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IzÃ…Â¡la je prva Ã…Â¡tevilka glasila Ã…Â portni glas VoliÃ„Â•ine
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Ã…Â½e lep Ã„Â•as je v naÅ¡ih Å¡portnih srcih tlela ideja o nekem glasilu, ki bi predstavljalo Å¡portne dogodke in vse druge
zanimivosti v naÅ¡em kraju. VeÃ„Â• v nadaljevanju novice...

Po prizadevnem prostovoljnem delu v zadnjih dveh mesecih, ko smo usklajevali naÅ¡e ideje, Ã…Â¾elje ter priÃ„Â•akovanja, je
konÃ„Â•no pred nami PRVA Å¡tevilka naÅ¡ega glasila (Å portni glas VoliÃ„Â•ine), ki jo podarjamo vam, krajani in krajanke KS
VoliÃ„Â•ina, ter hkrati poÃ„Â•astitvi naÅ¡ega kraja. Kraj, ki se nezadrÃ…Â¾no pribliÃ…Â¾uje praznovanju 750-letnice prve pisne
si namreÃ„Â• to nedvomno zasluÃ…Â¾i. Å e posebej si to zasluÃ…Â¾i Å¡port, ki ima v naÅ¡em kraju, v naÅ¡ih srcih, pa tudi v n
prav posebno mesto.

VoliÃ„Â•ina s svojim zaledjem zagotovo spada med ene najbolj Å¡portnih vasi v Sloveniji. Temu ni tako le zadnja leta,
temveÃ„Â• je bil kraj s Å¡portom povezan Ã…Â¾e v obdobju med obema vojnama, ko so se posamezniki zaÃ„Â•eli povezovati v
druÅ¡tva. Na eni strani so bili to klerikalni Â»OrliÂ«, na drugi liberalni Â»SokoliÂ«. Å port je zdruÃ…Â¾eval in razveseljeval kraja
tudi v obdobju po 2. svetovni vojni. ZdruÃ…Â¾uje in razveseljuje nas Å¡e danes, ko se v kraju poleg Å¡tevilnih uspehov, ki so jih
dosegli naÅ¡i Å¡portniki, lahko pohvalimo s sodobnim Å¡portnim parkom, kjer se za vsakega rekreacije Ã…Â¾eljnega krajana
najde kak Å¡port. Da je temu tako, se gre zahvaliti neskonÃ„Â•nim uram prostovoljnega dela vseh tistih, ki imajo radi naÅ¡ kraj
in Å¡port, vsem sponzorjem in donatorjem, ki so vsa ta leta podpirali razvoj Å¡porta v kraju in seveda lokalni skupnosti, ki je
stala za Å¡tevilnimi projekti, da so bili le-ti pripeljani do svojega cilja.

Svetovni voditelji in analitiki so mnenja, da Ã…Â¾ivimo v obdobju, o katerem bodo naÅ¡i otroci in poznejÅ¡e generacije
prebirale v Å¡olskih uÃ„Â•benikih. Svetovna gospodarska kriza naj bi spremenila svet in Ã„Â•loveÅ¡ko druÃ…Â¾bo, med ljudmi n
zavladali novi odnosi. Vodilni ekonomisti menijo, da bodo krizo preÃ…Â¾ivela le Â»zdravaÂ« podjetja, torej tista uspeÅ¡na. Ta
podjetja bodo iz krize izÅ¡la moÃ„Â•nejÅ¡a in konkurenÃ„Â•nejÅ¡a. Podobna usoda bo doletela tudi raznorazna druÅ¡tva in
organizacije po vsem svetu. Prav zaradi tega si v Å D VoliÃ„Â•ina in KMN Slovenske gorice prizadevamo dvigniti nivo
organiziranosti in delovanja na stopnjo, ki nam bo zagotavljala uspeÅ¡no delovanje tudi v obdobju, ko gospodarska kriza
ne bo veÃ„Â• polnila naslovnic po vsem svetu. Le na ta naÃ„Â•in bomo lahko prispevali svoj koÅ¡Ã„Â•ek v mozaiku k nadaljnjemu
kvalitetnemu razvoju naÅ¡e krajevne skupnosti.

Ã„Å’eprav so Ã„Â•asi pravega druÅ¡tvenega Ã…Â¾ivljenja, kot so vladali v prejÅ¡njem druÃ…Â¾benem sistemu, ko so ljudje Å¡
pripravljeni delati za narodov blagor, mimo, bi se rad na tem mestu zahvalil celotnemu Ã„Â•asopisnemu odboru in vsem, ki
so na kakrÅ¡en koli naÃ„Â•in poleg vsakodnevnih obveznosti Ã…Â¾rtvovali svoj prosti Ã„Â•as, da je omenjena publikacija doÃ„Â
svoje rojstvo. Upam in Ã…Â¾elim si naÅ¡ega sodelovanja Å¡e v prihodnje pri tem in pri drugih raznoraznih projektih pomembnih
za naÅ¡ kraj. Le na ta naÃ„Â•in bomo namreÃ„Â• dali svoj doprinos k razvoju kraja in okolice.

Vsem krajanom in krajankam Ã…Â¾elim v imenu celotnega Ã„Â•asopisnega odbora prijetno branje naÅ¡ega glasila.

Dejan Kramberger

Kliknite tukaj za prenos/ogled glasila!

Pred vami je tako prva Å¡tevilka Ã„Â•asopisa, za katerega Ã…Â¾elimo, da postane stalnica v vaÅ¡em domu. Zato, da bi bili Å¡e
boljÅ¡i in da bi se Å¡e bolj pribliÃ…Â¾ali vaÅ¡im Ã…Â¾eljam, vas prosimo, da reÅ¡ite to kratko anketo.
http://www.volicina-sport.si
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Med vsemi, ki boste anketo izpolnili in pripisali svoje podatke, bomo izÃ…Â¾rebali tri nagrajence, ki bodo prejeli lepe
praktiÃ„Â•ne nagrade.

Izpolnjene ankete lahko oddate:
â€¢Â Â Â v VoliÃ„Â•ini v Baru Ã‹Â•10Ã‹Â• in Vinski trti,
â€¢Â Â Â v Zavrhu v Maistrovi kleti in
â€¢Â Â Â v Selcih v Bifeju Ornik ali jih
â€¢Â Â Â poÅ¡ljete na naslov: MatevÃ…Â¾ Ã„Å’uÃ„Â•ek, Sp. VoliÃ„Â•ina 76, 2232 VoliÃ„Â•ina.
â€¢Â Â Â anketo pa lahko snamete tudi tukaj s spletne strani in jo izpolnjeno poÅ¡ljete na e-naslov: glas.volicine@gmail.com

UredniÅ¡ki odbor se vam iskreno zahvaljuje za vaÅ¡a mnenja!
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