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Glasilo občine Markovci

Leto 18, številka 12, december 2018

DROBTINICE OB SVETOVNEM
DNEVU HRANE

Drage občanke ,
spoštovani občani.
Pred vami je letošnja zadnja, nekoliko praznično
obarvana številka našega
markovskega
časopisa.
V prvi vrsti se vam želim
zahvaliti za vašo podporo
na minulih volitvah. Zavedam se odgovornosti,
ki mi je s tem bila zaupana. Prepričan sem, da se
bomo tudi v naprej s spoštovanjem krajevne tradicije, našo lepo občino in z enakim tempom razvijali v smeri
razvite in moderne skupnosti.
Ne želim pisati o dosežkih na področju naše občine, saj jih je
veliko in jih bo v bodočnosti glede na načrte še mnogo. Za to
bo čas in prostor v naslednjih izdajah. Če bomo znali strniti
vrste in delati z roko v roki, brez nagajanj v takšni ali drugačni
obliki, bodo vsi načrti uspešni. Upam, da bodo pri nadaljevanju začete poti z mano hodili ljudje, ki jim ni vseeno, ljudje, ki
prepoznajo priložnosti, ki jih srečujemo na tej poti. Želim si
takšnih posameznikov in skupin ljudi, ki vidijo v prihodnost, ki
znajo pustiti čas volitev za sabo in svoje misli, energijo in čas
posvetijo enotnemu cilju – napredku in razvoju naše občine.
Božično-novoletni prazniki so pred nami. Naredite v teh prazničnih dneh vsaj eno dobro stvar za sočloveka, nasmejte ga
in veliko se smejte tudi sami. Preživite jih v družbi ljudi, ki jih
imate radi in v družbi ljudi, ki imajo radi vas.
Želim vam vesele božične praznike in srečno novo leto.

Milan Gabrovec, prof.
vaš župan

Drage občanke , spoštovani občani.

V torek, 16. oktobra 2018, smo zaznamovali
svetovni dan hrane. Rdeči križ Slovenije že 18. leto
zapored sodeluje v tej mednarodni kampanji, ki
smo jo v Sloveniji poimenovali »Drobtinice«. Tako je
podmladek RK v Osnovni šoli Markovci že 7. leto zapored organiziral vseslovenski projekt Drobtinice,
ki predstavljajo prispodobo za kruh, ki je osnovnega pomena za naše življenje. Cilj akcije je zbiranje
prostovoljnih prispevkov, ki so namenjeni za plačilo
toplih obrokov socialno ogroženih šolarjev. Poleg
kruha so šolarji ponujali še domače pecivo, jajčne
rezance, zelenjavo in sadje. Podmladku RK so pomagali člani OORK, župnijska Karitas in članice Društva
podeželskih žena občine Markovci. Stojnice so bile
kot že tradicionalno postavljene na petih mestih po
občini: pred trgovino Špic Tuš market v Markovcih,
pred franšizama Mercatorjevih trgovin v Markovcih
in Bukovcih, pred mesarijo Spirala v Novem Jorku in
trgovino Natura v Stojncih. Letos se je zbralo nekaj
več kot 1000€ in prispevka so bili izredno veseli vsi,
ki so svoj prosti sobotni dopoldan namenili prostovoljstvu. Obiskovalce, ki so se ustavili na stojnicah,
so osveščali, kaj pravzaprav predstavljajo, saj jih večina ni vedela, da je 16. oktober svetovni dan, ki je
posvečen hrani. Projekt Drobtinice je namenjen tudi
ozaveščanju širše javnosti o problematiki nepravilne prehrane naših otrok in tudi prevelike količine

Bliža se božič, novo leto in
z njim praznovanje,
ki že nestrpno čakamo ga vsi.
Naj uresničijo vaše se sanje –
vedno le dobro naj se vam godi!
Praznujte in se veselite v krogu dragih vam ljudi,
v družbi tistih, ki dragi ste jim vi.

Milan Gabrovec, prof.
vaš župan

hrane, ki se je zavrže. Večina se jih je zelo pozitivno
odzvala. Naši stari starši nam danes pripovedujejo,
kako spoštovan in zlata vreden je bil nekoč kruh. Če
ti je kos kruha padel na tla in je bil umazan, si ga
poljubil in ga potem dal na stran ali si ga počistil in
pojedel. Danes se je odnos do kruha razvrednotil.
Podmladek RK se zahvaljuje vsem donatorjem za
njihove prispevke, saj brez njih ne bi bilo mogoče
izvesti Drobtinic, podjetju Han in vsem obiskovalcem stojnic, ki so prispevali prostovoljne prispevke.

"Roža potrebuje sonce, da postane roža. Človek potrebuje ljubezen, da postane
človek." Phil Bosmans
"Ljudem manjka nekaj, kar se ne da kupiti za denar: ljubezen, veselje, mir,
sadovi Duha. Kdor ne občuti ljubezni, kdor ne pozna veselja in ne najde miru,
nima pravega življenja." Phil Bosmans

Marija Prelog

"Če je edina molitev, ki ste jo v življenju izrekli, "HVALA", to zadostuje." Mojster
Eckhart
"Ničesar ne pričakujem, zato sem vedno neskončno hvaležen za preproste
stvari." Ralph W. Emerson
"Življenjska sreča je sestavljena iz trenutkov - majhnih, hitro pozabljenih
dobrotljivosti, kot so poljub ali nasmeh, prijazen pogled ali iskren poklon."
Samuel Coleridge

Sprejemi pri županu
Čestitke ob prejetju priznanj s področja športa, kulture ter
lepotnih tekmovanj. Foto: osebni arhiv

Podelitev priznanja članom Pihalne godbe Markovci
za dosežen uspeh na 23. tekmovanju godb Slovenije v
zabavnem programu za pokal Vinka Štrucla v Ormožu.

Čestitke za dosežen uspeh na Državnem gasilskem tekmovanju za memorial Matevža Haceta v Gornji Radgoni.
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MARTINOVANJE, PRAZNIK VINA

V soboto, 10. novembra 2018, se je v
večnamenski dvorani v Bukovcih zbrala
množica obiskovalcev ob že tradicionalni prireditvi v čast svetemu Martinu.
Martinovo nam vzpostavlja stike z
najbolj davnimi praznovanji, ko so se
predniki veselili nove letine – ob martinovanju seveda vinske letine. Prav spoz-

nanje, da je ob sodelovanju človekovega
dela, znanja in narave nastalo novo vino,
je dovolj velik motiv za takšen praznik.
To je tudi praznik, pri katerem ne poznamo dragih daril, temveč je praznik priložnosti za druženje ob kozarcu žlahtnega
vina, ob katerem se rojevajo nove ideje,
se slabo razpoloženje spreminja v vese-

lo ter se sklepajo nova prijateljstva. Vse
to se odraža tudi v napitnici Franceta
Prešerna, v kateri je zapisal: »Prijatli! Obrodile so trte vince nam sladko, ki nam
oživlja žile, srce razjasni in oko, ki utopi
vse skrbi, v potrtih prsih up budi.«
Večer v čast vinu je s požirkom dobre kapljice iz občinskega vinograda bil

Martinovanje v Prvencih in zahvala naravi
Prelepa jesen je botrovala vsem,
da smo lahko v miru in ob lepem vremenu pospravili vse pridelke, ki smo
jih pridelali po njivah, vrtovih, sadovnjakih in v vinogradih. Letošnja letina
je bila obilna kljub vsem vremenskim
neprilikam čez leto. V naši cerkvi se
vsako leto na zahvalno nedeljo pri
obeh mašah zahvalimo Bogu in naravi za vse darove, ki nam jih obrodi
zemlja.
Tudi v Prvencih je že dvajsetletna
tradicija, da se zahvalimo bogu Bakusu za dobro vinsko letino in ob tej
priliki na god sv. Martina na šaljiv način krstimo mošt in ga spremenimo v
rujno vino.
Ekipa vaškega odbora s predsednikom Urošem Megličem je pripravila vse potrebno za ta dogodek. Na
martinovo popoldne smo se zbrali
vaščani Prvencev, Strelcev in Novega
Jorka ter skupaj proslavili ta jesenski
praznik. Ob krstu mošta imenujemo
še novega kletarja vaškega odbora. Dosedanji kletar je novemu kletarju g. Miranu Vrbančiču zamenjal
predpasnik »pripravnika kletarja« ter
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mu privezal predpasnik »kletarja VO
Prvenci 2019«. Novoizvoljeni kletar je
obljubil delo pri vsem, kar se navezuje
na kletarjenje in običaje vzgoje trte-brajd skozi vso leto. Ob tej svečanosti
si je izbral svojega pomočnika kletarja
in mu izročil predpasnik »pripravnika

kletarja«. Pomočnik-pripravnik za leto
2019 je postal g. Marjan Meglič, ki bo
naslednjo leto prevzel nalogo kletarja. Veselja in smeha je bilo obilo.
Ivan Golob

pravo doživetje, ki je bilo popestreno z
lepimi mislimi, iskrivimi idejami, toplo
besedo in seveda veselo pesmijo.
Pesmi ob vinu se običajno oglasijo
kar same od sebe, zapoje jih posameznik ali pa skupina. In pesmi s prijetnimi
glasovi pevk Pevske skupine Florina so
na ta večer zadonele še bolj veličastno.
Večer tudi ne bi bil tako prijeten, če ga
ne bi popestril glas harmonike, ki jo je za
vse zbrane veselo raztegnil mlad harmonikaš Žan Habjanič.
Za pridelavo in kvaliteto vina ima
največjo zaslugo vsak kletar ali kletarka.
Novoizvoljeno kletarko Kristino Vrtič so
ob pesmi ljudskih pevcev KD Bukovci na
njeno funkcijo pospremili prejšnji kletarji, čemur je sledil nagovor predsednika
Kulturnega društva Bukovci.
Vina brez krsta mošta seveda ne
bi bilo. Ta krst je na šaljiv način izvedla
skupina Macleki iz Ormoža. Preden se je
praznovanje resnično prevesilo v še bolj
zabaven in prijeten večer, je zbrane nagovoril župan občine Markovci, svoj del
pa je k temu dodala tudi Pihalna godba
Markovci.
Kot se za vsako praznovanje spodobi, tudi za martinovo velja, da mora biti
miza obložena z dobrotami. Za to so
najprej poskrbele žene, ki so pripravile
in na mizo postavile prav posebno »pecivo«, po katerem so z veselje posegli vsi
prisotni. Prireditelja, občina Markovci in
Kulturno društvo Bukovci, sta ob pravi
»martinovi pojedini« in glasbi ansambla
Vagabundi poskrbela, da se je prireditev
končala polna lepih vtisov in prijetnega
razpoloženja pozno v noč.
M. Horvat
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TRADICIONALNI SLOVENSKI ZAJTRK 2018

V vrtcu Markovci smo se znova z veseljem odzvali povabilu k sodelovanju v
projektu »Tradicionalni slovenski zajtrk«,
ki je potekal v petek, 16. novembra 2018
v vrtcih in šolah po vsej Sloveniji. S projektom želimo ozaveščati otroke o pomenu zajtrka v okviru prehranjevalnih
navad, spodbujati uživanje hrane lokalne pridelovalcev, saj je zdrava in pravilna
prehrana predpogoj za boljše počutje,
ohranjanje zdravja in s tem zdravega načina življenja.
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V ta namen smo v tednu od 12. do 16.
novembra vse dejavnosti v vrtcu obogatili s podnaslovom »Z zdravo prehrano in
gibanjem do zdravja«. Otroci so se skupaj s svojimi vzgojiteljicami sprehodili
do čebelnjaka ČDM in si ga ogledali. Obiskala nas je čebelarka gospa Tilčka Petrovič, ki so ji otroci z zanimanjem prisluhnili, oblekli čebelarska oblačila, otroci pa
so jo razveselili s pesmicami o čebelicah.
Z ustvarjalnimi delavnicami so okrasili
svoje igralnice in s tem pričarali čudovito

vzdušje v celotnem vrtcu. Otroci iz skupine Balončki so pripravili glasbeno dramatizacijo »Čudežna skleda medu«, ki so
jo samostojno odigrali otrokom iz vrtca,
otrokom 1. triade OŠ, presenetili pa so
tudi g. župana Milan Gabrovca in čebelarje iz ČDM, ki so nas razveselili s svojim
obiskom. S to predstavo se otroci potegujejo za lepo nagrado, saj so se prijavili
na natečaj Čebelarske zveze Slovenije.
Skozi ves teden smo komaj čakali
petek, ko smo lahko poskusili dobrote

tradicionalnega slovenskega zajtrka.
Po vseh igralnicah je zadišalo po medu,
maslu, domačem kruhu, mleku in jabolkih. Ljudje se premalo zavedamo, kako
pomembno je uživanje domače, zdrave
hrane, zato naj v prihajajočih prazničnih
dneh po vaših domovih zadiši po medu
in cimetu, na mizah pa naj bo domača
pridelana hrana.
Simona Hameršak, vzgojiteljica
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Čebelji pridelki so odlično darilo
Jesen je čas priprav na zimo, ko
napolnimo zaloge in brezskrbno pričakamo zimo. Ob tem tudi razmišljamo, kako bomo obdarovali najdražje,
znance, saj se prazniki približujejo
zelo hitro, in še preden se bomo dobro zavedli, bodo tu. Pa smo spet v dvomu, kaj podariti najdražjim ter kako
jim izkazati pozornost in hvaležnost.
Čebelji pridelki so vsekakor izbira,
s katero ne morete zgrešiti. Slovenski
med s široko paleto okusov lahko razveseli še tako zahtevnega uporabnika
in hkrati ponuja možnost, da prav vsakega obdarjenca razveselimo z drugim okusom. Čudovito je spoznavati
paleto različnih okusov slovenskega
medu in najti najljubšega. Med, označen z eno od shem kakovosti, kaže
na posebnost ali višjo kakovost proizvoda. V Sloveniji na področju medu
poznamo tri zaščite geografskega poimenovanja, priznane na evropski ravni, in sicer slovenski med z zaščiteno
geografsko označbo, kočevski gozdni
med in kraški med, ki nosita zaščiteno

označbo porekla. Nekateri čebelarji se
vključujejo tudi v ekološko pridelavo
medu.
Tudi za marsikoga še neodkriti čebelji pridelki, kot so cvetni prah, matični mleček, propolis, medica, medeni
liker, peneča medica, postajajo vedno
bolj prepoznavni in zanimivi za kupce,
zlasti kadar potrebujemo izdatnejše
blagodejne učinke, ki jih bomo znali
poiskati in najti pri slovenskih čebelarjih. Sveče iz čebeljega voska bodo z
mehko rumeno svetlobo in prijetnim
vonjem v nas zbudile nostalgijo po
starih časih, ko so ljudje bistveno drugače preživljali večere kot danes.
Čebelji pridelki so tesno povezani
s tradicijo čebelarstva na Slovenskem
in so primerni tudi kot protokolarno
darilo, tako znotraj kot zunaj naših
meja. Širjenje pomena slovenskega čebelarstva in predstavitev zunaj
meja povečuje našo prepoznavnost
v tujini. Peneča medica, ki so jo razvili slovenski čebelarji, je edinstvena,
narejena izključno iz medu in vode po

KAKO KREPITI SVOJE ZDRAVJE
V oktobru je OORK Markovci v sodelovanju z Naravoslovno-izobraževalnim
društvom "Sapientia", katerega predsednica je naša
občanka iz Sobetincev mag.
farmacije Vesna Forštnerič
Lesjak, izvedlo predavanje z
naslovom: Kako krepiti svoje
zdravje z ozirom na antropozofsko razumevanje človeškega organizma. Farmacetka
Vesna je predsednica Sekcije
za antropozofsko medicino
Slovenije in je specializirala
iz antropozofske medicine in
farmacije, ki jo je razvil dr. Rudolf Steiner v Švici.
»Antropozofsko razumevanje človeka ponuja številne odgovore in napotke,
kako krepiti lastno zdravje.
Kadar človeka gledamo zares
celostno, se odprejo številne dimenzije virov zdravja,«
nam je v začetku predavanja
povedala predavateljica. V
nadaljevanju je življenje človeka razdelila na sedemletna
obdobja, v katerih se zgodijo
pomembni razvojni koraki
(od rojstva do sedmega leta,
od sedmega do štirinajstega, od štirinajstega do enaindvajsetega, ipd.). V vsakem
izmed sedemletij lahko na
različne načine specifično
krepimo človeka in njegovo
fizično, duševno in duhovno
zdravje, delujemo preventivno pri različnih boleznih in
ga spodbujamo na način, da
izpolni svoje poslanstvo.
Marija Prelog
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klasičnem postopku z vrenjem v steklenicah. Nanjo so čebelarji še posebej ponosni in je primerna za posebne
priložnosti. Tudi pobuda Čebelarske
zveze Slovenije za svetovni dan čebel in letošnje prvo praznovanje nas
postavlja prav na svetovni oder dogajanja in prepoznavnosti. Širok spekter čebeljih pridelkov boste dobili v

primernih darilnih embalažah in jih s
pridom uporabili za obdarovanje ob
najrazličnejših priložnostih, še zlasti
ko želite iz rok dati le najboljše. Čebelji
pridelki so darilo čebel in narave – podarite košček narave.
Nataša Klemenčič Štrukelj,
svetovalka za ekonomiko pri ČZS JSSČ

Medgeneracijsko srečanje v domu
upokojencev v Muretincih

Podmladek RK Osnovne šole Markovci je z učiteljico Vesno stanovalce doma starejših razveselil z glasbo
in pesmimi. Foto: Marija Prelog

Vesna Forštnerič Lesjak mag. farm., predsednica
Naravoslovno – izobraževalnega društva » Sapientia »
Foto: Marija Prelog

"Upanje je hrana ljubezni."
Nizozemski pregovor

V soboto 1. decembra 2018, je podmladek RK v Osnovni šoli Markovci skupaj s člani OORK in župnijsko Karitas
že tradicionalno na miklavževo soboto
oziroma pred prvo adventno nedeljo
organiziral obisk v domu upkojencev v
Muretincih. Najprej je bila sv. maša, ki jo
je daroval naš farni g. župnik Janez Maučec, nato je sledil kratek kulturni program, ki so ga pripravili mladi člani podmladka. Letos smo se že družili v večjem
obnovljenem dnevnem prostoru, kajti v
domu starejših še vedno obnavljajo pritlične prostore, ki so v zaključni fazi. Članice OORK in župnijske Karitas so spekle
pecivo in druženje se je nadaljevalo ob
prijetnem klepetu in prigrizku. Z otroki
smo obiskali tudi tiste, ki se niso mogli udeležiti srečanja, ker jim bolezen to
onemogoča. Bili so zelo veseli našega
obiska in si zaželeli, da jih v naslednjem
letu večkrat obiščemo.
Vodja doma starejših v Muretincih,
ga. Jelka Sužnik, je naše pripravljenosti

za prostovoljno druženje zelo vesela, in
njeni cilji, da se dom še bolj povezuje
v življenje ljudi iz soseščine se iz leta
v letu uresničujejo. Z zunanjim sodelovanjem si tudi mi želimo, da bi otrokom približali delo prostovoljstva, ki ga
odlikuje: spoštovanje do bližnjega in
starejših, iskrenost in poštenost, sprejemanje drugačnosti, osveščenost otrok,
da razumejo svoje starše, če jim ti ne
morejo kupiti tistega, kar si želijo, ker
preprosto ne zmorejo. Kar nekaj jih je,
ki morajo dobro premisliti, kam bodo
najprej namenili svojo plačo, kaj šele,
če te nimajo. Več in pogosteje se bomo
o tem pogovarjali z otroki, lažje bodo
sprejemali dejstvo, da ne morejo dobiti
vsega. Tudi odrasli prostovoljci so dober vzgled otrokom, zato je tudi naša
naloga, da jih z dejanji spodbujamo k
različnim oblikam prostovoljnega dela.
Marija Prelog
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90 let Kristine Šimenko
iz Nove vasi pri Markovcih

Zavidljivih 90 let je 16. novembra
praznovala tudi Kristina Šimenko, včasih Muhič, po domače “Petrova” babica.
Rojena je bila davnega leta 1928 v Zabovcih, po domače “pri Ogradnih”, kjer
je bilo skupaj 5 otrok, Kristina, Minka,
Franc, Ana in Marjeta. Kot mlado dekle
je morala oditi od doma služit, kot so
zahtevali takratni težki časi. Kmalu ji je
na pot stopil sovaščan Martin Šimenko.
Rodila se je mlada ljubezen, ki ji je kmalu
sledila tudi poroka. Čeprav njuna pot ni
bila vedno lahka, se nista dala in skupaj
premagovala vse ovire. Kupila sta hišo v
“Nagošejncih”, kjer sta se pričela ukvarjati s kmetovanjem. Kmalu se je število
članov mlade družine povečalo, saj sta
na svet prijokali hčerki Elizabeta in Vera.
Leta so minevala in dneve so jima začeli
lepšati tudi vnuki Marjan, Barbara, Sabina in Marko, prav tako pa tudi pravnuki
Maj, Pia, Živa in Črt.
Kljub temu da jih šteje že 90, še vedno poprime za delo, zelo rada poskrbi
za svoj vrt in živali, rada pa zavihti tudi
kuhalnico. Tako na mizi ne manjka domačega kruha, pogač in drugih sladic,
brez težav skuha tudi kosilo. Dneve si

95 let Elizabete Strelec

krajša s prebiranjem raznih knjig, revije
Ognjišče, rada pa pogleda tudi kakšen
del svoje najljubše televizijske nadaljevanke. Rada prisluhne radiju, za katerega ima točno določene dneve, ko
posluša določeno radijsko postajo. Kot
se spodobi za pravo občanko naše občine, v času norčavega fašenka rada izdeluje papirnate rože ali naredi kakšnega
düha. Seveda tudi krofi oziroma pravi
domači »krapčiči« ne manjkajo. Ja, marsikaj je naša Kristina, dobra mama, babica, prababica, tašča in soseda. Predvsem
je dobra po srcu, vedno nasmejana in
polna energije. Ob njenem jubileju smo
se vsi domači zbrali na kupu in našo Kristino prav lepo presenetili ter ji pripravili nepozaben rojstni dan. Rada bi se
zahvalila vsem domačim, sosedom, vaščanom in prijateljem ter tudi Konjeniškemu društvu Nova vas pri Markovcih,
ki so s svojim obiskom Kristini pričarali
nasmeh na obraz in poskrbeli, da tega
dne še dolgo ne bo pozabila.
Draga Kristina, želimo vse lepo, obilo lepih trenutkov in še na mnoga leta!
Barbara Šmigoc

Elizabeta Strelec iz Bukovcev je v mesecu novembru, natančneje 8. novembra
2018, dopolnila častitljivih 95 let, s tem
lepim številom let je trenutno tudi najstarejša vaščanka vasi Bukovci in ena izmed
najstarejših v celotni občini. Za njen rojstni dan sta jo s svojim obiskom počastila
predsednik domačega društva upokojencev, Anton Majerič ter članica odbora iz domače vasi, Danica Bezjak. V imenu Društva upokojencev Markovci sta
ji čestitala in ji zaželela čim več zdravja.
Elizabeta se je rodila daljnega leta 1923 v
Zabovcih, za moža je vzela Simona Strelca in se tako s poroko preselila na njegovo domačijo, v Bukovce 62. Rodila sta se
jima dva otroka, Slavica in Simon. Mož in
sin sta ji že umrla, ima pa še hčerko Slavico, dve vnukinji ter štiri pravnuke, ti pa so

njeno največje veselje. Elizabeta je skozi
celo življenje skromna in delavna ženska.
Ko je bila še mlada, je delala na domačiji, včasih se je z mopedom celo vozila na
»trštvo« in si tako prislužila kak dinar, rada
je tudi skočila na pomoč sosedom pri kakšnem kmečkem opravilu. Vedno je bila
družabna, pred leti tudi aktivna članica in
odbornica društva upokojencev, s svojim lepim petjem pa nepogrešljiva v skupini vaških oziroma kmečkih pevk. Danes
se raje zadržuje doma, a je za svoja leta
res pri močeh, ima zelo dober spomin in
je zelo zgovorna, tudi skuhati si še zna in
speči pogačo. Želimo ji, da bi ji zdravje še
naprej dobro služilo ter da bi čez pet let
skupaj praznovali stotico.
VV

Drugo srečanje stojnskih prišlekov
Ideja, ki je nekaj let samo rasla v glavah nekaterih
prišlekov v naši vasi, je lansko leto obrodila sadove.
Tako smo se tudi letos odločili, da jo ponovno uresničimo, saj je lanskoletna udeležba pokazala veliko zanimanje za to srečanje. Tako smo se v letošnji zasedbi
(Dušan Lozinšek, Alen Slanič, Aleš Lenart, Slavko Horvat, Hedvika Rojko, Majda Ambrož, Primož Kelenc, Peter Pintarič, Ivan Majhen ter Anica Kelenc) podali v organizacijo drugega srečanja. Skupno smo podali ideje
za glasbo, hrano, pijačo ter pričeli z delom. Verjemite,
da to ni tako enostavno, kot je slišati, pa vendar nam
je z majhnimi spodrsljaji v Stojncih uspelo združiti 107
prišlekov. Naše srečanje je bilo 20. oktobra v gasilskem
domu v Stojncih. Vsi zbrani v enakih majicah smo po
uvodnih besedah in presenečenjih opravili skupinsko
fotografiranje. Nato je sledila večerja, ki jo je pripravil
Alen Slanič s pomočniki. Besede, smeh, spoznavanje,
saj so med nas spet prišli novi prišleki, so razvili prijeten večer, ki se je zavlekel pozno v noč. Obiskal nas je
tudi župan, ki je med nami preživel prijetno urico plesa
in zabave. Opravičujemo se vsem našim prišlekom za
spodrsljaje, ki so se pripetili. Naslednje leto bomo te napake popravili. Želim si, da bi iz leta v leto sodelovali vsi,
tako v organizaciji kot v obveščanju, pri spodbujanju in
v upanju, da se morda enkrat zberemo prav vsi prišleki.
Hedvika Rojko
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Srečanje sošolcev
generacije 1968

Srečanje sošolcev
letnika 1958

Sošolci letnika 1958 smo letos napolnili 60 let, postajamo vse modrejši in
preudarni. Tu se z leti ne da nič “švinglati”, kot smo včasih lahko v šolskih
klopeh. Osnovno šolo bratov Štrafela Markovci nas je v tistih davnih letih
končalo 69 mladih zanesenjakov v upanju na lepo prihodnost. Žalosti me
skupno spoznanje za sošolce, ki jih ni več med nami. Kruta življenjska usoda
nam jih je vzela že štirinajst. Tako se nas je srečanja 2. novembra 2018 udeležilo 34 sošolcev, približno istih kot na poprejšnjih srečanjih. Dobili smo se
ponovno v gostišču Pri Ribeku, kjer se najbolje počutimo. Izbrali smo dan
med prazniki v upanju, da se nam lažje pridružijo sošolci, ki živijo v tujini, a
predvidevanja se niso uresničila. Prijaznost gostiteljev, dober muzikant in
prijeten klepet ob spominih na preteklost, tudi na tista daljna šolska leta, so
na družili do jutranjih ur. Vmes nas je prišel pozdravit tudi župan Milan Gabrovec in nam zaželel še mnogo sreče na nadaljnji življenjski poti. Nekako
smo si bili podobnega mnenja o naši starosti in malo slabšem spominu, zato
bi bila srečanja lahko pogostejša, pa še bolj vesela, z večjo udeležbo.
Vsem želim dobrega zdravja in upam, da se čez tri leta srečamo prav vsi,
saj je življenje prekratko, da bi izpuščali lepe trenutke!
Zvonko Črešnik

Tudi generacija 1988, ki letos praznuje okroglo obletnico,
30 let, in 15 let, odkar so zapustili šolske klopi, se je zbrala na
srečanju v Gostišču pri Ribeku v Stojncih. Bilo je mladostno
in veselo.
Foto: PM
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V soboto, 27. 10. 2018, smo se srečali nekdanji sošolci, tisti, ki smo se od OŠ
Markovci poslovili pred 35 leti. Večina udeležencev srečanja je bila rojenih leta
1968, torej pomeni letošnje leto tudi leto osebnega praznika, praznovanja 50. rojstnega dne. Organizatorji srečanja smo tako načrtovali nekoliko drugačen uvod v
druženje. Zbrali smo se pred Občino Markovci, kjer nas je sprejel gospod župan Milan Gabrovec, nas popeljal skozi etnografsko zbirko, predstavil delovanje in načrte
občine in se izkazal za velikodušnega gostitelja. Po skupnem fotografiranju pred
občinsko stavbo smo se na pokopališču poklonili spominu na razrednika gospoda
Jožeta Krambergerja, sošolca Bojana ter sošolko Jožico, ki jih ni več med nami.
Sledil je zabavni del druženja ob večerji in plesu, predvsem pa ob izčrpnih
pogovorih, saj so se nekateri srečanja sošolcev uspeli udeležiti šele prvič, čeprav
jih prirejamo redno vsakih pet let. Obujali smo spomine na naša skupna leta v
OŠ Markovci. To je bilo lepo obdobje, ko smo otroci že od 1. razreda dalje hodili
v šolo peš ali s kolesom in je bila prav pot v šolo priložnost za razburljiva druženja in pustolovščine. Prva štiri leta smo izkusili dvoizmenski pouk v stari šoli in
posojilnici, od petega razreda pa smo bili deležni udobja takrat nove šole. Leto
rojstva nas je združilo v sošolce, leta šolanja pa povezala v prijatelje. Zbralo se
nas je 40 nekdanjih sošolcev, s prisotnostjo pa sta nas razveselili in počastili tudi
takratni razredničarki gospa Karolina Pičerko in gospa Irena Muršec. Vsi, ki smo
se srečanja udeležili, smo bili z večerom zadovoljni in se že veselimo naslednjega. Saj veste, vsakih pet let mine hitreje, kot je minilo prejšnjih pet …
Organizacijski odbor

Tudi ob letošnji zahvalni nedelji so žene in dekleta okrasile farno
cerkev s sadovi narave. Hvala njim in dobremu Bogu za vse prejeto.

Foto: Sofija Erlač
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URA BIJE, VEDNO GRE …
Razmišljanje ob 80-letnici Folklornega društva Markovci
Polna posebnega pričakovanja sem se odzvala
povabilu FD Jože-Anton Štrafela Markovci, ki je 1.
junija letos počastila svoj lepi jubilej tudi z osrednjim koncertom na temo 1. svetovne vojne. Vsa moja
vznemirjenja ob nenavadnem naslovu koncerta pa so
se ne le uresničila, temveč mi dala še mnoge odgovore na vse tisto, kar sem v zvezi s 1. svetovno vojno sicer že vedela, a premalo. Bilo je tako osebno, čustveno doživetje, da sem že isti večer začutila, da moram
(vsaj) nekaj tega razpoloženja deliti tudi z vsemi, ki
ste sodelovali oz. ste sedanji prebivalci občine Markovci in cenite delo vseh mnogih društev in sploh dejavnih po vseh naših vaseh.
A bom raje kar prešla k osrednji tematiki omenjenega koncerta, ki so ga snovalci programa poimenovali tudi »Vse za vero, dom in cesarja«. V programu
so se lepo prepletale vse sekcije FD in sicer: plesna
skupina, pevci ljudskih pesmi, ljudske pevke, kopjaši,
otroška folklorna skupina, glasbeni sestav iz godbe
na pihala in morda še kdo. Vsem lahko izrečem iskreno pohvalo in zahvalo. Priznanje velja prav vsem, ki so
k programu dodali tudi, tudi zunanjo npr. kostumsko
podobo, za naslovno sliko in seveda za lepa tematska
vabila in prav tako tematsko tiskane programe.
Nisem dolgo premišljevala, zakaj so se avtorji
programa odločili prav za to vsebino. Letos (2018)
mineva 100-letnica konca 1. svetovne vojne, kar je
sicer že kar dolgo obdobje, a ne tako zelo, da se ne bi
vsaj dotaknilo naših časov in naših življenj. Pogosto
se mi je zdelo v mojem lastnem življenju namreč, da
tiste težke čase 1. in nato še 2. svetovne vojne želimo
potisniti v pozabo. A se nam to ne sme zgoditi in se
mnogim tudi ne more … Najboljše poznam svoje iz-

kušnje s tem, zato bom na kratko povzela pretresljivo zgodbo, ki sega že skoraj 30 let nazaj. Takrat sva
z možem Janezom pričakovala svojo prvo vnukinjo
in prav presenečena sem kmalu po njenem rojstvu
spoznala, da Janez želi biti poslej predvsem »dedi«
(poimenovanje) in meni je dal prijazno vedeti, da
sem »babi«(ca). Sledilo je še pet takih družinskih dogodkov, v družinah obeh najinih hčerk in tako poimenovanje se je še poglobilo in potrdilo. Nič nisem
imela proti temu, vse bolj sva se oba čutila ljubeče
vezana na ta mala in mlada bitja, a ko sem nekoč v
šoli ugotovila, češ meni je ime Karolina in tebi Janez, je postal kar nekam otožen. »Karolina, ti si imela
menda v otroštvu kar oba dedka in obe babici? Jaz
pa nobenega, nobene!« Večino tega sem sicer do
tedaj že vedela iz najinih medsebojnih pogovorov o
zgodovini prednikov, staršev, starih staršev, zdaj pa
sem začutila vso tisto skrito bolečino, ki jo je verjetno nosil od otroštva dalje. Kot prvorojenec najmlajše hčerke v kmečki družini v Zabovcih ni bilo v njihovem domu na dvorišču nobenega od maminih
staršev, oba sta umrla že kar nekaj let prej. Nekako še
bolj žalostna pa je zgodba staršev po očetovi strani.
Jernej (klicali so ga Arni) se je s svojo Johano-Hano
poročil leta 1912; njemu je bilo 24, njej 23 let. V juniju leta 1913 je Hana rodila sina Alojza, ne le prvega,
tudi edinega otroka, saj je umrla ob porodu. Za Alojza je še najbolje poskrbela Arnijeva sestra Marija, si
tudi sama ustvarila družino in bilo bi jim dobro. A
prišla je 1. svetovna vojna, z njo »štelnga« za fante in
mlade moške. Tudi Arni se je mogel odzvati, vrnitve
pa njegovi niso dočakali, saj je padel nekje na bojišču. Mali Alojz je ostal brez obeh staršev in njegovi

otroci, rojeni v letu 1937, 1939, 1941 (trije sinovi) pa
hčerka v letu 1945, niso mogli spoznati in čutiti ljubezni svojega dedka, babice. Možu sem torej lahko
tožeče pritrdila, da zdaj res čutim, kako zelo pogrešaš nekoga, ki bi naj bil obem skrben in ljubeč član
družine, dedek, babica.
Da, res je, sama sem imela pri tem več sreče. Naša
babica po materini strani je zelo rada prihajala peš
iz Bukovcev-Vopošnice k nam v Markovce k hčerkini
družini in k nam vnukom. Iz materinega pripovedovanja smo izvedeli tudi o usodi njenega očeta Blaža:
»Nekega dne je deklica videla (7 let je štela tedaj),
kako prihaja na njihovo dvorišče nek moški, a je takoj stekla k materi, češ, neki črni ded je prišel!« Mati
je otrokom prigovarjala: “To je vaš oče, iz vojske se je
vrnil, tecite k njemu!« Niti brat, niti starejša sestra in
ne ona sama tega niso (tedaj) storili, šele pozneje, ko
so se mu vsaj malo privadili, a je žal kar kmalu umrl. Iz
grozot 1. svetovne vojne se je vrnil hudo bolan. Smo
pa mi na očetovem domu v Markovcih srečno rasli ob
dedku in babici, ki se ju spomnim kot dobrovoljnih in
celo hudomušnih starejših ljudi … Usoda pa Janezu
ni bila naklonjena, tudi tedaj, ko je moral kot nasilno
mobiliziran na bojišče 2. svetovne vojne tudi njegov
oče Alojz in star šele 32 let padel daleč v tujem svetu, na severu Evrope. In ko sem tega večera, 1. junija
2018, spremljala program koncerta, se mi je ob petju
in plesu folklornih skupin prebudila otožna misel: “Sta
mladi Arni in njegova Hana sploh imela priložnost, da
bi tako srečno zaplesala?”
Karolina Pičerko

Etnološka razstava v Sobetincih
V soboto, 24. 11. 2018, smo v Sobetincih ponovno
pripravili tokrat manjšo etnološko razstavo. Z razstavo
starega obrtniškega orodja sta se predstavila dva zbiralca: Matjaž Tement z družino in zakonca Stanislava
in Franc Žnidarič. Zbirka je vključevala orodja, ki so
jih naši predniki koristili za olajšanje vsakodnevnega
dela in tudi številna mizarska orodja: sekire, žage, pile,
obliče, svedre ipd. Ti predmeti iz preteklosti, ki so jih
zbiralci uspeli ohraniti, so danes tehnična in kulturno
zgodovinska dediščina.
Ko se je nekoč v vasi rodil otrok, so ga položili v
leseno zibelko ali spleteno košaro. Les je bil človeku
spremljevalec celo življenje. Gospodar na domačiji je
moral znati marsikaj. Za domače potrebe je izdeloval
in popravljal … Les je dajal delo vrsti poklicev: kmetu, tesarju, kolarju, mizarju, kovaču … Tudi v naši vasi
so stare obrti opravljali kovači, mizarji in kolarji. Vaški
kolar, mizar in čebelar Franc Firbas, roj. 3. 11. 1907, po
domače »Zavčov stric«, kot smo ga poznali vaščani, je
izdeloval vse potrebno pohištvo in opremo za kmečki
dom. V zvezkih z uporabnimi nasveti za obrtnika, ki jih
je zapisoval daljnega leta 1939, so narisane tudi skice
različnega pohištva: omare, kredence, postelje, klopi.
Te zvezke je uspelo ohraniti zakoncema Žnidarič in
se jima iskreno zahvaljujemo za možnost vpogleda v
njih. Iz njih je bilo možno razbrati, da je tudi kmečki
človek, v tem primeru obrtnik, bil razgledan, izobražen in vpet v širše družbeno dogajanje. Zvezki presenečajo z izjemnim lepopisom, v njih sem zasledila
tudi številne avtorske in slovenske ljudske pesmi. Leto
1939 je bilo obdobje, ko je bilo še kako pomembno
obujanje nacionalne zavesti, zato so v njem tudi avtorske pesmi, ki so jih zapisali številni pesniki slovenske
zgodovine, kot so Simon Gregorčič, Valentin Orožen,
dr. Jakob Razlag, Jakob Gomilšek. Besedila teh pesmi
so ljudem blizu in budijo čustva ljubezni domovine.
Tudi slovenske ljudske pesmi, ki so danes v različnih
verzijah zapisane oz. odpete s pomočjo številnih izvajalcev, so v tem zvezku zapisane v celoti in s številnimi
kiticami. Pesmi so nam dale navdih k snovanju kulturnega programa, ki ga je vodila Andreja Horvat. V uvodu so se predstavili naši najmlajši: Lara, Aljaž, Leon,
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Lan, Nik, Žan, Tim in Ožbej, tokrat v vlogi tesarjev in
mizarjev. V goste smo povabili Mlade veseljake, ki so
v nas obudili domovinska čustva s pesmijo Slovenec
sem. Primerno dogodku so zapeli tudi pesem Kam le
čas beži. V nadaljevanju nas je razveseljeval ljudski pevec Daniel Polajžer z umetniškim imenom »Mi Trije« z
venčkom ljudskih pesmi. Z izvirnim besedilom je zapel tudi pesem Veselje je pri nas doma.
Govora je bilo tudi o časih, ko so ljudje še častili
drevesa in verjeli v njihovo govorico ter o lipi kot povezovalnem elementu vasi. Obudili smo spomin na
čase, ko je bil les še človekov spremljevalec na njegovi
življenjski poti od zibelke do groba ter o starih obrteh.
Prisluhnili smo tudi pesmi Slovenska dežela (dr. Razlag) in slovenski ljudski pesmi Deklica v ogradi rož'ce
sadi v interpretaciji Lidije Tement. Lea Roškar je izbrala
nekaj ljudski pregovorov primernih tematiki. Edvard
Lesjak je interpretiral dve ljudski pesmi: Po hladni senci se sprehajam in Kovaško. Sodelovanje smo vzpostavili z Etnografskim društvom Tržec. Z aktivnostmi, ki
jih izvajajo, nas je seznanil mag. Ivan Božičko ter nam
podal nekaj koristnih napotkov za naše delo.

Iskrena zahvala gre vsem nastopajočim, vsem, ki
so pripomogli k organizaciji prireditve, vaškemu odboru za podporo, podžupanu Zvonku Črešniku, da
se je odzval našemu vabilu in vsem obiskovalcem,
ki so nas počastili s svojim obiskom. Žal se nam je na
koncu izmuznila beseda gostom, za kar se iskreno
opravičujemo. V Sobetincih si želimo, da dediščino, ki
smo jo zbrali, tudi ohranimo in jo pokažemo vsem, ki
jih zanimajo sledovi minulega časa. Dediščina naših
prednikov se je oblikovala skozi desetletja in stoletja
ter predstavlja bogastvo znanja in izkušenj. Ta zaklad
nam je na voljo, da pogledamo njene dragocenosti in jih sodobnemu času primerno ovrednotimo. Ne
bi bilo prav, da bi nas dediščina držala priklenjene v
preteklosti in nesmiselno bi bilo živeti na star način.
Časi se spreminjajo in mi z njimi. Je pa dediščina lahko odličen vir znanja in modrosti za ustvarjanje novih
pristopov, ki odgovarjajo sodobnemu času. Naj zaključim z reklom: Drevo je lahko le tako visoko, kot so
globoke korenine.
Alenka Rižnar

Št. 12, december 2018

»Spoznajmo gasilce«

V mesecu oktobru smo se v vrtcu
Markovci spremenili v prave male gasilce. Obeležili smo namreč vseslovenski
gasilski projekt »Mesec požarne varnosti«, ki smo mu največ pozornosti
namenili v tednu od 22. do 26. oktobra.
Da je bilo spoznavanje gasilca in
njegovega dela še pristnejše, smo v vrtec povabili gasilce PGD Markovci, ki so
se prijazno odzvali našemu povabilu in
z njimi preživeli tri prav posebne »gasilske« dni.
V torek, 23.10., so nas v vrtcu obiskali trije prostovoljni gasilci. Najprej so
nam na kratko povedali in predstavili

svoje delo, nato pa pokazali oblačila,
ki jih uporabljajo za različne namene.
Otroci so tako lahko spoznali svečano
gasilsko oblačilo, oblačilo za tekmovanja in intervencijsko oblačilo. S seboj
so prinesli tudi različne gasilske pripomočke, kot so: čelade, gasilne aparate,
dihalke, torbo, v kateri so pripomočki
za nudenje nujne medicinske pomoči
… Te so lahko otroci tudi preizkusili, jih
pomerili, se z njimi rokovali.
V sredo, 24. 10., smo se odpravili do
gasilskega doma v Markovcih, kjer so
nas pričakali prijazni gasilci in nas popeljali po njihovih prostorih. Razkazali

Kako smo ukrepali ob jesenskih
poplavah
Ob narasli vodi konec oktobra in
v začetku novembra smo hitro pričeli s preventivnimi ukrepi. Skupaj smo
naredili obrambno-evakuacijski načrt
preventivnega pristopa zaščite ljudi in
premoženja vzdolž stare struge reke
Drave.
Prebivalstvo smo o nevarnosti obveščali ustno, preko medijev in alarmiranja. Prva naloga je bila ureditev
obrambnega nasipa pod stanovanjsko
hišo Marohovih v vasi Bukovci. Ujeli
smo zadnji trenutek, saj je narasla voda
že delno prestopila brežino. Podjetju
VGP Ptuj je z zemeljskim strojem uspelo zajeziti razlitje narasle reke preko
te brežine, ki nam že več let povzroča
težave in nam je v teh letih vedno na
istem mestu porušila nasip. Ali je vzrok
v nestrokovnosti ali previsoki, deroči in
narasli reki? Tokratni nasip je vzdržal
dobrih 24 ur, ravno dovolj, da ni bilo
po poplavnem območju tako hitrega
prelivanja vode, a je naslednji dan narasla reka Drava porušila obrambi nasip. Voda se je usmerila “po svoje” in se
začela razlivati proti vasem BukovciVopošnica in Stojncem. Približala se je
štirim stanovanjskim objektom. Med
tem pridobljenim časom smo skupaj z
gasilci, vaščani, režijskim obratom občine na vseh kritičnih točkah postavili
protipoplavne vreče. Porabili smo preko 30 kubikov in peska 1650 vreč. V treh
dneh preplaha je bilo aktiviranih skupaj
72 gasilcev iz PGD Markovci, Nova vas,
Bukovci in Stojnci, nekatera društva
so bila aktivirana večkrat. Vključilo se
je tudi veliko vaščanov, saj je bil strah
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zelo velik. Napoved pretoka Drave se je
približevala k napovedim poplav iz leta
2012, zato so vsi ogroženi bili mono
prestrašeni. Narasla reka je ogrožala
objekt farme piščancev v Stojncih, k
sreči pa voda ni prišla do objekta. Potrebno je bilo evakuirati eno osebo in
žival. Za evakuacijo smo aktivirali PGD
Ptuj, ki imajo koncesijo za reševanje iz
in na vodi, prav tako pa je bilo potrebno
črpanje vode iz stanovanjskega objekta in ob njem. Poplavljen je bil športni
objekt NK Stojnci, zaprta pa regionalna cesta Ptuj- mejni prehod Zavrč. Pod
vodo je bilo več hektarjev obdelovalne
zemlje ter poškodovanih več kilometrov gramoziranih cest.
Na veliko srečo in razumnemu
spuščanju deroče vode preko elektrarn
od Dravograda do jezu Markovci se
lahko tokrat zahvalimo tudi Dravskim
elektrarnam.
Poplave si je ogledal tudi predsednik vlade RS, g. Marjan Šarec. Upajmo, da bo odredil sanacijo, poglobitev
stare struge reke Drave od Markovcev
do hrvaške meje, da ne bo ogrožala in
poplavljala že pri pretoku 600 m/s.
V petek, 3. novembra, so bili po celotni reki Dravi opaženi madeži pene.
Po odobritvi poveljnika CZ RS, g. Srečka
Šestana, se je opravila in bila odvzeta
plavajoča snov, ki je po vodi plavala dva
dni. Analizo je opravila mobilna laboratorijska služba Republike Slovenije.
Ivan Golob, poveljnik CZ

so nam, kje imajo shranjene gasilske
obleke, gasilske pripomočke in nam
podrobneje predstavili gasilski avto.
Otroci so znova z veseljem pomerjali
gasilska oblačila, čelade, škornje, rokavice in se tako poistovetili z gasilci. Tudi
sedenja v gasilskem vozilu ni zamudil
niti en otrok.
V petek, 26.10., so nas ponovno
obiskali prostovoljni gasilci iz Markovcev. Tokrat so s seboj pripeljali gasilske
cevi in gasilska vedra (brentače), ki so
jih otroci lahko preizkusili. Največje veselje je seveda bilo pri preizkušanju in
rokovanju z gasilskimi vedri, s katerimi

so lahko ciljali tarče. Tekom vseh dni
smo se seveda naučili gasilsko številko
112, veliko likovno ustvarjali, peli in se
učili gasilskih pesmic ter spoznali gasilski pozdrav »na pomoč«, s katerim smo
se tudi od gasilcev poslovili.
Na tem mestu se iskreno zahvaljujem predsedniku PGD Markovci g.
Matjažu Mlinariču in seveda vsem gasilcem, ki so si vzeli nekaj svojega dragocenega prostega časa ter preživeli
nekaj lepih in za naše malčke znanja
polnih uric z otroki iz vrtca Markovci.
Helena Vogrinec, vzgojiteljica

Gasilska vaja v Sobetincih
V sklopu praznovanja 70-letnice PGD Sobetinci smo gasilci iz Sobetincev konec oktobra organizirali vajo POLJE 2018 in nanjo povabili prostovoljna gasilska
društva iz občinskega poveljstva Markovci. Poleg omenjenih so sodelovali še
gasilci iz Cirkulan ter civilna zaščita občine Markovci. Šlo je za požar na stanovanjskem objektu, ki se je razširil na gospodarsko poslopje. V zgradbi so bili ujeti
ponesrečenci, ki jih je bilo treba rešiti. Zaradi velike porabe vode so izvedli tudi
verigo in črpanje vode iz bližnje cisterne ter z njo oskrbovali vozili. Na vaji je sodelovalo 70 gasilcev in 8 članov civilne zaščite z vso razpoložljivo tehniko in opremo
ter vozili, ki jih premore OP Markovci. Sobetinski gasilci se zahvaljujemo družini
Meško, ki je omogočila izvedbo vaje.
Matej Prosenjsk

Jesenski operativni pregled gasilskih
društev GPO Markovci 2018
V letošnjem mesecu požarne varnosti je pregled društev potekal povsem drugače kot prejšnja leta. V skladu
s predlogom poveljnika in s sklepom
poveljstva OGZ Ptuj je jesenski pregled
društev potekal dinamično pod imenom
»gasilski rally«. OP Igor Ambrož je razdelil
naloge: društva sodelujejo z vsemi vozili.
V vozilih morajo zasesti operativni gasilci
vse sedeže in biti opremljeni - oblečeni
z vso zaščitno opremo. Določene so štiri delovne točke vaj in pripravljene za
izvedbo po časovnici. Prva točka je bila
v športnem parku v Zabovcih: črpanje
vode iz naravnega vira s pomočjo MB ali
GVC. Naslednja izvedba vaj je bila postavitev 3-delne lestve in izvedba napada
preko lestve ter izvedba dveh zunanjih
napadov. Po končanem delu štirje gasilci izvedejo navezavo reševalnih vozlov.
Na tretji točki sledi preiskovanje prostora, v katerem gori. Uporabljena je bila
termo kamera, prostor preiskujeta dva
napadalca z dihalnimi aparati, v zadimljenem prostorih sta dva ponesrečenca,
zastrupitev, potrebno je bilo nuditi stro-

kovno sanitetno pomoč poškodovancema. Zadnja točka: »spretnostna vožnja«
z vsemi gasilskimi vozili, z vso posadko v
vozilih. Po končani 10-minutni spretnostni vožnji z zahtevnimi ovirami izstopijo
vsi gasilci iz vozil ter izvedejo vaje korakanja - razvrščanja po melodiji koračnice.
Dejavnost požarne preventive, s katero
se s ukvarjamo gasilci na izobraževanjih,
vajah je ozaveščanje in preprečevanje
požarov. Boljša je preventiva, manj bi
moralo biti nesreč in požarov, ampak to
je le teorija. Za vse nesreče ja kriv človeški
dejavnik, nepazljivost, vedno več novih
tehnologij, spreminjajoč način življenja,
klimatskih sprememb in še veliko drugih
nevarnih dejavnikov, ki nas spremljajo
vsepovsod. Spoštovani, meje med vašo
in našo požarno preventivo so odprte.
Gasilci si želimo skupnega povezovanja
in dela. Le s tem bomo varnejši ter bomo
kos vsem naravnim in drugim nesrečam.
Na pomoč!
Ivan Golob
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DOGOVORI V ZVEZI Z IZGRADNJO HITRE CESTE POTEKAJO
Župan Občine Markovci, Milan Gabrovec, je 13. novembra sklical sestanek za nadaljnje dogovore v zvezi z
izgradnjo Hitre ceste. Poudaril je, da se
je v Ormožu viadukt Sejanca dejansko
začel graditi in da je glede na navedeno
verjetno pričakovati, da bo ta gradnja
izvedena v predvidenem roku. Besedo je predal mag. Zvonku Zavasniku,
vodji Sektorja za ceste na Ministrstvu
za infrastrukturo, ki je povedal, da so
od zadnjega sestanka, ki je potekal 25.
9. 2018, na viaduktu Sejanca že vidne
korenite spremembe in da prva faza
izgradnje zajema spodnjo konstrukcijo objekta, ki bo zagotovila prevoznost
površine brez asfalta za potrebe nadaljevanja gradnje.
Glede druge faze, ki zajema odsek
Gorišnica–Markovci, je povedal, da se
končuje projektantski popis del in da
bo sredi meseca novembra javno naročilo objavljeno na portalu. Do konca
meseca je predvidena tudi ustanovitev
služnostne pravice za prečkanje kanala. Sledi pa še drugi, težji del, ki bolj zanima občine, tj. prostorsko umeščanje
odseka med Ptujem in Markovci.

Vesna Žibrat, samostojna strokovna
sodelavka Službe za prostorsko načrtovanje, DARS d.d., je povedala, da je
DARS d.d. aktivno pristopil k pripravi
razpisne dokumentacije za dodatni
krog študije variant in predinvesticijske
zasnove ter okoljskega poročila.
Mag. Vesna Kolar Planinšič, vodja
Sektorja za strateško presojo vplivov na
okolje, Direktorat za okolje, Ministrstvo
za okolje in prostor, je prisotne seznanila, da so ministrstvu že sporočili predloge županov in predloge, ki so bili podani s strani civilne iniciative. Predlogi so
že vključeni v projektno nalogo. Poudarila je, da je potrebno vključiti še druge
resorje, Direkcijo RS za vode in ustanoviti medresorsko skupino. Župan Občine Markovci je dodal, da bi bilo potrebno v to skupino vključiti tudi občine.
Ana Vidmar, vodja Sektorja za prostorsko načrtovanje, Direktorat za prostor, graditev in stanovanja, je dodala,
da kot pripravljavci prostorskega načrta čakajo na razpis študije variant, nakar so dolžni izvesti javno razgrnitev.
Po pridobljenih informacijah je župan Občine Markovci opozoril na zah-

tevo občin za izločitev severnih variant
iz študije variant.
Mag. Vesna Kolar Planinšič je pojasnila, da postopek ne bi bil pravilen, če
severna varianta ne bi bila enakovredno obdelana v okoljskem poročilu, saj
enakovredno obravnavo določata tako
Zakon o ohranjanju narave kot tudi habitatna direktiva. Župan je ponovno
poudaril, da nobena severna varianta
ne more doseči ciljev projekta, poleg
tega severna varianta pomeni vpadnico in ne obvoznice.
Predsednica Civilne iniciative za
ptujsko obvoznico, Sergeja Puppis
Freebairn, je prisotnim predstavnikom
obeh ministrstev ter predstavnici DARS
d.d. zastavila tri vprašanja: 1. Zakaj ponovno prometna študija?, 2. Katere variante se bodo presojale? in 3. Če nekdo
želi zavlačevati postopek, naroči študijo. Ali je to res?
Mag. Vesna Kolar Planinšič je odgovorila, da je potrebno vse variante, ki
gredo skozi Naturo 2000, vzeti kot enake in jih tudi enakovredno presojati. Vesna Žibrat, DARS d.d., je nadaljevala, da
je nova prometna študija potrebna, ker

se je od leta 2004 marsikaj spremenilo.
Tretja varianta bo po besedah Vesne Žibrat sicer nova, a potrebno bo novelirati, kot že rečeno, na severu varianto S4,
na jugu pa prometno ekonomsko J2.
Glede zavlačevanja postopka je odgovorila, da to ne drži.
Župan se je glede ponovnega presojanja severne variante javno vprašal,
kako je mogoče cesto s predpisano
omejitvijo 100 km/h speljati na Puhov
most v okviru ekonomsko upravičene
severne variante S4.
Župan Občine Ormož, Alojz SOK,
je strokovni sodelavki DARS d.d. zastavil vprašanja, kakšen rok bo določen
za razpis za presojo, kakšen bo rok za
izdelavo študije in kdaj je pričakovati
javni razpis za nadaljevanje postopka.
Po njenih besedah terminski plan še
ni pripravljen; povedala je, da bodo
delavnice potekale tudi na terenu, kar
zagotovo terja več časa. Z mag. Zvonkom Zavasnikom sta zagotovila, da bo
več informacij podanih na naslednjem
sestanku.
VHM

Ob Tednu Karitas
Letošnji teden Karitas je potekal od
26. novembra do 2. decembra in njegovo geslo je nosilo naslov “Modrost
iz korenin modrosti«. Namen gesla je,
da sodelavci Karitasa pokažejo vzgled
vsem, predvsem pa mladim.
Po vsej Sloveniji so župnijske in
dekanijske Karitas organizirala številne dobrodelne prireditve in koncerte,
da z zbranimi prostovoljnimi prispevki
pomagajo družinam v stiski. V okviru
slovenske Karitas je v Celju bil organiziran že 28. dobrodelni koncert, kjer se
prostovoljni prispevki se zbirajo vse do
konca leta. Delovanje naše župnijske
Karitas poteka skozi vse leto, vzorno
sodeluje z župnijskim svetom in OORK,
saj večino dobrodelnega dela izvedejo
skupno. Sodelavci Karitas se sestajajo
enkrat mesečno pod duhovnim vodstvom našega župnika Janeza Maučeca. Vsak prvi ponedeljek v mesecu so
dežurstva Karitas, kjer od 16. do 18.
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ure sprejemajo in oddajajo oblačila za
vse starosti. Vsako jesen skupaj z župnijskim svetom po vaseh organizirajo
prostovoljno nabirko v materialnem
in finančnem smislu. Nabere se precej
kmetijskih pridelkov, ki jih najprej razdelijo med naše farane, ki so te pomoči
potrebni, višek pa se razdeli med druge
haloške župnije in nadškofijo Maribor,
ki so nadvse veseli pomoči. V oktobru
so pomagali pri obnovi stanovanjskega objekta naši faranki Neži Kristovič,
ki je bila pomoči izredno vesela in se
vsem, ki so ji pomagali, iz srca zahvaljuje. Udeležili so se tudi dobrodelnega
koncerta dekanije Ptuj-Zavrč v cerkvi
sv. Petra in Pavla na Ptuju. Na njem sta
nastopila tudi Komorni zbor Kor iz Kulturno-umetniškega društva KuLtura in
mlada flavtistka Pia Majerič.
Vsekakor mora srce sodelavca Karitas biti napolnjeno z ljubeznijo, ki jo
pogojuje poštenost, iskrenost, potr-

Neža Kristovič med sodelavci Karitas, člani župnijskega sveta, člani RK, ki so ji pomagali pri obnovi
njenega doma

pežljivost, dobrotljivost, brez obrekovanja in obilo duhovne energije, ki jo
napolnjuje z vero v nebeško stvarstvo
in v Boga. Vse dobro!

Marija Prelog
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SKUPNO DRUŽENJE PROSTOVOLJK

Prostovoljke pred Plečnikovo cerkvijo v Bogojini. Foto: Marija Prelog

V soboto, 24. novembra, smo skupno strokovno ekskurzijo organizirale
prostovoljke iz treh občin: Majšperk,
Gorišnica in Markovci. Udeleženke so
bile gasilke iz PGD Ptujska gora, PGD
Gorišnica in Muretinci ter PGD Markovci, članice in krvodajalke OORK Markovci, župnijske Karitas in ljudske pevke FD
Markovci.
Prostovoljstvo je delo, ki pri posamezniku krepi občutek zadovoljstva v
srcu. Tako se ljudje povezujemo v različnih organizacijah v dobrobit človeku.
Letos smo se tako ponovno združile
prostovoljke iz Haloz in Prlekije in si ob
koncu leta »privoščile« strokovno ekskurzijo po Prekmurju. Druženje je bilo
namenjeno zgolj za žensko dušo. Tako
smo se najprej odpeljale do domačije
Passero v Tešanovcih. Posladkale smo
se v domači podeželski čokoladnici,

kjer so nam pripravili pripravili ogled
izdelave čokoladnih pralin z vanilijevo
kremo in degustacijo različnih okusov
čokolad. Tako sta nam mlada podjetnika in zakonca predstavila zgodbo
potovanja kakava do Tešanovcev. V čokolado so zmešali doma pridelane sestavine s strastjo ljubezni do Prekmurja.
Tako smo okušale čokolado in praline s
tramincem, jurko, bučnicami, kumino
… Po zgodnjem jutranjem sladkanju
smo se odpeljale do Bogojine na ogled
Plečnikove mojstrovine. Najbolj nas je
prevzela arhitektura cerkve, saj je strop
v cerkvi raven, okrašen s prekmursko
keramiko, veliko ročno izdelanih vaz in
lestencev. Cerkev po Plečnikovi smrti
sodi med njegova zadnja arhitekturna
dela. Ogled smo zaključile z nekajminutnim premišljevanjem in skupno zapetimi Marijinimi pesmimi. Bil je pravi

balzam za dušo. Nato smo se odpravile
v Dobrovnik v podjetje Ocean Orchids.
kjer nas je pričakal prav poseben vodič:
prostovoljni gasilec in predsednik PGD
Žitkovci, ki je bil naveza gasilk iz Ptujske
gore. Popeljal nas je po celotnem tropskem vrtu, kjer se nahaja več kot 400
tropskih rastlin in orhidej. Tako smo si
ogledale vzgojo in proizvodnjo orhidej,
izvedele koristne nasvete, si ogledale
unikatne božično-novoletne mojstrovine izpod rok nizozemskega umetnika.
Seveda ni šlo brez nakupa čudovitih
raznobarvnih orhidej. Kljub oblačnemu
vremenu smo se odpeljale v Lendavske
gorice na razgledni stolp Vinarium. V
stolpu smo si privoščile kavo, nekaj
se jih je podalo tudi na vrh. Ob odhodu smo spoznale društvo podeželske
mladine iz Zabukovice pri Sevnici, ki so
nam popestrili druženje s harmoniko in

cvičkom, celo zaplesale smo. Vzdušje je
bilo ravno pravo, da smo se odpravile
na pravo domače prekmursko kosilo.
Pričakovali so nas na izletniški kmetiji
Hančik v Dobrovniku. Postregli so nas
v stari vinski kleti, hrana je bila zelo
okusna in lastnik je odličen kuhar. Po
odličnem poznem kosilu in prijetnem
vzdušju ob zvokih žive glasbe smo
se odpravile proti domu. Obljubile si
smo, da našo skupno druženje preraste v tradicijo in tako naslednje leto spet
ponovimo in si prostovoljke podelimo
izkušnje vsaka iz svojega področja. Prostovoljke vam želimo, da mirno preživite božičen čas z družino in z lepimi
željami stopimo v novo leto.
Janja Dežmarić Zolar in Marija Prelog

ODGOVOR NA PRISPEVEK IZ OKTOBRSKE IZDAJE LISTA IZ MARKOVCEV Z
NASLOVOM »HODIL PO ZEMLJI SEM NAŠI IN PIL NJE PRELESTI …«
Ko sem v roke vzel oktobrsko izdajo
Lista iz Markovcev, sem med drugim na
četrti strani zasledil prispevek avtorice Danice Tement. Po prebrani vsebini
prispevka omenjene avtorice sem se
najprej vprašal, ali v rokah resnično držim List iz Markovcev ali morda kakšno
ceneno trač revijo z rumeno vsebino.
Seveda sem vsebino še enkrat prebral,
saj nisem mogel verjeti zapisanim besedam. Ker se v prispevku nahajajo tudi
neresnice, izmišljotine in laži, se z vsebino nikakor ne morem strinjati. Začutil
sem potrebo in dolžnost, da se na prispevek odzovem in avtorici namenim
nekaj besed.
Spoštovana gospa Danica Tement,
najprej vam moram povedati, da se
strinjam z vami glede morebitnega
problema pomanjkanja domoljubja pri
nekaterih ljudeh, kar se v zadnjem obdobju kaže tudi s slabimi obiski proslav,
namenjenim naši domovini. Vsekakor
se je o tej problematiki potrebno pogovarjati in na njo opozarjati, da se
odnos do pripadnosti in domoljubja
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dotakneta vseh nas, državljanov naše
prečudovite domovine. Kljub temu da
proslava ob dnevu državnosti v občini
Markovci ni bila dobro obiskana, pa
verjamem, da imamo Slovenci še zmeraj neizmerno radi svojo domovino,
zato bi verjetno bilo potrebno vzroke
za vaš nekajdnevni moten spanec poiskati kje drugje kot v slabem obisku
proslave ob dnevu državnosti. Morda
so za slab spanec bile krive le neresnice, predvsem pa nepreverjene zgodbe,
ki jih navajate v drugem delu vašega
prispevka. Ena od izmišljotin je zagotovo vaša razlaga odnosa pevcev MOPZ
Markovci do pevskega društva Triglav
iz Bitole. Motiti se je človeško, zato vam
z veseljem pomagam in vam povem
resnico.
Kot zvesta spremljevalka kulturnega dogajanja v naši občini verjetno
veste, da smo pevci Moškega pevskega zbora KD Alojz Štrafela Markovci v
mesecu maju praznovali 50 let obstoja.
Po zelo uspešnem, predvsem pa dobro
obiskanem jubilejnem koncertu se je

naša pestra in hkrati naporna pevska
sezona na željo pevcev zaključila. Pevci
so šli na zaslužen dopust, zato je bil naš
nastop na proslavi ob dnevu državnosti, ki je bila mesec dni po koncu naše
pevske sezone, praktično nemogoč. Pri
organizaciji programa proslave nam
je zaradi odsotnosti naših članov prijateljsko priskočil na pomoč Komorni
zbor Kor in pripravil čudovit kulturni
program.
Najbolj sporne pa so neresnice, ki
jih navajate o našem gostovanju v Makedoniji. Pevci MOPZ Markovci smo s
svojimi ženami in partnerkami vrsto let
žrtvovali svoj čas in energijo za delo v
karnevalskem šotoru na prireditvi Fašenk v Markovcih, vse z namenom, da
bi si lahko tudi mi kdaj privoščili kakšno
večdnevno gostovanje, po možnosti
skupaj z našimi ženami in partnerkami,
ki nam že vrsto let stojijo ob strani, nas
cenijo in podpirajo, predvsem pa rade
slišijo pesem markovskega moškega
pevskega zbora. Ker si takšnega gostovanja nismo mogli kar tako privoščiti,

smo zraven zasluženega denarja v karnevalski dvorani prispevali tudi svoj (!)
denar v višini 150, 00 € na slehernega
posameznika, ki je v Makedonijo povabil svojo boljšo polovico.
Še isti dan, ko smo na domače naslove prejeli oktobrsko izdajo Lista iz
Markovcev, sem prejemal klice ogorčenih, naših danes nekaterih že bivših
pevcev, ki so bili takrat v Makedoniji.
Verjetno je tudi kdo od njih in njihovih
življenjskih sopotnic imel ponoči slab
spanec, ko so prebrali vaš članek. Pevci z ženami/partnerkami, ki smo bili na
gostovanju v Makedoniji, smo zgroženi
nad zapisanimi lažmi in jih ostro obsojamo!
Kljub temu da sem ogorčen nad
vašim pisanjem, sem repliko na vaš prispevek v prvi vrsti podal dobronamerno, da se nepreverjene informacije in
neresnične zgodbe ne bi širile še naprej, saj ne prinašajo nič dobrega.
Marko Kunčnik, predsednik KD Alojz
Štrafela Markovci
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ZBOR V SIMFONIČNI PREOBLEKI

Tretji letni koncert Komornega zbora Kor in Vokalne skupine Kokice, ki je
v Markovce kot osrednje goste pripeljal
člane simfoničnega orkestra iz Maribora, je vnovič navdušil številčno publiko.
Komorni zbor Kor, ki deluje v okviru
KUD KulTura v Markovcih, je skupaj z Vokalno skupino Kokice v nedeljo, 18. novembra, pripravil svoj letni koncert, na
katerem so članice in člani obeh zasedb
predstavili pester glasbeni program, saj
so publiko popeljali skozi različna obdobja in stile glasbene ustvarjalnosti.
Čeprav je ta koncert že nekoliko tradicionalen, pa je bil letošnji za organizatorje prav poseben. Medse so namreč
povabili članice in člane simfoničnega
orkestra iz Maribora, akademske glasbenike, ki so svoja življenja posvetili glasbi. Velika čast in privilegij je prepevati
ob spremljavi tako izvrstnih glasbenikov, zato so pevke in pevci obeh zasedb
ponosni in veseli, da so imeli to priložnost. Večer je otvorila Pesem sužnjev iz
opere Nabucco skladatelja Verdija in že

Pesem ni dar, ki smo
ga prejeli od očetov,
ampak je dediščina,
ki jo zapuščamo
potomcem.
(Terezija Maroh)

VABILO
Ob 45. letnici delovanja
sekcije Ljudskih pevk
vas vabimo na večer
ljudskega petja in plesa
v spomin Tereziji Maroh.
Koncert z naslovom
PESEM ZDAJ ZAPOJMO MI
bo v soboto, 16. februarja
2019,ob 17. uri v mali
telovadnici Osnovne šole
Markovci.
Prisrčno vabljeni!
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pri prvi točki večera je dvorano prevzel
bogat zvok zbora in orkestra. Sledila je
skladba iz opere Lohengrin nemškega
skladatelja Richarda Wagnerja – Poročna koračnica, nato pa je zazvenela še
tankočutna Ave Verum skladatelja W. A.
Mozarta. Prvi sklop večera se je zaključil s skladbo Johna Rutterja Gospod te
blagoslovi.
Koncert se je nadaljeval v nekoliko
lahkotnejših melodijah, saj so zapele
pevke iz skupine Kokice pod vodstvom
Neže Tement. Pripravile so štiri skladbe:
Edelweiss iz muzikala Moje pesmi, moje
sanje, Ne čakaj na maj iz slovenskega
filma Vesna ter predvsem mlajši publiki
poznano Let it go iz animiranega filma
Frozen. Tudi Kokice so prepevale ob
spremljavi simfoničnega orkestra, kar je
mlade pevke zelo navdušilo in so vesele
za tako bogato izkušnjo.
Prava poslastica pa je bila skladba
My love, my life iz muzikala Mamma mia
2, oda ljubezni med materjo in hčerjo,
ki so jo zapele Kokice skupaj z ženskim
delom Komornega zbora Kor. Ker je bilo
že na odru nekaj mamic in hčera, je bilo
vzdušje res ganljivo.
Tudi komorni zbor je nadaljeval z
glasbo iz muzikalov, saj smo lahko slišali
še All I ask of You iz muzikala Fantom iz
opere in Moon River in filma Breakfast at
Tiffany's. Nato je zbor zapel nekaj svojih

najljubših pesmi, ki jih prepeva po odrih
pa tudi takrat, ko jih nihče ne posluša.
To so bile Jesen stiže, Dunjo moja, Avsenikovi Sanjam o domovini in Noč diši
po pravljici ter prav posebna skladba,
ki so jo pripravili samo za ta večer in v
spomin velikanu hrvaške glasbene scene, Oliverju Dragojeviču. Venček treh
Oliverjevih vsem poznanim so sestavljale pesmi Tko san ja, da ti sudim, Što
to bješe ljubav in Neka se drugi raduju.
Čutiti je bilo veliko hvaležnost in ganjenost, tako na odru kot med publiko.
Zadnja pesem večera je bila poklon
domovini, Moja dežela, ki je ob spremljavi orkestra zazvenela še bolj mogočno in ponosno. Ponos je žarel tudi
iz vseh nastopajočih, ki jih je publika
nagrajevala z bučnimi aplavzi.
Skoraj vse pripredbe (razen dveh) je
za zbor in orkester za ta koncert napisal
zborovodja Komornega zbora Kor in dirigent večera, Daniel Tement. Že organizacijsko in finančno je takšen koncert
velik zalogaj, lahko pa si samo predstavljate, koliko časa, dela in talenta je potrebnega, da vse to ustvariš. Članice in
člani Komornega zbor Kor so veseli in
hvaležni, da imajo takšnega zborovodja, saj drugače takšnih projektov ne bi
bilo mogoče izpeljati.
Ponosni in nekoliko izmučeni pevci
in pevke pa so predvsem veseli, ker so

z nekoliko bolj resnim konceptom koncerta uspeli napolniti dvorano, saj se zavedajo, da je bistvo kulture, da vzgaja,
ne da zabava. In to se v današnjih časih
velikokrat pozabi.
Čeprav je koncert uspel, pa so organizatorji nekoliko žalostni, da se kljub
tako izjemnemu projektu mediji niso
posebej zanimali za koncert. Že dejstvo,
da so ga pripravili skupaj s simfoničnim
orkestrom, kaže, da je bil koncert nekaj
posebnega za celotno lokalno območje,
saj razen v Mariboru takšnih koncertov
ni mogoče obiskati. Ob tem je izjemno
tudi to, da gre za unikatni projekt, ki ga
je ustvaril Daniel Tement; gre za 13 novih priredb za orkester in zbor. Sami so
zbrali dovolj sponzorskega denarja, da
so lahko orkester tudi financirali in tako
koncert brezplačno ponudili domačemu občinstvu. Prav zato močno upajo,
da bo njihovo delovanje kot takšno prepoznano tudi s strani občine in širše.
Tudi v bodoče imajo člani KUD KulTura načrte, ki obsegajo takšne in še
bolj ambiciozne projekte. Vizija in cilji
društva bodo še naprej enako usmerjeni: visoka kultura do širokega kroga občinstva, lastna programska produkcija
in kulturna vzgoja.
Neža TEMENT

Št. 12, december 2018

Gregor Zmazek, dobitnik priznanja Sveta Območne
izpostave JSKD

Na predvečer obletnice rojstva
našega mojstra poezije je ptujska
območna izpostava JSKD v Narodnem domu pripravila vsakoletno
osrednjo prireditev s podelitvijo
priznanj. Letos je bilo slavje še bogatejše, saj ptujski JSKD obeležuje
20. obletnico delovanja. Ob ponazoritvi njihovega bogatega dela je bilo
večkrat slišati »… iz občine Markovci
..«. Ponosni smo na to! Omenjen je
bil Komorni zbor OŠ Markovci, ki je
na lanskem državnem tekmovanju
v Zagorju osvojil ZLATO, nato oba
komorna zbora, Kor in Glasis, ki sta
na državnem tekmovanju Naša pesem osvojila SREBRO, pa Pihalna
godba Markovci za osvojeno ZLATO
na državnem tekmovanju v Ormožu
in Stojnčan Aljoša Toplak, nagrajenec literarnega natečaja. KULTURA v
Markovcih torej več kot le živi …
Po nagovoru predsednika JSKD RS
mag. Marka Repnika je sledila podelitev priznanj na različnih področjih ljubiteljske kulture. Ponosni smo, da so iz
naših vrst prepoznali Gregorja Zmazka,
ki mu je bilo podeljeno priznanje v obliki listine za razvijanje novih oblik in
vsebin dela in za strokovno svetovalno
in mentorsko delo. Ob dobitniku priznanj iz naše občine so bili nagrajeni
še: Benjamin Vidovič (Leskovec), Danica Ambrož (Gorišnica), Martin Tetičkovič (Zavrč), Mira Petrovič (Cirkulane), Vesna Horvat (OŠ Ljudevita Pivka Ptuj) in
Zdenka Golub (Podlehnik). Gallusovo
plaketo je prejel Drago Klein.
Gregor Zmazek je član Kulturno-umetniškega društva Markovski zvon
od leta 1998. Vanj se je vključil kot tenorist v Mešanem cerkvenem pevskem
zboru Sveti Marko in je s svojim talentom in angažiranostjo zgled ostalim
članom društva vse od začetka. Je član
Upravnega odbora društva, nekaj let je
bil tudi predsednik Mešanega cerkvenega pevskega zbora. Je prejemnik zlate Gallusove značke.
V letu 2003 sta z Alenko Domanjko
Rožanc prevzela vodenje Otroškega
cerkvenega pevskega zbora Zvonček,
kot samouk pa se je v letu pred tem
naučil tudi igranja kitare, kar je bilo ob
prevzemu otroškega zborčka več kot
dobrodošlo. Skupaj sta učila, vzgajala
in spodbujala mlade pevke in pevce,
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ki so danes člani Mešanega cerkvenega pevskega zbora. Hkrati se je sam
izobraževal v solopetju na Srednji glasbeni šoli v Mariboru in Karol Pahor na
Ptuju.
Gregor mladim vodjem zborčka še
vedno priskoči na pomoč in sodeluje na
pevskih vajah, ob organizaciji ogleda in
petja pri živih jaslicah v Postojnski jami
in ostalih aktivnostih te najštevilčnejše
sekcije društva. Letos je torej zabeležil 15
let aktivnega udejstvovanja z mladimi.
Gregor je z zaposlitvijo na OŠ Markovci svoj stik z otroki še poglobil in v
njih videl še večji potencial. Mlade je
navdušil in spodbudil k video dejavnosti na šoli znotraj krožka. Ko so se mladi poslovili od osnovne šole, so želeli
nadaljevati s to dejavnostjo, zato smo
v okviru KUD Markovski zvon ustanovili novo sekcijo, ki smo jo poimenovali
Akcija! Kot mentor je svoje znanje, ki ga
je pridobil na svoji poti izobraževanja,
prenašal na mlade radovedneže, poleti
2010 pa je svoje znanje še nadgradil na
filmski delavnici v ameriškem Hollywoodu.
Iz preprostih in enostavnih snemanj
kratkih spotov in utrinkov društvenega
dogajanja je skupina mladih snemalcev, ki so se ji je vsako leto pridružili
novi člani, prerasla v odlične amaterske
snemalce in montažerje video vsebin.
Gregor se je odločil, da svoje znanje
preizkusijo na državnem tekmovanju,
kar je skupini predstavljajo izziv. Velikemu debitantskemu uspehu so sledili
še nadaljnji in tako je udeležba na državnem tekmovanju v Ljubljani vsako
leto marca sedaj postala stalnica z velikimi uspehi.
Gregor kot mentor video krožka
v osnovni šoli ter z dodatnimi urami v
društvenih prostorih otrokom predaja
teoretično in praktično znanje snemanja, montaže in ostalih dejavnosti, povezanih s tem področjem.
V letu 2008 so posneli videospot za
skladbo Kot sončni žarek Franca Juvana v izvedbi OcPZ Zvonček, leta 2015
kratek film z naslovom Tradicija na vasi
v sodelovanju s Folklornim društvom
Markovci, redno snemajo društvene
aktivnosti, valete devetošolcev in ostale aktivnosti na osnovni šoli (prireditve,
koncerte, šolske kronike …) in priložnostne prireditve, kamor jih povabi-

jo. Mlade je ob kameri navdušil tudi za
fotografiranje. Tudi na tem področju so
posamezniki na državnih tekmovanjih
pod njegovim mentorstvom osvojili
odlične rezultate.
Še posebej velja izpostaviti njegovo
idejo o večdnevnem skupnem bivanju
otrok v Markovcih, kar se je pred desetimi leti udejanjilo v mladinski glasbeni
tabor. V letu 2009 sta skupaj z Alenko
Rožanc orala ledino pri izvedbi kvalitetnih glasbenih delavnic, sam pa je
še danes idejni in organizacijski vodja.
V veliki projekt, ki z leti žanje sadove,
vlaga veliko volonterskega dela, saj
vsake počitnice nameni mladinskemu
glasbenemu taboru, ki zahteva izbiro
skladb, priredbe, izdelavo notnega materiala, organizacijo programa, priprava prostorov ... To je le delček priprav,
ki stojijo za tem projektom. V letošnjem
letu je tabor bil že 10. zapovrstjo in ob
jubileju je Gregor projekt zastavil nekoliko širše in skušal v dogajanje vključiti
čim več društev iz občine Markovci, kar
mu je tudi uspelo. Koordiniral je program celotnega 6-dnevnega tabora in
poskrbel za nemoteno izvedbo.
Gregor v društvu ni le aktiven kot
pevec, kitarist in mentor, temveč tudi
kot avtor priredb skladb za različne
pevske sestave. Za zborovske sekcije
v društvu večkrat prireja skladbe, prav
tako pa napisal inštrumentalne spremljave.
Gregor Zmazek je s svojo predanostjo, mentorskim delom in znanjem veliko pripomogel k vsakoletni
kvalitetni nadgradnji video dejavnosti in zastavljenih ciljev društva.
Mentorstva na državnih tekmovanjih v
video montaži/multimediji in digitalni
fotografiji (osnovna šola - OŠ, srednja
šola - SŠ) - Zveza za tehnično kulturo
Slovenije:
2013 - dosežena 1., 2., 4. in 6. mesto na
Državnem tekmovanju v video montaži
(SŠ)
2014 - dosežena 5.,7. in 8. mesto na Državnem tekmovanju v video montaži
(SŠ)
2015 - dosežena 1. (zlato priznanje) in
2.,3. (srebrno priznanje) mesto na Državnem tekmovanju v video montaži

(OŠ)
2015 - doseženi 2. (zlato priznanje) in
3. (srebrno priznanje) mesto na Državnem tekmovanju v video montaži (SŠ)
2016 - dosežena 1.,2. (zlato priznanje)
in 3. (srebrno priznanje) mesto na Državnem tekmovanju v Multimediji (OŠ)
2016 - dosežena 1.,2.,3. (zlato priznanje) in 4. (srebrno priznanje) mesto na
Državnem tekmovanju v Multimediji
(SŠ)
2016 - doseženo 1. mesto in zlato priznanje na Državnem tekmovanju v digitalni fotografiji (SŠ)
2017 - dosežena 1. (zlato priznanje), 2.
in 3. (srebrno priznanje) mesta na Državnem tekmovanju v Multimediji (OŠ)
2017 - doseženo 4. (srebrno priznanje)
mesto na Državnem tekmovanju v Multimediji (SŠ)
2018 - doseženo 1. (zlato priznanje)
mesto na Državnem tekmovanju v digitalni fotografiji (OŠ)
2018 - doseženo srebrno priznanje na
Državnem tekmovanju v Multimediji
(OŠ)
2018 - doseženo srebrno priznanje na
Državnem tekmovanju v Multimediji
(SŠ)
Vodenje društvenega projekta za mlade:
2009-2018 - idejni in organizacijski
vodja društvenega projekta MLADINSKI GLASBENI TABOR - POJ Z MENOJ
(medgeneracijsko in medkulturno povezovanje udeležencev tabora in zunanjih skupin - društva, posamezniki,
interesne in gospodarske družbe, …)
Je aktivni član društva, ki si prizadeva za vsestranski razvoj glasbene
dejavnosti društva, hkrati pa uvaja
nove pristope in tehnologije v glasbeno in filmsko umetnost. Prostovoljno in aktivno udejstvovanje v
delo različnih sekcij KUD Markovski
zvon. Preko družinskega podjetja
ZAF d.o.o. in svojega s.p. materialno
in finančno podpira delovanje KUD
Markovski zvon od ustanovitve dalje.
ISKRENO ČESTITAMO!
ADR
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Mihael in Stanko ponovno med najboljšimi

Modrasi so ponovno navdušili

Mihael in Stanko (levo spodaj) sta letos posegla po drugem mestu. Foto: Anže Petkovšek

Letošnja mednarodna humanitarna
akcija slikopleskarjev, ki jo organizira
sekcija slikopleskarjev pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije (OZS), je bila
zaradi 20. jubileja še posebej slovesna.
Barvite prenove je tokrat bila deležna
OŠ Nove Fužine v Ljubljani, kjer je v petek, 23. novembra, okoli 100 domačih in
tujih slikopleskarjev zavihalo rokave in
skupaj prepleskalo okoli 5.000 kvadratnih metrov zidnih in drugih površin.
Za barvito prenovo šole so slikopleskarji, člani Obrtno-podjetniške
zbornice Slovenije, in slikopleskarji iz
sedmih evropskih držav (Slovaške, Češke, Madžarske, Avstrije, Nemčije, Italije
in Hrvaške) porabili kar 1.600 litrov barv
iz družine JUPOL in drugih premazov,
ki jih je preskrbela družba JUB, največji podpornik te akcije, uporabili 1500
valjčkov in čopičev, ki jih je prispevala
kranjska Žima, nalepili kar 22.000 metrov lepilnih trakov tesa tape, pri tem pa
porabili še za 3.000 kvadratnih metrov
gladilnih mas ter 15.000 kvadratnih metrov zaščitnih folij in papirja za zaščito
tal in opreme, ki jih je zagotovilo podjetje Saint-Gobain Rigips. Ljubljanska
agencija Abctour je tudi letos poskrbela
za prevoze dijakov in dela tujih udele-

žencev na lokacijo dogodka, projekt pa
sta podprli tudi Mestna občina Ljubljana in OOZ Ljubljana Moste-Polje. Vrednost letošnje humanitarne akcije je ocenjena na kar 72.000 evrov. ''Osnovna
šola Nove Fužine, ki jo danes obiskuje
370 učencev, bo v letošnjem decembru
obeležila že 30 let svojega obstoja, zato
bo praznovanje v sveže prebarvanih
prostorih za vse nas še toliko bolj veselo,'' zagotavlja ravnateljica Damjana
Korošec, ki je na to humanitarno akcijo
privabila tudi legendo te šole, svojega
nekdanjega učenca - raperja Zlatka. Kot
ambasador je letošnji akciji pripel tudi
slogan – Odkrij v sebi svojo barvo življenja. Tudi letošnje tekmovanje je prineslo nadvse veliko zadovoljstvo, saj se
je Slikopleskarstvo Mihaela Bezjaka, s.
p., iz Bukovcev, v kateri sta tekmovala
nosilec dejavnosti Mihael in njegov oče
Stanko Bezjak, ponovno zavihtela v sam
vrh. Oba sta bila uspeha nadvse vesela,
saj sta že peto leto bila zelo uspešna,
kar dokazuje, da delo opravljata dobro
in kakovostno. Ob uspehu jim tudi čestita tudi uredništvo in želi nadaljnjega
uspeha.
Patricija Majcen

V nedeljo, 2. 12., se je odvijal že
drugi koncert v organizaciji Kulturnega društva Modras iz Markovcev. Tako
imenovani MODRASOV VEČER je potekal v kulturni dvorani v Gorišnici, saj
smo harmonikarji želeli preizkusiti nastop na odru, ki je nižje od publike (amfiteater). Občutek je božanski.
Priprave na koncert so potekale
praktično dve leti. Toliko je namreč minilo od našega prvega koncerta leta
2016 v Markovcih. Želeli smo pokazati
osnovni namen frajtonarice, ki je razveseljevanje ljudi. Seveda je bil temu
primeren tudi izbor skladb, ki je temeljil predvsem na krepitvi spoštljivega
odnosa do diatonične harmonike in
domače glasbe. Publika je z nami prepevala ves koncert in tako sodelovala
pri soustvarjanju odličnega vzdušja.
Nastopalo je kar 30 mladih harmonikarjev: modrasi, podmladek modrasov
in najmlajši modrasi, vsi pod vodstvom
Tomaža Vidoviča.

Ker brez petja na glasbenem večeru ne gre, smo v goste povabili naše
prijatelje, Mešani cerkveni pevski zbor
sv. Marko iz Markovcev. Bili so odlični.
Zraven svojega običajnega repertoarja
so zapeli še narodno-zabavne skladbe
v pevski preobleki in Srečno, mlada
Slovenija v duetu z dvema harmonikama in baritonom. Zbor vodi Alenka
Domanjko Rožanc. Publike niso pustili ravnodušne. Modrasi se jim iskreno
zahvaljujemo za nastop.
Z novo energijo stremimo novim
ciljem naproti. Še naprej bomo doma
in po svetu predstavljali pravo domačo
muziko, frajtonarico in faro ter občino
Markovci, kjer delujemo. Hvala vsem, ki
nas že od leta 2012 podpirate na naši
poti. Hkrati vabimo vse, ki bi se nam želeli pridružiti, da nas obiščete na naših
vajah. Več nas bo, bolj bo veselo!
Tomaž V.

Komorni zbor Glasis slavil v Splitu
Člani Komornega zbora Glasis, ki
ga vodi dirigent Ernest Kokot, smo
bili letos maja zelo uspešni na mednarodnem zborovskem tekmovanju
v Zadru. Osvojili smo zlato priznanje,
absolutno drugo mesto tekmovanja
izmed vseh sodelujočih zborov vseh
kategorij in prejeli »Srebrni križič Opatice Čike«.
Poleg zlatega priznanja in srebrnega križca smo prejeli še priznanje
za najboljše izvedeno renesančno
skladbo Jacobusa Gallusa Pater Noster, qui es in coelis. Na omenjenem
tekmovanju smo bili opaženi s strani
organizatorjev Mednarodnega zborovskega festivala Cro Patria v Splitu,
ki vsako leto poteka v začetku decembra. Sledilo je povabilo k sodelovanju.
Z veseljem smo se odzvali.
Gre za mednarodni projekt, na katerem se predstavljajo skladatelji z novimi, še nikoli izvedenimi skladbami.
Komornemu zboru Glasis je bila dodeljena skladba Blaženka Juračića O salutaris hostia. Takoj v začetku sezone
smo se začeli intenzivno pripravljati
za ta veliki dogodek in se teden pred
odhodom v Dalmacijo s koncertom
predstavili še domači publiki. Koncert
je bil v soboto, 24. novembra, v župnij-
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ski cerkvi svetega Marka v Markovcih.
Ob tej priložnosti smo v goste povabili pevske prijatelje, Komorni zbor
Grgar iz Nove Gorice. Pri njih smo gostovali maja 2017. V sklopu letošnjega
22. Mednarodnega zborovskega festivala v Splitu, ki ga organizira »Glazbena mladež Split«, so se zvrstile številne
prireditve.
Člani Komornega zbora Glasis smo
v soboto, 1. decembra, z dvema skladbama sodelovali na slovesnem prižigu
1. advente sveče v parku ob Dioklecijanovi palači in se nato udeležili še
večernega koncerta v cerkvi sv. Dominika.
V nedeljo smo se predstavniki
zbora udeležili okrogle mize »Zborski
inkubator«. Sledilo je ključno dejanje festivala – tekmovanje Canticum
Novum, ki je potekalo v narodnem
gledališču v Splitu in na katerem so
sodelovali številni zbori in komorne
zasedbe iz Hrvaške in iz drugih držav
sveta.
Komorni zbor Glasis se je na tekmovanju predstavil s skladbo O salutaris hostia skladatelja Blaženka
Juračića, za katero je omenjeni skladatelj prejel zlato priznanje za noviteto,
in še z dvema slovenskima: prekmur-

sko ljudsko v priredbi Slavka Šuklarja
Zrejlo je žito in skladbo Sama Vovka, v
rezijanskem narečju Ta na solbici.
V močni konkurenci smo osvojili
absolutno tretje mesto tekmovanja
za prvouvrščenimi domačini, Akademskim pevskim zborom iz Splita,
in za drugouvrščeno komorno zasedbo Boulevard harmonists of the
North-West University iz Južnoafriške

republike. Sledile so številne pohvale
in potrditve, stkale so se nove vezi in
povabila k sodelovanju.
Split smo člani Komornega zbora
Glasis zapustili zadovoljni in bogatejši
za novo, dodatno priznanje našemu
delu.
Martina Horvat
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Martinova ribolovna tekma

Ribiči ŠRD Markovci smo se z MARTINOVO tekmo v lovu rib s plovcem
pridružili praznovanju svetega Martina.
Res je, da v svojem članstvu nimamo
nobenega Martina, vendar to ni razlog
, da ne bi počastili vinskega patrona.
Dan, ko goduje imenovani svetnik, se v
Sloveniji praznuje kot praznik vina, kajti do tega dne se mošt obravnava kot
nečisto in grešno vino, ki pa se ob krstitvi spremeni v pravo vino. To je praznik
vinogradnikov in pridelovalcev grozdja
ter vina, ki pa se mu z veseljem pridružijo tudi ostali ljubitelji dobre kapljice
in hrane. Martina sta duhovščina in
ljudstvo izvolila za škofa v Toursu in je
zavetnik vojakov, konjenikov, jezdecev,
konj, orožarjev, kovačev, tkalcev, strojarjev, hotelirjev, mlinarjev, sodarjev,
pastirjev, gostilničarjev, domačih živali
in gosi, predvsem pa vinogradnikov.
Na Martinovi tekmi se je zbralo in
tekmovalo 35 ribiških navdušencev. Po
triurnem bolj ali manj uspešnem na-

makanju trnkov je tehtnica pokazala
uspešnost tekmovalcev.
Zmagovalec ribiške tekme za Martinov
pokal v ribniku v Prvencih za leto 2018
je:
Robi KOSTANJEVEC - 33.640 kg
drugo mesto: Miran TEMENT - 29.000 kg
in tretje mesto: Alojz HOJNIK - 26.600 kg
Iskrene čestitke dobitnikom pokalov, vsem ostalim pa hvala za sodelovanje in več ribiške sreče na naslednji
tekmi.
Predsednik ŠRD Markovci: "Razen
nekaj vetra so bili pogoji idealni, udeležba ribičev nadpovprečna, ulov primeren temu jesenskemu času in tako
smo ribiči aktivno proslavili god svetega Martina, še preden je krstil mošt v
vino."

LOVSKO DRUŽENJE
Lovska družina Markovci je bila
ustanovljena daljnega leta 1946 v
težkem povojnem času. Uspešno
gospodari na 2800 ha lovskih površin
in šteje 48 članov, 3 članice ter ima
trenutno 3 pripravnike in 1 pripravnico za bodoče članstvo.
Člani zelene bratovščine LD Markovci, ki domujejo v Sobetincih, kjer
imajo svoj lovski dom, so v oktobru
za svoje članstvo in njihove simpatizerje organizirali prijetno tradicionalno druženje v obliki piknika. Na
srečanje so povabili predstavnike
Občine Markovci, ribiče ŠRD Markovci, člane Konjeniškega društva in starodobnikov iz Nove vasi pri Markovcih, lastnike zemljišč, na katerih živi in
se prehranjuje prosto živeča divjad,
in predstavnike PGD Sobetinci. Povabljene in dobrodošle so bile tudi žene
lovcev in ostalih povabljencev. Tu so
se srečali stari prijatelji, znanci, bivši
sodelavci, ljudje, ki se že dolgo niso
videli in v prijetnem vzdušju obujali
spomine in kramljali o vsem mogočem. Po uvodni pogostitvi s srnjakovim golažem je starešina društva
g. Janez Horvat v kratkem nagovoru
pozdravil vse prisotne in jim zaželel
prijetno počutje in druženje v njihovi
sredini. Podeljeni so bili tudi lični pokali za najuspešnejše strelce na glinaste golobe, ki jih je podelil župan

g. Milan Gabrovec. Starešina LD Markovci Janez HORVAT: " Zahvaljujem
se predvsem kmetom tega področja
za razumevanje in strpnost pri škodi, ki jo naredi prosto živeča divjad
na posevkih. Lovci živimo v sožitju z
naravo in v naravi živečo divjadjo in
smatramo, da je v našem času potrebno več časa posvetiti sodelovanju
in predvsem druženju med ljudmi.”
Predsednik ŠRD Markovci Viktor
SLAMERŠAK: "Vsa takšna in podobna
druženja so zelo dobrodošla v tem
času, ko vsi nekam hitimo in pozabljamo, da je nekje še nekdo. Ribiči se
že vrsto let družimo z lovci, saj se v
njihovi družbi počutimo prijetno.
Želja ribičev je, da se tovrstno sodelovanje in druženje nadaljuje še v
naprej." Predsednik konjenikov in
starodobnikov Anton KEKEC: "Vsako
od omenjenih prijateljskih društev
ima svojo specifiko interesnih dejavnosti in aktivnosti. V društvu ohranjamo stare običaje in navade, nekatera
dela in opravila, ki so že zelo redka in
jim grozi pozaba (košnja na star način, ročno trganje in nato kožuhanje
koruze). Trudimo se, da ne bi vse, kar
je nekoč bilo, odšlo v pozabo.”
Lep lovski pozdrav,
Ignac Habjanič

Lep ribiški pozdrav DOBER PRIJEM
Ignac Habjanič

Ribiški dvoboj med društvoma Žejne
ribice iz Dražencev in ŠRD Markovci
V nedeljo, 21. 10. 2018, se je v
draženski jami odvijal povratni tradicionalni dvoboj med ribiči ŠRD Markovci in domačimi ribiči ribiči Žejnih
ribic iz Dražencev. To srečanje prijateljev ribolova med obema omenjenima društvoma je bilo že deveto po
vrsti. Ekipi sta tekmovali z desetčlansko ekipo tekmovalcev in po štiriurnem namakanju trnkov je tehtnica
pokazala uspešnost enih in drugih
tekmovalcev:
Žejne ribice: 177 kg
ŠRD Markovci: 180.280 kg
Razlika med eno in drugo ekipo
je v teži znašala 3.280 kg.
Najuspešnejši tekmovalec domače ekipe je postal: Drago LENART
(36.620 kg), najuspešnejši tekmovalec gostujoče ekipe pa: Dušan HORVAT (31.280 kg).
Predsednik Žejnih ribic Dušan
ČERNENŠEK: "Letos je narava v veliki
meri krojila razpored tekem in tek-
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movanj zaradi visokega vodostaja
spomladi, ko smo imeli tako visoko
vodo, da bi lahko lovili ribe tudi na
bližnjem nogometnem igrišču, kamor so ribe odplavale, zato smo to
srečanje s ŠRD Markovci imeli v tako
poznem terminu. Potrebno je bilo
uskladiti njihov in naš prosti termin
za omenjeno tekmo. Vreme je bil kar
nekoliko hladno za štiriurno sedenje
ob vodi, ulov naših članov pa zadovoljiv."
Predsednik ŠRD Markovci Viktor
SLAMERŠAK: "Tudi mi smo imeli težave z visokim vodostajem in vsled
visokega vodostaja so se ribe lahko
prosto sprehajale po parkirnem prostoru. Hvala gostiteljem za gostoljubje in da so nam dovolili zmagati,
kajti razlika je le en, niti ne prevelik
krap."
Lep ribiški pozdrav DOBER PRIJEM
Ignac Habjanič

ŠPORTNO-RIBIŠKO DRUŠTVO MARKOVCI
VAM ŽELI VESEL BOŽIČ IN SREČNO 2019!

DOBER PRIJEM V LETU 2019!

Ribiči ŠRD Markovci želijo občanom občine Markovci, predvsem pa ribičem
in njihovim simpatizerjem blagoslovljene božične praznike in vse lepo in dobro v
letu 2019.
UO ŠRD Markovci in komisija za informiranje
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Spoznavali smo zamejsko Slovenijo in Goriško

Foto: osebni arhiv

V skladu s programom dela, ki je bil
sprejet na zadnjem Zboru članov, smo
člani TD Občine Markovci 24.novembra
izvedli strokovno ekskurzijo na Goriško
in zamejstvo. Načrt je bil, da bi izvedli ekskurzijo 1.septembra in se udeležili Mednarodnega festivala praženega krompirja
v Doberdobu, vendar smo ga zaradi letošnje predčasne trgatve v naših vinogradih
to prestavili na november. Kljub nekoliko
slabši vremenski napovedi, smo se v ranih
jutranjih urah seveda s obveznimi krajšimi
odmori, odpravili proti Goriški. Naš prvi cilj
je bil Trst in pravljični grad Miramar, ki je
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bil zgrajen na zahtevo Maksimiljana Habsburškega, po njegovi smrti pa je mogočna
rodbina v njem med vročimi poletji občasno uživala v čarih Sredozemlja. Sam grad
obkroža čudovit park z redkimi eksotičnimi rastlinarni in neštetimi kipi. Sprehod po
njem nas je povrnil v čas, ko se je po grajskih vrtovih sprehajala največja evropska
gospoda, ličen drevored pa nas je popeljal
vse do obale z lastnim kopališčem, privezom in izjemnim pogledom na pravljično
zgradbo. Na postajališču pred vhodom
smo si privoščili topel golaž, katerega je
pripravila kar naša priznana »intendant-

ska služba«.Po panoramski vožnji po Trstu
smo s pomočjo naše vodičke Jane spoznali
nekoč največje slovensko mesto Trst in po
krajšem postanku v enem izmed znanih
nakupovalnih središč v okolici spoznali, da
danes ne porebujemo nakupov Trstu kot
nekoč, ker praktično vse to dobimo praktično na domačem pragu. Ob 100 obletnici največje morije prejšnjega stoletja –
1.svetovne vojne smo nadaljevali pot do
Sredipolja (Redipuglia) in kostnice iz prve
svetovne vojne. Prva svetovna vojna, znana tudi kot velika vojna, ie bila prva globalna vojna, saj so bili vanjo vpleteni vsi večji
imperiji tistega časa ter njihovi zavezniki.
Soška fronta je bila ena od najbolj krvavih
bojišč na katerem je padlo veliko vojakov
tudi iz naših krajev. V spomin padlim je tu
postavljen monumentalni spomenik.
Zapustili smo ltalijo in si ogledali
zadnje počivališče zadnjih Francostkih
kraljev- Grobnico Burbonov na Kostanjevici pri Novi Gorici. Poleg grobnice smo
se seznanili tudi z zgodovino cerkve in
samostana ter si ogledali Skrabčevo knjižnico. Ker je v samostanu tudi komuna za
odvisnike, nam je vodička razložila tudi
kako živijo člani komune in s čim se ukvarjajo. Po zadnjih podatkih, ki so bili predstavljeni nedolgo tega, zanimiva tema tudi
za nas Markovčane. Sedaj pa je prišel čas,
da se posvetimo tudi temu, kar nas kot
turistične zanesenjake najbolj zanima. Na
Vipavskem je veliko dobrih kmečkih turizmov in kmetij, ki se ukvarjajo z dopolnilno
dejavnostjo na kmetiji.
Najprej smo se ustavili na Turistični
kmetiji Malovščevo Remec – Garbari v
Vitovljah 68. Znani so po dobri domači
kuhinji. Njihova ponudba obsega vrsto
okusnih kulinaričnih dobrot, postavljena v lep ambient, kjer je prijetno vzdušje
vrhunec za vse, ki cenijo času primerno
domačo hrano. Kuhinja je v hiši še vedno najpomembnejša saj se s tem ukvarjajo domače tri generacije. Mladi so tisti,
ki z gostinsko izobrazbo prinašajo nove
oprijeme in svežino, starejši pa ohranjajo
okus starih časov. Čudovita okolica in lep
dostop do hiše tudi z večjim skupinam in
avtobusom, pa je le še en razlog več, da
jih obiščete in stopite v kmečki ambient
razvajanja. Iz skoraj štiridesetletnih izkušenj, vedo kako težko se je po dobri zabavi odpraviti domov. Zato so pred nekaj leti
izletniški turizem nadgradili s stacionarnim. Ponudijo lahko nočitev za 25 gostov.
Sobe so urejene v primorskem slogu, s

pridihom domačnosti in tudi s sodobno
tehnologijo. Dostopne so z dvigalom, kar
lahko omogoči dostop tudi tistim, ki jim
stopnice predstavljajo težavo. Za vse je
poskrbljeno, tudi to, da je v lepem vremenu zajtrk pripravljen na lepem dvorišču,
v senci mogočnih orehov in dišeče stare
Glicinije. Jutra s prvimi sončnimi žarki in z
ljubeznijo pripravljen pravi vipavski zajtrk
so za njihove obiskovalce in goste nepozabna izkušnja. Po pobočjih vinske ceste
spodnje Vipavske doline, na sončni strani 13 hektarjev vinogradov, zori grozdje,
ki z ročnim obiranjem polni sode vinske
kleti Malovščevo, ki tako nadaljuje vinogradniško in družinsko tradicijo. Po skrbni
degustaciji vin blagovne znamke Garbari in ogledu kleti smo našo pot nadaljevali do Kmetije Rojc- Polanec-Ptujčan,
Andrej je pred leti našel svojo partnerko
Anko na Goriškem in si ustvaril družino.
Ukvarjajo se z dopolnilno dejavnostjo na
kmetiji, na kateri obdelujejo 12000 trt in
1300 breskev, poleg tega pa pripravljajo
pogostitve za razne skupine in prodajajo
breskve in vino. Pripravili so nam okusno
pozno kosilo in nam predstavili njihovo
kmetijo. Polni vtisov in dobrih izkušenj,
katere bomo z veseljem delili med Markovčane smo se odpeljali domov. Vsak od
prisotnih je odnesel to kar ga je zanimalo,
vsi skupaj pa še eno izkušnjo, da se z voljo
in predanim delom, da tudi na kmetijah
ustvariti pogoje za neko dejavnost, pa naj
bo to prodaja pridelkov, predelava sadja
ali mesnih dobrot in morda še posebej
to kar nam v Občini manjka nastanitvene
kapacitete za katere menimo, da so v Občini Markovci nujne. V skladu s 1. členom
statuta TD občine Markovci je cilj delovanja društva v dvigu kvalitete turistične
ponudbe, v promociji Občine doma in v
tujini in dvigu ponudbe izdelkov in pridelkov vseh ponudnikov v občini Markovci.
Člani društva smo za izlet prispevali svoja sredstva in tudi sami večkrat sodelujemo na raznih pogostitvah, dogodkih in
predstavitvah. Člani društva, predvsem
tisti, ki imajo licenco za lokalne turistične
vodnike tudi vzamejo dopust v organizacijah, kjer so zaposleni, da vodijo skupine,
ki bi si želele ogledati našo Občino, tako
da menimo, da tista sredstva, ki jih društvo pridobi po razpisu niso porabljena ne
transparetno in se dejansko uporabijo za
to, za kar so namenjena.
Franc Brodnjak
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Članice in člani KUD KulTura vam želimo
srečen božič in vse dobro v 2019.
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favorita, saj večina učencev trenira košarko,
naši učenci pa le v šolskem krožku. S to zmago
smo dosegli 1. mesto in si priborili nastop na
področnem tekmovanju.

Športna dvorana OŠ Cirkulane
Ura
Tekma
13.00 Cirkulane-Zavrč : Markovci
13.40 Gorišnica : Ljudski vrt
14.20
Markovci : Ljudski vrt
15.00 Cirkulane-Zavrč : Gorišnica
15.40
Gorišnica : Markovci
16.20 Ljudski vrt : Cirkulane-Zavrč

Rezultat
5:9
10 : 3
8:2
3:8
8:2
7:5

VRSTNI RED:
1. OŠ GORIŠNICA		
2. OŠ MARKOVCI
3. OŠ LJUDSKI VRT
4. OŠ CIRKULANE-ZAVRČ
Prvi dve ekipi sta se uvrstili na področno tekmovanje.

Športna dvorana OŠ Markovci
Ura
Tekme
13.00
Olga Meglič : Ljudski vrt
13.40
Markovci : Majšperk
14.20
Kidričevo : Ljudski vrt
15.00
Olge Meglič : Kidričevo
15.40
Kidričevo : Majšperk
16.20
Markovci : Olge Meglič

Starejše učenke medobčinske
košarkarske prvakinje
Na OŠ Olge Meglič je bilo v četrtek, 18. 10.
2018, medobčinsko tekmovanje v košarki za
starejše učenke. Na prvi tekmi so po uvodni
raztrgani igri hitro prišle v ustaljeni ritem in
suvereno premagale nam neugodno OŠ
Majšperk, nato pa še z veliko razliko premagale
domačinke. Dosegle so 1. mesto in si priborile
nastop na področnem tekmovanju.
Športna dvorana OŠ Olge Meglič
Rezultat
Ura
Tekme				
13.00
Olga Meglič : Majšperk
24 : 41
13.50

Majšperk : Markovci

18 : 42

14.40

Markovci : Olga Meglič

48 : 8

Rezultat
33 : 8
38 : 4
22 : 14
18 : 15
21 : 8
15 : 14

Vrstni red:
1. OŠ Markovci
2. OŠ Olge Meglič
3. OŠ Kidričevo
4. OŠ Majšperk
5. OŠ Ljudski vrt
Za našo šolo so igrali: Nejc Jakomini 9. b, Valentin Bolcar 9. a, Danej Rižnar 9. a, Tomi Horvat 9.
b, Primož Dvoršak 9. b, Nejc Letnik 9. b, Miha
Pfeifer 8. b, Anej Florjanič 9. b, Maj Vogrin 8.a,
Jan Šilak 8. a, Urban Amon 9. a in Maj Bezjak 8.a.
Čestitamo!
Mentor: Zlatko Marčič

STAREJŠE UČENKE V ROKOMETU NA
MEDOBČINSKEM TEKMOVANJU
POSTALE PODPRVAKINJE

Vrstni red:
1. OŠ Markovci
2. OŠ Majšperk
3. OŠ Olge Meglič
Čestitamo!
Mentor: Zlatko Marčič

Starejši učenci ponovili uspeh učenk
in postali medobčinski
košarkarski prvaki

Na OŠ Markovci je bilo v sredo, 24. 10. 2018,
medobčinsko tekmovanje v košarki za starejše
učence. Na prvi tekmi smo prikazali dobro
igro in z veliko razliko premagali OŠ Majšperk.
V finalni tekmi z OŠ Olge Meglič je bila tekma
vseskozi izenačena. V našo korist je bila odločena nekaj sekund pred koncem, ko smo dosegli
odločilni koš za zmago. Veselje je bilo nepopisno, saj je OŠ Olge Meglič veljala za velike
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V športni dvorani OŠ Cirkulane je v četrtek, 8.
11. 2018, potekalo medobčinsko tekmovanje
v rokometu za učenke letnikov 2004 in mlajše.
Prvi dve tekmi proti OŠ Cirkulane-Zavrč in OŠ
Ljudski vrt so naše učenke pokazale lepo,
kombinatorno, borbeno igro in presenetljivo
lažje, kot je bilo za pričakovati, prišle do lahkih
zmag. Začetek finalne tekme z OŠ Gorišnica so
učenke poletno začele in povedle z 2:0, nakar
je prišlo do izenačenja in ob polčasu smo zaostajali za en gol. V drugem polčasu smo začeli
poletno, vendar smo 7 zaporednih napadov
zaključili neuspešno, predvsem po neverjetnih
obrambah vratarke iz OŠ Gorišnica. Nato se
je tehtnica po naši nezbrani igri in utrujenosti
prevesila na stran OŠ Gorišnica. Tako je 1. mesto
zasluženo osvojila OŠ Gorišnica, mi pa smo se
veselili 2. mesta in napredovanja na področno
tekmovanje. Uspeh je še toliko večji, saj naše
učenke rokomet igrajo le pri urah športa.

Našo šolo so zastopale:
Noelle Vilčnik 8.a, Barbara Tement 9.b, Ajda
Mikša 9.b, Klara Kitak 9.a, Blažka Horvat 9.b, Vita
Koren 9.a, Neža Forštnarič 9.b, Ana Plošinjak 8.a,
Maša Fras 8.a in Saša Štern 8.a.
Čestitamo in obilo uspeha na področnem
tekmovanju!
Mentor: Zlatko Marčič

Starejše učenke ponovno
medobčinske nogometne prvakinje
Na OŠ Markovci je bilo v četrtek, 29. 11. 2018,
finalno medobčinsko tekmovanje v nogometu
za starejše učenke. Vse nasprotnice smo premagali in dosegli 1. mesto in si priborili nastop na
področnem tekmovanju.
Športna dvorana OŠ Markovci
Ura
Tekme

Rezultat

13.00
13.30
14.40
14.30
15.00
15.30

0
0
4
2
0
3

Cirkulane-Zavrč : Breg
Juršinci : Markovci		
Markovci : Breg		
Cirkulane-Zavrč : Juršinci
Juršinci : : Breg		
Markovci : Cirkulane-Zavrč

:
:
:
:
:
:

2
5
0
0
2
1

Vrstni red:
1. OŠ Markovci
2. OŠ Breg
3. OŠ Cirkulane-Zavrč
4. OŠ Juršinci
5. OŠ Podlehnik
6. OŠ Ljudski Vrt
7. OŠ Hajdina
Za našo šolo so tekmovale: Noelle Vilčnik 8.a,
Neža Forštnarič 9.b, Klara Kitak 9.a, Barbara
Tement 9.b, Blažka Horvat 9.b, Maša Žnidarič
8.a, Ameli Pajnkiher 8.b in Eli Bezjak 6.b.
Čestitamo!
Mentor: Zlatko Marčič

9
201

Špor tno društvo
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TRETJE MESTO NA MEDNARODNEM LIKOVNEM NATEČAJU
V lanskem šolskem letu 2017/2018 smo s člani likovnega krožka sodelovali na Mednarodnem slikarskem natečaju, ki ga je že dvajseto leto organiziral Otroški kulturni center Beograd. Cilj natečaja, ki se
že uspešno širi izven meja Evrope, in je dosegel skorajda vse kontinente sveta, je spodbuditi otroke h
kreativnemu načinu življenja.
Na naslov Otroškega kulturnega centra Beograd je prispelo 3230 otroških del na temo »Radost
Evrope«. Otroci so bili razporejeni v pet starostnih skupin. Udeleženci vsake starostne skupine so se
potegovali za 1., 2. in 3. nagrado, za 1., 2. in 3. nagrado za šolsko zbirko, za individualne pohvale in za
individualne pohvale za šolsko zbirko. Dela so bila precizno analizirana in ocenjena na podlagi načina,
kako je uporabljena izbrana likovna tehnika, originalnosti, umeščenosti likovnih elementov v celoto,
razlikovanja in podobnosti del učencev, ki obiskujejo isto šolo (izogibanje šabloni) …
Učenki naše šole sta dosegli odličen uspeh, čestitamo Sonji Meško in Viktoriji Puc, ki sta dobili 3.
nagrado za šolsko zbirko v četrti starostni kategoriji od 13 do 15 let.
Olga Zorko

Viktorija Puc

Sonja Meško
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TELOVADBA ZA
STAREJŠE

AEROBIKA

FUNKCIONALNA
VADBA

OŠ MARKOVCI (mala telovadnica)
URNIK
PONEDELJEK

SREDA

ČETRTEK

GIBALNI RAZVOJ
OTROK 5-8let

GIBALNI RAZVOJ
OTROK
5-8 let
GIBALNI RAZVOJ
OTROK
5-8 let

(17.00-18.00)
TELOVADBA ZA
STAREJŠE
(18.00-19.00)

(16.00-17.00)

TELOVADBA ZA
STAREJŠE
(18.30-19.30)

FUNKCIONALNA
AEROBIKA
VADBA
AEROBIKA
(19.00-20.00)
(19.00-20.00)
(19.30-20.30)
INFORMACIJE – Facebook in Instagram:
Športna Šola Špela

VABLJENI!

CENIK – 4 obiski 15€, 8 obiskov 25€
Prijave zbiramo na elektronski naslov
spela.horvat4@gmail.com in tel. št.

031 206 377

KJER JE VOLJA, TAM JE POT!
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SREČNO 2019
NOV

O

NOV

O
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Dolič 38, 2253 Destrnik, www.geomera.si

Anita Požegar s.p.
InfoTel.: 041 588 358
PE: Trg osvoboditve 10, LENART
anita@geomera.si

LIST IZ MARKOVCEV je glasilo občine Markovci, ki glasilo tudi izdaja.
Uredniški odbor: Ivan Golob, Patricija Majcen, Anton Majerič, Marija Prelog in Alenka
Domanjko Rožanc.
Odgovorna urednica: Irena Pukšič.
Lektoriranje: Alenka Domanjko Rožanc.
Grafična priprava in tisk: Evrografis d.o.o., Maribor.
Natisnjenih 1250 brezplačnih izvodov.
Naslov uredništva: Markovci 43, 2281 Markovci. Telefon: 02 788 88 80.
Spletni naslov: www.markovci.si.
https://www.facebook.com/ObcinaMarkovci

Rok za oddajo gradiva za List iz Markovcev je 10. februar 2019.
Št. 12, december 2018
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Miklavževanje v Markovcih in Novi vasi

V Novi vasi je VO skupaj z nagošajnskimi ženskami najprej pripravil praznične
delavnice, kjer so otroci skupaj s starši pekli in tako v prazničnem vzdušju pričakali Miklavža. Foto: IP

Miklavževanje v farni cerkvi.

PRIREDITVENIK

januar, februar, marec 2019
ponedeljek, 7. januar, od 16. do 18. ure: dežurstvo
Karitas, župnijska dvorana

sreda, 23. januar, ob 18.uri: predavanje Marjana
Šenica, Cvetje naših gora, poročna dvorana občinske
stavbe
ponedeljek, 4. februar, od 16. do 18. ure: dežurstvo
Karitas, župnijska dvorana

sobota,12. januar 2019, ob 18. uri: občni zbor PGD
Bukovci, v večnamenski dvorani Bukovci

sobota, 16. februar, ob 17. uri: Pesem zdaj zapojmo mi;
večer, posvečen Tereziji Maroh,
mala telovadnica Osnovne šole Markovci

četrtek, 24. januar, od 7. do 11. ure: KRVODAJALSKA
AKCIJA na transfuzijskem oddelku Bolnišnice Ptuj

četrtek, 21. februar, od 7. do 11. ure: KRVODAJALSKA
AKCIJA na transfuzijskem oddelku Bolnišnice Ptuj
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sobota, 23. februar, ob. 18. uri: občni zbor PGD
Markovci
sobota, 2. marec: Fašenk v Markovcih, 28. pustna
povorka
ponedeljek, 4. marec, od 16. do 18. ure: dežurstvo
Karitas, župnijska dvorana
sobota, 23. marec ob 18. uri: srečanje direktoric
gospodinjstev, dvorana PGD Markovci
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