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BREZPLAČNI IZVOD Tiskano okolju naklonjeno

Narava, hribi, gore, vode, gozd, mir so od nekdaj privlačili rekreacije željne ljudi. Če so takšni izleti povezani 
s prijaznim druženjem po »napornem« vzponu, če so organizirani skozi vse leto in z zaključno prireditvijo, pri-
tegnejo več pohodnikov, kot če bi se na pot odpravili sami. Če pa je vse skupaj povezano še z dobrodelnostjo, 
se nas zbere celo več, kot smo se nadejali. Vse to smo povezali v aktivnosti, s katerimi je društvo LIRA pričelo 
v preteklem letu in ki smo jih poimenovali

Vzpon na to že pred več kot sto leti (1880) znano in pred tremi leti ponovno obujeno »zbirno točko« pohodnikov, 
planincev, kolesarjev, rednih ali slučajnih gostov, vzpon na Martnico ohranja tradicijo in vabi k druženju tudi dan-
danes. Letos v povezavi z dobrodelnostjo. Vsak pohodnik, kolesar je med letom lahko v Okrepčevalnici Martnica 
namenil skromen prispevek za otroke naše osnovne šole, ki so se znašli v socialni stiski. Skupaj z drugimi, ki so našo 
akcijo podprli, pa smo organizirali posebni projekt  
ki so mu bili naklonjeni tudi številni sponzorji in donatorji. (več na strani 7)

VZPON NA MARTNICO.

»24 urni dobrodelni vzpon na Martnico«,
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UVODNIK

Zakaj? Zato!

Vizijo o tem, kako naprej v spre-
menjenih razmerah, si je sku-
pina angažiranih ljudi zapisala 

v Program neodvisne liste za ra-
zvoj že pred cepitvijo. Med prebi-
valstvom si je pridobila dovolj zau-
panja, da je iz njenih vrst bil izvoljen 
prvi župan »nove občine«, pa tudi v 
občinskem svetu jim je bilo zaupanih 
več kot tretjina mest. Kasneje so iz-
polnili eno od svojih zavez, namreč 
zavezo, da ustanovijo društvo in vanj 
povežejo podpornike.

P o b u d o  z a  u s t a n o v i t e v 
DRUŠTVA LIRA je dal tedanji 
župan Vili Rezman, med ustanov-
nimi člani pa so bili še: Ladislav 
Pepelnik, Franc Fašnik, Tone 
Sračnik, Ivanka Prapertnik, 
Srečko Dobljekar, Darko Kukovec, 
Jože Babič, Saša Ajd, Peter 
Šmidhofer, Irena Kukovec Stajan, 
Darinka Mlakar, Igor Kapus, 
Truda Pepelnik, Danica Vagner, 
Miro Jaušovec, Melita Zafošnik, 
Srečko Eigner, Albert Mikuž, 
Silvo Rep, Stanko Ozim in Anka 
Poglajen. Društvo je bilo ustanov-
ljeno v Domu kulture v Rušah 4. fe-
bruarja 1999 in si izvolilo Upravni 
odbor v sestavi: Ladislav Pepelnik 
(predsednik), Vlasta Mavrovič 
(podpredsednica), Danica Vagner 
(blagajničarka), Miro Jaušovec in 
Vili Rezman. Sedež društva je bil 
sprva v Ul. Ruške čete 3, sedaj pa 
je na Falski 24, v Domu Kulture v 

Rušah, kjer imamo tudi društveno 
pisarno.

Že kar na začetku svojega delo-
vanja se je izoblikovala program-
ska fizionomija društva, ki je pre-
poznavna po kulturni, založniški, 
izobraževalni, športno rekreacijski, 
pohodniški, izletniški, družabni, do-
brodelni in naravovarstveni dejavno-
sti. Z leti se je članstvo spreminjalo, 
spreminjal se je tudi sestav vodstva 
društva, vseskozi pa opravlja pred-
sedniško funkcijo Ladislav Pepelnik. 
Od leta 2003 sta članici UO Lidija 
Valenčak (podpredsednica) in 
Metka Rezman (tajnica), letos pa 
sta vodstvo okrepila tudi Mirjana 
Ratner in Stanko Kreiner.

Članstvo v društvu se je tudi šte-
vilčno spreminjalo, a LIRA je ves čas 
svojega obstoja eno izmed društev, 
ki ga smemo šteti za množičnega. 
Samo število pa variira glede na to, 
koliko posameznikov je rednih plač-
nikov članarine in koliko je tistih, ki 
so se včlanili ali prenehali plačevati 
članarino, niso pa izstopili iz društva. 
Zanimivo v zvezi s članstvom je na-
vesti, da so razen občanov iz vseh kra-
jev naše občine včlanjeni tudi mnogi 
Selničani, Lovrenčani, Pekrčani in 
Limbušani ter Mariborčani, pa tudi iz 
drugih slovenskih krajev in tujine radi 
prihajajo in se udeležujejo naših ak-
tivnosti. Ob tako množičnem članstvu 
je kajpak potrebno izvajati številne 
aktivnosti, o čemer govori društvena 

VILI REZMAN
ustanovitelj, programski vodja in urednik

Nekaj let pred iztekom prejšnjega stoletja (tudi tisočletja) sta se dve krajevni 
skupnosti prejšnje občine (Selnica in Lovrenc) odločili »oditi na svoje«. Leto 

1998 je bilo naše zadnje skupno leto in v letu 1999 je »nova« Občina Ruše že 
štela pol manj prebivalstva ter se tudi teritorialno zmanjšala za dve tretjini.
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Te v statistiki vodimo kot »evi-
dentirane«, ločeno pa vodimo 
tudi statistiko včlanjenih s pla-

čano članarino.

V letu ustanovitve nas je bilo 
125, potem pa je članstvo narašča-
lo. Najvišje je bilo v letih 2006-2008, 
med 700 in 800 evidentiranih, največ 
834 (l.2008). Leta 2009 smo osve-
žili podatke o članstvu in upošteva-
li samo tiste s plačano članarino. 
Zadnja leta se število takšnih vrti 
okoli 300. Največ članov s plačano 
članarino smo zabeležili leta 2007 
(611), po tem letu pa se tudi med član-
stvom pozna vpliv gospodarske in so-
cialne krize.

Društvo s tako množičnim član-
stvom mora opraviti kar veliko pisar-
niškega in drugega dela. Glavno bre-
me nosijo člani UO in ožja »delovna 
skupina«, ki pomaga pri večini orga-
nizacijskih del ter izvedbi programa. 
Upravni odbor in članstvo (na občnih 
zborih) smo se v teh letih sestali na 
97 sejah in na več kot 200 delovnih, 

pripravljalnih sestankih (pošiljanje 
vabil, priprava prireditev, srečelo-
va…). Vsak mesec opravimo tudi 
najmanj  eno »dežurstvo« v društve-
ni pisarni.  Vse to je bilo potrebno, 

statistika. Posebej pa moramo seveda 
poudariti, da kar nekaj naših članic 
in članov prevzema zahtevne naloge 
tudi v drugih društvih, organizacijah 
in na področju političnega odločanja 
o lokalnem razvoju, kjer sodelujejo 
kot pobudniki ali nosilci projektov. 
V različnih obdobjih so bili člani-
ce in člani tudi v vlogi župana (Vili 
Rezman od leta 1998 do 2010), po-
džupana (Ladislav Pepelnik 12 let) 
ter svetnic in svetnikov (Darinka 
Mlakar, Ivanka Prapertnik, 
Anton Sračnik, Jožef Babič, Anton 
Gorjanc, Franc Fašnik, Ladislav 
Pepelnik, Vili Rezman, Alojz 

Vrečko, Janez Roj, Zvezdana 
Remšak, Miha Kranjčević, Lidija 
Valenčak, Lovro Bačun).

Almanah smo pripravili zato, ker 
smo že slavili desetletnico dela, pa je 
nismo obeležili s publikacijo. A prav 
je, da naše delo popišemo, se vese-
limo doseženega in s predstavitvijo 
naše dejavnosti povabimo k sodelo-
vanju in med članstvo tiste, ki celo-
vitejše predstave o našem delu doslej 
niso imeli. Prepričani, da je naše delo 
opaženo in vredno sodelovanja, va-
bimo h krepitvi članstva in aktivni 
vlogi na različnih področjih našega 
delovanja. Dobrodošli!

Še nekaj društvene statistike
Od ustanovitve društva do danes je bilo vključenih veliko članic in članov. Nekateri so 
med tem prenehali s članstvom (zaradi zdravstvenih razlogov, nezmožnosti aktivnega 
sodelovanja, drugih interesov …). Veliko več je tistih, ki so se včlanili, a niso vsi vsako leto 
plačevali članarine.

Ladislav Pepelnik, predsednik društva 
vse od ustanovitve in »garant« za 
dobro razpoloženje.

Metka Rezman, tajnica društva

Tiskano okolju naklonjeno
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Nenavadno veliko društev v občini
Društvo LIRA je le eno izmed prave množice društev v Rušah. Ni najstarejše, ni največje, 
ni najboljše, je pa brez dvoma eno pomembnejših in opaznejših. Zaradi področij in obsega 
dejavnosti, zaradi angažmaja za razvoj lokalne skupnosti, pa tudi zaradi sodelovanja z 
drugimi in zaradi aktivnosti naših članov v različnih drugih organizacijah in društvih.

Sicer pa je po zadnjih podat-
kih Upravne enote Ruše (nov. 
2012) v občini registriranih 

kar 94 društev. Veliko je takih, 
za katere smemo reči, da sploh ne 
delujejo ali ne delujejo v javno-
sti. Krepko več od polovice je ta-
kih. In večina med nami najbrž še 
ni veliko slišala o delu Društva 
za poslikavo telesa in slikarstvo, 
Zveze slovenskega ženskega ho-
keja, Športnega društva Pohorski 
Medo, Društva moja pravica, 

Športnega društva Zlati Merjasec, 
Društva Brigantina, Kraljevega 
kluba za igre s kartami, Športnega 
društva Busola, Društva Bratstvo 
velike žlice … 

Povsem nekaj drugega pa je, če 
ljudi povprašamo za društva z de-
set, petdeset ali celo stoletno tradi-
cijo, kakršna so gasilska društva, 
planinsko društvo, upokojensko, 
čebelarsko, lovsko, športna in kul-
turna ter socialna in druga društva. 
Imajo številno članstvo, intenzivno 

dejavnost, na katero je občasno 
vabljena tudi javnost. Med tisti-
mi »nepoznanimi« društvi jih je 
90% ustanovljenih po letu 2000, 
od tega več kot polovica v zadnjih 
petih letih, ko se je najbolj razras-
la tržna, komercialna usmerjenost. 
Med kulturnimi in športnimi, ki 
jih je tudi preko 20, jih je v javno-
sti po dejavnosti prepoznavnih ko-
maj polovica. Zanimivo, da so po 
številčnosti v ospredju »politična« 
društva- društva, ki so iz občinskega 

da smo izvedli krepko preko 400 
prireditev. Največ kulturno izo-
braževalnih (več kot 130), poho-
dov po Pohorju, ob Dravi in po 
Kozjaku (preko 100). Skoraj toliko 
je bilo tudi družabnih prireditev 
(preko 90), več kot  50-krat  smo se 
odpravili na izlete v druge gore ter 

številne države in mesta po Evropi. 
Dobrodelnih akcij je bilo preko 20, 
enako velja tudi za okoljevarstve-
ne akcije in predavanja.

V predstavljeno statistiko ni vš-
teta založniška dejavnost LIRE 
(doslej 38 knjig in CD), prav tako 
ne številni obiski trgovine Hervis, v 

kateri smo imeli članice in člani vrsto 
let poseben popust.

Zagotovo pa v to statistiko sodi 
podatek, da  smo skrbeli za promo-
cijski material (majice, kape, brezro-
kavniki, predpasniki …), kar lahko 
štejemo v tisočih. Vsak nov član je 
bil deležen  brezplačne majice.

Potepanje po svetu nas je zaneslo tudi v nekdanjo prestolnico Beograd.
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Svoj pogled v prihodnost zato 
vse več mladih upira v tujino. 
Kaj si mislijo o naši domači 

sceni, pa vse pogosteje povedo na 
uličnih demonstracijah. 

V društvu LIRA se s takšnimi flo-
skulami o »naši prihodnosti« nismo 
nikoli zadovoljili. Mladi so namreč 
naša sedanjost. Že danes moramo 
zanje in skupaj z njimi ustvarjati 

temelje za njihovo in naše boljše 
življenje. Tukaj, doma, v Sloveniji. 
Na zelo različnih področjih, z zelo 
različnimi dejavnostmi in vso pot-
rebno infrastrukturo. Prizadevamo 
si, da bi otroški-mladinski interes bil 
čim bolj upoštevan: v vrtcih, šolah in 
na univerzah, v društvih in drugod.

Mnogi otroci in mladinci so, od-
kar smo še v obdobju »velike« občine 

zgradili Center interesnih dejavnosti 
CID, nato pa ustanovili še Center za 
mlade CEZAM, bili deležni vzgoj-
ne, razvojne, ustvarjalske podpore ter 
možnosti kultiviranega druženja in za-
bave. Če bi ob tem našteli tudi vse ob-
novljene objekte, prostore, ki služijo 
kulturi, bi dobili celovitejšo predsta-
vo o tem, kaj otroci in mladi potrebu-
jejo oziroma imajo na razpolago se-
daj. Ko pa se spomnimo še obnovlje-
nih, rekonstruiranih in novih športnih 
objektov, kakršni so športno rekrea-
cijski centri v skoraj vseh naših kra-
jih, plavalni bazen, kegljišče, fitness, 
nogometno igrišče na umetni travi, 
gimnastična dvorana, sobno strelišče 
… lahko zatrdimo, da v Občini Ruše 
»mladost ni odrinjena v bodočnost«.

Od pusta do Dedka Mraza
Posamezni člani-članice in društvo 

LIRA smo kot pobudniki ali (so)orga-
nizatorji in (so)financerji precej pripo-
mogli k temu, da bi mladost lahko bila 
vedra, ustvarjalna, bogatejša in sreč-
nejša, da bi kreativni potencial lahko 
»zacvetel«. Mlade vsako leto vabi-
mo v pustno povorko, na srečanje z 

Mladi (niso) naša prihodnost,  
mladi so naša sedanjost
Velik del članstva društev so mladi in večina jih je vključena v različne zavode. Leporečje 
o mladih pogosto govori, da »so oni naša prihodnost«. Aktualna politika pa se v resnici 
obnaša tako, kot da naj bi bila naša »prihodnost« čim bolj skromna, nezahtevna, varčna, 
tako rekoč »mršava«.

proračuna financirana tudi po poli-
tičnem ključu. Kar 11 je bilo že regi-
striranih. Med njimi pa praktično ni 
takih, ki bi imela večletno tradicijo 
pojavljanja v javnosti oziroma tradi-
cijo organiziranja javnih prireditev. 

Le ZB za vrednote NOB in LIRA 
izrazito odstopata. 

Še to je vredno omeniti, da tudi 
polovica športnih in kulturnih dru-
štev ne kandidira na javnih razpi-
sih občine in da je pri nekaterih 

skupinah in posameznikih opaziti 
silno vnemo pri ustanavljanju dru-
štev, saj jim na primer eno ali dve 
nista dovolj, za sodelovanje v na pri-
mer Športni zvezi in JSKD pa tudi ne 
kažejo interesa.

Jih ta »vlak« pelje v srečno prihodnost ali morda sedijo na »francosko-nemški« 
varčevalni kompoziciji?

Tiskano okolju naklonjeno
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Božičkom in Dedkom Mrazom ter, 
seveda, na prireditve, ki se zgode pre-
ko leta.

Že leta 2000 smo organizirali 
LIRIN ŽIV-ŽAV in še danes izvaja-
mo LIRIN DIRENDAJ za najmlajše. 
Otroci v spremstvu staršev, dedkov in 
babic se ga radi in množično udeležu-
jejo. Pri tem sodelujemo s številnimi 
društvi in posamezniki ter podjetji, ki 
to podpirajo. Več tisoč otrok in spre-
mljevalcev so v tem obdobju razve-
seljevali gorski reševalci, gasilci, rej-
ci malih živali, vodniki psov, konjev 
in rejci kač, hoduljar, čarovnik, estra-
dni ustvarjalci, pravljičar, brezplačno 
pa so bili deležni modnih poslikav in 
frizur, se vozili z minibusom ali koči-
jami in še veliko več je bilo zabave-
-vključno z vsakoletnim srečelovom.

Liraši smo bili pogosto tudi meceni …
… mladim likovnim, literarnim in 
glasbenim ustvarjalcem. Organizirali 
smo njihove glasbene nastope, kon-
certe, recitale. Včasih smo jih tudi 
spremljali na njihovih gostovanjih, 
individualnih ali skupinskih. Nastopi 
pevskih zborov, godbe na pihala in 

drugih instrumentalistov, mažoret so 
zbujali našo pozornost in podporo.

Tudi na likovnem in literarnem 
področju je tako. Mladi slikarji, fo-
tografi, pesniki so razstavljali, ob-
javljali v knjigah in se predstavljali 
na številnih literarnih večerih in ma-
ratonih. V okviru založbe LIRA je 
doslej izšlo kar trinajst knjig, tudi 
v mednarodni izdaji, katerih av-
torji so naši osnovno in srednje-
šolci. Seveda so bili za vsako knjigo 
izvedeni še javna predstavitev, lite-
rarni, kulturni večer. Na to, kako so 
naši otroci željni kulturnih, literarnih, 
knjižnih dobrin pa kaže tudi dejstvo, 
da se jih v knjižnico ali na vsakole-
tni knjižni sejem, ki ga organizira-
mo spomladi, na literarne predstavi-
tve itd. poda več, kot na primer na 

nogometno igrišče. In »naš knjižni-
čar Stane« je postal skorajda njiho-
va maskota. Obisk knjižnice se je v 
zadnjih letih s strani mladih strmo 
vzpenjal.

Mladi v knjižnici Janka Glazerja
Rekla, da na mladih svet stoji, se 

zavedamo tudi v Mariborski knjižni-
ci – z mano vred seveda. V letu 2006 
sem prišel v knjižnico Ruše in takoj 
opazil zelo skromen obisk mladih. 
Tega v knjižnici Bistrica in Pekre ni-
sem bil vajen. Tako je bila moja prva 
prioriteta, potem, ko sem bil preme-

ščen v Ruše, povečati obisk mla-
dih. Povezal sem se z vrtcem ter OŠ 
Janka Glazerja v Rušah. V enem letu 
mi je uspelo povabiti v knjižnico vse 
razrede na vodenje po knjižnici in 
samo predstavitev le- te. Intenzivno 
smo pričeli vsak teden z urami pra-
vljic, tudi po tri skupine v enem dne-
vu, za kar se imamo zahvaliti naši 
pravljičarki Suzani Slavič, kateri ni-
koli ni nič težko. S tako intenziteto 
smo nadaljevali še naslednja leta in 
uspeh je bil zelo hitro viden. Pa se 
poigrajmo malo s številkami: obisk 
mladih v letu 2006 se je ustavil pri 

Za gosto brado Dedka Mraza sta se 
»skrivala« Vlado Pepelnik ali Miro 
Jaušovec.

Na dobrodelnem knjižnem sejmu je 
marsikdo segel v žep ...

Od leta 2000 vsako leto priredimo 
pravi »direndaj« za otroke.

Stane prične sodelovati z mladimi že v 
najrosnejših letih.
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številki 2910, v letu 2009 pa že pri 
6084 mladih obiskovalcih. Povečal 
se je torej za več kot enkrat v tako 
kratkem času. Tega uspeha sem seve-
da zelo vesel in še naprej se trudim, 
da bi obisk ostal še naprej na taki 
ravni. Za sedaj mi kar uspeva, saj je 
delo z mladimi zelo lepo in v veliko 
zadovoljstvo mi je, ko mladi poka-
žejo svojo  hvaležnost  za dobro so-
delovanje z njimi. (Stanko Kreiner)

Vsa ta pozornost do mladih, za-
čenši na primer z obdaritvijo novo-
rojencev in vpeljavo številnih dru-
gih programov pa je bila v javno-
sti našega ožjega okolja in širše po 
državi opažena, cenjena in »nagraje-
na«: Občina Ruše je bila kot druga v 
Sloveniji sprejeta v družbo tistih, ki 
se lahko pohvalijo, da so Unicefova, 
otroku prijazna občina.

Podžupan Ivan Krajnc s »svojo 
občinsko ekipo« na bogračijadi.

Unicefov ambasador Lado Leskovar z 
našimi osnovnošolkami.

Dobro srce - srečni ljudje

Društvo LIRA je bilo in osta-
ja tenkočutno do takih po-
treb, zlasti kadar gre za otroke, 

mlade. 
Naše humanitarne aktivnosti 

usmerjamo na kolektivno, včasih, 
ob posebnih primerih pa tudi na čis-
to osebno pomoč. Tako smo prip-
ravili, organizirali, izvedli kar ne-
kaj prireditev, katerih izkupiček je 
bil namenjen tistim s posebnimi 
potrebami. Med takšne sodijo kon-
certi za Drageca Kokota, Vilija 
Jeseničnika, Katarino Ravnjak, 
Natalijo Mulec … Na drugih pri-
reditvah smo zbirali denar za šolski 
socialni sklad, sofinanciranje šole v 
naravi, ekskurzij. Le kdo med nami 
še ni slišal za kuhanje v kotlu oziro-
ma za »dobrodelni bograč«? 

Vsako leto ga pripravimo na 
Ruško nedeljo na parkirišču pred 
cerkvijo in vsako leto zbrana 
sredstva namenimo šoli, Rdečemu 
križu, Karitas, ali pa ga razdelimo 
med vse tri v enakih deležih. Tudi 

sredstva, zbrana s prodajo knjig »na 
kilo« na našem knjižnem sejmu gre-
do v iste namene.

V letošnjem letu smo »kuha-
li« še pri Arehu za nakup knjig za 
našo knjižnico. Najbolj množična 
in odmevna pa je bila posebna ak-
cija »24 urni dobrodelni vzpon na 

Martnico«, ki je za šolski socialni 
sklad navrgla kar okoli 10 000 eur. 
Nepričakovano visoka vsota, ki jo 
je najbrž presegel le še prispevek 
podjetja MEGA METAL, name-
njen našim otrokom oziroma otro-
škemu vrtcu. A »VZPON« je le bil 
nekaj posebnega. Zmagoviti poho-
dnik iz Kamnika Igor Alpner se je 
povzpel kar 20 krat in premagal 7400 
m nadmorske višine. Zmagoviti ko-
lesar, Selničan Tine Kukolj je raz-
daljo premagal 28 krat, kar pome-
ni precej večjo višinsko razliko, kot 
jo terja vzpon na Mount Everest. 
Med ženskami sta bili »zmagoval-
ki« Ljiljana Žnidarič (kolo) in »do-
mačinka« Jožica Komerički (peš). 
Seveda so tudi drugi zaslužili, da 
jih omenimo, na primer domačinke 
(i) Ana Filipi, Nataša Jaušovec, 
Suzana Pekušek, Zoran Rutnik … 
A iskrena zahvala gre seveda prav 
vsem, ki so se podali na dobrodel-
no pot. Tudi organizatorjem, do-
natorjem, sponzorjem!

Še eno področje našega društvenega dela je, ki ga nikakor ne gre spregledati. 
Humanitarna, dobrodelna dejavnost je ena izmed naših stalnic. Številni so namreč 
posamezniki ali družine, ki so iz različnih razlogov tako prizadeti, da potrebujejo pomoč 
drugih.

Tiskano okolju naklonjeno
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Gremo v naravo, na izlet, 
rekreirajmo se!

Na prvomajski pohod na Pečke 
smo člani društva prvič organi-
zirano šli leta 2000. Tako kot 

se »spodobi«. S pesmijo, smehom, 
frajtonarico. Od takrat naprej ne 
manjkamo. »Naskakovali smo tudi 
Glažuto, Areh in Šumik. Nekateri 
peš, drugi s kolesom. Vse skupaj 
smo povezali v akcijo Pohorska 
grča in jo od leta 2003 redno or-
ganiziramo skupaj s Športno zve-
zo in Planinskim društvom. Dobro 
sodelovanje, veliko razpoloženih 

udeležencev. Tradicija, ki jo mora-
mo ohraniti. Nekajkrat smo preči-
li tudi celo Pohorje in na dvodnev-
nem pohodu noč nikoli ni bila do-
volj dolga. Med gradnjo smučarske 
proge smo se povzpeli na Pisker, 

včasih pa so nas zamikali še hribi 
na Kobanskem in nabiranje zelišč. 
Ruško planinsko pot smo »prečesa-
li« po dolgem in počez.

Drugo privlačno pohodniško okolje 
je Z(a)DRAVJE.

Za zdravje hodimo po tej 9 km 
dolgi poti od potoka Lobnica do 
meje z MOM od leta 2004. Hodimo 
otroci, odrasli, pa tudi za starejše je 
pot primerna. Po organiziranih po-
hodih vedno pripravimo tudi prigri-
zek in kaj, s čimer pogasimo žejo. 
Pri Gasilskem domu Smolnik ali v 
Oničevem zalivu pri Gustlu. Škoda, 
da je skrb za to pot, za katero je prej 
zgledno skrbel občinski režijski obrat 
z izvajalci javnih del pričela upadati, 
da je del poti razdejan in da je občina 
dala populiti celo koše za odpad! Le 
zakaj? Sicer pa je staro in mlado lah-
ko preverjalo svoje sposobnosti tudi 
na bolj ali manj rednih testih hoje, ki 
smo jih vpeljali na svetovni dan srca 
leta 2002. 

Nekateri so za bolj odločno 
adrenalinsko sproščanje. Ko sta 

Da bi se sprostili, razvedrili, rekreirali, oživili … ni treba daleč od doma. Naša neposredna 
okolica, kraji v občini, športna infrastruktura, planinske, pohodniške, kolesarske poti 
Pohorja ali na primer bližnjega Kozjaka nudijo dovolj možnosti, da si naberemo novih moči. 
Poglejmo, kam smo radi hodili »liraši« in drugi pohodov ter prijazne družbe željni ljudje. 

Naj omenimo še dobro sodelo-
vanje z društvi, tistimi, ki so poma-
gala nam in tistimi, ki so nam ob-
časno pošiljala vloge za pomoč pri 
izvedbi njihovih projektov. Nikoli 
nismo odrekli vsaj simbolične, or-
ganizacijske, izvedbene, finančne 
pomoči. To vedo v gasilskih dru-
štvih Ruše, Bistrica, Smolnik, v 
KUD F. Sornik, KUD Bistrica ob 
Dravi, Društvu invalidov, Društvu 
Zavetje, pri Gorski reševalni službi 

in drugod. Začetek dobrodelnega 
udejstvovanja društva LIRA seže 
več kot desetletje nazaj. Nit dobro-
delnosti se do danes ni pretrgala, 
pletli jo bomo tudi v prihodnje.

Vsekakor pa moramo pouda-
riti, da smo bodisi kot posamezni-
ki bodisi kot društvo LIRA eden 
glavnih akterjev socialne države, 
pa naj gre za gradnjo socialnih sta-
novanj, aktivno politiko zaposlova-
nja, javna dela, programe za ljudi s 

posebnimi potrebami, zagotavlja-
nje prostorskih in drugih pogojev 
zanje in druge ogrožene (Varstveno 
delovni center, Center za socialno 
delo, Urad za delo), za pomoč pri 
premagovanju odvisnosti ali kak 
drug program, subvencije, pomo-
či. Vsak dan bolj bo potreben tovr-
sten angažma, saj etablirana poli-
tika za načela socialne pravičnosti, 
enakopravnosti, solidarnosti … ne 
kaže pretirane zavzetosti.

Na praznovanju »delavskega praznika« 
običajno zmanjkuje prostora - Pečke.
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DRUŠTVO ZA RAZVOJ »LIRA«
RUŠE

 Falska c. 24, 2342 Ruše
T.R.: 04173-0000707809

D.Š.: 86415808

PRISTOPNA IZJAVA

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
IME, PRIIMEK, NASLOV

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TELEFONSKA ŠTEVILKA, GSM ŠTEVILKA, E-MAIL

Izjavljam, da želim postati član/ica Društva za razvoj »LIRA« Ruše. Sprejemam Statut in program društva ter se zavezujem, da bom 
poravnal/a letno članarino 6 EUR (otroci 3 EUR).

V ......................................., dne .......................

Podpis člana:

Vsak nov član dobi društveno majico.
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Januar
11.1. ob 16.00, Pohod na Martnico
26.1. ob 18.00, Občni zbor društva 
30.1. ob 18.00, okrogla miza »O prostorskem 

planiranju v občini Ruše«, avla Doma kulture

Februar
8.2. ob 16.00, Pohod na Martnico
20.2. ob 18.00, okrogla miza »O kulturi / muzej 

v Rušah«
»Otroški pesniški maraton«
Ljubljana – ogled parlamenta
9.2. ali 16.2. ob 18.00, koncert »Oktet devet«, 

Dom kulture ruše 

Marec
8.3. ob 16.00, Pohod na Martnico
22.3., »Strokovni posvet ob 120-letnici rojstva 

Janka Glazerja«
23.3. »Lirin izlet za ženske«

April
12.4. ob 16.00, Pohod na Martnico
Glasbeni večer
Čistilna akcija
Teden knjige, »Dobrodelni sejem rabljenih knjig« 
Okrogla miza »Občinske finance«

Maj
1.5. ob 9.00, Pohod na Pečke - Pohorska grča
10.5. ob 16.00, Pohod na Martnico
16. do 19.5., izlet »Makedonija - celinska Grčija«
24.5., okrogla miza »Parki in zelenice«

Junij
7. do 8.6., dobrodelna akcija »24 urni vzpon na 

Martnico«
25.6. 7.00 do 9.00, Pohod na Areh – Pohorska 

grča
Okrogla miza »150 let obdravske železnice«

Julij
6.7., »Memorialni pohod Iveka Krajnca na 

Storžič«
12.7. ob 16.00, Pohod na martnico

Avgust
»Deseta obletnica rancarije«
9.8. ob 16.00, Pohod na Martnico

September
6.9., okrogla miza o »Ruški nedelji«
7.9. ob 14.00, »Dobrodelno kuhanje jedi na 

žlico«
13.9. ob 16.00, Pohod na Martnico

20.9. ob 16.00, »Lirin direndaj«
21.9. ob 8.00, Pohod na Šumik – Pohorska grča
22.9. ob 9.00, »Pohod po zadravju«, start izpred 

GD Smolnik
»Teden drugačne mobilnosti«

Oktober
11.10. ob 16.00, Pohod na Martnico
12.10. ob 8.00, »Trgatev na Meranovem«
19.10., »Obiranje mandarin – Neum«
Okrogla miza »Ruška pokopališča«

November
8.11. ob 16.00. Pohod na Martnico
Glasbeno-literarni večer
11.11., »Unicefovo, otroku prijazno mesto - 10 

let«
25.11. ob 18.00., Zaključek akcije Pohorska 

grča
Okrogla miza »O sadjarstvu in vinogradništvu v 

Rušah«

December
13.12. ob 16.00., Pohod na Martnico
21.12., »Advent v Zagrebu«
22.12., »Dobimo se pred vetrom« 
27.12. ob 17.00, »Lirin zaključek leta«

PREDLOG PROGRAMA DELA DRUŠTVA ZA RAZVOJ »LIRA« RUŠE 2013
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se v občini ustanovili mladinska no-
gometna liga in liga košarkarskih 
trojk, smo bili zraven. Žal ligi nista 
bili dolgega veka. Rolkanje mladine 
je bilo tudi le enkratni poizkus. Kot 
tradicionalni pa se je »prijel« nogo-
metni turnir v počastitev občinske-
ga praznika. Prvo leto smo »liraši« 
zaigrali proti ekipi slovenskih du-
hovnikov PAX. Zanimanje je bilo 
veliko. Kasneje so se nam na turnir-
jih pridružile ekipe direktorjev, žu-
panov, ravnateljev, policistov, tudi 
žensk. Zmeraj smo zaključili z dru-
ženjem in vabilom za snidenje pri-
hodnje leto.

Tradicionalni pa bodo zagotovo 
vzponi k okrepčevalnici 

V prvem letu (2011) smo zabele-
žili 1500 vzponov, 70 pohodnikov 
oziroma kolesarjev, med katerimi 
so bili nekateri prav nepopustlji-
vi. Še najbolj Miro Jauševec, ki se 
je k Martnici povzpel kar 170 krat. 
Seveda pa je statistika drugega leta 
še bolj impozantna: 9600 vzponov, 
511 pohodnikov in najbolj vztrajen 
med njimi je bil Ignac Polič z 235 
vzponi.

V društvu je kar nekaj neumornih 
hribolazcev in pohodnikov. Seveda 
tudi ženske sodijo mednje in neka-
tere marsikaterega moškega dajo v 
koš. Eden takšnih, ki je bil za zgled, 
je bil Ivek Krajnc, žal prezgodaj 
umrli prijatelj in vrsto let občinski 
svetnik ter podžupan. Kako smo ga 
cenili, smo pokazali s tem, da smo 

se zavezali njemu v spomin vsako 
leto organizirati »Ivekov memori-
alni pohod«. Prvič smo se odpravili 
v dolino Čepe in k Vrbskemu jeze-
ru v Avstrijo, drugič pa na Dobrčo. 
V tretje smo namenjeni na Storžič. 
S tem smo pa že pri poglavju

izleti - potovanja po domačih krajih
Ja, mnoge vleče malce dlje od 

doma. Želijo spoznati nove kraje, 
države, gore, kulturne, zgodovinske 
objekte in dogodke. Precej priložnos-
ti za to je, če se odločite potovati z 
LIRO. Bili smo v številnih domačih 
in tujih destinacijah. Skupaj s planin-
ci Ruš smo bili ob njihovi stoletnici 
na Triglavu. Bili smo na Sedmerih 
triglavskih jezerih, Jalovcu, Brani, 
Kamniškem sedlu, Stolu, Krnu, 

Raduhi, Voglu, Komni, Vršiču, 
Kriških podih, Golici. Najbrž si ni 
težko predstavljati, koliko veselih 
trenutkov, dogodivščin smo doživeli 
skupaj. Tudi takrat, ko smo splavarili 
po Dravi, odpotovali na Dolenjsko, 
večkrat v Zasavje, šli na rafting na 
Kolpo, potovali Od Litije do Čateža 
in obiskali božično Ljubljano ter 
»Mariborsko podzemlje«, ali pa na 
primer josipdolski kamnolom in mu-
zejsko zbirko.

Ženske potujejo same!
Posebne vrste izleti so tisti, ki jih 

vsako leto namenimo le mamam, 
ženam, prijateljicam. Pravijo, da 
na njih prav nič ne pogrešajo »naše 
moške« prisotnosti, da se imajo 

tudi brez nas »čisto fajn«. In kje so 
med drugim bile? Potepale so se po 
Primorju, Pomurju in Prekmurju, 
Gor iških  brdih ,  Gorenjski , 
Ljubljani in parlamentu, v Žičah, 
Posočju, v Avstriji po Koroškem 
in Štajerskem … ter nazadnje obi-
skale še Budimpešto. Celo desetle-
tje že »vandrajo«. Enkrat pa smo 
jim »vrnili« tudi moški. Sami smo 
se odpravili na tekmo v Planico. In 
nismo prišli na cilj.

Tudi tujina pritegne
Zvedavost, želja da spoznajo tuje 

kraje, kulturo, ljudi … žene naše čla-
nice in člane tudi daleč preko meje. 
Včasih je en avtobus premalo, neka-
tera potovanja, kakor na primer obisk 

Miro ni le pohodnik, pač pa tudi 
turistični vodič, napovedovalec ... 
»deklica za vse«.

Počitek po vzponu na Komno.

»Zapravljale« so v igralnici Perla.
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Prepoznavni po kulturi
Lepo je drugod, a najlepše je doma. Slovenci, Slovenke smo »zapisani« kulturi. Kultura, 
umetnost, jezik nam dajejo »slovensko identiteto«. Tudi če ne bi omenili Trubarja, Bohoriča, 
Dalmatina, Vodnika, Prešerna, Jurčiča, Cankarja, Župančiča, Bora, Potrča in mnogih 
drugih, tudi sodobnejših »ikon« naše besedne umetnosti, ki jih »(ne)upravičeno« ne 
moremo vseh našteti, se naš bralec ob tej ugotovitvi ne bi zmedel.

Aktualna politika pa, kot da je to 
spregledala. A »liraši« nismo. 
Zato podpiramo kulturno krea-

tivnost, poustvarjalnost (ljubiteljsko 

in vrhunsko), ohranjanje kulturne 
dediščine. Veliko naše aktivnosti se 
je nanizalo na teh področjih. Jezik 
in knjiga sta najbrž temeljna. Zato 
smo omogočali izdajanje knjig 
domačih, »ruških« piscev (otrok in 
starejših) in njihovo predstavitev na 
literarnih večerih, v goste pa smo 
povabili tudi renomirane avtorje. 
Na primer Evgena Juriča, Toneta 
Kuntnerja, Svetlano Makarovič … 
Najbolj se seveda veselimo »doma-
če ustvarjalnosti«. Da ne bi po ne-
potrebnem ponavljali podatkov, raje 
kar navajamo, kaj vse smo izdali in 
založili v edini »ruški založbi«, ki 

sistematično in dlje časa podpira av-
torje najrazličnejših besedil. Doslej 
smo založili (sofinancirali pa smo 
jih še več) naslednja dela:
nn FIA LAMAS (Barbara Marčič, 2001)
nn MOJA PRVA KNJIGA (več avtorjev, 
2001)
nn BOLEČINA (Miroslava Namestnik, 
2001)
nn PROGRAM ZA BOLJŠE ŽIVLJENJE (Vili 
Rezman, 2002)
nn KK RUŠE - 50 let (več avtorjev, 2003)
nn DVE V ENEM (NAROBE PRAVLJICA, 
POMLAD JE V MOJEM SRCU) (več av-
torjev, 2003)
nn ŽAMETNICE (Ernest Kočivnik, 2003)

predbožičnega Dunaja, pa so že pos-
tala stalnica. Poglejmo, kam vse smo 
se še namenili!

Bili smo v Benetkah, Budimpešti, 
Salzburgu, si ogledali oper-
no predstavo v Veroni, doživeli 
Beograd in Sarajevo, bili na napo-
leonskih bitkah v Austerlitzu (»v 

živo«), si ogledali gradove Ludvika 
Bavarskega, Bratislavo, Toscano, 
Firence, Boromejske otoke, Milano, 
Rim, Vatikan, Vezuv, Pariz, Višarje, 
Pompeje, Neapelj, Amsterdam, Graz. 
Ja, prestali smo tudi Gardaland in 
Oktoberfest v Muenchnu, spoznava-
nje Švice ter Španije, a tudi jug nam 
je blizu. Zlasti zadnje čase, ko gremo 
nabirati mandarine v Mostar, na 

otok Korčulo, ko obiščemo Split ali 
Dubrovnik. No, letos bomo zaključili 
v Steyrju v Avstriji.

Poizkusite uganiti: Kam se 
bomo odpravili v letu 2013!? 
Morda zopet v Rozier en Donzy, v 
Tešany, Medulin ali Fažano, kjer smo 
v preteklosti navezali prijateljske 
stike?

Povsod seveda ne moremo »biti 
zraven«. Nas pa v različne konce sve-
ta s svojimi potopisnimi predavanji 
tja popeljejo naši člani in prijatelji. 
Ko so nam svoje izkušnje predstav-
ljali Blaž Naveršnik, Ladislav 
Pepelnik, Peter Pogorevc, Franček 
Hribernik, Petra Draškovič …, smo 
podoživljali Aljasko, Daulaghiri, 
Manaslu, Nepal, Tanzanijo, Finsko, 
Evropo po dolgem in počez.

Liraši se »znajdejo« tudi v Parizu.

Svetlana Makarovič in Uroš Vošnjak 
sta navdušila s politično satiro

Monika Kramer »v mandarinah«.
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nn LESNIKE (Ernest Kočivnik, 2004)
nn BISERI (Dunja in Tjaša Šulc, 2004)

nn OTROKOM PRIJAZNO MESTO (več av-
torjev, 2004)
nn FILOZOFSKI ESEJI (več avtorjev, 2005)
nn ZRELA PŠENICA (Angela Fujs, 2005)
nn NAMALAJ MI MODRO NEBO (Angela 
Fujs, 2005)
nn SPOMINI TOVARIŠTVA (zgoščenka - 
Moški pevski zbor Partizan Maribor, ur. 
Milko Homer, 2005)
nn LJUBEZEN, NE NASILJE (več avtorjev, 
2005)
nn SREČE NE MOREŠ KUPITI (Fanika 
Pliberšek, 2006)
nn NK POHORJE - NAŠIH 50 LET (Ladislav 
Pepelnik, 2006)
nn NAREDIL(A) SEM NEKAJ DOBREGA 
(več avtorjev, 2006)
nn 50 LET RIBIŠKE DRUŽINE RUŠE (več 
avtorjev, 2006)
nn (NOV) PROGRAM ZA BOLJŠE 
ŽIVLJENJE (Vili Rezman, 2006)
nn ZBADLJIVKE (Ernest Kočivnik, 2007)

nn PODOBE RUŠKIH ŠAHISTOV - 70 LET 
(Lojze Vrečko, 2007)
nn ČEBELARSKA DRUŽINA RUŠE - 80 LET 
(več avtorjev, 2007)
nn 100 LET PGD SMOLNIK (več avtorjev, 
2007)
nn IZ VEČERA V DAN (Uroš Vošnjak, 2007)
nn OHRANIMO OKOLJE (več avtorjev, 2007)
nn ZGODOVINA GODBE RUŠE - 80 LET 
(Mateja Vizjak, 2008)
nn DEŽELA Z RADIRKO (GREMO NA 
VOLITVE) (Uroš Vošnjak, 2008)
nn ŽIVIMO ZDRAVO (več avtorjev, 2008)
nn MOJE POTI (Mirko Vovšek, 2008)
nn MLADI ZA STAREJŠE (več avtorjev, 2009)
nn ISKANJE NEVIDNEGA (Sara Robič, 2010)
nn MOJA DRUŽINA (več avtorjev, 2010)
nn PESMI (Alojz Obrovnik, 2010)
nn OB KOVAŠKEM OGNJU (Mihael Ramšak, 
2010)
nn ČRNI METULJ (Goran Glaser, 2010)
nn IGRE IN ODRI (Vili Rezman, 2012)
nn LIRIN ALMANAH 1999-2012  
(ur. Vili Rezman)
Tudi v bodoče bomo aktivni na 

raziskovalnem, literarnem in drugih 
področjih založništva. Če ste prirav-
ljeni sodelovati z nami, se oglasite 
našemu uredniku na njegov spletni 
naslov: vili.rezman@gmail.com.

Zanimive in dobro obiskane so 
bile še nekatere naše druge priredi-
tve, povezane z literaturo. Namreč 
kulturni maratoni, literarni in li-
kovni natečaji, »teden knjige«, ka-
kor smo imenovali vsakoletni kultur-
ni kolaž s centralno akcijo »knjižni 
sejem«. Javnost se je namreč dobro 
odzvala na povabilo, da donira knji-
ge, ki zaprašene leže na domačih 
policah ali v skladiščih založb. Tako 
zbrane knjige smo ponudili v od-
kup po simboličnih cenah »na kilo«, 
zbrani denar pa je bil namenjen do-
brodelnosti. Začeli smo s tem knji-
žnim sejmom že leta 2000, ko smo 
bili spodbujeni s svetovno akcijo 
»Podari knjigo ljubljeni osebi«.

Ker so bile že v stari ruški zgodo-
vini, vse od Bralnega društva 1865 

naprej cenjene izobraževalne dejav-
nosti za zainteresirano javnost (pred-
vsem za delavstvo in kmete), sodijo 
razne okrogle mize, predavanja tudi v 
naš spekter delovanja. Čeprav nismo 
osredotočeni predvsem na izobraževa-
nje, pa lahko ob potopisnih predava-
njih omenimo še okrogle mize in pre-
davanja s področja naravovarstva (o 
problematiki voda, odpadkov), reform 
in razvoja, razvoju turizma, kvalitete 
življenja, ideje o evropskih združe-
nih državah, proračunu, gledališki ter 
knjižnični dejavnosti in aktualni pro-
blematiki društev v lokalni skupnosti. 
Še letos bomo organizirali tudi preda-
vanje (»fotoreportažo«) Ruše z neba.

K pisani, govorjeni besedi sodi 
tudi glasba. Zlasti v Rušah. Zato, ker 
so na znameniti latinski šoli že v po-
znem srednjem veku izobraževali, 
vzgajali »muzike«. Dijaki so bili ve-
činoma Rušani, prihajali pa so tudi 
od drugod. Danes ima kajpak najpo-
membnejšo vlogo na tem področju 
Glasbeni in baletni konzervatorij (prej 
glasbena šola) s svojim profesorskim 
kadrom in dijaki, učenci. Nekateri so 
aktivni predvsem v ansamblu godbe, 
mažoret in pevskih zborih, drugi so 
se uveljavili kot posamezniki. Zanje, 
z njimi in gosti smo kajpak za nas, 
za širšo publiko organizirali mnoge 
glasbene prireditve. Navajamo nekaj 
protagonistov: Rockodelci, godbe in 
mažorete na številnih, tudi mednaro-
dnih srečanjih, folkloristi Dravske do-
line, Peter Andrej, Iztok Šporin, KUD 

Tjaša in Dunja Šulc sta »se predstavili« 
v knjigi Biseri.

Z okrogle mize o varovanju Alp.

Alojz Pori, Gena Pen in Ernest Kočivnik 
na predstavitvi Kočivnikovih Zbadljivk.

Tiskano okolju naklonjeno
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Naravni temelji humanega sveta
Kar velja za kulturo, namreč, da je temelj našega bivanja, velja v enaki meri tudi za naravo 
in okolje. A tudi na tem področju se želi aktualna oblast nekako odtegniti, saj nam ni ukinila 
le kulturnega ministrstva, pač pa tudi okoljsko. Narava se na to seveda »ne ozira«, vsake 
toliko nas »opozori« z ujmami, kakršne so suše, poplave, plazovi.

Ko dandanes govorimo o okolju in 
naravi, seveda še zdaleč ne mis-
limo več le na klasične proble-

me, ki jih povežemo v venec zemlja, 
voda, zrak, ogenj, smeti. Problemi 
se širijo. Govorimo o problemih en-
tropije, pa naj gre za pomanjkanje 
virov, za organizacijsko ali informa-
cijsko, marketinško, potrošniško en-
tropijo ali za neoliberalno produk-
cijsko entropijo, ki proizvaja vse, 
kar se le lahko proda in s čimer se 
da kaj zaslužiti-čeprav na račun na-
rave, okolja. Govorimo o ogljičnem 

odtisu, pretiranem »onesnaževanju« 
z emisijami ogljikovega dioksida, o 
izgubi življenjskega potenciala, bio-
diverziteti in številnih drugih, zelo 
zapletenih in uničujočih načinih živ-
ljenja. Marsičesa se moramo nauči-
ti na novo, navaditi se moramo na 
drugačno, manj obremenilno vsak-
danje življenje. Vprašanje, ki si ga 
zastavljamo je, kako? No, odgovori 
z različnih strani so različni, »liraši« 
pa smo se zmeraj trudili kaj prispe-
vati k rešitvam. Spodbudili in orga-
nizirali smo številne okrogle mize in 

predavanja (o čisti, pitni vodi, odpad-
kih kot našem vsakdanu, zdravem 
gozdnem sistemu, urejenem, čistem 
okolju v občini …). Zavedali smo se, 
da »pridige« niso dovolj, zato smo 
skušali k naravovarstvu pritegniti 
mlado in staro.

Čistili smo pri Viaduktu, Pod 
Goroj, po Zadravju, v Zelenem dolu 
in drugod. Osnovnošolce smo »na-
govorili«, da so razmišljali in pisali o 
našem okolju ter jim na to temo izda-
li knjigo, vodili smo jih v naravo in 
jih vključevali v številne druge akcije 

ARS, Tjaša Šulc, Barbara Vrbnjak, 
Darja Zorko, Miro Kobal, ansam-
bel Čuvite z otoka Šolta, Fajrund, 
Niki in Patrik Vicman, Halgado, 
Simon Štelcer, Andrej Sep, Petra 
Kruder, Metka Unuk, Glasbena 
matica Maribor, vokalni ansambel 
Srake, Ana Kramer, Verena Maier, 
Liang Yung ... Na glasbenih prire-
ditvah smo prisluhnili partizanskim 
pesmim, Genialcem, Ruškim fraj-
tonerjem, Ruševcem ter Bistriškim 

tamburašem. Veliko občinstva so 
pritegnili izvajalci moravske glasbe, 
pa Davor Borno ali Alfi Nipič na pri-
mer. Prav poseben večer pa sta nam 
pripravila še Petra Valenčak in Manč 
Kovačič z nastopom pod naslovom 
Glasba je moja ljubica. 

Gledališke in likovne dejavno-
sti tudi nismo zanemarjali, čeprav 
je gledališka v naši občini precej 
skromna, na likovnem področju pa 
so vsaj tri društva ali sekcije opa-
znejši od nas. Pa vendar. Nasmejali 
smo se ob predstavi Sex, Drugs & 
Rockandroll, komediji Micka nuca 
latra, Vaškem filharmoniku, dvakrat 
pa smo gostili še lutkovne ansamble. 
Pripravili smo nekaj likovnih razstav 
in posebej velja omeniti razstave ot-
rok, Beneških mask (ob spremlja-
vi Beneških fantov), razstave ob 5. 
obletnici dela društva Lira in razsta-
ve preminulih članov društva Slavka 
Porija ter Nikole Perunoviča. Prav 

te dni bo minilo 10 let, odkar med 
nami ni Nikole, slikarja, kiparja, di-
zajnerja, medaljerja, sicer tudi avtor-
ja občinskih insignij in celostne po-
dobe LIRE ter likovnega opremlje-
valca kar nekaj knjig. Zato je prav, 
da se nanj spomnimo z dodatno hva-
ležnostjo in spoštljivostjo.

Natalija Remšak na 5. obletnici 
društva Lira v CID
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Urejali smo Zeleni dol v Bistrici ob Dravi ...

osveščanja z lutkovnimi predstava-
mi, filmi, likovnimi natečaji itd. Ena 
pomembnejših, vsakoletnih akcij, pri 
kateri so nam pomagali tudi občina, 
šola in drugi, pa sta akciji Teden 
drugačne mobilnosti in Evropski 
dan brez avtomobila. Vrsto dejav-
nosti sta vključevali, ki pa vse po 
vrsti pomenijo zastavitev vprašanja 
»Kako čim manj obremenjevati oko-
lje z našim načinom življenja?« in is-
kanja, ponujanja odgovorov. Morda 
so k temu malce pridodali tudi orga-
nizirani pohodi po Zadravju, pa po-
buda za ureditev učnega ribnika pri 
Ribiškem domu in še kaj bi se našlo.

Lirine družabne (etno) prireditve
Lirina rancarija je eden od poizkusov, kako oživiti reko Dravo tako v rekreacijskem kot 

turističnem pogledu. Najprej smo si omislili Albertov privez za rance, si na začetku rance 

izposodili in nato lastne, občinske rance tudi uradno krstili.

Do danes rancarija pomeni dru-
žabno prireditev, ki pritegne mnoge, 
v zadnjem času v režiji Cezama. Ob 
tem smo »liraši« uvedli še novost, 
ki smo jo nekaj let izvajali v sklo-
pu rancarije: »pruhanje«, tekmoval-
no igro z metanjem pohorske gra-
nitne ploščice na ciljno točko, nekaj, 
kar je zelo spominjalo na nekdanje 
»fuclanje«.

L i r in  ŽIV-ŽAV,  kasne je 
DIRENDAJ in LIRIN VIKEND so 
tudi vabili k druženju. Najbolj raz-
veseljujeta sprejetost pri otrocih ter 
množičnost odziva. Po vsebini so to 
prireditve, ki bi jih lahko označili z 
opredelitvijo »kolaž«, najbolj pa so 
seveda pritegnile zabavne prireditve 
z glasbo in plesom. Še nekaj »eska-
paž« smo si privoščili: Dan mlados-
ti in noč čarovnic na primer, ali pa 
nagradni natečaj za najboljši domači 

Malo za šalo ... Od kolin ...

... in čisto zares. ... do piknika.

Tiskano okolju naklonjeno
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sadni kruh, Lirine koline, s katerih 
izdelki smo razveseljevali ob raznih 
prireditvah.

Razen naštetih prireditev smo 
pripravili še številne druge, ki bi jih 
lahko šteli v zakladnico naše kultur-
ne dediščine:
nn najprej spomnimo na pustne 

karnevale mladih in starejših, v 
Rušah in na Ptuju

nn na kresovanja, ki smo jih ra-
zen gasilcev pripravili v različ-
nih kraji občine in zadnja tri leta 
na Martnici, na povorke pred 
prvomajskim praznovanjem

nn trgatve (pri Ferlinčevih, na 
Meranovem, pri Kramerju …) in 
številčnejše degustacije (Črnko, 
Vrezner, Cuk..)

nn »sankaške tekme« kot obujanje 
tradicije v Bistrici, Logu (Pečke) 
ter na Smolniku (pri Mucu).
Opazneje se je v »ruško zgo-

dovino« vpisal še Lirin VESELI 
DECEMBER. Božiček in Dedek 
Mraz sta redno obiskovala mlade. 
Seveda nismo pozabili na silvestro-
vanja. Dolga leta so na Silvestrovo 
privabljala množice na polnočna sre-
čanja na dvorišču KZ Ruše, v zad-
njih letih pa smo morda bili edini v 

Sloveniji (ali celo širše), ki smo sil-
vestrovanje prirejali opoldne.

Vabimo vas tudi na letošnje prednovoletno srečanje v hotel Veter, ki bo 27. decembra s pričetkom ob 19. uri, 
ko se prične »predavanje« o Rušah z neba. Morda je dopis, ki ga je po lanskem srečanju poslala naša članica 
Tanja Lasbaher iz Selnice, primerno vabilo:

»LIRA, ki v Rušah deluje že vrsto let z namenom večjega povezovanja ljudi, je organizirala v hotelu Veter dru-
žabni večer, ali pravo silvestrovanje, ki je bilo »na nivoju«, kot se reče. Da se da z malo denarja narediti veliko 
muzike, so dokazali Lirini organizatorji … Ponovno se je pokazalo, kar sem opazila že na naših izletih in po-
tovanjih, da je druženje mladih in starih zelo zanimivo in se iz take kombinacije lahko razvije ta prava fešta … 
Zato mi je druženje vseh generacij, ki ga »proizvaja« društvo LIRA, toliko bolj zanimivo, ker prinaša med ljudi 
več strpnosti in razumevanja, posledično pa ljudi napolni s pozitivno energijo in optimizmom!«

SI LAHKO »PRIVOŠČITE«, DA VAS NE BILO ZRAVEN? (rezervacije do 24.12. na tel.: 040/744-283)

Pustno veselje na parkirišču KZ

Brez njih ne bi šlo
Sponzorji, donatorji, člani(ce) svetniške skupine LIRA in drugi, predvsem neutrudni 

sodelavci društva, ki jim vsem, čeprav ne morejo biti imenovani, gre iskrena zahvala, so 

omogočili realizacijo predstavljenega v tem almanahu.

Pravijo, da je za malo denarja mo-
goče pričakovati le malo glas-
be. Najbrž to v določeni meri 

celo drži, a vendarle ne povsem. 

Primerjalno gledano je lahko kdo 
prejemnik enake pomoči, sredstev, 
a »nima kaj posebnega zapisa-
ti pod črto«. V društvu Lira smo se 

trudili, da bi prejeta sredstva upravi-
čili: z javnimi prireditvami, odprtimi 
za vse, z izdajanjem in poklanjanjem 
knjig, ki smo jih založili, članstvu 
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Naša skrbna računovodkinja Dika Šmid.

VABILO K SODELOVANJU
Če ste se pripravljeni intelektualno angažirati, se nam pridružite na naši spletni strani
Ena izmed možnosti je, da sodelujete v pripravi strokovnega posveta in knjige »O KNJIGAH IN KNJIŽNICAH« 
v Rušah. Pripravljamo ju skupaj z našo knjižnico v spomin 120 letnice rojstva Janka Glazerja (23. marec). Gotovo 
imamo domačini tudi na svojih zasebnih policah bodisi veliko knjig bodisi pomembne, redke knjige…, ki so vredne 
omembe, evidence, morda razstave, imajo pomembno posvetilo, vredno vinjeto… V kolikor se boste odločili za 
sodelovanje z nami, nam to sporočite na naslov vili.rezman@gmail.com ali Vili Rezman, Pri viaduktu 7, Ruše.

VSEM DONATORJEM, SPONZORJEM, SODELAVCEM ... SE ISKRENO ZAH-
VALJUJEMO IN SI ŽELIMO DOBREGA SODELOVANJA TUDI V BODOČE.
ZDRAVO, USPEŠNO, SREČNO 2013. LETO!

Če lahko podarite knjigo, ki je ne potrebujete več, vas vabimo, da jo podarite v dobrodelne namene. 

Prinesite jo prosim v našo pisarno (Dom kulture). Dežuramo vsak prvi ponedeljek v mesecu ob 19. uri.

pa smo namenjali tudi promocijsko 
gradivo, društvene majice, kape in 
drugo.

Največji del finančnih sredstev 
so nam namenili številni donator-
ji, sponzorji. Zelo vesli smo, da 
so se »oglasili« iz različnih koncev 
Slovenije in nam na ta način potrdili, 
da se ukvarjamo s projekti, ki so jih 
tudi oni pripravljeni podpreti. Če k 
njihovim darovanim sredstvom priš-
tejemo še sredstva, ki so jih in jih še 
prispevajo na LIRIN račun »njeni« 
svetniki-ce, se vrtimo okoli dveh tre-
tjin vseh prihodkov.. Kakšno leto več, 
kakšno tudi manj. Približno deseti-
no zberemo s članarinami, kar pa se-
veda ne zadošča kaj dosti več kot za 
kuverte, znamke in plakate, kar vse je 
kajpak nujno za obveščanje javnosti 
in članstva. Nekaj se nabere še iz de-
javnosti društva in iz javnih financ, 
kolikor nam je namenjena za izvaja-
nje programov v javnem interesu.

Največ denarja gre za izvajanje 
različnih programov, prireditev. 
Skoraj polovica. Veliko, približno 
petina je bila namenjenih založniški 

dejavnosti, nekaj manj promocij-
skemu materialu in skoraj desetina 
dobrodelnosti. In ko poplačamo še 
vse administrativne stroške, poštni-
no, vabila itd., je blagajna prazna, mi 
se pa podamo na novo pot zbiranja 
denarja. Zato smo toliko bolj ogor-
čeni, ko občina grozi društvom, da 
jim bo zaračunavala uporabo ob-
činskih prostorov, domov kulture, 
ki so jih občani v veliki meri gra-
dili udarniško, če si ne bodo zago-
tovila posebnega statusa. Apeliramo, 
naj bo občina v proaktivno pomoč 
društvom, naj jim ne skuša natakni-
ti uzd in plašnic, saj vendar društva 
niso »konji«, pač pa ljudje, združeni 
ob skupnih interesih, ki jih zadovo-
ljujejo v prostem času in s tem svo-
jemu okolju ponujajo prepotrebno 
(na primer kulturno) žlahtnost, ki jo 
v liberalnem gospodarstvu ali stran-
karsko zagriženi politiki še kako 
pogrešamo!

Tiskano okolju naklonjeno

WWW.LIRA–RUSE.SI
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Vili Rezman

Fotografije:
Olga Malec, Foto M,  
Vlado Pepelnik, Niko Ivanuša, 
Lidija Valenčak, arhiv društva

Računalniški stavek:
Boštjan Rezman

Naklada:
3500 izvodov

Tisk:
Uprint d.o.o.

Rešite nagradno križanko  
in jo pošljite na naš naslov

Vabimo vas na  
prednovoletno druženje  

in nagradni kviz  
pred hotel Veter

v nedeljo, 23.12. ob 10. uri.

Iz kotla bo za vas zajela  
ekipa društva Lira, ki jo bo vodila 
podpredsednica Lidija Valenčak.


