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Pozdravljen-a, pred tabo so naslednje pomladanske NOVICE RK MOZIRJE, ki prinašajo nekaj
novih podatkov o preteklem dogajanju.

ZLATO PRIZNANJE S PLAKETO OBČINE MOZIRJE
Ludvik ES – S52LE-za njegove neprecenljive zasluge pri delovanju v Radioklubu
Mozirje in dolgoletno prizadevno delo z mladimi radioamaterji
Radioklub Mozirje je letos za dobitnika občinskega priznanja predlagal svojega dolgoletnega člana
Ludvika Es-S52LE, njegov prvi klicni znak v skupni državi Jugoslaviji pa je bil YU3UXA.
Ker točnih podatkov o prvih radioamaterjih na našem področju žal nimamo, vemo pa da so
posamezniki že pred vojno poizkušali srečo s sestavljanjem enostavnih radijskih sprejemnikov, med
njimi je bil tudi zgoraj omenjeni Ludvik. Tako se je po vojni pojavljalo čedalje več uspešnih
konstruktorjev, ki so si izmenjavali svoje izkušnje in včasih s skupnimi močmi prišli do zanimivih
in uporabnih zamisli in rešitev. Člani takratnega kluba so sodelovali z raznimi organizacijami,
ustanovami in društvi. V sodelovanju s Gornjesavinjskim šahovskim klubom so preko UKV zvez
sodelovali med našimi in Koroškimi šahisti. V petdesetih letih se je zanimanje za tehniko razširilo
tudi na osnovne šole. Med prvimi so to bile šola Mozirje, Gornji Grad in Nova Štifta. Ludvik je kot
učitelj tehničnega pouka na šoli prenašal znanje tehnike in zraven tudi radioamaterstva na mlade.
Zaradi zanimanja za radioamaterstvo se je na šoli Mozirje in Gornji Grad ustanovili tudi
radioamaterska sekcija v katero so bili vključeni tudi CB amaterji. Več let so bili v klubu tudi
radioamaterski krožki za šolsko mladino in prav iz teh vrst so zrasli mnogi sedanji aktivni člani
kluba. Za mnoge šolarje je delo v klubu pomenilo tudi njihovo poklicno usmeritev. Učenci in člani
krožka so se udeleževali tudi tekmovanj pod mentorstvom Ludvika in dosegali dobre rezultate na
državni ravni. Mozirski RK je s šolami v dolini sodeloval tudi v akciji »Pomlad na radijskih
valovih« ob katerih se je mladina različnih šol pomerila v poznavanju zgodovine, zanimivosti s
svojih šol in krajev. Ideja za odajo na radio »Kričač« je leta 1979 prišla ravno iz radiokluba Mozirje
v katero je bilo takrat vključenih kar 25 osnovnih šol.
Po upokojitvi je Ludvik delo nadaljeval v humanitarnih vodah, še posebej med osvoboditvijo
Slovenije. Sodeloval je pri preskrbi razne tehnične opreme in ostalih stvari za republike bivše
Jugoslavije. Sedaj je Ludvik na radioamaterskih valovih manj aktiven, kljub svojim 88 letom pa se
rad udeležuje raznih srečanj članov radiokluba Mozirje, kjer rad spregovori o svojem delovanju na
področju tehnike in delu z mladimi. Glede na vse napisano in na podatke ki jih imamo, je Ludvik
res pomemben član v našem klubu na katerega smo ponosni in smo radi v njegovi družbi, kjer
vedno izvemo kaj novega, oziroma starega iz njegovega dolgoletnega delovanja .
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Novi radioamaterji in njihovi inštruktorji leta 1985-Ludvik Es-S52LE (prvi z leve v prvi vrsti)

Ludvik Es-S52LE na podelitvi občinskega priznanja 24.4.2015 (foto-Miro-S52ON)

Novice iz RK S51DSW 6 maj 15

Stran 2

NEKAJ IZ ARHIVA RADIOKLUBA 2
Med starimi kupi papirja v klubskih prostorih sem slučajno izbrskal nekaj zanimivih podatkov
oziroma papirjev, ki jih bom skozi posamezne številke novičk delil z vami. Začel bom z
informatorjem izpred 22 let, takrat še pod znakom YU3DSW ob 25 letnici in občinskem prazniku
izdali informator.
NADALJEVANJE ČLANKOV IZ GLASILA
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ZANIMIVOST
25. april: Izumitelj, ki je razvil radijske prenose
Leta 1874 se je v bližini Bologne rodil italijanski inženir in Nobelov nagrajenec Guglielmo
Marchese Marconi.
Znan je po razvoju uporabnega brezžičnega telegrafskega sistema, splošno znanega kot radio.
O različnih izvornih radijskih patentih ter o njegovem sodelovanju in rivalstvu z Nikolo Teslo,
razprave trajajo do danes. Marconi je bil kljub temu razglašen za Nobelovega nagrajenca za fiziko
leta 1909 (skupaj s Karlom Ferdinandom Braunom)
Bil je predsednik Italijanske akademije (Accademia d'Italia) in član fašističnega Velikega sveta. Bil
je drugi sin italijanskega posestnika Giuseppeja Marconija in njegove žene Annie Jameson, ki je
bila Irka. Mladi Marconi je študiral v Bologni, Firencah in kasneje še v Livornu. Marconi je pri
izdelavi svojega radia uporabil patente drugih znanstvenikov. Sicer je prvi radio izumil Nikola
Tesla, a je njegovo delo zgorelo v požaru, ki je zajel njegov laboratorij.
Leta 1896 je Marconi prvič predstavil sprejemanje in oddajanje morsejeve abecede v radijskem
signalu. Sprejemnik in oddajnik sta bila v tem prvem poskusu oddaljena najmanj dva in največ šest
kilometrov. Poskus je izvedel v angleškem Salisbury Plainu. 2. julija naslednje leto je prejel
angleški patent za radijske zveze. Tega meseca je v Londonu ustanovil družbo Wireless Telegraph
Trading Signal Company, ki se je kasneje preimenovala v Marconi Wireless Telegraph Company.
Leta 1898 je podjetje že zaposlovalo okoli 50 ljudi.
Leto 1897 je za Marconija pomembno tudi zato, ker je tega leta prvič prenašal radijski signal prek
vode, in sicer je bilo to 13. maja 1897. Signal je poslal iz južnowaleškega kraja Lavernock Point na
otok Flat Holm, nato pa še enkrat leta 1898 iz severnoirskega Ballycastla na otok Rathlin. Prvi
čezatlantski radijski signal pa je prejel 12. decembra 1901 iz Signal Hilla v Kanadi. Pri sprejemu si
je pomagal s 122 metrov visoko anteno. Leta 1903 je Marconi poslal slavno sporočilo ameriškega
predsednika, ki je bilo namenjeno angleškemu kralju.
Marconiju je leta 1907 uspela popolnoma zanesljiva komunikacija prek Atlantika. Skupaj z Karlom
Ferdinandom Braunom je bil za svoje dosežke nagrajen z Nobelovo nagrado za fiziko. 20.
novembra 1919 se je njegovo podjetje Marconi Company of America združilo s korporacijo Radio
Corporation of America.
Leta 1923 se je pridružil italijanski fašistični stranki in nato je imel večkrat fašistične govore po
radijskih postajah v več državah. 15. junija 1927 se je poročil z Mario Cristino Bezzi-Scali, njegova
poročna priča pa je bil Mussolini. V zakonu se je rodila ena hčerka, Maria Elettra Elena Anna
Marconi.
Umrl je v Rimu 20. julija 1937, v njegov spomin so tedaj vse radijske postaje po svetu utihnile za
dve minuti.
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4. maj: Dan, ko je umrl Josip Broz - Tito
Na današnji dan leta 1980 je umrl jugoslovanski predsednik od konca druge svetovne vojne do
smrti, Josip Broz - Tito. Rodil se je 7. maja 1892 v Kumrovcu. Bil je sedmi otrok v družini.
Titov pogreb velja za drugi največji v zgodovini glede na število politikov, ki se je dogodka
udeležilo. Pokopali so ga v beograjskem mavzoleju Kuća cveća (Hiša cvetja). Njegov poslednji
dom je od njegove smrti obiskalo že več kot 20 milijonov ljudi. Pod njegovim vodstvom je država
postala članica neuvrščenih. 16. maja 1974 so sprejeli novo ustavo, s katero je Josip Broz - Tito
postal dosmrtni predsednik države. Januarja 1980 so ga sprejeli v klinični center v Ljubljani.

Vir: http://www.rtvslo.si/na-danasnji-dan
Uredil:
Robi - S56VHR
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