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Ptuj  Katalog in ﬁlm o 17. festivalu Art Stays

Ptuj  Mini olimpijada

Umetniški vrhunci
pritegnili številne
obiskovalce

Mali olimpijci nadvse ponosni na svoje dosežke

V Galeriji mesta Ptuj so sredi septembra predstavili katalog letošnjega 17. festivala sodobne umetnosti Art Stays kot
strnjeni zapis festivala skupaj z DVD-jem in ﬁlm o njem, kar
pa je novost v letošnjem dogajanju.

175 otrok iz Vrtca Ptuj ter še
okrog 30 iz dveh okoliških vrtcev,
Hajdine in Markovcev, je v sredo
napolnilo Mestni stadion z otroško igrivostjo, radovednostjo in
razgibanostjo. „Ta projekt je za
nas zelo pomemben, saj s tem
obogatimo vsebine, ki jih za gibanje izvajamo v našem vrtcu.
Zelo se trudimo podpirati razvoj
gibanja, ki je ključno za otroke v
predšolskem obdobju, saj vpliva
tako na ﬁzično pripravljenost kot
na vsa druga področja razvoja.
Upam, da se tega zavedajo tudi
starši in dovolijo otrokom, da sami
premagujejo ovire, saj s tem razvijajo tudi možganske celice,“ o projektu pravi ravnateljica Vrtca Ptuj
Marija Vučak.
V vseh enotah ptujskega vrtca
pa se bodo odslej gibali tudi s pomočjo novih poganjalcev, deset
so jih namreč dobili kot donacijo
podjetja Perutnina Ptuj. Kot sta
dejala član uprave omenjenega
podjetja David Visenjak in direktor
Kolesarskega kluba Perutnina Ptuj
Marjan Kelner, so kot družbeno
odgovorno podjetje z donacijo želeli spodbuditi motoričnost otrok.
V naslednjih letih bodo z novimi,
prav posebnimi poganjalci obdarili
še okoliške vrtce.
Prav gibanje in predstavitev
različnih športnih disciplin pred-

Mini olimpijada je projekt Olimpijskega komiteja Slovenije, ki ga na Ptuju izvajajo skupaj z Zavodom za šport in Mestno
občino Ptuj. Letos devetič zapored je različne športne discipline na Mestnem stadionu spoznavalo več kot 200 predšolskih
otrok. Njihovo željo do gibanja so nagradili tudi sponzorji s predajo desetih novih poganjalcev.
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Katalog 17. festivala sodobne umetnosti Art Stays
Posnel ga je znani ptujski snemalec in fotograf Rok Golob. Četudi
so se zelo trudili, da bi nastal 15-minutni promocijski ﬁlmček, so ga
zaključili pri 58 minutah, toliko je bilo vsega dogajanja in dogodkov.
V umetniškem pogledu je letošnji festival odlično uspel. Zadovoljni pa
so tudi z obiskom, ki je bil boljši kot lani. Skulptura na gradu pa je bila
po oceni obiskovalcev glavna atrakcija, je povedal umetniški vodja
Jernej Forbici.
Že v preteklem letu pa so se začele priprave na 18. festival sodobne umetnosti Art Satys v letu 2020, na katerem bo glavna tema zvok.
Eden od projektov je mapiranje mesta z zvoki mesta. Na Slovenskem
trgu bodo postavili tudi posebno interaktivno instalacijo, človek se bo
na zemljevidu dotaknil neke lokacije, s katere bo zaslišal zvok, nato pa
se bo sprehodil do te lokacije, da se bo prepričal, če je ta zvok res tam.
ŰŪ

Ormož  Priznanje KS Ormož izročili Nežki Vaupotič

»V knjigah je vsa znanost sveta«
92-letni upokojeni knjižničarki Nežki Vaupotič, ki jesen življenja preživlja v Grošljevi vili
Centra za starejše občane Ormož, sta pred dnevi predsednik KS Ormož Vlado Hebar in predsednik komisije za podelitev priznanj in plaket Slavko Petek izročila priznanje KS Ormož.
»Nežka Vaupotič, ki je že davnega leta 1963 začela voditi ormoško
knjižnico, je knjižničarstvu posvetila svoje življenje. Temu poklicu se
je posvetila z dušo in zavzetostjo,
kot jo dandanes srečamo le še
malo kje. Bila je in še vedno je
nepogrešljivi del življenja lokalne
skupnosti, saj se je vanj vključevala
in k njemu prispevala s svojim znanjem, zbiranjem gradiva o naših
krajih in domačih avtorjih, zbrala
neprecenljive podatke o zgodovini

knjižničarstva na ormoškem območju od prvih začetkov. Posvečala se je zbiranju ljudskega izročila,
od običajev, pregovorov, pesmi do
ljudske glasbe. Marsikdo se je še
spomni, kako je z avtobusom ali
peš hodila po ormoški občini ter
okoliških krajih s kovčkom, polnim
knjig ter izposojevala gradivo tudi
na takšen način. Nežka je sinonim
in najlepši del ormoške zgodovine
in tudi sedanjosti ormoške knjižnice, zato si več kot zasluži priznanje

krajevne skupnosti,« so zapisali v
obrazložitvi.
Nežka Vaupotič je bila ob izročitvi priznanja prijetno presenečena.
Kot je povedala, se je vselej zavedala, da je opravljala najboljši poklic na svetu. Nadvse vedra gospa je
obudila marsikatere spomine ter
delila življenjske modrosti in nauke. »V knjigah je vsa znanost sveta,« je med drugim dejala prijetna
ženica.
ŰƒƑƌƎƄŃūƒƕƙƄƗ
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Dobitnica priznanja Nežka Vaupotič v družbi predsednika KS Ormož Vlada Hebarja in predsednika komisije za
podelitev priznanj in plaket Slavka Petka, direktorja CSO Ormož Bojana Burgarja, sedanje direktorice Knjižnice
Franca Ksavra Meška Ormož Milice Šavora in strokovne delavke Branislave Vočanec.
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Na stadionu je športne discipline spoznavalo okrog 200 otrok.
šolskim otrokom sta glavna namena Mini olimpijade. Na petnajstih
vadbenih postajah je sodelovalo
dvanajst klubov, društev in organizacij.
Mini olimpijada se sicer že deveto leto izvaja v sklopu Ptujske-

ga športnega vikenda, ki pa ga
zaradi slabega vremena v sredini
septembra niso mogli izpeljati.
Direktor Zavoda za šport Ptuj Sandi Mertelj pravi, da so kljub temu
skušali izvesti čim več predvidenih
dogodkov; v sredo je bil Mestni

stadion poln aktivnosti, izvedli
so tek Vivat Poetovio, kolesarjenje in razgibavanje, predstavitev
društev, igrala za otroke, obiskali
so jih tudi predstavniki policije,
vojske in gasilci.
ŧȧƈƑƄƑƄŃŮƐƈƗƈƆ

