iz
OŠ Ormož in iz OŠ Cirkovce.
Vsi smo se zelo razveselili in
nestrpno pričakovali jutro, ko
bomo zagledali nove obraze
naših vrstnikov iz drugih šol.
Napočil je četrtek, 12. 9. 2013.
Šolo so napolnili novi obrazi.
Z veseljem smo jih sprejeli.
Najprej so nas učitelji razporedili v skupine po sposobnostih
in interesih. Imeli smo pouk
matematike, likovne vzgoje,
kemije in angleščine. Zanimivo
je bilo primerjati različna
znanja drugih. Po dveh urah
skupnega pouka smo se zbrali
v večnamenskem prostoru
šole. Tam smo si ogledali
kratko predstavo, na kateri so
nastopili učenci naše šole. Po
predstavitvi smo imeli kratek
odmor. Dan smo nadaljevali z
igranjem družabnih iger, priredili pa smo tudi šahovski
turnir. Takrat smo imeli veliko

časa spoznati nove vrstnike.
Po končanih dogodkih smo
skupaj pojedli kosilo. Bilo je
poldne, ko smo se vsi odpravili
na Ptujski grad.
Tam so imeli učenci iz Prage
organiziran voden ogled, mi
pa smo se medtem odpravili
v knjižnico. Ko smo končali z
vsemi ogledi, smo se odpeljali proti Ormožu. Tam smo
prisluhnili kratki predstavitvi o
alpinizmu. O alpinizmu nam je
pripovedoval svetovno znani
alpinist Viki Grošelj. Svoja
potovanja in podvige je zelo
zanimivo opisal. Po njegovem
predavanju je sledila večerja.
Po večerji je bil organiziran
nočni pohod, med potjo pa
smo si krajšali čas z zabavnimi
ugankami. V skupinah smo bili
pomešani, zato smo se bolje
spoznali in sklenili nove prijateljske vezi.
Aljaž Jabločnik, 9. b
Šolsko novinarstvo,
OŠ Kidričevo

Proslavili smo dan samostojnosti
in enotnosti
Dan samostojnosti in enotnosti je državni praznik v Sloveniji,
ki ga praznujemo 26. decembra, in je dela prost dan. Ta dan
obeležuje razglasitev izidov plebiscita 26. decembra 1990, na
katerem je od 93,2 % udeleženih volivcev na vprašanje: »Ali
naj Slovenija postane samostojna in neodvisna država?« okoli
95 % odgovorilo pritrdilno, s čimer se je začela osamosvojitev
Slovenije. Ta dan smo na OŠ Kidričevo obeležili 24. 12. 2013
s prireditvijo, na kateri so sodelovali in pomagali tako učenci
kot učitelji.
Ob 8.30 je mladinski pevski zbor zapel himno in s tem se je prireditev začela. Sledile so naslednje točke: recitacije domovinskih pesmi (učenke 7. razreda), igranje klavirja (Alja Soršak,
7. razred), igranje klarineta (Primož Galun, 7. razred), igranje
violine (Vid Palčar). Učenci tretjega razreda matične šole so
se predstavili z mislimi o domovini, učenci podružnične šole
pa z ljudskimi plesi in petjem. Na koncu je spregovorila še
gospa ravnateljica, ki nas je še enkrat spomnila na pomen
praznika ter nam zaželela vesele božične praznike ter vse lepo
v novem letu.
Alja Soršak, 7. a
Šolsko novinarstvo , OŠ Kidričevo

Kulturni dan v gledališču
V torek, 11. 2. 2014, smo imeli učenci od 5. do 9. razreda OŠ
Kidričevo kulturni dan. Odpravili smo se v Mestno gledališče
Ptuj. Odhod izpred šole je bil ob 8.45. Ogledali smo si predstavo z naslovom Pravljično srce. V predstavi sta nastopila
najstnika, moški in ženska, ki sta razpredala o svojih težavah.
Predstava je trajala eno uro. Po predstavi smo se odpravili
v šolo, kjer smo še poustvarjali. Učenci, ki obiskujejo likovni
krožek in likovno snovanje, so ustvarjali v likovni učilnici, ostali pa so poustvarjali v matičnih učilnicah. Pisali smo zgodbe,
pesmi, haikuje ter dramska besedila.
Vesna Smolinger in Diana Čeh, 7. a
Šolsko novinarstvo, OŠ Kidričevo

Na gregorjevo
No, pa smo le dočakali. Verjetno se
sprašujete, koga ali kaj. Ja pomlad
namreč! V Sloveniji velja, da se ptički
ženijo na gregorjevo, saj je bil to včasih
prvi spomladanski dan. Radostno
žvrgolenje ptic, prijetno božanje toplih
sončnih žarkov ter prvi popki na vejah
dreves oznanjajo, da nam pomlad že
resnično trka na vrata. In da se ptice najbolj razvnamejo ravno na gregorjevo,
ni naključje. Čas njihovih svatb je povezan z dolžino dneva, ki prav v tem času
premaguje noč. Od tod običaj, da na ta
dan spustimo luči v vodo, saj naj bi voda
odnesla vse slabo, skrbi in zimo, ter s tem
pozdravimo prihod sonca in pomladi.
Tudi v našem vrtcu smo se odločili, da si
izdelamo »gregorčke« – plavajoče hišice
oziroma ladjice – in da obudimo star slov-
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enski običaj. Delo in priprave v skupinah
so potekale nemoteno ter v pričakovanju,
da spustimo naše »gregorčke« v vodo. To
naj bi storili v učilnici v naravi v Strnišču,
kar pa nam, žal, ni uspelo, ker je bil teren
poplavljen. Vzgojiteljice smo se odločile,
da »gregorčke« kljub temu spustimo v

vodo. Vsaka skupina je to izvedla po svoje.
Zaradi
nepredvidenih
vremenskih
nevšečnosti smo tako obeležili staro
navado ter prihod pomladi kar v vrtcu.
Otrokom je bilo všeč. Vsak je imel svojo
ladjico, gregorčka, ki si ga je izdelal sam
v skupini, nato pa v vodi opazoval, kako
plava in nosi luč ter oznanja pomlad.
Nekoliko drugače, kot smo načrtovali,
je potekalo spuščanje luči v vodo, pa
vendar je tudi to pričaralo nasmehe in
navdušenje na otroške obraze, ki so veselo vzklikali: »Plava, plava, moja plava!«
Opazovali so, kako dolgo plavajo, kdaj se
potopijo, kdaj spremenijo smer, in ugotavljali, zakaj. Pričarali smo prihod pomladi in sonca, ki naj nam dolgo sveti in nas
prijetno greje.
Pomočnica vzgojiteljice Darja Ilešič

Kulturni teden v vrtcu Cirkovce
V tednu od 4. do 7. februarja 2014 smo v
vrtcu že tako pestre vsebine obogatili s kulturnimi vsebinami, posvečenimi našemu pesniku
Francetu Prešernu. Ob tej priložnosti smo v
vrtec povabili knjižničarko ptujske knjižnice,
gospo Liljano Klemenčič. Svoj obisk je pričela
pri naših najmlajših in jim s pomočjo lutke in
knjig iz blaga pričarala pravljične trenutke.
Obisk je nadaljevala po ostalih skupinah in v
vsaki so se pojavili novi pravljični junaki, ki so

popeljali otroke v čarobni svet pravljic. Svoj obisk je zaključila pri najstarejši skupini,
vsem pa obljubila, da se zagotovo še vrne. Lepo je prisluhniti pravljicam, lepo je
obiskati pravljični svet in lepo je spoznati različne pravljične junake. Pa ne le ob
kulturnem prazniku, temveč vsakodnevno, zmeraj in povsod. Pri nas v vrtcu se trudimo, da je tako!
Mateja Lampret, ped. vodja

Skrb za zdrave zobe v vrtcu Cirkovce
Že nekaj let sodeluje naš vrtec v projektu
»Zdrav vrtec« in ena od dejavnosti je skrb
za zdravje zob in ustne votline. Zdravo
zobovje daje obrazu lepoto, navdaja nas
s samozavestjo, ki izžareva in vzbuja zaupanje ter prinaša življenjski uspeh. Razvoj otrokovih zob in njihova odpornost
sta v veliki meri odvisna od zdravstvenega stanja matere med nosečnostjo in
sestave uravnotežene hrane, potrebne za
rast kosti in zob, predvsem od mineralov
in vitaminov otrok v razvoju. Osnovna
šola Cirkovce z enoto vrtca sodeluje z
Zdravstvenim domom Ptuj, ki množično
in sistematično izvaja zobozdravstveni
preventivni program. Otroci se pozitivno
in z navdušenjem odzovejo, ko slišijo, da
pride sestra Helena. Vedo, da bodo slišali
zanimivo zobno pravljico in da bo nadvse
zanimiv dan, kajti sestri Heleni zaupajo.
V jesenskem terminu pritegne pozornost
z velikim zobnim modelom in z velikansko ščetko ter demonstrira in praktično
izvaja pravilno čiščenje zob po skupinah.
Daje individualna in skupinska navodila
glede pravilne ustne higiene in zdrave
prehrane. Nato nas nekajkrat v šolskem
Ravno polje, april 2014

letu obišče in spremlja napredek v tehniki ščetkanja zob, spodbuja z zanimivimi
pečati k rednemu umivanju tudi doma.
Sestra Helena vedno poudari dejstvo, da
so pri negi zob najpomembnejši starši, ki
otroku pomagajo in mu privzgojijo trajne
navade. Naloga vzgojiteljic in pomočnic
pa je, da predstavimo otrokom osnovna
znanja o pomenu zob, njihovem zdravju,
izraščanju in obolevanju, o pomenu
dobrega žvečenja zdrave hrane, manj

pogostem in manj škodljivem uživanju
sladkarij. Po navodilih medicinske sestre
pomagamo otrokom pri osvajanju veščin
in spretnosti, ki jih potrebujejo za pravilno umivanje in ščetkanje zob. S simbolno
igro v vrtcu in s pogovori, ki pri igri nastanejo, pa otroci zmanjšujejo strah pred
zobozdravnikom.
Vzgojiteljica Bernarda Pernat
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V SLAŠČIČARNI
V nedeljo sem šla v Ljubljano. Tam sem
srečala sosedo Milico. Povabila me je v
slaščičarno Zvezdni utrinek.
Ker je imela rojstni dan, sem si lahko izbrala, kar sem želela. Izbrala sem sladoled
piškotek s smetano in vaniljevo ploščico.
Sedeli sva za lepo pogrnjeno mizo. Ko sva
poklepetali, sva plačali in odšli. Všeč mi
je bilo, ko sva klepetali. Želim si, da bi jo
lahko povabila na svoj rojstni dan.
Dorotea Korpič, 3. a
OŠ Borisa Kidriča Kidričevo

MUCA SOBARICA
Nekoč je v majhni vasi živelo štirinajst
otrok: Gabrijel, Ela, Sihana, Lana, Slavko,
Kaja, Lara, Alina, Nace, Dorotea, Bor, Stella, Anamarija in Alex. Vsak otrok je živel
v svoji hiši in vsak je imel svojo sobo in
vsaka soba je bila razmetana. Nered je
opazila muca Sobarica. Ko so otroci spali,
je vsakemu vzela po eno igračo.
V nedeljo, ko so se otroci zbudili, so se
hiteli igrat s svojimi najljubšimi igračami.
Nacetu je manjkal mikroskop, Eli njena
najlepša verižica, Alexu nogometna žoga
… Vsi so se zbrali v parku. Dogovorili so
se, da bodo našli muco Sobarico. Ko so
šli na pot, so pogledali pod vsako podrto
drevo in korenino. Zagledali so majhno
hiško. Ko so videli, da je to hiša muce
Sobarice, so bili presenečeni, saj je bilo
pred hišo polno malih muck. Otroci so
zaklicali: Muca Sobarica! Muca je prišla
pred vrata in otroke povabila v hišo.
Povedala jim je zgodbo o tem, kako je
dobila male mucke. Sprehajala sem se
po gozdu in našla štirinajst malih muck.
Vzela sem jih k sebi. Lana je zaklicala, nas
je tudi štirinajst. Muca Sobarica je rekla,
da podari vsakemu muco, če ji obljubi,
da bo potlej lepo skrbel za svoje igrače in
seveda tudi za muco in da ne bodo njihove sobe več razmetane. Otroci so muci
Sobarici vse obljubili. Vzeli so vsak svojo
igračo in malo muco ter srečni in zadovoljni odšli domov.
Alex Kaučevič, 3. a
OŠ Borisa Kidriča, Kidričevo

POLŽ IN TIGER
Nekega dne se polž sprehaja po gozdni
jasi. Odmislil je vse. Ulegel se je pod
prelepo drevo, krošnja mu je zakrivala
obraz. Pred njim se pojavi tiger. Polž se
ustraši in zbeži, seveda mu tiger sledi.
Polž se ustavi in otožno vpraša tigra:
„Zakaj mi slediš? Prosim, pusti me še
živeti!” Tiger mu odgovori: „Sem brez
prijateljev in si resnično želim enega, ki
mu bom lahko zaupal.” Polž ga milo pogleda in mu reče: “Veš, tudi jaz sem brez
prijateljev, tako da … Najboljša prijatelja?” „Seveda!” vzklikne tiger. Odpravita
se do tigrove hiše. „Vau,” reče polž, „to
pa je nekaj!” „Ah, temu ti praviš vau,
moj skromni domek ima samo posteljo,
gretje in luči.” „No, moral bi videti mojega,” reče polž. Tiger polžu ponudi čaj
ter kekse in lepo klepetata. Polž se odpravi domov. „Vau, tiger ima pa res lepo
hiško, hmmmm … mogoče bi se mu
moral zlagati, da imam jaz hišo iz zlata,”
si je rekel polž. No, in naslednji dan res
polž reče tigru: „Veš, tiger, moja hiša je
iz zlata.” „Ah, tega pa ti ne verjamem,”
reče tiger. „Pa, nič,” odvrne polž. „No,
če je tvoja hiša res iz zlata, pa se jutri
dobiva tukaj na jasi in me boš vodil
do nje,” reče tiger. Polž privoli. Polža
naslednji dan ni na jaso. Tiger ga čaka
vse do večera, a o polžu ni ne duha ne
sluha. Tiger izve pri veverici Janji polžev
naslov. „Tok, tok, tok!” nekdo potrka na
polževa vrata. Polž pogleda skozi luknjico, ki jo je naredil na vratih, in zagleda
tigra. Polž se dela, kot da ga ni doma.
A ker je vrata pustil odklenjena, tiger
vstopi. „Polž, polž, a si doma?” vpraša
tiger. Vse je tiho. „Saj sem vedel, da polž
nima hiše iz zlata, sem vedel,” reče tiger.
Polž prileze izpod mize. „No, pa si me
dobil, res nimam hiše iz zlata; to sem ti
rekel samo zato, da bi imel boljšo hišo
od tebe,” reče polž. „No, ampak zato ti
ni treba lagati, saj poznaš tisti pregovor:
laž ima kratke noge. Mislil sem, da sva
prijatelja, ki si vse povesta po resnici,”
reče tiger. „Saj sva,” odvrne polž, „nikoli
več ti ne bom lagal, obljubim.” „No, naj
bo, spet sva prijatelja, ampak pod enim
pogojem: da se mi nikoli več ne zlažeš,”
reče tiger. „Prisežem,” reče polž. Tiger
in polž se objameta in odideta iz hiše.
Torej: laž ima res kratke noge.
ALJA SORŠAK, 7. a
OŠ BORISA KIDRIČA KIDRIČEVO
Mentorica: Sonja Lenarčič

24

SPOROČILO ODRASLIM
Po navadi imamo otroci vzornike. Ti so
nam lahko v veliko pomoč. So kot veter,
ki pomaga, da barka plove. Mi smo ta
barka. Ta ‘’veter’’ je lahko kdor koli. Pevec, igralec, nogometaš, športnik, pesnik,
umetnik, kdor koli. Še zmeraj pa barka
potrebuje morje, da plove. To morje ste
vi. Vsakdo izmed vas predstavlja kakšno
kapljico, morda celo široko reko, ki se izliva v morje. Naši starši nas rodijo v svet.
Ko smo mlajši, nas učijo jesti, reči: mama,
oče. Učijo nas poimenovati živali, prepoznati barve. Povedati, ali skozi okno vidimo rože, rumeno listje, sneg ali sonce.
Ko malce zrastemo, smo v šoli. Tam se
najprej naučimo poštevanke, nato pa,
kot znanje napreduje, rastemo. Kasneje
spoznamo, da se že celo življenje učimo.
Nečesa, kar je pomembnejše kot
katero koli matematično znanje. Učijo nas,
kako biti vljuden, spoštovati druge in pometati najprej pred svojim pragom. Kako
se obnašati, držati jezik za zobmi, ko je
to potrebno, da ne zabredemo v težave.
Učijo nas, kako držati ‘’krmilo’’ barke. Pa
vendar: če še tako močno držiš krmilo,
zmeraj pridivja nevihta. Starši nas učijo,
kako je treba za uspeh v življenju trdo
delati in močno držati nemirno krmilo.
Pa vendar nam veter, ki napove neurje, odpihne klobuk z glave in nasmeh z
obraza. Takrat moramo biti pripravljeni
na raztrgana jadra, ki jih lahko zakrpamo,
ali na potop. Pa vendar nam vi, odrasli, zmeraj pomagate zakrpati luknje. Ne
govorim le o starših. Učitelji, učiteljice,
tete, strici, stari starši, kateheti, botri.
Pa na žalost premalokrat opazimo, da
so tudi te osebe prisotne v našem vsakdanjem življenju. Vsak dan jim lahko
stisnemo roko. Je pa toliko nasmehov,
ki jih ne moremo podeliti. Ne moremo
vam zaželeti dobrega dneva, stisniti rok,
če ne vemo, kdo ste. Morda se nekateri
le zavedamo, da tudi vi vplivate na naše
življenje, da ste vredni nasmeha. Pa vendar marsikdo izmed nas ne razume, da
je odvisen od vas. Od vaših odločitev in
sprejemanj. Če se odločite napak, verjemite, da se tako ne odločite le za svoje
otroke, vnuke, ampak tudi za njihove
sošolce, prijatelje. Vse učence, dijake,
otroke na svetu. Če boste sprejemali
prave odločitve, ne dvomimo, da bomo
imeli svetlo prihodnost.
ANDREJA PEVEC PODGORNIK, 7. a
OŠ BORISA KIDRIČA KIDRIČEVO
Mentorica: Sonja Lenarčič

SLADKI SONET
Oči v barvi stopljene čokolade,
lasje odtenka dobre karamele.
Nasmeh sladek kot zrela marelica,
imam te bolj kot sladkarije rada.
Nagovoriš me, postanem rdeča
kot najzrelejša češnja, ki izstopa.
Dišiš bolje kot višnjeva potica,
od tebe dobi še sladkorno ptica.

POVODNO DEKLE

VERJAMEM V ŽIVLJENJE

Od nekdaj lep moški je živel,
po celi Evropi je slovel.
Vse ženske so ga hotele,
mlade, stare ali debele.
Bil je pravi lomilec src,
tako odpravil se je v Trst.

Verjamem, da življenje ni vedno lahko.
Verjamem, da življenje je včasih težko.
Verjamem, da te včasih pestijo težave.
Verjamem, da če želiš jih premagati,
moraš biti prave narave.
Verjamem, da so tukaj osebe,
ki te pokrijejo, kadar te zebe.
Verjamem, da pomagajo prebroditi težke
čase,
tudi ko imaš skuštrane lase.
Verjamem, da so tudi trenutki sreče,
zaradi katerih so tvoje solzne oči rdeče.
Verjamem, da so tudi v veselih trenutkih
tukaj ljudje,
ki se s teboj tako smejijo, da kažejo zobe.
Verjamem, da je življenje žalostno in srečno,
vendar živi ga na polno,
ker ni večno.
Zagrabi vsako priložnost,
dokler imaš možnost.
Uporabi svoje znanje,
uresniči svoje sanje
in izpolni skrite želje,
preden ti kdo skoči v zelje.
Naredi si veselo življenje,
saj nočeš, da bilo bi trpljenje.
Če padel si že sedmič,
vstani še enkrat.
Nadeni na obraz nasmeh,
saj ne želiš, da ljudje bi te videli na tleh.

S postavo boljšo od tega soneta
je boljši od vsakega sladoleda,
lepši od vrtnice iz marcipana.

V Trstu malo popešači,
ko se kar naenkrat spači.
Takoj oddrvi mimo in odpravi se v kino.
Tam sreča gospodično fino.
Oblečena je v obleko
in pravkar pije mleko.

Želim te imeti kot otrok bonbon.
Zamenjala te ne bi za smetano,
ne za torto, niti za čokolado.
EVA PERNAT, 8. b
OŠ BORISA KIDRIČA KIDRIČEVO
Mentorica: Sonja Lenarčič

Vanjo se zagleda,
kar naenkrat ga ona pogleda.
Potem se odpravita na pijačo,
kjer mu ona predstavi svojo žival’co, kačo.
Z njo se odpravi na ples,
sam pri sebi si misli: »Yes!«

VERJAMEM

Ko ona z drugim odpleše valček,
se sam počuti kot majhen palček.
Tako povabi jo na karaoke,
po plesu pa se držita za roke.
Skupaj ob obali gledata, kako noč prehaja
v dan. Nakar fant ugotovi, da je zaspan.

Verjamem, da ima vse nek pomen.
Verjamem, da ima vsak nek namen.
Verjamem, da se vse da, če se hoče.
Verjamem, da brez lune sonce joče.
Verjamem, da mami meni zaupa.
Verjamem, da življenje je polno upa.
Verjamem, da lahko živiš svoje sanje.
Vse, kar moraš storiti, je, da verjameš
vanje.
Verjamem, da angeli obstajajo,
da v nesrečah roke podajajo.
Verjamem, da so tukaj, ko je težko.
Verjamem, da so z nami, ko je lepo.
Verjamem, da lahko živiš svoje sanje,
vendar nikoli ne obupaj in se bori zanje.
Pia Knaus, 9. a
Mentorica: Jasna Medved

Pesmice o naravi
GOSPA NARAVA
Ko pridem iz šole,
pogledam v sobo
in vidim lenobo.
Rečem: Pojdi iz sobe takoj!
Ne, ker imam prijatelja!
Pojdi na sonce,
ki ure odšteva!
“Ma ka” mi bo sonce?
Potem pa na morje!
Jure Oman
4. razred, OŠ Cirkovce
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Čez pol ure se že vozita v Ljubljano,
medtem jo fant gleda zaspano.
Nakar ona zavije v reko,
saj je na cesti videla ležati opeko.
Policaji so ugotovili, da so potniki preveč
popili, in na koncu so lahko le vodo iz
avtomobila izlili.
LARA GOLOB, 8. a
OŠ BORISA KIDRIČA KIDRIČEVO
Mentorica: Sonja Lenarčič

ZUNAJ SO PTIČKI
Zunaj ptički letajo.
Ti pa notri gledaš televizor.
Namesto da bi šel ven in bi
poletel z njimi.
Ampak ti si še vedno zaseden s televizorjem...
Martin Šmigoc
4. razred, OŠ Cirkovce

SOVA LOVI MIŠ
Sova v noč leti,
nekaj zagleda
pa se hitro spusti
in miš ulovi.
Rene Sambolec Mlaker
4. razred, OŠ Cirkovce

ZVOK NARAVE
Reke, potočki in gozdovi.
Njive, trate in bregovi.
Če se sprehodiš naokoli,
zvoke iz narave
slišiš kadarkoli.
Tosja Pišek
4. razred, OŠ Cirkovce
DOGAJANJE V NARAVI
Trava se maje,
ko veter zapiha.
Ogenj gori,
če zrak mu pomaga.
Iz oblaka dež lije,
ko se vode napije.
Alge rastejo,
da se želve napasejo.
Denis Marčič
4. razred, OŠ Cirkovce

Pia Knaus, 9. a
Mentorica: Jasna Medved

VERJAMEM V LJUBEZEN
Verjamem, da popolno življenje obstaja.
Verjamem, da vsako dekle nek deček osvaja.
Verjamem, da vsak deček zaljubljen postaja.
Verjamem, da za vsakega ljubezen obstaja.
Verjamem, da zaljubljen si lahko do ušes.
Verjamem, da takrat si poln čudes.
V trebuhu metulji in v glavi zmešnjava
in znova si v raju, ti misel odplava.
Verjamem, da ljubezen ni vsaka večna.
Verjamem, da ljubezen ni vsaka srečna.
Verjamem, da se lahko konča,
tako kot končala se je pesem ta.
Pia Knaus, 9. a
Mentorica: Jasna Medved
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Naši devetdesetletniki
Na področju bivše krajevne
skupnosti Cirkovce (10 vasi),
kjer je običajen delokrog naše
Krajevne organizacije Rdečega
križa, prebiva šestnajst devetdesetletnikov. Letos bodo
štirje praznovali okroglih devetdeset let – Angela Marčič
bo praznovala 30. marca in
Angela Žunkovič 7. aprila, obe
iz Starošinc. Stanislav Beranič
iz Cirkovc bo okroglo obletnico praznoval 11. maja, jesen
svojega življenja pa preživlja
pri sorodnikih na Sestržah.
Štefan Pišek iz Sp. Jablan,
trenutno stanovalec Doma
upokojencev Poljčane, bo devetdeset let dopolnil 31. julija.
Leto starejša Elizabeta Frangež
iz Starošinc bo praznovala 5.
junija, v istem mesecu, in sicer 29. junija, se ji bo pridružil
Alojzij Klajnšek iz Mihovc. Alojzija Pišek iz Pongrc in Štefan
Hergan iz Sp. Gaja pri Pragerskem bosta enaindevetdeset
let prestopila 6. junija. Kot
zadnji slavljenec v letošnjem
letu bo 29. oktobra praznoval
Karol Pernat iz Šikol. Dvaindevetdeset let bosta dopolnili
Angela Sagadin iz Mihovc, in
sicer 2. maja, ter 5. decembra
Kristina Greif iz Stražgonjce.
Dve krajanki sta že dopolnili
štiriindevetdeset let, Angela
Avguštin 18. marca in Neža
Kancler 8. januarja, obe iz
Šikol. Druga najstarejša v
naših vaseh je Marija Robač
iz Šikol, ki bo 12. decembra
dopolnila petindevetdeset let.
Živi v hiši s hčerko in z zetom.
Vsako jutro si že ob petih
skuha pravo kavo, potem pa
še malo poleži in počaka na
zajtrk. Iskrene čestitke pa
naši najstarejši krajanki Mariji Prosenjak iz Stražgonjce,
ki bo 22. avgusta dopolnila
šestindevetdeset let. Ob zadnjem obisku nas je pričakala
v družbi sina, zdrava in dobro
razpoložena. Želimo jim, da bi
bili še dolgo med nami zdravi,
veseli, srečni in bi nam bili za
vzgled za dolgo, zdravo ter zadovoljno življenje.
Pavla Veler,
predsednica KORK Cirkovce

26

KORK CIRKOVCE

NEŽA KANCLER,
ROJENA 8. 1. 1920 – ŠIKOLE

Neža Kancler

Gospo Nežo Kancler smo odbornice Rdečega križa in ljudske
muzikantke Vesele Polanke obiskale na njen god in ji zaigrale
in zapele tudi za 94. rojstni dan, ki ga je imela nekaj dni nazaj.
Rodila se je v Dobrini pri Žetalah. Kot petnajstletna deklica je
prišla v Šikole. Tu je kasneje spoznala moža in imela sta pet
sinov. Mož in sinova so že pokojni. Živi so še trije. S sinom
Frančkom živita na domačiji z lepo urejeno okolico. Korajžna
in vesela mama, babica ter prababica Neža rada kuha, peče,
pleše, poje in vrtnari. Redno hodi k maši in se veseli obiskov
družine dveh sinov, petih vnukov in treh pravnukov. Pri njej je
vedno veliko dobre volje in smeha, posebno pa še za praznike. Dobre želje in čestitke so prihajale ves dan.

MARIJA PICHLER,
ROJENA 14. 3. 1923 – ŠIKOLE
Gospo Marijo Pichler smo obiskali za 91.
praznik na prelep pomladni dan. Pričakala nas
je v družbi mladih sosedov Karmen in Petra,
brez katerih si ne more predstavljati dneva.
Z njima vsak dan spije jutranjo kavico in sta
ji vedno v pomoč. Počuti se dobro, zdravje ji
ne nagaja, vsak dan se malo sprehodi po ulici,
tudi kakšno plevel še vidi na vrtu in jo izpuli,
ima lepega petelina in štiri kokoši. Tako ima
vedno sveža jajca. Je vdova, živi sama, vsak
dan pa jo obišče sin Janko iz Ptuja. Na poti iz
službe se ustavi, pogleda, kako ji gre, ter postori, kar je potrebno. Nekaj dela še naredi njegova sestra Marjetka, ki se k mami velikokrat
iz Zg. Polskave pripelje kar s kolesom. Gospa
Marija ima tudi tri vnuke. Ves čas našega
obiska so prihajali gostje, nečakinja z možem,
druga soseda in prijateljica ji je spekla lepo
mlečno pletenico v obliki številke visokega
rojstnega dne – 91. Bil je lep prazničen dan.
Angela Avguštin z vnukinjo

Angela Avguštin s sinom

Marija Pichler

Marija Pichler s sosedo

ANGELA AVGUŠTIN,
ROJENA 18. 3. 1920 – ŠIKOLE
Poročila se je z domačinom iz Šikol. Vdova je
že 28 let. Živi v svoji hiški, je zdrava in vedno
dobre volje. Na dvorišču si je postavil svoj dom
eden od treh sinov. Večinoma si kuha sama,
skoraj vsako nedeljo pa skuha nedeljsko kosilo
tudi za vso družino. Sinovi so že upokojeni in
radi pridejo tudi čez teden na obisk. Je že kar
velika družina, saj ima gospa Angela pet vnukov
in štiri pravnuke. Babica oziroma prababica je
zelo ponosna na priden mladi rod. Tudi pri njej
so se ves dan vrstile čestitke in želje za dobro
zdravje in počutje. Tudi mi smo ji zaželeli zdravja in srečo v družbi najbližjih.

Foto: Pavla Veler

90 let rojstva Marije Vtič
Člani DU Lovrenc smo obiskali gospo Marijo Vtič z Lovrenške ceste 6, ki
je 31. 12. 2013 praznovala častitljivih 90 let. Rodila se je 31. 12. 1923 na
Ptuju. Sedaj je že več let vdova. Z možem sta imela hčerko in sina, ki živita
zraven njenega doma. Veseli se tudi s tremi vnuki in petimi pravnuki, ki
ji krajšajo prosti čas. Kljub lepi starosti je gospa še vedno vedra, dobre
volje in prijetna sogovornica. Z zdravjem je še kar zadovoljna, le noge je
ne ubogajo več tako kot v mladosti. Ob slovesu smo ji člani DU Lovrenc
zaželeli še naprej dobrega zdravja.
Janez Vidovič Stanovnik
DU Lovrenc obiskalo Marijo Vtič na njen 90. rojstni dan

ZLATA POROKA
ROZALIJE IN ANTONA
STRMŠEK

V soboto, 30. novembra 2013, sta
v župnijski cerkvi
sv. Marije Vnebovzete v Cirkovcah praznovala
50 let skupnega
življenja Rozalija
in Anton Strmšek
iz Šikol.
Sveto mašo je v krogu družine in prijateljev
daroval farni župnik Janko Strašek, civilni obred
pa je opravil župan Anton Leskovar. Zlati ženin
Anton Strmšek se je rodil 4. 1. 1940 v Pleterjah kot tretji otrok družine, ki je štela pet otrok.
Zlata nevesta Rozalija, rojena Peršuh, pa je na
svet prijokala 7. 8. 1944 v Pongrcah kot prvi
otrok štiričlanske družine. S pridnimi rokami
sta si uredila dom na nevestini domačiji, kjer so
se jima rodili trije otroci, sinova Anton in Milan
ter hčerka Romana. Ko so otroci odrasli in si
ustvarili vsak svojo družino, so počasi prihajali
vnuki. Danes ju razveseljuje 5 vnukov. Prav v
tem letu, ko slavita svoj zlati jubilej, pa sta jima
na obraz narisala nasmeh še dva pravnuka.
Milan Strmšek

ZLATA POROKA
MARTINA IN KRISTINE
PANIKVAR
30. 11. 2013
sta 50 let skupnega
življenja praznovala
zakonca Martin
Panikvar, rojen
23. 10. 1936 in
Kristina Panikvar
rojena Jerenko,
26. 12. 1942,
stanujoča v Kungoti
pri Ptuju.
Zakonsko zvezo sta
sklenila
16. 11. 1963 na
Hajdini.

Ravno polje, april 2014

Fitnes studio FIT.SI
Gibanje odpravi bolečine v križu
Na Fakulteti za šport je konec leta
2013 potekal XII. Kongres fitnesa
z naslovom Psihologija fitnesa,
ki ga je organizirala Fitnes zveza
Slovenije. Dr. Matej Tušak, priznani
športni psiholog (sodeloval je tudi s
Petro Majdič, ko je na OI leta 2010
s štirimi zlomljenimi rebri osvojila
bronasto medaljo, z našo olimpijsko dobitnico v Sočiju, Vesno Fabjan, in mnogimi drugimi uspešnimi
športniki) pravi, da se zrelost družbe
kaže s številom športnorekreativno
aktivnih ljudi. Dr. Tušak opozarja,
da so bolečine v križu najpogostejši
vzrok absentizma (v ožjem pomenu
se absentizem nanaša na zdravstveni absentizem, ki pomeni izostanek z dela zaradi bolezni, v širšem
pomenu pa pomeni opravičene in
neopravičene izostanke z dela). Dr.
Tušak pravi, da so bolečine v križu
v največji meri posledica anksioznosti (živčne napetosti), tesnobnosti, blažje depresije. In dodaja,
da je redna športna rekreacija v prvi
vrsti namenjena odpravljanju anksioznosti in tesnobnosti. Že po 30
minutah fitnes vadbe (krožna vadba, lahkoten tek ipd.) se v možganih
začnejo sproščati tako imenovani
hormoni sreče (dopamin, endorfin,
morfin). Z vadbo vzdržljivosti pripomoremo k izboljšanju delovanja
srčno-žilnega sistema, k mišični

vzdržljivosti in h kontroli telesne
mase. Gibanje v povezavi s pravilno
prehrano ima po ocenah strokovnjakov okoli 80-odstotni potencial
za zmanjšanje števila bolnikov z
diabetesom tipa 2. V fitnesu imamo
na razpolago različne naprave za
vadbo vzdržljivosti: kolesa, eliptične
trenažerje, tekalne steze in veslaške
naprave. Ker imajo zelo različne
značilnosti, omogočajo prilagajanje
najrazličnejšim zahtevam. Pretežke
ali slabotne osebe bodo na začetku
izbrale sedeče naprave, osebe z
občutljivimi sklepi naprave brez
udarcev itn. S starostjo in z oslabelostjo postaja vadba za moč vse bolj
pomembna. Po 50. letu starosti se
začne mišična masa zaradi starosti
pospešeno zmanjševati. Edini način
za upočasnitev zmanjšanja (začasno
pa celo za povečanje) mišične mase
je ustrezna vadba za moč. V mladosti je ključna vadba za vzdržljivost,
ki krepi srce, v starosti pa postaja
pomembnejša vadba za moč, ki lahko
podaljša mobilnost in funkcionalne
sposobnosti v pozno starost. Kdo se
ne spomni našega najstarejšega olimpionika Leona Štuklja, ki je z lastnim vzgledom kazal, kaj je mogoče
doseči z ustrezno vadbo (Dr. Vojko
Strojnik,http://www.a-life.eu.com/
advice/strength/strength-workout).

Vabimo vas v sodoben Fitnes studio FIT.SI v športno dvorano Kidričevo, kjer
vam bodo svetovali strokovnjaki s področja fitnesa in za vas izbrali primerno
vadbo. Prvi obisk je brezplačen.
Info: 041 983 897, 031 693 890, 040 666 404,
www.fitnesfit.si, fitnesfit.si@gmail.com
Fitnes studio FIT.SI
Boštjan Zupanič, vaditelj fitnesa

27

Srečanje s kolesarjem Lukom Sagadinom
V 4. razredu smo se decembra veselili obiska odličnega kolesarja. Luka Sagadin je učenec 9. razreda. V razred
smo ga povabili, da bi izvedeli več o njegovem športu, saj velikokrat vidimo v časopisu njegovo ime, ko se
uvršča na tekmovanjih zelo visoko. Konec januarja so na Ptuju izbirali športnika leta 2013.
Za najperspektivnejšega športnika leta
2013 je bil izbran prav Luka Sagadin,
ki trenira in tekmuje za Kolesarski klub
Perutnina Ptuj. Povedal nam je o treningih, kolesarski opremi, tekmovanjih in
načrtih za naprej. Tudi mi mu želimo še
veliko športnih uspehov. Nekateri učenci
so zapisali, kar jim je bilo v pogovoru
najzanimivejše.
Luka Sagadin trenira že 6 let. Ko gre na
tekmovanje, ima počitka dva dni. Na
stopničkah je bil že vsaj 50-krat. Za kolesarjenje potrebuje: tekmovalno kolo,
čelado in rokavice. Ima takšne čevlje, ki
se pritrdijo na pedale. Vozil je tudi na
kronometer. Letos je na dirki v Komendi
padel, ker je deževalo, se mu spodrsnilo
in se je zaletel v zid. Ampak je imel srečo,
da je vozil s čelado na glavi, ker če je ne
bi imel, bi se lahko hujše poškodoval. Pije
energijske pijače in je veliko testenin.
Matija Sternad, 4. r.
Luka Sagadin je kolesar. Letos je zmagal v
kronometru. Tekmovati je začel v četrtem
razredu. Enkrat je v šprintu hudo padel,
ampak si je samo zlomil čelado in se
opraskal. Ima več kot 50 pokalov. Trenira
skoraj vsak dan. Enkrat na teden ima tekmo. Njegova obvezna kolesarska oprema
so čelada, oprijeti dresi in čevlji, ki se zataknejo za pedala.
Sanja Gorjup, 4. r.
Trenira že šest let s svojim kolesom. Ima

čevlje, ki imajo trde podplate. Lahko se
pripnejo za pedale in dobro držijo stik
s kolesom. Že tri leta je državni prvak
v svoji starostni skupini. Dirke so zelo
naporne. Pri hujšem padcu se mu je že
zlomila čelada, a jo je kar srečno odnesel.
Majico ima zračno in takšno, ki vpija znoj.
Piti mora veliko tekočine, da nadomesti
izgubljeno v napornih treningih. Najbolj
naporna dirka je dirka poklicnih kolesarjev po Italiji in tam bi rad nekoč tekmoval.
Martin Kotnik, 4. r.
S treningi je začel že v 4. razredu. Med
vikendi ima tri tekme. Trenira štirikrat
na teden. Zmagovati je začel leta 2010.
Obute ima čevlje, ki se zataknejo za
pedala. Rokavice mu ščitijo roke, da se
pri padcu ne poškoduje. Majica je lahka

in vpije znoj, čelada varuje glavo. Tretje
leto zapored je državni prvak. Jesti mora
testenine, veliko sadja, piti veliko vode.
Na treningu spije 3 l vode. Približno 50krat je stal na stopničkah.
Maša Pernat, 4. r.
Doma je v Starošincah v moji bližini.
Kolesarjenje trenira že šest let. Za mišice
potrebuje tudi druge športe, kot so plavanje, nogomet in košarka. V Terme Ptuj
se 15 km pelje s kolesom. Vsak konec tedna ima dve do tri tekme. Le dva meseca v
letu nima tekem. Zmagal je na državnem
prvenstvu na cestni dirki in na kronometru. Vsak dan v tednu ima trening na
kolesu, razen pozimi trenira v telovadnici,
fitnesu ali pa teka. Tudi jaz bi rad treniral
z njim.
Blaž Žitnik, 4. r.

Četrtfinale državnega tekmovanja v nogometu
V sredo, 12. 2. 2014, smo na Osnovni šoli
Borisa Kidriča Kidričevo izvedli četrtfinale
državnega tekmovanja v nogometu za
starejše dečke. Ob 10.40 smo pripravili
kratek kulturni program, ko je vse prisotne najprej pozdravila ravnateljica ga.
Alenka Kutnjak, nato je Blaž Vidovič prebral sestavek Pie Knaus, kaj pomeni šport
športniku, na koncu pa je sledila še glasbena točka. Tekmovanje se je pričelo ob
11. uri. Našo ekipo so sestavljali:
• Miha Pšajd (9. razred)
• Marko Pernat (9. razred)
• Rok Markež Pišek (9. razred)
• Jure Perger (9. razred)
• Marko Belšak (9. razred)
• Jani Hočevar (9. razred)
• Marsel Kovačec (8. razred)
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Na tekmovanju so poleg naše šole
sodelovale še:
• OŠ Ludvika Pliberška Maribor
• OŠ Žalec
• OŠ Mihe Pintarja Toleda Velenje

Končni rezultati:
• 1. mesto: OŠ Mihe Pintarja Toleda Velenje
• 2. mesto: OŠ Žalec
• 3. mesto: OŠ Ludvika Pliberška Maribor
• 4. mesto: OŠ Borisa Kidriča Kidričevo
Alja Soršak, 7. a
Šolsko novinarstvo, OŠ Kidričevo

Zračno orožje
Državno prvenstvo veteranov
Po državnem prvenstvu za vse kategorije z zračnim orožjem v letu 2011 je bilo v Kidričevem tokrat izvedeno odprto veteransko državno prvenstvo. V organizaciji domačega strelskega društva Kidričevo je bilo tekmovanje izvedeno na 40-steznem
montažnem strelišču v športni dvorani Kidričevo. Nastopilo je 161 tekmovalcev, ki so bili razvrščeni skupaj v deset kategorij v
dveh disciplinah. S serijsko zračno puško je tekmovalo največ strelcev, nekoliko manj strelk, v disciplini zračna pištola pa se je
nekoliko poznala odsotnost večjega števila veteranov starostne kategorije nad 50 let. Le-ti so še aktivni tekmovalci, zato so se
zaradi pravil, ki ne dovoljujejo nastopa na veteranskem in članskem državnem prvenstvu, odpovedali temu nastopu.
Disciplina serijska zračna puška 50+ je bila
udeležena z največ tekmovalci in ekipami. Stara znanca in tekmovalca na veliko
različnih tekmovanjih Bojan Lampreht in
Peter Golob sta tokrat ponovno zbrala
vso koncentracijo in se osredotočila na
vsak izstreljen strel. Ne enemu ne drugemu ni uspel soliden nastop, saj sta
oba delala napake. Na koncu je po boljši
zadnji seriji in z zadetimi 185 krogi slavil
Peter GOLOB (SD Svečina), pred Bojanom
LAMPREHTOM (SD Vrhnika), na tretje
mesto pa se je uvrstil Zlatko DEŽELAK (SD
Celjske čete Mala Breza) z zadetimi 184
krogi. Izmed dvanajstih sodelujočih ekip
je bila najuspešnejša SD Vrhnika, pred SD
Grosuplje in SD Dušan Poženel Rečica.
Tudi kategorija veteranov 60+ s serijsko
zračno puško je bila z udeležbo 32 tekmovalcev dobro zastopana. Zmagal je
Franc BREČKO (SD Trzin) z zadetimi 182
krogi. Na drugo mesto se je uvrstil Jože
JERAM (SD Celje) z zadetimi 180 krogi in
na tretje mesto Franc OŠTIR (SD Dolič)
z zadetimi 174 krogi. Ekipno so zmagali
veterani SD Škofja Loka pred SD Celje in
SD 1956 Trbovlje, ki so pristali na tretjem
mestu. V kategoriji nad 70 let je zmagal
Roman KAJTNA iz SD Okrogar Škvarča
z zadetimi 177 krogi pred Karlom VIDMARJEM iz SD Impol Slovenska Bistrica s
172 krogi in Henrikom PETERNELJEM, SD
Kopačevina, s 166 krogi. V najmlajši kategoriji veterank s serijsko zračno puško
40+ je nastopilo enajst tekmovalk. Z rezultatom 180 krogov je zmagala Irena
ŠINKO iz SD Trzin, na drugo mesto se je
uvrstila Marija HRASTNIK iz SD Celjske
čete Mala Breza z doseženimi 179 krogi in
na tretje mesto Alenka BABIČ iz SD Elektro Maribor z zadetimi 176 krogi. Ekipno
so zmagale strelke iz SD Elektro Maribor.
Izmed devetih veterank starostne kategoriji 60+ je bila najuspešnejša Slava
LUGARIČ iz SD Impol Slovenska Bistrica s
174 krogi, na drugo mesto se je uvrstila
Vesna MELE SD Tovarne sladkorja Ormož
s 173 krogi in na tretje mesto AŠ Štefka
iz DU Novo mesto s 169 krogi. Ekipno so
zmagale tekmovalke SD Škofja Loka. V
slabši udeležbi strelk kategorije 50+ je
zmagala Mojca VUČILOVSKI iz SD Okrogar Škvarča. Štefan BALAŠKO iz SD Štefan
Ravno polje, april 2014

Kovač Turnišče je z rezultatom 181 krogov v disciplini zračna pištola veterani
nad 50 let zmagal in za sabo pustil Uroša
KOVAČA iz SD Dušan Poženel Rečica s 180
doseženimi krogi, na tretjem mestu pa
se je znašel Andrej KNE iz SD Kranj s prav
tako doseženimi 180 krogi. Ekipno so
bili najuspešnejši tekmovalci SD Celjske
čete Mala Breza, sledijo SD Grosuplje in
domačini SD Kidričevo na tretjem mestu. V kategoriji 60+ z zračno pištolo je
šla zmaga Francu BEDRAČU iz SK Ptuj z
doseženimi 183 krogi. Na drugo mesto se
je uvrstil Miloš DJURAN iz SD Kopačevina
z doseženimi 182 krogi in na tretje mesto
Dušan LAVTAR s 179 krogi. Ekipno so bili
uspešni tekmovalci SD Dušan Poženel
Rečica. Kljub temu da tekmovalcem v starosti nad 70 let že peša vid, pa tudi roka ni
več najbolj mirna, se jih kar nekaj odloča
za udeležbo na veteranskih prvenstvih. Tu
se srečujejo s prijatelji in sotekmovalci, s
katerimi so bili mnogo let skupaj na strelni
liniji na pomembnih tekmovanjih. Tokrat
je njim pomembnejše druženje, vendar
pa na strelišču ne popuščajo in se po tekmi sliši “tokrat pa sem bil boljši od tebe”.
“Meglen” pogled, vendar mirna roka je
danes osrečila Karla VIDMARJA iz SD Impol Slovenska Bistrica. Zanj lahko rečemo,
da se ga v letošnjem letu drži smola, saj
zaradi operacij na očeh že skoraj eno leto
ne strelja, vendar je tokrat le z dvema
treningoma uspel in na tekmi zadel 175
krogov, kar mu je po drugem mestu s
serijsko zračno puško prineslo še zmago
s pištolo. Na drugo mesto se je uvrstil
Henrik PETERNELJ iz SD Kopačevina z
zadetimi 173 krogi, tretje mesto pa je
zasedel Franc SIMONIČ iz SK Ptuj s 168
krogi. Ekipno so bili najboljši veterani iz
SD Dušan Poženel Rečica. Veteranke s
pištolo so bile zastopane samo z osmimi
tekmovalkami, zato je organizator za
njih pripravil tekmovanje na društvenem
desetsteznem strelišču z elektronskimi
tarčami. V kategoriji nad 40 let je bila
najuspešnejša Andreja GORJUP SD Trzin s
171 krogi, v kategoriji nad 50 let Darinka
MOJZER iz SK Ptuj s 168 krogi in nad 60 let
Lea ČREŠNIK iz SD Dolič s 173 krogi.
Gregor Kmetec

PIONIRJI
dosegli ekipno
odlično 2. mesto
5.turnir državne mladinske lige, Ptuj
Na Ptuju je dne 2. 2. 2014 potekalo 5.
kolo državne mladinske lige. Naši strelci
so dosegli odlične rezultate. Ekipno so
dosegli 2. mesto s 524 krogi v sestavi Ivo
Cicmanovič Zimet, Tilen Vuk in Domen
Širovnik, ki je posamezno dosegel odlično
2. mesto s 181 krogi. Čestitke našim
najmlajšim strelcem. En dan prej so naši
pištoljaši v 1.b-državni ligi dosegli 10.
mesto (Matevž Mohorko, Uroš Mohorko,
Jura Lamot). Fotografije si lahko ogledate
na naši FB strani, ostale informacije pa
so na vpogled na spletni strani: www.sdkidricevo.com.
Gregor Kmetec
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DVORANSKI TURNIR V ODBOJKI
in bontonolog SAŠA ŽUPANEK v Šikolah
Članice in člani ŠD Šikole smo leto 2014 začeli na polno, saj smo že do sedaj organizirali eno športno in eno zabavno/poučno prireditev. Oba dogodka sta se odlično iztekla, kar pa pomeni, da smo oboji, torej organizatorji
in obiskovalci, bili zelo zadovoljni.
Prvi dogodek, ki smo ga organizirali v soboto, 22. februarja, je
bil DVORANSKI TURNIR V ODBOJKI v športni dvorani v Cirkovcah. Tradicionalna športna prireditev je bila že šestič zapored.
Kalimo se iz leta v leto, zmeraj nas tudi kaj preseneti, saj smo
amaterji, ki pa se po organizaciji in obisku kvalitetnih ekip dotikamo tekmovanj višjega nivoja. To leto smo po predhodni pobudi nekaterih ekip uvedli novo pravilo glede igre, in sicer, da mora
v polju posamezne ekipe igrati najmanj ena ženska. Imamo pa
tudi številčno omejitev prijavljenih ekip, in sicer na 12. Ta prosta mesta so se zelo hitro zapolnila oz. nekatere ekipe so bile
prepozne in se žal niso mogle prijaviti. K višjemu nivoju turnirja
sta vsekakor pripomogla profesionalna sodnika iz Društva sodnikov Maribor, ki sta odlično opravila svoje poslanstvo. Največjo
težo temu turnirju pa vsekakor dajejo zelo kvalitetne ekipe z
območja cele SV Slovenije. Po pričanjih in zadovoljstvu igralk in
igralcev je bilo med 12 ekipami 6 enakovrednih ekip, ki bi lahko
posegle po zmagi. Vendar prvaki turnirja so samo eni, in to so
bili – zasluženo – ekipa BAR KORŽE iz Majšperka. Z disciplinirano
in borbeno igro so si prislužili mali pokal v trajno last, veliki prehodni pokal, spominske majice “Prvaki turnirja 2014”, odbojkarsko žogo in še nekaj bonov za jedačo in pijačo. Sledili so jim: 2.
mesto OPTIMISTI in 3. mesto DIVJAKI. Še en pokazatelj, da je
turnir kar na visokem nivoju, je tudi to, da so lanski zmagovalci,
ki so v letu 2013 čuvali prehodni pokal, pristali letos na 4. mestu,
in to je ekipa MORA CANTADA. Tudi mi smo imeli svojo ekipo, ki
se pa žal ob tako dobrih ekipah ni uspela prebiti v ospredje (nismo bili dobri, smo pa bili najlepši). S pomočjo prijateljev, torej
donatorjev, ki vidijo, da to, kar počnemo, počnemo s srcem, in
Občino Kidričevo nam je uspelo zbrati in podeliti za prvih 6 ekip
praktične nagrade, za najboljše 3 ekipe pa dodatno tudi pokale.
Torej turnir smo več kot uspešno izpeljali in smo že razmišljali
ter se pogovarjali o naslednjem dogodku.
Drugi dogodek smo organizirali v nedeljo, 9. marca, v domači
šikolski dvorani. V ponos nam je bilo gostiti največjega slovenskega bontonologa SAŠA ŽUPANEKA iz Murske Sobote.
Pripravil nam je poučno zabavno predavanje o bontonu na
splošno (rokovanje, pozdravljanje, olika ...). Vse pa nam je prikazal na duhovit način z obilico humorja ... marsikaj je povedal
v prekmurščini, kar je bilo še nadvse zabavno. V lepem popoldanskem popoldnevu se je dvorana skoraj v celoti zapolnila, bilo

Prvaki turnirja BAR KORŽE

Domača ekipa ŠD ŠIKOLE
nas je več kot devetdeset. Z obiskom in s predavanjem smo zelo
zadovoljni, v veselje pa nam je tudi, da se je g. Županek dobro
počutil v naši družbi in se po predstavi pri nas zadržal kar do
večera. Kot ste prebrali, se trudimo, da so ljudje športno aktivni
in nasmejani. Več o dogajanjih pa lahko zasledite na našem FBprofilu: ŠPORTNO DRUŠTVO ŠIKOLE in www.sikole.si. Spremljajte nas, saj se pri nas zmeraj kaj dogaja.
Bogdan Babšek
Foto: Branko Horvat, Nina Babšek, Aleš Kirbiš

... z nami bontonolog Saša Županek.
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... prikaz, kako pristopit k punci.

Kaj so človeške vrednote?
Poštenost, iskrenost, nenasilje, ljubezen, notranji mir, radost! Danes na to mnogokrat pozabljamo.
Danes na to mnogokrat pozabljamo.
Okolica nas ves čas prepričuje, da so
najpomembnejše materialne dobrine in
denar, s katerim lahko vse to kupimo. Res
potrebujemo za življenje nekaj osnovnih
stvari, ki jih kupimo z denarjem, vendar
lahko sami ocenimo, kaj je to, in ne potrebujemo nenehnega prepričevanja o tem,
kaj je za nas najbolje. Zakaj ne? Zato, ker
je kljub takšnim »nasvetom« v današnji
družbi preveč nezadovoljnih ljudi. Če
pa so ljudje nezadovoljni, pomeni, da
navodila niso primerna. V našem spom-

inu so še zapisane vse vrednote, vendar
današnja družba ceni ravno nasprotno.
Zbegani smo, ker ne vemo, kaj je prav. Ali
je prav tisto, kar dela večina, ali tisto, kar
sami začutimo, da je prav. Stremimo za
tem, da smo podobni večini, spregledamo pa, da je večina nezadovoljna. Če še
mi pozabimo na prave vrednote, bomo
še mi nezadovoljni! Z denarjem ne moremo kupiti človeških vrednot! Ob tem
spoznanju nam bo verjetno lažje poiskati
pravo pot v življenju! To je tista, kjer se
ceni iskrenost, poštenost, nenasilje,

ljubezen, notranji mir, radost … In ki
upošteva naravne zakone.
Osnovni naravni zakon pravi, da kar dajemo, dobimo; kadar dajemo dobro, se
nam vrne dobro; kadar dajemo slabo, se
nam vrne slabo. Pomembno je, da mislimo, govorimo in počnemo tisto, kar je
istočasno dobro za nas, za našo okolico
in za naravo. Iskrenost je naravnost. V
življenju ne potrebujemo dvoličnosti,
največ vredne so iskrene misli, čustva
in dejanja. Iskrenost prihaja iz srca in
ne pozna barantanja in preračunavanja.
Poštenost pomeni, da tisto,
kar mislimo, tudi govorimo in
počnemo. Nenasilje predstavlja
usklajenost z normalnim tokom
dogodkov. Ne silimo sebe ali
druge v karkoli. Poskusimo raje
doseči spremembo s spoznanjem.
Ponavadi nam tisto, kar želimo
doseči na silo, prav zaradi tega
nikoli ne uspe. Notranji mir lahko
imenujemo tudi čista vest, in to
imamo, ko počnemo dobro za vse,
nikomur in ničemur ne škodimo.
Ljubezen je nesebično dajanje in
prejemanje, harmonično ustvarjanje, pripravljenost pomagati,
prijaznost do okolice … Pravijo, da
je ljubezen največja sila v vesolju,
je način življenja. Prestavlja gore
in ustvarja nove svetove. Vsi jo
lahko dajemo in prejemamo. Radost izhaja iz našega bistva in ne
pomeni samo kratkotrajnega zadovoljstva. Radostni so tisti, ki ne
posvečajo edine in največje pozornosti našemu potrošniškemu svetu, tisti, ki na svoji življenjski poti
opazijo tudi lepoto narave, petje
ptic, šelestenje listja, žuborenje
potoka …
Včasih pomislimo, kaj mi bo
iskrenost, poštenost, uvidevnost,
prijaznost, saj tega danes nihče
ne ceni. Takrat pozabimo, da veljajo naravni zakoni, ki poskrbijo za
to, da se v neskončnosti življenja
vse izravna – da dobimo tisto, kar
dajemo. Vsi potem želimo delovati
pošteno, iskreno, nenasilno, saj se
nam vse to vrača.
Ob tem zavedanju dobijo človeške
vrednote spet svoj smisel. To je
tisto, kar šteje. Vedno.
Leopold Potnik

Ravno polje, april 2014
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Okrogla miza na temo
Spoznavajmo geološko bogastvo Pohorja z okolico
V muzeju Pangea je Društvo prijateljev mineralov in fosilov Slovenije (DPMFS) organiziralo skupaj s Prirodoslovnim muzejem Slovenije, z Zavodom za varstvo narave, enota iz Maribora, ter z Društvom študentov
geologije okroglo mizo na temo Spoznavajmo geološko bogastvo Pohorja z okolico.
V muzeju Pangea je Društvo
prijateljev mineralov in fosilov Slovenije (DPMFS) organiziralo skupaj s Prirodoslovnim
muzejem Slovenije, z Zavodom za varstvo narave, enota
iz Maribora, ter z Društvom
študentov geologije okroglo
mizo na temo Spoznavajmo
geološko bogastvo Pohorja z
okolico. To je bila že 15. okrogla miza, vendar prva na
Štajerskem, saj so dosedanje bile v Ljubljani, Kranju in
Tržiču, kjer ima DPMFS tudi
sedež. V soboto, 15. marca,
je najprej sledil ogled muzeja
Pangea, še posebej mineralov
Pohorja, ki so razstavljeni v
8 vitrinah ter tako predstavljajo najbolj obsežno tovrstno zbirko. Seveda si je bilo
mogoče ogledati še ostale
zbirke, ki so razporejene v kar
44 vitrinah. Ponoven ogled
je bil mogoč še popoldan, po
zaključku okrogle mize. Teme
na okrogli mizi so bile naslednje:

• Dr. Jurij Gulič: Vizija Pohorja
2030
• Mag. Mojca Bedjanič:
Geološki zakladi Pohorja –
interpretacija, popularizacija
in varstvo
• Viljem Podgoršek: Mineralno bogastvo Pohorja v
muzejih in zbirkah
• Zmago Žorž: Rudarjenje,
fužine in kovaštvo v Lovrencu
na Pohorju
• Rok Gašparič: Fosilni raki
Pohorja
Študenti geologije s fakultete
v Ljubljani so pripravili nekaj

tematskih plakatov o mineralih na Pohorju, saj nekateri
tovrstno tematiko obdelujejo
v svojih diplomskih delih. Zanimiv plakat so pripravili tudi
učenci iz OŠ Šiliha v Laporju,
saj so na temo prepoznavanja kamnin letos izdelali tudi
raziskovalno nalogo. Po referatih je sledila debata, saj je
med udeleženci okrogle mize
bilo precej zbiralcev mineralov
in raznih institucij, ki minerale
in druge geološke posebnosti
raziskujejo v več projektih.
Okrogla miza se je odvijala v

bližnjem vaškem domu, ki so
nam ga odstopili vaščani in
gasilci. Prireditev je posnel g.
Štefan Trčko ter jo predvajal
na občinski kabelski tv.
Viljem Podgoršek
Foto: Marjan Šenica

Mag. Mojca Bedjanič med predavanjem. V ozadju dvorane so vidni panoji s plakati.

RECEPT: Kolač s skuto
TESTO:
- 200 g pšenične moke
- 1 zvrhana žlička pecilnega
praška
- 75 g sladkorja
- 125 g masla ali margarine

NADEV:
- 750 g skute
- 2 jajci
- 150 g sladkorja
- 1 zavitek praška za puding z
okusom vanilje
- 200 g kisle smetane
- 75 ml rastlinskega olja
- 150 ml mleka ali 150 g sladke
smetane
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Segrejte pečico (električna pečica: 180 stopinj
Celzija, pečica na vroč zrak: 160 stopinj Celzija).
Za testo zmešajte moko in pecilni prašek ter ju
presejte v posodo. Dodajte ostale sestavine in
z mešalnikom najprej pri najnižji, nato pa pri
najvišji hitrosti zmešajte gladko testo. Nato
testo na pomokani površini še malo pregnetite.
Če se lepi, ga zavijte v prozorno folijo in postavite
za nekaj časa v hladilnik. Na namaščeni podlagi
modela za torto (premer 26 cm) razvaljajte 2/3
testa. Namestite obod in testo večkrat prebodite z vilicami. Model za torte postavite na
sredino segrete pečice in pecite približno 15
minut. Iz preostalega testa oblikujte svaljek,
ki ga boste položili na napol pečeno ohlajeno
testo ter pritisnili ob stran tako, da dobite
približno 3 cm visok rob.
Za nadev zmešajte skuto, jajca, sladkor, prašek
za puding, kislo smetano, olje in mleko ali

sladko smetano, da dobite gladko zmes,
ki jo enakomerno razporedite po napol
pečenem testu. Model za torto ponovno
postavite v vročo pečico in pri enaki temperaturi pecite še približno 85 minut.
Ohlajeni kolač posujte s sladkorjem v
prahu ali dobro odcejenim sadjem iz kompota, ki ga prelijete s prelivom za torte.

V Gerečji vasi Hiša lepote in zdravja
Foto: Prelest

Ko se boste peljali skozi Gerečjo vas, se bo vaš pogled prav gotovo ustavil na
dveh lesenih hiškah. V eni od teh je v lanskem letu zaživelo podjetje Prelest,
povezano z lepoto in zdravjem. V občini Hajdina je to prva taka dejavnost, ki na
enem mestu ponuja pestro izbiro storitev za dušo in telo.
Mlada podjetnica in lastnica podjetja
Prelest Mateja Stojko Pungračič je z
odprtjem Hiše lepote in zdravja v Gerečji
vasi uresničila največje otroške sanje. Z
delom v kozmetiki in negi ima danes že
dobrih 14 let izkušenj, trenutno obiskuje še 2. letnik fizioterapije, vedno pa je
svoje znanje še nadgrajevala, delala z
vrhunskimi strokovnjaki ter si tako pridobila certifikate iz Pantai Herbal masaže s
toplimi zeliščnimi snopki, iz Stone terapije s toplimi in hladnimi kamni, anticelulitne masaže z ventuzami ter iz refleksne
masaže stopal, slednjega je opravila pri

priznanem dr. Zhao Ning Junu. V salonu
lepote, kjer Mateja preživi največ časa,
ji pri delu pomaga še izkušena maserka,
največje zadovoljstvo mlade podjetnice
pa so zadovoljne stranke, ki prihajajo od
vsepovsod. Tudi domačini so se že kar dobro privadili na novo ponudbo, ki jo imajo
pred vrati, in pri Mateji pogosto potrkajo.
Ponudba storitev je zares pestra in bogata, Mateja pa z nasveti, s strokovnim pristopom, prijaznostjo in z nasmehom kar
izžareva pozitivnost in zdravje. »Lepota je
neizogibno povezana z dobrim počutjem
in zdravjem. Kozmetika in nega sta moja

strast, ne le poklic in tudi sama si zelo
rada privoščim razvajanje ter tako odkrivam, kaj mojemu telesu in duši odgovarja.
Le eno telo imamo, zato skrbimo zanj!
Hvaležno nam bo vračalo. Dobrodošli pri
meni v leseni hiški, kjer vam bom z naravnim in domačnim okoljem, strokovnim
pristopom, vedrino in veseljem ter z vsem
svojim znanjem pomagala do več zdravja
in dobrega počutja. Ker si to zaslužite.
Izberite in se pustite razvajati.«
Tatjana Mohorko

PONUDBA V PRELESTU
V lepo in barvito urejeni Hiši lepote in zdravja ponujajo pestro paleto
storitev: od nege obraza in nege rok, pedikure, tudi za diabetike, do
masaže, savne, masažne kopeli, depilacije in kot novost – petdeset
odtenkov razvajanja. To so paketi, ki so primerni za vsakogar, lahko
se razvajate tudi v dvoje, in petdeset odtenkov je lahko kot čudovito
darilo v obliki darilnega bona.
Na voljo je tudi klančina za invalide, kmalu pa bo v ponudbi tudi
NEVROMIŠIČNI TAPING (metoda zdravljenja z elastičnimi trakovi).
Več na: www.prelest.si, Tel.: 031 876 950

SENÈILA PURGAJ
Ivan PURGAJ s.p.

Gereèja vas 100, 2288 Hajdina

Alu žaluzije

Roloji

Zunanje alu žaluzije

Alu rulete
Pergola - tenda

Roloji za balkone

Ravno polje, april 2014

Notranje žaluzije

Tenda z nogami

Tenda za zimske vrtove

Tenda

Tenda kasetna
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Pomladna osvežitev v naših domovih in omarah
Pomlad se je ob kar nekaj toplih dneh v prvih treh mesecih letošnjega leta že pretihotapila v marsikateri
dom in vrt. Na travnikih so zelo hitro zacveteli zvončki, trobentice in vijolice so obarvale naše vrtove. Zakaj
ne bi nekaj te pomladne svežine prenesli tudi v naša stanovanja in omare? Za vas sem poiskala nekaj idej in
načinov, kako na preprost, pa vendarle zelo učinkovit način pregnati zimo iz naših domov in misli.

Velikonočna dekoracija
Kaj bi bila velika noč brez
barvite in raznolike dekoracije? V številnih prodajalnah lahko kupite dodatke za bivalne prostore,
vrtove, kuhinje … Lahko
pa se odločite, da boste
sami ali skupaj z vašimi
otroki poskrbeli za prijetno
okrašenost vašega doma
ter z malo truda izdelali
lepe okraske ali darila.
Otroci, pa tudi odrasli se
velikonočnega
obdobja
veselimo predvsem zaradi
številnih običajev, ki spremljajo ta čas. Pa najsi bo to barvanje in iskanje velikonočnih pirhov,
izdelava raznih okraskov ali pa zgolj druženje v krogu družine ob
velikonočnih dobrotah. Za vas sem poiskala in skupaj s svojima
hčerama tudi praktično preizkusila enega izmed dekorativnih nasvetov, ki ga lahko sami ali skupaj z vašimi otroki preizkusite in s tem
kreativno popestrite katerega od aprilskih dni.
MT
1. Napihnete srednje velik balon. Za manjšo dimenzijo uporabite
t.i. vodne balone.
2. Pripravite mešanico lepila (npr. Mekol) in vode.
3. Vrvico navijajte okrog balona in jo sproti premažite z mešanico
lepila in vode.

4. Ko balon v celoti prekrijete z vrvico, še enkrat celotno površino
premažite z mešanico lepila in vode ter pustite sušiti na zraku.
5. Ko »ovoj« otrdi, preluknjajte balon in ga počasi odstranite od
lupine iz vrvice.
6. Izrežite poljubno veliko odprtino in odstranite balon.
7. Izdelano velikonočno dekoracijo lahko še dodatno utrdite z uporabo laka za lase. Izdelek po želji okrasite.
Kaja Muršec
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Premislite, česa več ne potrebujete …
Pomladansko čiščenje je lahko tudi prijetno, če si boste
naredili konkreten načrt in postavili jasen cilj. Ko se boste
znebili stvari, ki jih več ne potrebujete in ste jih v dolgih zimskih večerih skrivali sami pred seboj v predalih in okrasnih
košarah ali jih tlačili v omare, boste na vaše bivalne prostore
lahko pogledali z nove perspektive. Morda bo vaš dnevni regal nenadoma potreboval kak svež kos dekoracije ali pa bo
stena, ki ste jo zakrivali z nepotrebnimi okraski, zadihala v
novem barvnem odtenku. Bodite drzni in pogumni.
Prinesite v prostor in svoje omare nove barvne odtenke
Barva, ki bo letos kraljevala med oblačili, je brez dvoma
bleščeče modra, ki jo je v svojih kolekcijah uporabilo skoraj
20 odstotkov svetovno znanih oblikovalcev. Nikakor ne boste
zgrešili modnih trendov, če boste modri, ki ostaja na prvem
mestu, dodali odtenke sivke, golobje sivo, vijola, peščeno in
pastelno zeleno barvo. Za živahnost pa lahko poskrbite, če
se boste odeli v rdečkaste odtenke kajenskega popra ali čilija
in odtenke čiste rumene barve. Če nimate dovolj poguma,
da bi v vašem domu prebarvali cele stene ali del katerega
prostora v bolj žive in drzne barve, lahko to nadoknadite
tako, da si privoščite dodatke v željeni barvni kombinaciji. Veliko boste naredili že s tem, da izberete vam letos
najljubšo barvo, iz prostora odstranite staro dekoracijo ter
jo nadomestite z blazinami, s cvetličnimi lončki, podstavki za
kozarce, z namiznim prtom, s kavnimi skodelicami, z vazami
… v isti barvni paleti. Na ta način boste vašemu prostoru dali
dovoljšno barvno noto, ki bo gotovo spremenila celoten izgled in tudi počutje v njem. Veliko spremembo v prostoru
boste dosegli tudi, če boste nekoliko prestavili pohištvo ali
spremenili položaj predmetov na pohištvu. Mizico, ki vam je
do sedaj služila kot risalna površina za vašega otroka, lahko
uporabite kot omarico za dekoracijo in cvetlice, knjižne police popestrite z okrasnimi košarami, brisače v kopalnici dekorativno zvijte v svaljke in jih vidno namestite na eno izmed
polic.
Privoščite sebi in okolju, v katerem bivate, sveže cvetje
Občutka svežine in dobrega počutja pa ne boste dosegli
zgolj z novimi barvami, temveč tudi s svežino cvetja in z vonjem, ki bo napolnil prostor, ki ga prenavljate. Pri številnih
ponudnikih blaga lahko zelo ugodno kupite šopke svežega
rezanega cvetja ali lončnice (npr. trobentice ali primule), s
katerimi boste zelo enostavno v vašem domu, na balkonu ali
vrtu pričarali pisano pomladno razpoloženje.
Naredite nekaj zase
Če se boste dobro počutili v svoji koži, boste tudi okolico dojemali bolj pozitivno in nasmejano. Privoščite si novo barvo
za lase ali kakšen kos oblačil v barvnih odtenkih, ki jih narekuje letošnja pomlad, pričnite s tekom, včlanite se v katero
izmed rekreativnih dejavnosti, pripravite seznam družinskih
izletov za nekaj mesecev v naprej, usposobite vaše kolo ali
pa vsaj petkrat tedensko pojdite na daljši sprehod v naravo.
Naredite nekaj zase in vaše telo vam bo hvaležno. Pustite
domišljiji svojo pot in zaupajte občutku, ki vas bo vodil pri
pomladanskem prebujanju sebe in prostora, v katerem bivate. 						
MT

NAGRADNA KRIŽANKA: rešitev križanke in vaše podatke pošljite v zaprti ovojnici na naslov Občina Kidričevo, ul. Borisa Kraigherja 25,
2325 Kidričevo, s pripisom “Nagradna križanka”, najkasneje do 30. 4. 2014. Sponzor nagradne križanke je AUBELJ d.o.o.
Srečni izžrebanci iz prejšnje izdaje glasila so: Anton Pernat, Župečja vas 33 c, 2324 Lovrenc na Dr. polju (dobitnik gasilnika P-6), Jožica
Podvršek, Ul. Borisa Kraigherja 16, 2325 Kidričevo (dobitnica gasilnik P-2) in Miran Vraz, Ul. Nikole Tesle 1, 2325 Kidričevo (dobitnik
gasilnika P-1). Nagrade jim je 26. 2. 2014 predal direktor Vargas Al g. Iztok Trafela.

Program pohodov 2014

Datum
26. - 29. 4.

MLADINSKI ODSEK
Osnovnošolci planinskega krožka na osnovni šoli Borisa Kidriča
Kidričevo.
DRUGE AKTIVNOSTI
- Nočni pohodi ob polni luni
- Čistilna akcija in čiščenje sprehajalnih poti
- Udeležba na zasedanjih PZS
- Srečanje vodnikov MDO PD Podravja
- Od septembra do junija: vsak petek ob 19. uri termin v telovadnici
Kidričevo.
PD si pridržuje pravico posamezne izlete odpovedati, jim spremeniti smer, datum ali vodnika, če bi okoliščine takšno spremembo
narekovale.
VODNIKI:
Vladko Meglič
041/683 045
vladko.meglic@gmail.com
Radovan Pulko
031/872 183
p_radovan@yahoo.com
Jože Vidovič
041/579 827
joza.vidovic@gmail.com
Marjan Gojkošek 041/739 202 info@avtoelektrika-gojkosek.si
Mitja Gajser
041/895 601
mgajser@gmail.com
PREDSEDNIK DRUŠTVA:
Jože Vidovič
041/579 827
joza.vidovic@gmail.com
FACEBOOK: Planinsko društvo občine Kidričevo
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smer

vodnik

ur hoje

zahtevnost

RAB*

Vlado

URŠLJA GORA

Mitja

5

L

UČILNICA V NARAVI

Radovan

3

L

BEGUNJŠČICA

Marjan

6

L, Z

MALA OJSTRICA

Mitja

5

L, Z

KOMNA

Marjan

MAJSTROVA POT

Radovan

4

L

SLAP SKALCA

Vlado

4

L

DONAČKA GORA

Jože

4

L

April
L

Maj
24. 5.
Junij
25. 6.
Julij
19. 7.
Avgust
23. 8.
September
20., 21. 9.

L

Oktober
18. 10.
November
22. 11.
December
26. 12.

Pogoj za udeležbo: plačana članarina PZS!
Legenda: L-lahka tura, Z-zahtevna tura, ZZ- zelo zahtevna tura
* po dogovoru

