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PISALI STE NAM

Pozdravi iz Avstralije
Med pošto, naslovljeno na naše uredništvo, smo bili
tokrat še prav posebej veseli pohval in zahval, ki so se
nanašale na prejšnjo – jubilejno, 50. številko Novic.
Naše glasilo pošiljamo tudi zdomcem domala po vsem
svetu in ti so tovrstne geste in namenjene pozornosti
očitno vedno znova izredno veseli. Da je temu resnično
tako, se je znova izkazalo julija letos, ko so se nekateri
našemu uredništvu tako ali drugače – v največ primerih
preko telefona ali elektronske pošte - zahvalili. Dobili
pa smo tudi nekaj, kar je zadnje čase, v informacijski
dobi, vse redkejši pojav – razglednici. Ne kakršnikoli.
Pripotovali sta namreč iz južne poloble, iz celine, od
katere nas loči tako rekoč pol sveta – Avstralije. Prva
(njeno slikovno in vsebinsko stran z veseljem delimo z
vami) je prispela iz Wodonge, druga, nekoliko osebnejša,
iz Pertha. Zakoncema Novak in Holvet se zanju prisrčno
zahvaljujemo! (Uredništvo)

Želimo vam prijetno branje!
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Zavod Simetris - morje u~enja
in ustvarjalnosti za otroke in
odrasle
Zavod Simetris je svoja vrata odprl lansko leto. Naše
poslanstvo je ustvarjanje priložnosti za razvoj otrok,
odraslih in lokalnega okolja. To počnemo s ponudbo
delavnic za otroke, različnih predavanj in usposabljanj
za odrasle ter s spodbujanjem sodelovanja v lokalnem
okolju.

• Dejavnosti za otroke
V minulem šolskem letu smo skozi vse leto izvajali tri
dejavnosti:
- Montessori urice za otroke od 3 do 6 let. Sedem otrok
je razvijalo predvsem področja matematike, jezika
in naravoslovja. S pomočjo montessori materialov
so otroci spoznavali števila, se učili šteti in računati,
delali prve korake branja. Ob zanimivih naravoslovnih
poskusih se je med njimi prebujal duh radovednosti
in srečali so se z nekaterimi osnovnimi zakonitostmi
narave. Ob zanimivih naravoslovnih poizkusih, ki
so prebujali njihovo radovednost, pa so spoznavali
osnovne zakonitosti narave.

• Dejavnosti za odrasle
- 1 EUR na dan
V kino dvorani Rače smo organizirali predavanje
Aleša Čerina: Bolj preproste izbire – 1 EUR na dan.
Aleš je predstavil svoj projekt in izkušnje, ki so se ob
njem porodile, ko je 60 dni porabil za hrano v povprečju
manj kot 1 evro. Zanimive izkušnje so usmerjale v bolj
trajnostno naravnano življenje in večji poudarek k lastni
pridelavi hrane. Predavanje je navdušilo poslušalce in
spodbudilo zanimiv pogovor.

Aleš Čerin predava o preprostejših izbirah

- Lokalni razvoj
Prizadevamo si spodbuditi sodelovanje na lokalni
ravni in soustvarjati možnosti za razvoj kraja in ljudi.
Fram z okolico ponuja veliko priložnosti, ki jih še nismo
izkoristili.
V ta namen smo v gasilskem domu Fram organizirali
odprt prostor: “Kako v Framu soustvarjati priložnost za
razvoj kraja in ljudi, ki tukaj živijo?” Dogodek je pritegnil
le malo ljudi, a z delovanjem na tem področju nadaljujemo
na individualnem nivoju. Če želite kakorkoli sodelovati,
ste dobrodošli, da se oglasite. V jeseni pa nadaljujemo s
skupnim dogodkom.
• Kaj pripravljamo?
V oktobru začnemo naše dejavnosti izvajati na novi
lokaciji - v Modri hiški v Morju (bivši Market Morje).
Skozi igro do zemljevida sveta

- Angleščina je potekala v dveh starostnih skupinah, od
3 do 4 leta in od 5 do 6 let. Skupaj je bilo udeleženih 11
otrok, ki so skozi igro in umetniško ustvarjanje bogatili
besedni zaklad ter razvijali občutek za jezik. Otroci
poznajo veliko besed, štejejo po angleško, zapojejo
preprosto pesem, prepoznavajo angleščino, ko jo
slišijo...
- Glasba je potekala v Mariboru. Otroci od 3 do 5 letih
so po metodi Edgara Willemsa vstopali v svet glasbe.
Veliko petja, gibanja po ritmu ter poslušanja in igranja
preprostih instrumentov je otroke potegnilo v glasbeno
doživljanje. Gre za vzgojo posluha, ki pomaga pri
odkrivanju zakonov glasbe in pri poglabljanju vanje.
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Za otroke pripravljamo redne tedenske celoletne
dejavnosti:
• angleščina za starost od 3 do 7 let (ob ponedeljkih in
torkih);
• ples za skupine od 3 do 4 leta, od 5 do 6 let in od 7 do 8
let (ob četrtkih - vodi Andreja Šraj, ki že več kot 10 let
poučuje ples v Sloveniji in v ZDA);
• ustvarjalna znanost - naravoslovni poskusi in razvijanje
naravoslovno-tehnične ustvarjalnosti, za starost 5 do 7 let
(vodi Danilo Kozoderc, univ. dipl. inž. elektrotehnike);
• glasba po metodi Edgara Willemsa - izvedba v Mariboru
(vodi Andreja Pak, prof. glasbe);
• telovadba za malčke od 1 do 3 let s spremljevalci - starši,
stari starši, varuška (vodi Mojca Bračko, prof. športne
vzgoje in nekdanja vrhunska gimnastičarka),
• gimnastika za otroke – za skupine od 4 do 5 let, od 6 do
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7 let, v telovadnici OŠ Rače (vodi Mojca Bračko, prof.
športne vzgoje in nekdanja vrhunska gimnastičarka);
• likovna ustvarjalnica - za tiste, ki posebej radi raziskujejo in ustvarjajo v različnih likovnih tehnikah, za
skupini od 4 do 6 let in od 7 do 9 let, ob sredah (vodi
Urška Babuder, likovna pedagoginja).
Z odrasle pripravljamo naslednje dejavnosti:
• Nenasilna komunikacija - dvodnevna delavnica (24. in
25. septembra). Odlično za boljše partnerske odnose,
komunikacijo z otroki in na delovnem mestu (vodi mag.
Robert Kržišnik, psiholog in psihoterapevt);
• Šola za starše - sklop 4 tedenskih delavnic z veliko
konkretnih in praktičnih vaj (vodijo strokovnjaki
Svetovalnega centra za otroke, starše in mladostnike
Maribor);
• Fotografska delavnica - v soboto, 29. oktobra 2011
(vodi Sabina Male, fotografinja in oblikovalka iz Rač);
• Likovne delavnice (vodi Urška Babuder, likovna
pedagoginja);
• Javno nastopanje s Sašo Einsiedler, radijsko in
televizijsko voditeljico ter izobraževalno trenerko,
• Inovativni poslovni modeli – kako uspešno načrtovati
poslovni model za svojo podjetje oz. dejavnost? (vodi
mag. Danilo Tič, podjetnik, finančnik in alpinist);
• Pametno z denarjem v času krize – predavanje (vodi
Tomaž Kurmanšek, neodvisni finančni svetovalec).
Več informacij lahko dobite na: www.simetris.si, preko
e-pošte: info@simetris.si ali na telefonu 040 395 951.
Dobrodošli na naši spletnih strani s svežimi dogodki
ali pa na Dan odprtih vrat v Modri hiški v Morju v
ponedeljek, 26. septembra ali torek, 27. septembra 2011,
med 16.00 in 17.30.
Danilo KOZODERC

Pismo iz KS Ra~e
Spoštovane krajanke, spoštovani krajani!
Pred nami je jesenski čas, ki bo verjetno na državni
ravni politično zelo zanimiv, za nami pa je čas dopustov,
ko smo si nabirali energijo na tak ali drugačen način.
Še pred tem pa smo v Krajevni skupnosti Rače (v
nadaljevanju: KS) izvedli prireditve ob krajevnem
prazniku. Ribiči RD Rače so organizirali že tradicionalno
tekmovanje v ribolovu za pokal KS Rače, gasilci
PGD Sp. in Zg Gorica, Podova in Rače so pripravili
ogled razpoložljive tehnične opreme enot za zaščito in
reševanje, kolesarji Društva upokojencev Rače so izvedli
kolesarski maraton, njihovi kolegi kegljači tekmovanje
v ruskem kegljanju, Kulturno-umetniško društvo Zg. in
Sp. Goriva je priredilo gostovanje gledališke skupine iz
Cirkovc, člani KUD Rače pa so odigrali večkrat nagrajeno
gledališko predstavo.
Sprva smo imeli v rezervi še kakšno prireditveno idejo,
ker pa je praznik naše KS (maja) tik pred praznikom
občine Rače-Fram (junija), bi bilo posamezne prireditve
Želimo vam prijetno branje!

nesmiselno podvajati. Zatorej imamo za naslednje leto
v planu še kakšno prireditev manj, pa bodo raje tiste z
večjo dodano vrednostjo za naše krajane in tudi širše
prebivalstvo. Sicer pa je letošnji nabor prireditev naletel
na splošno odobravanje med krajani in na znake podpore
še za naprej, kar nas zelo veseli.
Že v spomladanskih mesecih smo se soočili z veliko
zagatami in težavami z vodooskrbo, o čemer ste lahko
brali tudi v Novicah. Pa vendar, zadeva ni šla mimo članov
KS, ki smo poostreno spremljali dogajanje na relaciji
Komunala Slovenska Bistrica in matična občinska uprava.
Na tem mestu ne bom zagovarjal slednje, naj pa omenim,
da je ukrepala po svojih močeh, medtem ko je bil odziv
Komunale Slovenska Bistrica mestoma celo poniževalen,
ne samo nestrokoven. V bodoče bomo zato vsekakor vsi
krajani bolj pozorni na koncesionarja, saj upravlja in nam
distribuira nujno potrebno življenjsko dobrino.
V jesenskem času želim krajanom naše KS in vsem
občanom obilo darov matere narave in čim manj
»komičnih« trenutkov v vrhu slovenske politike, ki nam
tako drastično kroji naš vsakdan.
Sebastijan SORŠAK,
predsednik KS Rače

Silvi ob skoraj{njem Abrahamu
Na izrecno željo Silvinih domačih in prijateljev v
Novicah izjemoma objavljamo tudi nekoliko bolj osebno
sporočilo za skorajšnjo »Abrahamko«, sicer večini naših
občanov znano javno (državno) uslužbenko, ki je na
fotografiji še mladenka, sedaj pa – čeprav to uspešno
skriva - že zrela gospa v najžlahtnejših letih.
Upamo, da bo Silva spričo objave prijetno presenečena
in da bo udejanjila pričakovanja prijateljev, kar je tudi
namen naročnikov te objave, ki menda komaj čakajo izida
tokratnih Novic... Kakorkoli že – skorajšnji slavljenki tudi
naše čestitke! (Uredništvo)

Draga Silva!
Nič ni vreden Abraham,
če slaviš ga žalosten in sam.
Abrahama letos v oktobru pričakuješ,
komaj čakamo, da ga z nami praznuješ.
Vsi nestrpni smo in čakamo vabilo,
da se ti pridružimo na slavnostnem kosilu.
V imenu tvojih prijateljev:
Danica ERJAVEC
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MODNI KOTI^EK
Modni trendi za leto{njo jesen in zimo
Nekaj je jasno kot beli dan: to jesen in zimo bodo na svoj račun znova prišle ljubiteljice pletenin, usnja, krzna, rožic,
čipk, karirastih vzorcev in podeželskega stila.
Jesensko – zimska moda črpa svoj navdih v Orientu in ustreza tako večernemu videzu kot mestnemu občutju. Je
mešanica urbanega stila in dizajna, skupek plemenskih in modernih elementov.
Modne smernice te sezone predstavljajo razvoj mode, ki se vedno bolj približuje resničnemu življenju, a je hkrati tudi
sanjava in neresnična.
Barve, ki prevladujejo: kamel (letošnji hit sezone), rjava (v vseh možnih odtenkih), bež (elegantna barva za vitke
in barva, ki jo morajo znati ženske s kakšnim kilogramom več spretno kombinirati), bela (brez nje preprosto ne gre),
olivno zelena (kot spremljevalka vojaškega sloga), siva (hvaležna barva za kombiniranje, odlična izbira), črna (večna,
vedno elegantna).
Popularnost pridobivajo neverjetne kombinacije različnih materialov – volne z usnjem, usnja s svilo, pletenine z
umetnim krznom…
Da, pletenine kot iz babičine omare – vse to se je to sezono vrnilo. Seveda modernejše, preoblikovano, spremenjeno.
Drzno, svojstveno.
Torej: pletenine so absolutni hit letošnje sezone - široke in udobne jope, puloverji z norveškim vzorcem ali bogato
pleteni s kitami, pletene obleke, ki poudarijo žensko silhueto.
Modni kos, ki ga preprosto morate imeti, je puli. Nosite ga z dodatki ali mu dodajte barve in postal bo zapeljiv, moden.
Dajte polet svoji fantaziji, prepustite se voditi ustvarjalni domišljiji.
Če so jesenske modne barve nekoliko temnejše, pa to ne velja za modne dodatke. Kontrasti pri modnih dodatkih so
zapoved. Prevladujejo baretke, pletene kape, gamaše, razigrani in pisani šali ter narokavice; slednje puščajo prste
na ogled, segajo do komolcev in so predvsem pisanih barv.

In kakšne so modne torbice? Klasične, usnjene, usnjene v kombinaciji z umetnim krznom. Pozor: nosite jih v roki,
nič več obešene čez ramo!
Iz napisanega lahko zaključimo, da velikih posebnosti v tej sezoni pravzaprav ni na vidiku. Moda se pač stalno
ponavlja, le včasih je kakšna barva ali kakšen detajl bolj v ospredju.
In še drobcen, a koristen namig: Moderna ženska je tista, ki ve, kaj hoče in želi ugoditi vsem – predvsem pa sebi!
Martina LOBNIK,
modna stilistka
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