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Mariborski pust
bolj krivih ust

Škoda, ki jo je tudi v bistriških gozdovih povzročil žled, še dolgo ne bo sanirana.
(Marko Vanovšek)

Največ škode v gozdovih
Na Bistriškem za 4,5 milijona evrov škode po žledu
in kasnejši odjugi
Po prvih ocenah je februarski žled
na območju občine Slovenska Bistrica povzročil za okoli 4,5 milijona evrov škode. Največ v gozdovih,
čeprav končna ocena še ni znana, saj
jo bo zaradi razsežnosti potrebno še
podrobneje oceniti. Veliko škode je
utrpelo tudi elektrogospodarstvo ter
cestna oziroma komunalna infrastruktura, najprej zavoljo žleda, potem
pa je svoje prispevala še odjuga, zaradi
katere se je na Slovenjebistriškem
sprožilo šest večjih zemeljskih plazov,
katerih sanacija bo stala vsaj petino
uvodoma omenjene škode.
Ob že tako skromno odmerjenih in
v naprej opredeljenih občinskih virih
se v občini Slovenska Bistrica že sprašujejo, kako bodo zmogli sanirati posledice na lokalni infrastrukturi, ki je
neposredno odvisna od proračunskega denarja. Zato si po besedah župana
Ivana Žagarja precej obetajo od v mi-

nulem tednu sprejetega interventnega zakona: "Upam, da bo tudi v naše
okolje kanilo kaj od tega denarja, da
bomo lahko izpeljali nujno potrebno
sanacijo poškodovanih objektov, kot je
slišati, pa lahko Slovenija računa tudi
na pomoč Evropske unije."
V občini, ki je najnujnejše ukrepe z
enotami civilne zaščite in gasilci, kar
zadeva prevoznost cest in pomoč pri
čiščenju tras daljnovodov, že opravila,
je veliko dela ostalo še na gozdnatih
območjih. "S predstavniki Zavoda za
zaposlovanje RS smo se že dogovarjali
o usposabljanju iskalcev zaposlitve za
delo v gozdovih. Dodatno usposabljanje je nujno, ker je delo v gozdovih že
sicer zahtevno, v sedanjih razmerah pa
še dodatno oteženo."
Čeprav so ob žledu in plazovih,
ki so na lokalnih cestah onemogočali promet, sproti zagotavljali prevoznost, bo v sklopu sanacije potrebno
urediti še brežine, odvodnjavanje ter
očistiti teren: "Tudi ta škoda bo znašala več kot milijon evrov. Najbolj nujne
posege financiramo iz rezervnega
sklada oziroma intervencijskih sredstev," pojasni Žagar. (tkt)

Pomembne telefonske številke
Koga poklicati, če ostanete brez električne energije, če je kaj narobe z vodovodom, toplotno oskrbo, telefonom, če se zamašijo kanalizacijski odtoki ..., pa so
servisi že zaprti? Pri izpadu električne energije je 24 ur na dan na voljo služba
Elektra Maribor, okvare in motnje pri dobavi električne energije je mogoče prijaviti po telefonu 080 21 05. Dežurna služba Mariborskega vodovoda je dosegljiva na brezplačni telefonski številki 080 19 51, Energetika Maribor pa na številki
02 300 88 00. Plinarna Maribor je zmeraj dosegljiva na telefonski številki 02 228
43 00, komunalno podjetje Nigrad pa ima dežurno službo za črpanje in prediranje kanalizacije, ki je na voljo 24 ur na dan, na številki 031 316 050. Telekom
sprejema prijave telefonskih napak na številki 080 10 00, vlečno službo AMZS
je mogoče naročiti na telefonski številki 1987, center za obveščanje, reševalce
in gasilce na številki 112, policijo pa na 113. (mbk)

Vzpon na Elbrus
in Peak Lenin
Študentska organizacija Univerze v
Mariboru (ŠOUM) vabi vse ljubitelje
narave, pohodništva, alpinizma, potovanj in osebnih izzivov na potopisno
predavanje o osvajanju vrhov Elbrus
in Peak Lenin.
V uri in pol bo planinski vodnik
Izidor Furjan obiskovalce "popeljal"
na dva izjemna vrhova, ob fotografijah pa bodo lahko spoznali, kako izgleda osemdnevna odprava na vrh
5642 metrov visokega Elbrusa, ki leži
na zahodnem delu gorovja Kavkaz in
velja za eno najbolj obiskanih gora v
Aziji in Evropi, in 18-dnevna odprava
na sedem tisočaka Peak Lenin v gorovju Pamir na meji med Kirgizistanom in
Tadžikistanom.
Predavanje bo jutri, v četrtek, 27.
februarja, ob 18. uri v dvorani Štuk.
(aka)

Sobotne karnevalske
noči ne bo, ker so prodali
premalo vstopnic, izbor
pohorskega carja bo
ubranil čast mariborskega
pustovanja, pustni torek
namenjen predvsem
otrokom
URŠULA GODEC
"Karnevalska noč je odpovedana, ker
je bilo premalo prodanih vstopnic,
pa še termini z drugimi prireditvami so sovpadli," je kot glavna vzroka
odpovedanega pustnega plesa v Narodnem domu, ki sta ga organizirala
Zavod za turizem Maribor - Pohorje in Plesna šola Pingi, navedla Janja
Viher, direktorica turističnega zavoda.
"Nismo mogli tvegati in pri tako majhnem številu prodanih vstopnic organizirati plesa." Vzrok verjetno bolj tiči
v tem, da je ena vstopnica stala kar 38
evrov, vanjo sta sicer vključena večerja in ples ob živi glasbi dveh ansamblov. Kar deset evrov več kot pa stane
pustovanje pod Pohorjem, na katerem
bodo izbirali 51. pohorskega carja.
"Naslednje leto se bomo morali
drugače lotiti organizacije, veliko
prej kot tokrat," izpostavlja Viherjeva in dodaja, da so se priprav lotili po
novem letu, na pobudo plesne šole in
Narodnega doma (ND) Maribor. Ta bi
bil soudeležen s ponudbo dvorane,
glavna organizatorja prireditve pa sta
bila, kot rečeno, zavod in Pingi. "Da
bi se lahko izvedla celotna prireditev
brez finančnega tveganja, bi morali
prodati 80 vstopnic," poudarja Viherjeva, ki zatrjuje, da na ceno vstopnic
niso imeli vpliva, ker prostor ni njihov,
določal jo je Pingi. Rudi Kocbek iz
Plesne šole Pingi zavrača očitke, da bi
bila vstopnica predraga, sklicuje se na
to, da je bila prireditev premalo oglaševana in predstavljena javnosti.

Tradiciji pustovanj pod Pohorjem
in v Narodnem domu neprekinjeni
Na zavodu bi sicer radi ponovno
uvedli tradicijo karnevalskih noči,
ki je bila še pred leti dobro obiskana,
potem pa je vse skupaj zamrlo. Letos
so jo povrhu dali prav v časovni okvir
izbora pohorskega carja, ki pa ima
tako dolgoletno tradicijo in sloves, da
se res ni moglo pričakovati, da bodo

Izbira pohorskega carja se tudi letos ni izneverila tradiciji. (Arhiv Večera)

Tudi letos nagrade
za najbolj izvirne
pustne maske

ljudje raje odšli na karnevalsko noč.
Bo pa v dvorani na Snežnem stadionu
zato toliko bolj veselo v soboto od 19.
ure naprej, ko bodo izbrali novega pohorskega carja. Obiskovalci bodo za 27
evrov dobili pustno večerjo s pijačo,
igral jim bo Show band klobuk, menjavo starega in novega carja bodo opravili okrog 23. ure, prav včeraj zvečer
so se odločali, kdo bo novi. Najboljše
pustne maske bodo nagradili po polnoči. Pustno nedeljo bodo popestrili
dopoldne in popoldne z velikim pustnim rajanjem za otroke v ND Maribor. Ob enajsti in ob 15. uri bodo
namreč tam nastopili pevka Romana
Krajnčan, plesalec in igralec Žiga
Krajnčan, Lutkovno gledališče Fru fru
s predstavo o Rdeči kapici, brata Malek
s klovnovskim nastopom in mentorji
zavoda Mars, ki bodo poskrbeli za poslikavo obrazov. Prireditev vsako leto
privabi polno dvorano obiskovalcev,

za imetnike abonmaja Kekec je brezplačna, za druge pet evrov.

Pustni torek pod okriljem ZPM
Na Trgu Leona Štuklja pa bo na pustni
torek osrednje javno pustovanje v Mariboru, organizira ga Zveza prijateljev
mladine (ZPM) Maribor, pri organizaciji in sponzorstvu ji pomagajo še
druge organizacije in podjetja. Prostori ZPM v Razlagovi ulici 16 bodo ta
dan zaprti, saj bodo vse njihove ekipe
na trgu, kjer bo ob desetih pustno rajanje za otroke, na katerem bo Teater
Cizamo pripravil predstavo Skoraj najboljši cirkus. Izbrali in nagradili bodo
najizvirnejše posamezne in skupinske
maske. Tadeja Dobaj, koordinatorica
dejavnosti pri ZPM, izpostavlja: "Radi
bi spodbudili otroke, da bi ustvarili res čim bolj izvirne pustne maske,
zato smo pripravili cel kup nagrad.
Večinoma gre za manjše nagrade sodelujočih podjetij." Popoldansko pustovanje, to se bo začelo ob 16. uri, pa bo
imelo osrednjo točko - stand up z mariborskim komikom Vinkom Šimkom.
Imeli bodo še posebne goste - kurente s Pobrežja, Plesno izbo Maribor,
Mažoretni klub Maribor, predstavili
pa bodo tudi like iz japonskih risank
anime Cosplay. Tudi popoldne bodo
izbirali in nagradili najizvirnejše posamezne in skupinske maske pa tudi
družinske. Dobajeva ob tem pravi, da
je to priložnost za medgeneracijsko
druženje in skupno ustvarjanje vseh
družinskih članov.

O naturopatiji
Društvo za pomoč otrokom z avtističnimi motnjami Školjke vabi na
predavanje Naturopatija in osnovne funkcije črevesne flore (mikrobiote), predavala bo naturopatinja Erika
Brajnik.
Predavanje bo v veliki dvorani rektorata Univerze v Mariboru, Slomškov
trg 15, v soboto, 29. marca, z začetkom
ob 10. uri. Po predavanju, ki bo predvidoma trajalo do 12. ure, bo ena ura
namenjena tudi vprašanjem in odgovorom. Vstopnina je pet evrov. (mbk)

90-dnevna loèevalna dieta
Znebite se odveènih kilogramov z 90-dnevno loèevalno dieto, ki jo lahko skupaj s priroènikom za vzdrževanje
telesne teže kupite po ceni 12,44 EUR (namesto 20,74 EUR).

1. del: Priroènik za hujšanje
2. del: Priroènik za vzdrževanje teže
1. Zakaj z 90-dnevno loèevalno dieto shujšate
Zato, ker predstavlja naèin prehranjevanja, ki sledi naravnim
ritmom iz (davnih in manj davnih) èasov, ko ljudje niso mešali
vseh vrst hrane med seboj – in tudi niso bili debeli. Pri tem
naèinu prehranjevanja niste nikoli laèni in lahko jeste vse!

Mb-zibelka
V mariborski porodnišnici so rodile
Veronika Golob deklico (2480 g, 46
cm), Nina Kamenjev dečka (3010 g, 49
cm), Darja Sabo deklico (2930 g, 47,5
cm), Lucija Osvald Gorenšek deklico
(3970 g, 51 cm). Čestitamo.

2. Zakaj po loèevalnih obrokih niste utrujeni,
ampak polni energije
Za naroènike
Veèera komplet
obeh knjig

12,44 €
20,74 €

Zadnje slovo
Pogrebi v Mariboru danes, v sredo, 26.
februarja
Pokopališče Pobrežje: Ana Kreitner ob
12.15.
Pokopališče Dobrava: Jože Matuš ob
12. uri.

Ker z loèevanjem živil postane prehrana manj naporna! Prvi
znak sta redna prebava in niè veè napetosti v trebuhu. Pri
pravilno sestavljenih obrokih zaužita hrana kar najhitreje
zapusti želodec, v prebavnem traktu pa se hranilne snovi
hitro razkrojijo, asimilirajo in izkoristijo.

3. Zakaj prehranjevanje po loèevalni dieti
prinaša zdravje
Telo vneseno hrano drugaèe obdela, drugaèe èrpa hranilne
snovi in jih tudi drugaèe uporabi, zato je lažje … Življenje pa
lepše!

Naroèniki lahko knjigo naroèite ob delovnih dneh po telefonu 02/23 53 326 in
02/23 53 413 ali e-pošti revije@vecer.com ali na spletnem naslovu trgovina.vecer.com.

