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Glasilo občine Markovci

Leto 19, številka 1, maj 2019

Beseda urednice

Iskrene čestitke ob prazniku, draga naša občina Markovci!
Naj bo tudi prihodnjih 20 let prežetih z razumevanjem, sožitjem in istim
ciljem za dobro vseh nas.
KOLEDAR DOGODKOV
Od aprila naprej je v prostorih etnološke zbirke v občinski
stavbi na ogled glasbena zapuščina nekdanjega markovskega organista in vsestranskega glasbenika Josipa Kegla. Občini Markovci je zapuščino v trajno last predal njegov najmlajši
vnuk Rado Plohl.
Toplo vabljeni k ogledu!
sobota, 11. maj, ob 9. uri: rekreacijsko kolesarjenje po mejah
občine Markovci, zbor: Športni park Borovci
petek, 17. maj ob 20. uri: koncert vokalnega banda Acoustricks,
avla predmetne stopnje OŠ Markovci
sobota, 18. maj, ob 11.30, cerkev sv. Marka: slovesnost svete
birme
nedelja, 19. maj, ob 10. uri, cerkev sv. Marka: slovesnost prvega
svetega obhajila
četrtek, 23. maj, ob 19. uri, Dominikanski samostan Ptuj:
samostojni koncert Musica noster amor (Glasba, naša ljubezen;
prerez zborovske glasbe skozi zgodovino), Komorni zbor Glasis,
KUD Markovski zvon
petek, 24. maj, ob 19. uri, župnijsko dvorišče: premierna
uprizoritev komedije Županova Micka, gledališka sekcija KUD
Markovski zvon
sobota, 25. maj, ob 14. uri, Prvenci: prireditev ob 30-letnici
Zmajarskega kluba Lastovka
sobota, 25. maj, ob 20. uri, večnamenska dvorana v Markovcih:
koncert Moškega pevskega zbora KD Alojz Štrafela Markovci

nedelja, 26. maj, ob 19. uri, župnijsko dvorišče: ponovitev
komedije Županova Micka, gledališka sekcija KUD Markovski
zvon
ponedeljek, 3. junij, od 16. do 18. ure: dežurstvo Karitas,
župnijska dvorana
nedelja, 9. junij, ob 9. uri: 36. gasilsko tekmovanje za pokal vasi
Bukovci in 5. ligaško mladinsko tekmovanje podravske regije,
Športni park Bukovci
torek, 11. junij, od 7. do 11. ure: KRVODAJALSKA AKCIJA,
transfuzijski oddelek Splošne bolnišnice Jožeta Potrča Ptuj
sobota, 15. junij, ob 6. uri: košnja na stari način (Nova vas,
Šturmovci), Konjeniško društvo Nova vas pri Markovcih
nedelja, 16. junij, ob 13. uri, pri gasilskem domu v Novi vasi:
11. tradicionalno srečanje konjenikov, konjskih vpreg,
traktoristov, BCS kosilnic, starodobne in novodobne kmetijske
mehanizacije, Konjeniško društvo Nova vas pri Markovcih
ponedeljek, 24. junij, ob 18. uri, poročna dvorana občinske
stavbe: Moja dežela, prireditev ob dnevu državnosti (Občina
Markovci in KUD KulTura)
petek, 28. junij: 40. obletnica gostilne Pri Ribeku iz Stojncev,
zabava s pogostitvijo gostov
sobota, 29. junij: PGD Markovci, gasilsko tekmovanje za pokal
vasi Markovci
junij-avgust: Turistično društvo Občine Markovci bo ocenjevalo
okolice domov in poslovnih objektov v naši občini
Organizatorji prireditev si pridržujejo pravico do morebitnih
sprememb.

Spoštovane bralke in bralci Lista iz
Markovcev, spoštovani občani.
Pa smo jo le dočakali! Prvo letošnjo
številko našega občinskega časopisa.
Novoustanovljen uredniški odbor je
pošteno zavihal rokave in pripravil bogato številko, ki je pred vami. Ni je bilo
težko napolniti, saj je naša občina »živa«
in je dogajanje v vaseh in med ljudmi
vseskozi prisotno. Še posebej je pestro
v času praznika naše občine. Letos je
to bil okrogli jubilej, 20 let. Iskrene čestitke, draga občina, in iskrene čestitke
nam vsem, občankam in občanom, ki
smo jedro tega.
Ob spominu na obletnico ustanovitve občine se poraja vprašanje, ali je
tudi List iz Markovcev star 20 let. Je. Iz
kratkih, par strani dolgih prilog v Štajerskem tedniku, se je tekom let, zahvaljujoč odgovornim urednicam in uredniškim odborom, razvil pravi časopis, pri
katerem vestno in marljivo sodelujete
mnoge občanke in občani. Da so želje
za prihodnje enake, če ne celo večje, je
samoumevno: toplo vabljeni k ustvarjanju občinskega časopisa s takšnimi
in drugačnimi sestavki in fotografijami.
Sporočajte nam o dogajanju na vasi,
zapišite mnenje, želje, ideje. kritike. Vse
to sodi v časopis. Med nami je veliko
ljudi, ki se ukvarjajo z zanimivimi dejavnostmi, hobiji, pa ne vemo zanje. Prav
tako nam pravočasno posredujte informacije o dogodkih in prireditvah, ki jih
pripravljate. Ob tem prilagamo navodila
za pisanje člankov in urejanje slikovnega materiala - preberite ga. Vabljeni, pišite nam, obrnite se na člane uredniškega odbora. Veseli vas bomo!
In kaj nam ponuja še topla prva letošnja številka? Okronana je z 20. praznikom občine, ki je ponudila obilico
pestrega dogajanja. Preverite, kdo so
letošnji občinski nagrajenci in prejemniki priznanj akcije Ocenjevanje okolja. Zaradi izida številke bomo majski del
prireditev v okviru občinskega praznika
objavili v prihodnji številki. Poročamo
o aktualnem dogajanju v naših vaseh,
glede na daljši časovni razpon od preteka zadnje številke pa smo se dotaknili
tudi nekaterih »zimskih tem«. Ponosni
smo na uspehe naših občanov na najrazličnejših področjih, ki jih z veseljem
objavljamo, še posebej, če gre za naše
mlade, na katerih je bodočnost sveta.
Svež veter je zapihal tudi v novo rubriko Zgodbe z naših podstrešij, kjer bomo
objavljali stare fotografije. Ob tem smo
pobrskali tudi po zapuščini velikega
Markovčana Josipa Kegla in se z besedo
poklonili prenaglim odhodom nekaterih naših občanov … Vabim vas tudi, da
pokukate še v koledar prireditev in med
njimi izberete tisto po svojem okusu.
Želim vam prijetno pomladansko
branje in vas vabim, da SKUPAJ ustvarjamo časopis, ki je ogledalo življenja v
naši občini.
Pa ne pozabimo: rok za oddajo gradiva za naslednjo številko Lista iz Markovcev, ki bo izšel v prvem tednu julija,
je petek, 21. junij.
Alenka Domanjko Rožanc,
odgovorna urednica

Drage občanke in občani ,
za nami je večina prireditev ob 20.
občinskem prazniku, tudi osrednja, na
kateri sem povedal, da občina živi in
se razvija ter diha z vedno bolj polnimi pljuči. Za nami je veliko uspešnih
projektov, pred nami jih ni nič manj in
vedno več jih bo. Veselimo se lahko doseženega in veselimo se lahko načrtov
za prihodnost. Z izgradnjo kanalizacije
v Novi vasi pri Markovcih smo dokončali
kanalizacijski sistem po celotni naši občini. Ob tem smo posodobili tudi javno
razsvetljavo, zgradili sistem za odvajanje
meteornih voda, električne žice položili
v zemljo, posodobili Telekomove in Telemachove napeljave, postavili dve avtobusni postajališči in ceste razširili na 5
m širine. Septembra lani smo odprli postajališče za avtodome, ki je zelo dobro
obiskano, v bodočnosti pa ga želimo še

razširiti in mu dodati dodano vrednost.
Na področju razvoja turizma z razpisom nepovratnih sredstev spodbujamo potencialne interesente za gradnjo
namestitvenih zmogljivosti, saj občina
trenutno ne premore niti ene turistične postelje. Lansko leto smo dokončali
gradnjo kolesarske steze od Bukovcev
proti Markovcem, gradnja pa se bo nadaljevala proti Zabovcem, saj je projekt
v fazi izbire izvajalca. Skupaj z Direkcijo
Republike Slovenije za infrastrukturo
smo zgradili dve krožišči in eno križišče z
javno razsvetljavo ter ju opremili v skladu z ohranjanjem naših običajev, šeg in
navad, še posebej pustnih, s korantom
in ostalimi pustnimi liki ter s kopjašem.
V Markovcih smo postavili tudi polnilno
postajo za električna vozila. V Bukovcih
smo razširili pločnik v kolesarsko stezo
in zamenjali vodovodno cev. Od regionalne ceste pri Veposu proti Novi vasi
smo zgradili novo, širšo cesto. Želeli smo
urediti kolesarsko stezo, vendar z nekaj
lastniki nismo dosegli dogovora o odkupu zemljišč, ker so bile njihove zahteve
previsoke.
Zaključujemo tudi ograjo oziroma
zid okrog pokopališča, v sklopu katerega bomo uredili tudi prostor za odpadke. V naslednjem mesecu ali dveh bomo
zasteklili tudi predprostor vežice in s
tem pridobili večji prostor za opravljanje
pogrebnih obredov. Občani si namreč

želite, da bi celoten obred potekal na
pokopališču, ne da bi se ob tem hodilo
še v cerkev. Na veliki petek, 19. 4. 2019,
smo skupaj z DEM odprli nadomestni
most čez zapornice, ki so ga DEM tudi
v celoti financirale. Potekajo že tudi aktivnosti za širitev obrtne cone, saj je na
eni strani veliko zainteresiranih, na drugi
strani pa s tem pridobimo veliko novih
delovnih mest. Aktivnosti potekajo tudi
za gradnjo doma za starejše, v katerem
bo prostora za nekaj več kot 150 ljudi,
v klasičnih eno- in dvoposteljnih sobah
in oskrbovanih oziroma varovanih stanovanjih. S tem bomo storitev približali
vsem občankam in občanom, v domu
pa bo tudi med 60 in 100 novih delovnih
mest. Čeprav je od volitev že skoraj pol
leta, se zahvaljujem vsem tistim, ki ste
obkrožili številko pred mojim imenom.
S svojim delom se bom potrudil, da bom
opravičil vašo odločitev in prepričal tudi
tiste, ki so obkrožili koga drugega.
Pred kratkim sem prebiral knjigo
ameriške pisateljice, ki je pisala o svobodi in kakovosti življenja in se v njej
pojavlja stavek: Kaj bodo pa rekli ljudje?
Zapisala je, da je to, kar bodo ljudje rekli,
povsem njihova stvar. “To se vas ne tiče,
kajti življenje je vaše in samo vi ste odgovorni za lep vesel in radosten dan. Če
hočete življenje živeti po svojih željah in
ne životariti, potem je popolnoma nepomembno, kaj bodo rekli ljudje.” Zapi-

sala je tudi zelo zanimiv primer z oslom:
V družini s 5 otroki je bil sin sila samovoljen. Ni se ravnal po očetovih naukih,
ampak vedno po svoje. Ni hotel nobene kupljene stvari in se je vedno oziral
na to, kar bodo ljudje rekli. Oče je vzel
osla in sta šla na tržnico. Prvi dan je oče
vlekel osla, sin je sedel na oslu in ljudje
so rekli: “Glej ga, mulec kraljevsko sedi
na oslu, stari pa vleče.” Drugi dan je sin
vlekel osla, oče je sedel na njem in ljudje
so rekli: “Poglej starega, sin komaj vleče osla, stari pa sedi in se ne meni zanj.”
Tretji dan sta si oba oprtala osla na ramo
in ljudje so rekli: “No, pa so trije osli na
kupu. Kdo še je kdaj videl kaj podobnega.” Četrti dan sta oba sedla na osla in
ljudje so glasno komentirali: “Glej, ta dva
predrzneža, kar oba jahata ubogo žival.
Prijaviti bi ju bilo treba.” Ko sta prišla domov, očetu ni bilo potrebno ničesar več
reči, saj je sin spoznal življenjsko resnico:
karkoli narediš, nikoli ne bo všeč vsem
ljudem. Vedno se bo našel kdo, ki bo
proti ali te bo celo užalil. Torej, potrudimo se, da se ne bomo žalili med seboj.
Drage občanke in občani, čestitam vam
ob našem 20. občinskem prazniku in vas
vabim, da nadaljujemo z uspehi naše
občine tudi v naprej. Skupaj zmoremo
več, skupaj smo močnejši.
Milan Gabrovec, prof.
vaš župan

Osrednja občinska prireditev ob 20. občinskem prazniku

20 let obstoja, razvoja in napredka

Pihalna godba Markovci vsako leto spremlja večino občinskih prireditev.

Zaplesali so tudi plesalci Folklornega društva Anton-Jože Štrafela.

Letos je bil za program občinske prireditve zadolžen Komorni zbor Glasis KUDA-a Markovski zvon pod
vodstvom Ernesta Kokota.

Vaški aktivi podeželskih žena so se združili in pridne roke so pogostile vse navzoče, za pripravo hrane pa
so poskrbela različna društva.

V petek, 26. aprila, dan po godovnem dnevu našega farnega zavetnika, je v
večnamenski dvorani v Markovcih bila osrednja občinska prireditev ob letošnjem
jubilejnem občinskem prazniku.
Letos je organizacija prireditve pripadala Komornemu zboru Glasis pod vodstvom Ernesta Kokota iz Kulturno-umetniškega društva Markovski zvon. Prireditev
sta povezovala Ksenija in Boštjan Kostanjevec, ob slavnostnem nagovoru gospoda župana Milana Gabrovca in ob podelitvi občinskih priznanj, pa so v programu
sodelovali še pevci Komornega zbora Glasis, plesalci Folklornega društva Anton-Jože Štrafela Markovci in Pihalna godba Markovci. Plaketi Občine Markovci sta

letos bili podeljeni Komornemu zboru Kor Kulturno-umetniškega društva KulTura
pod vodstvom Daniela Tementa in Prostovoljnemu gasilskemu društvu Sobetinci,
listini pa sta šli v roke občanoma Janezu Prelogu iz Stojncev in Janezu Golcu iz
Prvencev. Tudi letos so predstavniki Občine Markovci in Turističnega društva Občine Markovci podelili priznanja za najbolj urejene objekte za leto 2018.
Po uradnem delu je za vse navzoče sledila pogostitev in zabava z Ansamblom
Vagabundi, prvič pa se je Občina Markovci lahko pohvalila tudi z lastnim vinom iz
občinskega vinograda.
ADR
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Letošnji občinski nagrajenci

Prejemniki priznanj Janja Golc (v imenu Janeza Golca), Janez Prelog, Matej Prosenjak (predsednik PGD
Sobetinci), Darko Plohl in Daniel Tement (KUD KulTura) v družbi župana Milana Gabrovca in Mirana
Milošiča, predsednika Komisije za občinska priznanja in odlikovanja.

Komisija za odlikovanja in priznanja je po
razpisu letos prejela štiri predloge za občinska priznanja: dva predloga za plaketo in dva predloga za listino Občine Markovci. Vsi štirje predlogi so bili potrjeni.
Vaški odbor Sobetinci je za plaketo
Občine Markovci predlagal Prostovoljno gasilsko društvo Sobetinci. Kljub
svoji majhnosti se je PGD Sobetinci že
večkrat dokazalo s svojo zagnanostjo pri
delu. Vsako leto organizirajo več različnih prireditev, kot so tekmovanja, vaje,
intervencije in varovanja. Društvo deluje
od leta 1948 in danes šteje več kot 80 članov. Prvotno gasilsko dvorano pri Rekonovih je v letu 1972 zamenjal nov gasilski
dom na vaški gmajni. Leto prej so zbrali
tudi vsa potrebna sredstva za nakup novega gasilskega vozila, kar je bila velika
prelomnica v društvu. Po 44 letih so ob
60-letnici društva leta 2008 razvili nov
društveni prapor, leta 2014 pa so svoje
prostore dobili v novozgrajenem večnamenskem centru v središču vasi. V lanskem letu je društvo obhajalo jubilej, 70
let. Vodi ga predsednik Matej Prosenjak.
KUD KulTura je za plaketo Občine Markovci predlagala Komorni zbor Kor, ki
deluje pod vodstvom Daniela Tementa.
Zasedba deluje vse od ustanovitve društva v januarju 2011, še pred tem pa je
nekaj let delovala v KUD Markovski zvon.
V svojem dolgoletnem delovanju je nanizal mnoge pomembne uspehe in vidne nastope, tako na lokalnem, državnem
in mednarodnem nivoju. Komorni zbor
Kor se je udeležil mnogih tekmovanj po
Sloveniji in Evropi, na katerih je dosegel
zavidljive rezultate. Na mednarodnih
tekmovanjih po Evropi je dosegel zlata priznanja (Linz, 2013; Gradež, 2014;
Poreč 2017), na državnem zborovskem
tekmovanju Naša pesem je dvakrat
osvojil srebrno priznanje, na regijskih
tekmovanjih pa zlata priznanja z odliko
(Maribor, 2011; Ptuj, 2015; Gornja Radgona 2017). Večkrat je bil tudi nagrajen
s posebnimi priznanji za najboljši mešani
zbor oz. za najbolje izvajane skladbe posameznih obdobij. Tudi v domači občini
zbor skrbi za pestro kulturno dogajanje. Tako so več let zapored poskrbeli za
izvedbo nekaj osrednjih občinskih prireditev, na katerih so nastopili s simfoničnim orkestrom. Vsako leto pripravijo tudi
svoj letni koncert, na katerem skušajo
vsakič prikazati nekaj novega, drugačnega.
Vse priredbe za pevce in inštrumentaliste
omenjenih koncertov je napisal dirigent
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in skladatelj Daniel Tement. Komorni
zbor Kor pomembno oblikuje podobo
kulture v občini Markovci in jo s svojim
kvalitetnim prepevanjem bogati.
Predsednik in poveljnik PGD Stojnci, Dejan Zemljarič in Aleš Lenart,
Športno društvo Stojnci in svetnik
Franc Kostanjevec so za listino Občine
Markovci predlagali Janeza Preloga iz
Stojncev.
Janez Prelog iz Stojncev je rojen leta
1956. S svojim večletnim delom v PGD
Stojnci je že kot osnovnošolec dokazal,
da je resen, vesten in vreden zaupanja,
kar so mu gasilci izkazali z imenovanjem
za tajnika gasilskega društva. To funkcijo
je opravljal kar 20 let. V 80. letih prejšnjega stoletja je bil izvoljen tudi za člana
sveta Krajevne skupnosti Markovci. V
tem času je bil član več odborov (od izgradnje telefonskega omrežja, trgovine
v Stojncih …), kasneje pa več mandatov
član Vaškega odbora Stojnci. V letu 1994
je bil imenovan za sodnika porotnika na
Okrajnem sodišču na Ptuju. Janez Prelog
je s svojim delom prispeval k napredku in
razvoju domače vasi Stojnci ter prispeval
k razvoju takratne Krajevne skupnosti
Markovci. Listino Občine Markovci si je
po predlogu skupine občanov na čelu
s Katjo Kovačič v letošnjem letu prislužil
tudi Janez Golc iz Prvencev. Janez Golc
je rojen leta 1969 in stanuje v Prvencih.
Že od zgodnje mladosti je dejaven člen
ožje in širše lokalne skupnosti. Njegov
bistven prispevek na področju ohranjanja kulturne dediščine in promocije ožjega
in širšega okolja se je intenzivneje pričelo s prevzemom vodstva vaškega odbora
Prvenci-Strelci in Prosvetnega društva
Prvenci-Strelci pred dobrimi 20 leti. Poln
zagona in nove energije je prevzel vodenje društva, ki povezuje manjše enote
naše občine in uspel povezati vaščane
ter jih pritegniti k sodelovanju na ravni, ki
je kasneje nismo več dosegli. Uspelo mu
je organizirati srečanje vaščanov, oral je
ledino pri danes tradicionalni prireditvi
Od setve do peke, dosegel pa je tudi, da
je vsem vaščanom bil nameščen nosilec
za izobešanje slovenske zastave. Janez je
v vasi tudi nepogrešljiv v mesecu decembru, ko nas obišče v podobi vseh treh
dobrih mož, s čimer nas vselej razveseli
in na naše obraze nariše nasmeh. Janez
Golc je tudi predsednik Folklornega društva Anton-Jože Štrafela Markovci. Že
od rane mladosti je kazal ljubezen do

Nagrajenci akcije Ocenjevanje okolja 2018 v izvedbi TD Občine Markovci. Več podrobnosti preberite na
zadnji strani časopisa.

plesnih korakov in bil aktiven plesalec,
kasneje pa je prevzel vajeti društva. Trudi se ohranjati kulturno dediščino kraja
in jo ponesti izven meja. Kot 12. princ
ptujskega kurentovanja je povzel zgodovinski lik posestnika iz Markovcev iz 17.
stoletja z nazivom Plemeniti baron Jakob
Breuner markovski. Z nazivom markovski
je vplival na prepoznavnost naše občine,
s tem pa dokazal pripadnost kraju. Je
aktiven član društva Baron, v okviru katerega nadaljuje aktivnosti omenjenega
lika. Organizira prireditve, kot so srednjeveški tabori, delavnice za otroke, čarovniški procesi in mnoge druge. V zadnjih

letih se Janez Golc aktivno ukvarja tudi s
prenovo prostorov v gradu v Muretincih,
ki jih je društvo najelo. Njegovo delo je
izjemno, izjemna so tudi njegova dejanja. Še mnogo več jih je, kot je napisanega. Zaslužen je za prispevek k ohranjanju
kulturne dediščin in prepoznavnosti našega kraja.
Iskrene čestitke vsem nagrajencem!
(Obrazložitve so povzete iz uradnih prijav na razpis).
ADR
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Pestro dogajanje ob jubilejnem prazniku naše občine

Markovci, slovenski kulturni fenomen
Na cvetno nedeljo, 14. aprila, smo v Markovcih proslavili svojo bogato kulturno udejstvovanje. Že šestič smo se zbrali pevci in glasbeniki naše občine. Organizacija prireditve vsako leto kroži in letos je pripotovala nazaj do pobudnikov
projekta, največjega kulturnega društva v občini, KUD-a Markovski zvon.
Na povabilo k sodelovanju se je odzvala večina pevskih in glasbenih sestavov
iz občine. Letos so se nam prvič pridružili tudi mladi glasbeniki Harmonikarskega
orkestra Modras, ki ga vodi Tomaž Vidovič. Glasbeno srečanje je pozdravil in pohvalil župan občine Markovci Milan Gabrovec, udeležil pa se ga je tudi poslanec
državnega zbora, g. Jože Lenart, ki je bil vidno navdušen nad kulturnim udejstvovanjem v naši občini. Da smo Markovci zares kulturni fenomen v Sloveniji, je izrazilo že mnogo glasbenih strokovnjakov, saj na tako majhnem območju deluje
toliko glasbenih sestavov, ki so povrhu vsega še kvalitetni. Bodimo ponosni!
Nika Rožanc
OCePZ Zvonček KUD Markovski zvon

Ženska skupina Florina KD Bukovci

Komorni zbor Kor KUD KulTura

Vokalna skupina Kokice KUD KulTura

Vokalna skupina PopKORn KUD KulTura

Mešani cerkveni pevski zbor sv. Marko KUD Markovski zvon

Moški pevski zbor KD Alojz Štrafela Markovci

Harmonikarski orkester Modras
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Otvoritev nadomestnega cestišča preko jezu v Markovcih

Slavnostni prerez traku

V petek, 19. aprila, je v Markovcih potekala slovesnost ob otvoritvi nadomestnega cestišča preko
jezu Markovci. Po kulturnem programu, ki so ga pripravili frajtonarji in folklorna skupina Osnovne šole
Markovci, sta trak prerezala župan Občine Markovci,
Milan Gabrovec, in direktor Dravskih elektrarn Maribor, Andrej Tumpej, ki sta v svojih nagovorih izrazila
veselje ob tem pomembnem dogodku, predvsem za
občane Občine Markovci. Dela na tem projektu so se
začela decembra 2017, pred tem pa so oktobra 2017
podpisali pogodbo z izvajalcem RGP, d.o.o. Dela so
se zaključila dva meseca pred načrtovanim koncem
in tako je 20. marca letos Upravna enota Ptuj izdala
uporabno dovoljenje.
Jez v Markovcih je bil zgrajen leta 1978 ob izgradnji hidroelektrarne Formin in predstavlja vstopno
pregrado za hidroelektrarno, saj zajezi reko Dravo
in jo preusmeri v dovodni kanal. Preko jezu poteka
ena izmed ključnih prometnih povezav za lokalno prebivalstvo med Markovci in Šturmovci, zato je
bila izgradnja nadomestnega cestišča ključna, da bo
lahko promet med celovito obnovo jezu potekal nemoteno. Obnova celotnega jezu se bo začela v tem
letu in bo predvidoma trajala šest let, saj gre za kompleksno prenovo hidromehanske in elektro opreme
ter za zaščito konstrukcije jezu. “Z dograditvijo nadomestnega cestišča smo zagotovili, da bo prenova
potekala nemoteno – gradbena vozila in drugi stroji
bodo koristili staro cestišče, ki bo tudi po zaključku
prenove namenjeno le kot vzdrževalna pot – ob tem
pa so zagotovljeni in usklajeni tudi ostali interesi rabe

Prva vožnja s kolesom po novem cestišču.

prostora na in ob jezu, ne da bi bila okrnjena osnovna
gospodarska, vodna in energetska dejavnost,” je na
otvoritvi povedal direktor Dravskih elektrarn Maribor,
Andrej Tumpej.
Tudi župan občine Markovci, Milan Gabrovec, je
izrazil svoje navdušenje ob izgradnji nadomestnega
cestišča, saj bo ob nekajletni obnovi jezu promet potekal brez motenj in zastojev. Poleg tega pa je ta pre-

hod tudi edina kratka povezava med levim in desnim
bregom reke Drave na območju občine Markovci in
kot tak zelo pomemben za prebivalce. Župan pa se je
v svojem nagovoru zahvalili občanom za strpnost in
razumevanje v času gradnje.
Neža Tement

Odprtje so popestrili plesalci otroške folklorne skupine OŠ Markovci in mladi harmonikarji.
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Sprejem novorojencev in njihovih staršev

Skupinska fotografija najmlajših občanov s svojimi starši

Kako prijetno je bilo vstopiti v poročno dvorano občine Markovci, po
kateri se je razlegal otroški krik in smeh
ter klepet ponosnih staršev. Malokrat
je ta dvorana napolnjena s toliko otroške in razigrane energije.
V sredo, 24. aprila, so na Občini
Markovci pripravili sprejem za otroke,
rojene v letu 2018. Nabralo se jih je kar
lepo število in to je dokaz, da se nam v

Markovcih ni treba bati za prihodnost.
Že ob vhodu v poročno dvorano so
otroke čakala darilca, za mamice pa
so bile nastavljene lepe rdeče vrtnice.
Župan Občine Markovci, Milan Gabrovec, je vse zbrane pozdravil in jih prijazno nagovoril. V svojem nagovoru je
omenil dejstvo, kako otrok spremeni
življenje vsakega posameznika, kako
to majhno bitje narekuje vsako našo

misel in vsak naš gib, kako se vsak dan
vrti samo okrog tega, koliko dete spi,
je, ali je dobre volje ... Tisti, ki ste starši, veste, da je temu res tako. Gospod
župan je pozdravil tudi dejstvo, da pri
vzgoji in negi otrok dandanes veliko
pomagajo tudi očetje in tako gradijo
pristnejši odnos s svojim otrokom od
njegovih zgodnjih dni. Ker je v dvorani
postajalo vse glasneje, se je druženje

premaknilo nadstropje više, kjer je bila
pripravljena bogata pogostitev za starše in prav tako za njihove najmlajše. S
tem dogodkom občina vsako leto lepo
pokaže, kako podpira mlade družine in
si jih želi čim več.
Neža Tement

Sprejem krvodajalcev
Župan je tudi letos pripravil sprejem za krvodajalce naše občine, ki darujejo kri v okviru OORK. Zahvalil se jim je za njihovo nesebično delo, saj darujejo
najdragocenejšo življenjsko tekočino in s tem nekomu pomagajo rešiti življenje.
V naši občini so krvodajalci v lanskem letu darovali kri 164-krat, leta 2017 pa 178krat. Župan je podelil priznanja za 5- do 80-krat darovano kri. Branko Matjašič iz
Stojncev je kri daroval že 80-krat, Veronika Kodrič ravno tako iz Stojncev pa 60krat. Krvodajalcem se za njihovo humano delo zahvaljujemo in jim želimo obilo
zdravja.
Marija Prelog

Skupinska fotografija prisotnih na sprejemu
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Branko Matjašič je kri v lanskem letu daroval kar 80-krat.
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1 3, 4, zdaj!

MARKOTON #PETKA
Letošnji Markoton, ki smo ga organizirali že peto leto zapored, smo poimenovali kar #PETKA. S prijavami smo začeli dva meseca pred izvedbo in tako zabeležili
rekordnih 934 tekačev, ki so si zadali cilj preteči eno izmed ponujenih razdalj po
naših vaseh.
Na najkrajšo 5,5-kilometrsko razdaljo se je prijavilo skoraj 300 tekačev, na
srednjo 10-kilometrsko, ki je med rekreativci tudi najbolj priljubljena, preko 450
tekačev in na paradno 21-kilometrsko razdaljo, ki poteka skozi vseh devet vasi
občine, preko 150 tekačev. Številke, o katerih na začetku zgodbe o Markotonu
nismo upali niti razmišljati, so postale realnost. Organizacija takšnega dogodka,
kjer se število tekačev giba okrog tisočice, je nekaj povsem drugega, kot je bila na
začetku, ko smo dobrih sto tekačev gostili v Športnem parku Bukovci.
Z zadovoljstvom lahko povem, da smo se dobro pripravili in sodeč po odzivih, ki prihajajo do nas, prireditev tudi zelo dobro izpeljali. Za vse to se seveda
zahvaljujemo vsem, ki so se prireditve udeležili, pa ne glede na to, ali ste tekli, se
sprehajali, usmerjali tekače ob progi, točili vodo vsem žejnim, dajali vzpodbudne
besede tistim, ki so bili pri kraju svojih moči ali jih bodrili z glasnim navijanjem.
Hvala tudi vsem sponzorjem, donatorjem in predvsem lokalni skupnosti, ki takšen projekt podpira. Vsi skupaj tvorimo delčke celote in hkrati dokazujemo, da s
složnostjo ni omejitev. Hvala vam za vse pričarane nasmehe na licih tekačev, za
solze sreče, stiske rok in iskrene objeme. Vse to je Markoton.
GM

Uvr.
Št.
Tek na 10km
Moški
1.
752
2.
686
3.
1097
Ženske
1.
164
2.
137
3.
478
Tek na 21km
Moški
1.
1043
2.
817
3.
926
Tek na 5,5km
Moški
1.
2604
2.
1089
3.
1585
Ženske
1.
3018
2.
1536
3.
1175

Ime in priimek

Letnik

Spol

Pošta

REZULTAT

Tim Vidovič
David Solina
Vid Forstnaric

1995
1998
2003

M
M
M

2281
2281
2281

0:42:54
0:45:08
0:46:32

Tatjana Fidersek
Marija Črešnik
Marija Prelog

1974
1963
1965

Ž
Ž
Ž

2281
2281
2281

1:01:26
1:01:28
1:26:43

Dejan Zemljarič
Tadej Črešnik
Boštjan Kostanjevec

1986
1985
1973

M
M
M

2281
2281
2281

1:33:15
1:33:58
1:40:02

Ljubo Zagoršek
Aleš Ferčič
Anej Šešerko

1977
1977
2005

M
M
M

2281
2281
2281

0:23:04
0:24:33
0:27:31

Tina Čačilo
Slavica Petrovič
Blažka Horvat

1990
1984
2004

Ž
Ž
Ž

2281
2281
2281

0:24:20
0:29:37
0:31:49

Rezultati naših najhitrejših občank in občanov. Čestitamo!

Markoton je zakon!
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Absolutni zmagovalci Markotona 2019.
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Dan odprtih vrat Čebelarskega društva Markovci

Monografija o organiziranem slovenskem čebelarstvu v roke županu Milanu Gabrovcu

Čudovito okolje učnega čebelnjaka ČD Markovci

Najstarejša čebela na svetu naj bi bila
stara sto milijonov let. Prav toliko je namreč star odlično ohranjen fosil čebele.
Na podlagi tega in znanj o tem, kako pomembne so čebele za opraševanje, lahko
upravičeno sklepamo, da se je pestro rastlinje ohranjalo tudi ali celo predvsem zaradi čebele. Že stare civilizacije, Egipčani,
Babilonci, stari Grki, Sumerci in drugi, so
se zavedali pomena čebel in medu. Zelo
dobro so poznali med in učinke čebeljih
pridelkov na zdravje. Spomnimo se, da so
v piramidah, ob pokojnikih puščali samo
vredne predmete in da se je med njimi
našel tudi med. Danes kljub znanju in sodobnim tehnologijam ali pa prav zaradi
njih čebele izumirajo. V mnogih koncih
sveta so z insekticidi uničili celotno populacijo žuželk. Se spomnite oddaje, kjer
v neki dolini na Kitajskem sadna drevesa
oprašujejo ljudje s posebnimi čopiči? Ni
je sodobne tehnologije, ki bi lahko nadomestila čebelo. Naj se še tako potrudimo,
plod nikoli ne bo takšen, kot tisti, ki ga je
oplodila čebela. In koliko mesecev potrebuje človek za delo, ki ga čebele opravijo
mimogrede, na izletu čez sadovnjak? Na
tem mestu želim opozoriti na nujno skrb
za škropljenje v času, ko čebele niso na
paši. Škropi se lahko samo v večernem
času, ko se čebele vrnejo v panje. Ne le
da malomaren kmet s škropljenjem povzroči nepredstavljivo škodo čebelarju,
posledično jo povzroči tudi sebi. S sebičnim škropljenjem sam sebi onemogoča
kvalitetno oploditev cvetov in s tem kakovostni pridelek.
Če dobi strd čebela,
kmet dobro zrno pridela. (pregovor)

Seveda pa ni prav, da se odgovornost
za ohranjanje čebel prenaša samo na
nevestne kmete, sadjarje in poljedelce.
Največji akterji pri ohranjanju čebel so še
vedno čebelarji. Prav slovenski čebelarji
so lahko vzor svetovnim pridelovalcem
medu. Slovensko čebelarstvo po količini pridelanega medu ni in nikoli ne bo
pomemben akter. Je pa lahko za zgled v
odnosu do čebele, organiziranosti čebelarjev in nekaterih aktivnosti, kot so tradicionalni slovenski zajtrk ali čebelarski
krožki v šolah. Tudi člani ČD Markovci se
trudimo ohraniti čebele. Vsako leto nas je
več, letos društvo šteje že 72 članov. Da bi
se naš glas o pomenu kranjske sivke slišal
v vsak dom, že tradicionalno odpiramo
svoja vrata. Letos smo dan odprtih vrat
pripravili 26. aprila. Ogledati si je bilo mogoče razstavo čebelarjevih pripomočkov,
dosežke naših čebelarjev, izbrano literaturo o čebelarstvu, predvsem pa prostore
društva. Poskrbljeno je bilo za degustacije oz. malico, naši čebelarji so bili na voljo
za informiranje o pomenu čebel ter predvsem za dobro sodelovanje in prijetno
druženje.
Dobra beseda je kot med: sladka za dušo in
zdravilo za telo. (pregovor)
Ob tej priložnosti je gospa Tilčka Petrovič,
predsednica Čebelarskega društva Markovci, predala županu Milanu Gabrovcu
najnovejšo monografijo Čebelarske zveze Slovenije, Monografija o organiziranem slovenskem čebelarstvu. V njej je
podrobneje predstavljeno tudi Čebelarsko društvo Markovci.

Je že res, da se čebele vedno ne razveselimo. Včasih se nam kakšna zaplete v lase,
poleti se nemalokrat v nogi bosega malčka znajde želo čebele, ki je obiskala cvet
detelje, in soseda, ki mora nujno pokositi
travo, bo takoj, ko bo prižgal vrtno kosilnico, napadel roj čebel. Ob piku ne pozabimo, da se čebela le brani. Ne prenese
prepotenosti, tudi dišav ne. Manj pogosto bomo imeli bližnje srečanje z želom čebele, če v bližini čebelnjakov ne bomo hodili z lakiranimi lasmi, s parfumom pa tudi
prepoteni ne. Čebele prav tako ne marajo
hrupa. Ko moramo nujno pokositi travo,
ki je v bližini sosedovega čebelnjaka, stopimo do čebelarja in si sposodimo obleko, ki nas bo varovala pred stražarkami, ki
le skrbijo za svojo družino. Pri tem ne pozabimo, da je njihov strup v resnici zdravilo (razen oseb z alergijo na čebelji strup!).
V apiterapiji se čebelji strup uporablja za
zdravljenje številnih obolenj. Najzanimivejše je predvidevanje, da čebelarji prav
zaradi količine čebeljega strupa ne zbolevajo za Parkinsonovo boleznijo.
Ne mogle imeti medu bi čebele, če žela
strupenega ne bi imele. (pregovor)
Čebelarji ČD se trudimo pridelati kar se
da kvaliteten med. Z njim se predstavljamo na različnih prireditvah po Sloveniji in
lahko se pohvalimo, da prav med naših
čebelarjev dosega najvišja priznanja. Naši
člani se med vidnejšimi predstavljajo na
Dobrotah slovenskih kmetij, mednarodnem Kmetijsko-živilskem sejmu v Gornji
Radgoni, s stojnicami na občinski ravni,
sodelujemo s šolo in vrtcem in še kje.

Če pristni je čebelji med,
je prava to nebeška jed,
otroci se po njem krepe in starši
se po njem rede.
Vsak med pa nima te lastnosti,
saj tudi medu umetnega je dosti.
Kar čebelica nam da, to nas poživi
in okrepča.
(avtor neznan)
Tako kot je marljiva kranjska sivka, tudi
čebelarji delamo skozi vse leto. V zimskem času je potrebno pripraviti nove
satne osnove, pregledati satnice, skrbeti,
da imajo čebele dovolj hrane. Zaradi razširjenosti varoje je nujna tudi odprava te.
V spomladanskem času je potrebno skrbeti, da imajo čebele dovolj prostora, dovolj paše, dostop do vode. Nujni so redni
pregledi čebeljih družin, ki preprečujejo
rojenje in morebitne bolezni. Ne pozabimo še na številna drobna opravila, ki pa
vzamejo ogromno časa: čiščenje satnih
okvirjev, zbiranje propolisa, izkopavanje
cvetnega prahu, morebitno zbiranje matičnega mlečka in še bi lahko naštevala.
Čeprav je dela veliko, pa je posebno zadovoljstvo, ko opazuješ teči med iz točila ali ko opazuješ drobna bitja, ki se brez
prestanka, obložene s cvetnim prahom,
trudijo in prinašajo darove narave.
Zato, učimo se pri čebelah, saj nas pridnost bogati, pogum jača, enotnost pa nas
napravi močne.
Marjetka Svenšek Kristovič

ZK Lastovka: jubileju naproti
V soboto, 27. 4. 2019, je v Prvencih
potekal dan odprtih vrat že 30 let delujočih »Lastovk«. Tajnik kluba Danijel
Planec ter Miran Štajdohar sta prijazno demonstrirala in predstavila svojo
strast vsem občudovalcem tega športa.
Pobliže smo si lahko ogledali vzletno
pristajalno stezo in hangar, kjer so shranjena plovila kluba, omenjena člana
kluba pa sta se podala tudi v nebo. Jubilejnih 30 let bodo proslavili 25. maja v
Prvencih, kjer se bo klub predstavil tudi
z veliko nastopajočimi na tleh in v zraku,
tudi z gosti iz ostalih klubov in tujine. Ta
dan bodo nebo naše občine preletavali
motorni zmaji, pobliže se bomo lahko
seznanili z motornimi padali, radijsko
vodenimi modeli, akrobatskimi letali,
helikopterjem … Člani Zmajarskega
kluba Lastovka bodo veseli vašega obiska ob njihovem jubileju. Vabljeni!
DK
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Streljanje na glinaste golobe
Lovska družina Markovci je v dneh
občinskega praznika tradicionalno zaznamovala s pripravami in tekmovanji
v streljanju na glinaste golobe. 27. 4. je
potekalo izbirno državno tekmovanje,
dan pred prvim majem uradni trening,
na praznični prvi maj pa je v Sobetincih
pri lovskem domu dišalo po lovskem
golažu, trlo se je mož zelene bratovščine in ostalih simpatizerjev lovske družine, ki so prisluhnili tudi prvomajski

budnici pihalne godbe. Slišati je bilo
strele pušk lovcev iz raznolikih lovskih
družin, ki so poskušali čim natančneje
ujeti “plen”. Ob koncu so razglasili tudi
najuspešnejše lovce. Vsi skupaj so se
nato v lepem vremenu pod mogočnimi
krošnjami dreves okrepčali, se nekateri
po dolgem času zopet srečali in preživeli prijeten praznični dan v Sobetincih.
ADR

OBČINA MARKOVCI
IN
KUD KULTURA

vabita na prireditev ob dnevu državnosti
z naslovom
Tekmovanja v streljanju na glinaste golobe se je udeležilo več kot 20 ekip.

Moja
dežela

Pozivi k pravilni uporabi
fitofarmacevtskih sredstev in
varstvu čebel

S petjem in poezijo bomo počastili
praznik naše domovine.

Ponedeljek, 24. junij 2019, ob 18. uri
v poročni dvorani občine Markovci.

Vabljeni.
Vstop je prost.

Čebelarstvo ima tako v Sloveniji kot v
sodobnem svetu zelo velik gospodarski
pomen. Čebelje pridelke, kot so med,
cvetni prah, vosek, propolis, matični
mleček in čebelji strup, človek uporablja
za hrano in kot pomoč pri lajšanju zdravstvenih težav. Prav tako so ti pridelki
pomembni kot surovina za pridobivanje
nekaterih živilskih in drugih proizvodov. Vrednost vseh čebeljih pridelkov
je veliko manjša od koristi, ki jo imamo
zaradi opraševanja čebel.
Čebele lahko med obiskovanjem cvetov
pridejo v stik s škodljivimi snovmi, ki se v
kmetijstvu uporabljajo za zaščito rastlin.
Ker kmetijski pridelovalci za opraševanje svojih pridelkov potrebujejo čebele,
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morajo ves čas skrbeti za kočljivo uravnoteženost med obvarovanjem njihovih
pridelkov pred škodljivimi organizmi in
obvarovanjem čebel. V intenzivnem načinu pridelovanja hrane se uporabi FFS
ni mogoče povsem izogniti, zaradi česar
je sodelovanje kmetovalcev in čebelarjev na območjih intenzivnega kmetovanja ne samo zaželeno, ampak celo
nujno. V Sloveniji poznamo številne primere sodelovanja sadjarjev in vinogradnikov z okoliškimi čebelarji, vseeno pa
se pojavljajo tudi drugačni primeri, ki bi
jih bilo treba v prihodnje izboljšati.
Čeprav so pravilna raba, promet in kazni
v primeru nepravilne uporabe fitofarmacevtskih sredstev (FFS) predpisane
v Zakonu o fitofarmacevtskih sredstvih,
skoraj ne mine leto brez pomorov čebel,
zato je nujno ozaveščanje vseh uporabnikov za pravilno uporabo FFS. Čebelarji
uporabnike FFS prosimo, da jih uporabljajo v skladu z načeli dobre kmetijske
prakse in varstva okolja ter so pri tem
pozorni zlasti, da:
- pred načrtovano uporabo FFS natančno preberejo priložena navodila, saj
je v njih in tudi na embalaži opozorilo,
ali je sredstvo strupeno za čebele; FFS,
ki so škodljiva za čebele, so na etiketi
označena kot »Nevarno za čebele« in
opremljena s posebnim grafičnim znakom
- priporočena sredstva uporabljajo v
najnižjih priporočenih odmerkih;
- pred načrtovanim škropljenjem pokosijo cvetočo podrast v sadovnjaku ali
vinogradu;
- škropijo v večernih urah ali ponoči in v
brezvetrju;
- čebelarja obvestijo o nameravanem
škropljenju rastlin s strupenimi ali škodljivimi FFS za čebele.
V primeru, da bodo uporabniki FFS uporabljali v skladu z navodili, bodo čebelje
družine v njihovi okolici zdrave in bolje
preskrbljene in bodo dobro opravljale
vlogo opraševanja rastlin.
ČZS
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Čez tisoč let, ko naju več ne bo …
Koncert Vokalne skupine PopKORn in KulBanda pod vodstvom Daniela Tementa z
naslovom Čez tisoč let je poslušalce popeljal skozi obdobja slovenske popularne glasbe.

V soboto, 27. aprila, so članice in
člani Vokalne skupina PopKORn v Markovcih pripravili svoj drugi samostojni
koncert. Večer so posvetili slovenski
popularni glasbi in poslušalce popeljali skozi čas od zlate popevke do današnjih dni. Stilno so koncert razdelili
v tri sklope. Prvi je bil namenjen zlati
dobi slovenske popevke, ko so glasbo
za izvrstne pevce pisali eminentni skladatelji in tudi besedila so nastajala izpod peres pesnikov in pisateljev, zato
so skladbe tega časa prave mojstrovine. Sledilo je obdobje ansamblov in

posameznikov, ki so ustvarjali glasbo
in tekste večinoma sami. Tako je glasba postajala harmonsko precej manj
kompleksna in tudi besedila nekoliko
manj tehtna in globoka. Kljub temu je
iz tega obdobja ostalo kar nekaj skladb,
ki so globoko zasidrana v poslušalcih
še danes. Zadnji del koncerta so pevci
posvetili izvajalcem tega tisočletja. To
obdobje je zelo pisano in raznoliko, saj
med ustvarjalci najdemo tako akademsko izobražene glasbenike, kot tudi
glasbeno bolj preproste izvajalce, ki se
ljudem prav tako znajo približati. Tako

se je večer začel nostalgično in romantično, končal pa se je z bolj lahkotnimi
in razigranimi ritmi.
Vokalno skupino PopKORn so spremljali člani KulBanda, ki ga sestavljajo
Antonio Hojsak na bobnih, Marko Horvat na basu in Daniel Tement na klavirju. Gostje večera so bile mlade pevke
iz skupine Kokice, ki pod vodstvom
Neže Tement prav tako delujejo v KUD
KulTura v Markovcih. Tudi Kokice rade
prepevajo tovrstni repertoar, zato so za
koncert pripravile slovensko zimzeleno
Vozi me vlak v daljave in trenutno zelo

popularno skladbo Shallow iz muzikala
Zvezda je rojena.
Pevci skupine PopKORn so dokazali, da je kvalitetne slovenske glasbe zelo
veliko in da jo poslušalci sprejemajo z
velikim navdušenjem. Mlade Kokice, ki
rade prepevajo tudi skladbe iz zlatega
obdobja popevke, so dokaz, da so skrbi
glede prihodnosti slovenske glasbe odveč. Tako ostaja upanje, da se bo tudi
»čez tisoč let« par objel pod sedmimi
zvezdami Oriona …
Neža Tement

Godbeniki praznik dela pozdravili s prvomajsko budnico
Tudi letos nas je občanke in občane na praznični prvi maj zbudila jutranja budnica članic in članov Pihalne godbe Markovci. Na pot so krenili
zgodaj zjutraj, saj so v Stojncih, kjer
ima godba sedež društva in svoje prostore, svoje instrumente vzeli prvič v
roke že ob 4.30. Sledil je obhod prav
vseh 9 vasi v občini, v nekaterih so zaigrali celo na dveh lokacijah. Bolj se je
jutro nagibalo k dnevu, več občanov
je prišlo pozdravit budnico. To je tudi
lepa priložnost za druženje vaščanov
posameznih vasi. Mi smo jih ujeli v
Zabovcih pri gasilskem domu, kjer se
je zbrala skorajda polovica vasi in kjer
je bilo poskrbljeno za hrano in pijačo.
Večer pred praznikom so se Zabovčani
zbrali v Športnem parku, kjer so imeli
vaško druženje, prihodnje jutro pa s Tako množično so Zabovčani pričakali prvomajsko budnico.
ploskanjem pričakali godbenike. Nekaj manj kot 30 jih je zaigralo in čutiti
je bilo pravo prvomajsko veselje z obveznim sloganom “Živel 1. maj!” Godbeniki so bili prav na vseh mestih, kjer
so igrali, pogoščeni, za kar se občanom prav lepo zahvaljujejo, prav tako
pa seveda za obisk, saj so vselej veseli
poslušalcev.
ADR

Zabovčani so na večer pred praznikom organizirali tekmovanje v kuhanju golaža med posameznimi skupinami v vasi. Zmagali so koranti.
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Markova nedelja
Kljub slabi vremenski napovedi je 28. aprila Markova nedelja zasijala v pomladnem soncu. Stojnice, zvoki pihalne godbe in slovesna sveta maša z našimi
pevci so poskrbeli, da smo god našega zavetnika svetega Marka obeležili, kot
se spodobi. Kot smo slišali v pridigi gostujočega lanskega novomašnika in sedanjega kaplana v župniji Murska Sobota Aljaža Baše, je cerkev res božja hiša
vseh ljudi, saj se je na slovesnosti zbralo lepo število občanov, ki se ob takšnih
priložnostih srečamo, podružimo, poveselimo in prispevamo k delčku mozaika
v naši skupnosti.
DK

Praznik svetega Florjana v Stojncih

God sv. Florjana v Stojncih vsako leto obeležijo z gasilskim tekmovanjem za
kipec sv. Florjana in sveto mašo. Letos je v sklopu društvenega tekmovanja
potekalo še 5. ligaško gasilsko tekmovanje pionirjev in mladine podravske
regije, ob tem pa je bil tudi operativni pregled društev GPO Markovci. Pionirke
in pionirji so tekmovali v vaji z vedrovko in štafeti s prenosom vode, članice
in člani pa v vaji z motorno brizgalno in v metu torbice. Končni rezultati so
pokazali naslednje: med pionirji so slavili člani PGD Gabrnik, ponosne prve
pionirke so bile članice domačega PGD Stojnci, med člani A so se na vrh uvrstili
PGD Podgorci, med člani B PGD Gabrnik, med članicami A pa so se prvega
mesta razveselile predstavnice PGD Koračice ter med članicami B sosednje
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društvo PGD Bukovci. V sklopu 5. ligaškega tekmovanja pionirjev in mladine
podravske regije so prvo mesto med pionirji zasedli člani PGD Gabrnik, med
pionirkami članice PGD Biš, med mladinci PGD Zamušani in med mladinkami
PGD Bukovci. V nedeljo popoldan, kot že 26 let zaporedoma, v gasilski dvorani
v Stojncih bila sveta maša za vse žive in pokojne gasilce. Sveto mašo je daroval
farni župnik Janez Maučec, zapeli so cerkveni pevci, dvorana pa je bila polna
gasilk in gasilcev, ki se svojemu svetniku svetemu Florjanu vsakič znova
priporočajo za manj ognja in požarov. Tudi letos je praznik gasilcev minil v
znamenju dežja, ki “tradicionalno” spremlja ta dan.
ADR
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Člani občinskega sveta v tekočem mandatnem obdobju 2018-2022.

O naši občini
Lokalne volitve, ki so potekale v nedeljo, 18. novembra 2018, so naši občini
prinesle kar nekaj sprememb, čeprav
na čelu občine ostaja župan Milan Gabrovec. Nove obraze najdemo v občinskem svetu ter v občinskih odborih in
komisijah.
OBČINSKI SVET
Občinski svet sestavlja enajst članov in
je najvišji organ odločanja v občini, saj
odloča o vseh zadevah v okviru pravic
in dolžnosti občine. Mandat občinskih
svetnikov traja štiri leta, v letih 2018 do
2022 pa ga sestavljajo:
Franc Kostanjevec,Stojnci, LDS,
- Hedvika Rojko, Stojnci, SLS,
- Daniel Korošec, Zabovci, SLS,
- Peter Majcen, Bukovci, SLS,
- Gregor Zmazek, Markovci, skupina volilcev,
- Danijel Kekec, Bukovci, LDS,
- Zvonko Črešnik, Borovci, LDS,
- Tanja Cimerman, Markovci, LDS,
- Zlatko Bratuša, Bukovci, SD,
- Anton Kekec, Nova vas, SLS,
- Uroš Mohorko Meglič, Prvenci, SDS.
Občinski svet se je od lokalnih volitev
sestal že petkrat, na treh rednih in dveh
izrednih sejah. Prva seja v novem mandatu je potekala 19. decembra 2018, ko
so se člani sestali na konstitutivni seji,
na kateri je občinska volilna komisija
predala poročilo o izidu volitev za župana in za občinski svet. Na tej seji so
člani Občinskega sveta imenovali tudi
Komisijo za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, ki jo sestavljajo:
Zvonko Črešnik, Hedvika Rojko ter Uroš
Mohorko Meglič. Občinski svet je tudi
odločal o imenovanju članov delovnih
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teles občinskega sveta, nadzornega odbora in ostalih delovnih teles. Tako smo
poleg občinskega sveta dobili še člane
odborov in komisij, ki delujejo v okviru občine. Potrebno je bilo imenovati
še predstavnika v Svet zavoda Glasbene šole Karol Pahor na Ptuju (Neža Tement) in nadomestnega predstavnika
v svetu Območne izpostave JSKD Ptuj
(Franc Visenjak). Svetniki in svetnice
so na sejah sprejeli tudi letni program
športa in kulture, proračun za leto 2019
in se seznanili z najpomembnejšimi
projekti, ki potekajo v občini, to so: nadaljevanje izgradnje kolesarskih stez,
razširitev obrtne cone, nakup zemljišča
za izgradnjo doma upokojencev ...
PRORAČUN 2019
Skupni prihodki v letu 2019 znašajo 4.122.684,00 EUR, odhodki pa
5.374.302,15 EUR. Razlika, ki znaša
-1.251.618,15 EUR, je natančno enaka znesku stanja na dan 31. 12. 2018.
V primerjavi z lanskim proračunom je
letošnji prihodek za okrog 300.000,00
EUR večji, odhodki pa so praktično enaki, saj gre zgolj za 20.000,00 EUR razlike.
KOMISIJE IN ODBORI
Poleg občinskega sveta pa na občini
deluje kar nekaj komisij in odborov, ki
jih imenujejo člani občinskega sveta na
predlog Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. Tako smo za
mandat od 2018 do 2022 dobili naslednje člane komisij in odborov:
NADZORNI ODBOR (predsednik še ni
imenovan, ker se odbor še ni konstituiral)
- Franc Ferčič

- Tadej Vajda
- Marjan Meglič
- Primož Visenjak
- Franc Rožanc
ODBOR ZA JAVNE FINANCE
- Daniel Korošec, predsednik
- Tanja Cimerman, članica
- Peter Majcen, član
- Danijel Kekec, član
- Dragica Markovič, zunanja članica
ODBOR ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI
- Zlatko Bratuša, predsednik
- Uroš Mohorko Meglič, član
- Anton Kekec, član
- Stanislav Kitak, zunanji član
- Milan Majer, zunanji član
ODBOR ZA NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI
- Gregor Zmazek, predsednik
- Daniel Kekec, član
- Hedvika Rojko, članica
- Franc Poharič, zunanji član
- Maksimiljan Sakelšek, zunanji član
ODBOR ZA OKOLJE IN PROSTOR
- Uroš Mohorko Meglič, predsednik
- Zlatko Bratuša, član
- Hedvika Rojko, članica
- Konrad Janžekovič, zunanji član
- Franček Golob, zunanji član
ODBOR ZA GOSPODARSKO INFRASTRUKTURO
- Zvonko Črešnik, predsednik
- Franc Kostanjevec, član
- Daniel Korošec, član
- Anton Kekec, član
- Franc Kolenko, zunanji član

- Gregor Zmazek, član
- Peter Majcen, član
SVET ZA PREVENTIVO IN VZGOJO V CESTNEM PROMETU
- Franc Kostanjevec, predsednik
- Branko Vincek, član
- Martin Zamuda, član
- Janez Petrovič, član
- Janez (Jani) Golob, član
- Gregor Zmazek, član
- Marjan Vrbnjak, član
KOMISIJA ZA ODLIKOVANJA IN PRIZNANJA
- Miran Milošič, predsednik
- Stanislav Kitak, zunanji član
- Franc Cimerman, zunanji član
KOMISIJA ZA ZAŠČITO IN REŠEVANJE
- Marjan Bezjak, predsednik
- Dejan Zemljarič, član
- Jurček Horvat, član
UREDNIŠKI ODBOR GLASILA LIST IZ
MARKOVCEV
- Alenka Domanjko Rožanc, odgovorna
urednica
- Neža Tement – članica
- Ivan Golob, član
- Doroteja Kostanjevec, članica
- Marko Kunčnik, član
- Dragan Mikša, član
Članice in člani uredniškega odbora Lista iz Markovcev želimo vsem akterjem
domače politike obilo uspeha, modrosti in elana, da bodo znali delati dobro
za vse nas, Markovčane.
Neža Tement

STATUTARNO PRAVNA KOMISIJA
- Tanja Cimerman, predsednica
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Oglašujte v Listu iz Markovcev!
Spoštovani bralci in oglaševalci,
vaš oglas lahko doseže vsako gospodinjstvo v občini Markovci. Naročila in informacije dobite na e-naslovu: markovski.list@gmail.com. V ceniku še vedno
velja: 1 + 1 GRATIS, kar pomeni, da prvi oglas plačate, drugega, ki je objavljen
v naslednji zaporedni številki glasila, pa dobite ZASTONJ.
Vabljeni k sodelovanju!
Uredniški odbor
CENIK OGLASNEGA PROSTORA
- zadnja stran ovitka
250,00 EUR
- 1/1 notranja stran
180,00 EUR
- 2/3 notranje strani
110,00 EUR
- 1/2 notranje strani
80,00 EUR
- 1/3 notranje strani

60,00 EUR

- 1/4 notranje strani
- vizitka

40,00 EUR
20,00 EUR

Velikost (v mm)
267 x 386
270 x 378
170 x 378
133 x 378 (pokončno) ali
ležeče 270 x 190
170 x 190 ali 95 x 378 ali
201,5 x 140
133 x 190 ali 270 x 90
87 x 50

Čistilna akcija 2019
Nosilci aktivnosti čistilne akcije po
vaseh občine so bili novoizvoljeni vaški
odbori, pridružili pa so se jim še čebelarji, gasilci, lovci in ribiči.
V letošnji čistilni akciji v začetku
aprila je sodelovalo 260 občanov, med
njimi kar 40 otrok. Opremili smo jih s
potrebnimi vrečami in zaščitnimi rokavicami. Tudi vreme nam je služilo,
kljub slabi napovedi. Zbrali smo 78 črnih vrečk mešanih odpadkov, ki smo jih
predali v zbirni center Markovci, ki je bil
za potrebe akcije odprt vse do konca
poteka. Odvoz zbranih odpadkov smo
organizirali tudi s pomočjo občinskega
režijskega obrata, nekaj odpadkov pa
so pripeljali vaški odbori sami. Po koncu
delovne akcije je bilo poskrbljeno tudi
za malico, prav tako pa tudi za varnost.
Vtisi čistilne akcije so boljši kot prejšnja
leta, saj se je nabralo manj drobnih odpadkov, občutno manj je bilo tudi večjih odpadkov. Večina odpadkov je še

vedno ob bolj prometnih cestah, kjer
se vozijo tudi tujci in turisti, ki so verjetno slabše ozaveščeni o varstvu okolja
kot naši občani. Večino časa je v čistilni
akciji sodeloval tudi naš župan, Milan
Gabrovec.
Zahvaljujem se vsem, ki so sodelovali v čistilni akciji in vsem, ki so pomagali pri pripravi in izvedbi.
Zvonko Črešnik

NAVODILA ZA PRIPRAVO IN ODDAJO PISNIH PRISPEVKOV
IN FOTOGRAFIJ ZA OBJAVO V OBČINSKEM GLASILU
PRIPRAVA PISNIH PRISPEVKOV
a. teksti naj bodo napisani v pisavi Times New Roman, velikosti 12
b. teksti, pripravljeni za oddajo, naj
bodo dolgi približno eno stran A4
(glede na pomembnost dogodka,
bomo naredili izjemo);
c. teksti naj ne vsebujejo tabulatorjev, zamikov ali večjega števila presledkov;
d. odstavki naj se ločujejo le s prehodom v novo vrstico, brez vstavljanja
praznih vrstic;
e. v primeru naštevanja ne uporabljajte avtomatskega označevanja
naštevanja;
f. naslovi člankov naj bodo pisani z
mali tiskanimi črkami, naj bodo čim
bolj izvirni in naj bralcu povedo o
čem sporočajo;
g. ne uporabljajte ležeče ali krepke
pisave;
h. nad besedilom naj bo naveden
avtor fotografije, takoj pod njim pa
v ležečem tisku komentar fotografiji, nato sledi glavno besedilo;
i. pod besedilom lahko poleg podpisa pripišete še druge informacije (npr.
spletno stran organizacije, kontaktne
telefonske številke in podobno).
ODDAJA FOTOGRAFIJ IN DRUGIH
SLIKOVNIH PREDSTAVITEV
a. fotografije za objavo morajo biti
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jasne, ostre in kvalitetne;
b. če so fotografije skenirane, morajo
imeti najmanj 300dpi;
c. če se fotografije pošilja po e-pošti,
morajo biti v .jpg formatu in nasloveljen enako kot članek;
d. nikoli ne lepite fotografij k besedilu, torej v wordov dokument;
e. izberite fotografije, ki so vsebinsko
sporočilne, s čimer lahko bistveno
pripomorete k kvaliteti objavljenega
prispevka;
f. bodite pozorni na to, da v pisnem
prispevku navedete avtorja fotografij
in komentar.
ROK ZA ODDAJO
a. Rok za oddajo gradiva za naslednjo številko je 21. junij. Prispevki,
ki bodo na elektronski naslov prispeli
po tem datumu, bodo glede na aktualnost vsebine uvrščeni v naslednjo
številko glasila.
b. Pisne prispevke sprejemamo le
v elektronski obliki (wordov format
.doc) na elektronski naslov markovski.list@gmail.com. Za pomoč se
lahko se obrnete na člane uredniškega odbora.
Uredniški odbor
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Bukovski gasilci z novim vozilom

NOV VETER V GASILSKIH VODSTVIH

Občni zbori prostovoljnih gasilskih društev naše občine so v letošnji pomladi
prinesli kar nekaj sprememb, predvsem
na vodstvenih položajih. Objavljamo
seznam gasilskih društev in njihovih
vodstev.
GASILSKO POVELJSTVO MARKOVCI
poveljnik Igor Ambrož
namestnik poveljnika Jernej Liponik
podpoveljnik Uroš Mohorko Meglič

PGD PRVENCI-STRELCI
predsednik Denis Metličar
poveljnik Franc Meško

Novo gasilsko vozilo za prevoz moštva GVM – 1, Volkswagen Transporter

PGD SOBETINCI
predsednik Matej Prosenjak
poveljnik Marjan Bezjak
PGD STOJNCI
predsednik Dejan Zemljarič
poveljnik Aleš Lenart

PGD BOROVCI
predsednik Peter Matjašič
poveljnik Marjan Mislovič

PGD ZABOVCI
predsednik Ivan Fijan
poveljnik Matej Cimerman

PGD BUKOVCI
predsednik Peter Majcen
poveljnik Janko Fišinger

CIVILNA ZAŠČITA OBČINE MARKOVCI
poveljnik Janko Fišinger

PGD MARKOVCI
predsednik Franc Prelog
poveljnik Peter Vrtačnik

Društvom želimo plodno delo s čim
manj požari in nesrečami.
ADR

PGD NOVA VAS PRI MARKOVCIH
predsednik Marko Kekec
poveljnik Andrej Kekec

Vaja članic OGZ Ptuj

foto: TM

Vaja se je izvajala ob predpostavki,
da je v petek, 12. aprila 2019, ob 18. uri
prišlo do požara na objektu gasilskega
doma PGD Slovenja vas. Na objektu je
bilo potrebno posredovanje več gasilskih enot, saj se je požar širil iz kletnih
prostorov kurilnice na objekt in ostrešje. Zaradi požara objekta je prišlo tudi
do travniškega požara, ki ga je potrebno pogasiti z uporabo naravnih vodnih
virov (reka Drava). V času gašenja je
zaradi opazovanja dela gasilskih enot
osebno vozilo zapeljalo s cestišča, kjer
je trčilo v drugo osebno vozilo ter se
prevrnilo na bok in zagorelo. Potreben
je bil hiter iznos ujete osebe in gašenje
požara na vozilu.
Sodelovalo je 40 gasilk iz 13. gasil-

14 |

skih društev: PGD Hajdoše, Zabovci, Sobetinci, Spuhlja, Bukovci, Nova vas pri
Markovcih, Grajena, Slovenja vas, Gerečja vas, Hajdina, Ptuj, Stojnci in Markovci. Sodelovalo je osem vozil iz društev:
PGD Zabovci, Hajdoše, Slovenja vas,
Grajena, Gerečja vas, Hajdina in Ptuj.
Vodja intervencije je bila Katja
Bedrač, vodja sektorja 1 Nina Bedrač,
vodja sektorja 2 Hedvika Rojko.
Zahvaljujemo se vsem prisotnim
članicam za udeležbo, še posebej pa
članom in članicam PGD Slovenja vas
za vso potrebno podporo in logistiko
za nemoteno izvedbo operativne vaje
naših članic.
Marica Mlakar, predsednica komisije za delo s članicami na OGZ Ptuj

V kulturnem programu so sodelovali najmlajši gasilke in gasilci.

Gasilci Prostovoljnega gasilskega
društva Bukovci so bogatejši za novo
pridobitev. V garaži gasilskega doma
jim družbo dela novo gasilsko vozilo za
prevoz moštva GVM – 1, Volkswagen
Transporter. Slovesen prevzem in blagoslov novega gasilskega vozila je bil v
soboto, 30. marca 2019.
Uradni del prireditve se je pričel s
parado gasilskih praporjev, zbranih gasilcev iz sosednjih in pobratenih društev
in društev Območne gasilske zveze Ptuj.
Zbralo se jih je okrog 300. Udeležence
so nagovorili župan občine Markovci, g.
Milan Gabrovec, predsednik Območne
gasilske zveze Ptuj, tovariš Marjan Meglič ter predsednik gostujočega društva
PGD Bukovci, tovariš Peter Majcen, ki je
v svojem nagovoru poudaril, da gre za
pomembno pridobitev za društvo, saj
prejšnje, 20 let staro, vozilo po uradnih
predpisih ni več ustrezalo prevozu mladine, katere izobraževanje je ključnega
pomena za ohranitev prostovoljstva v
gasilstvu. Novo gasilsko vozilo za prevoz moštva in osebne opreme GVM-1
tako ustreza vsem kriterijem in tipizaciji, ki jo zahteva Gasilska zveza Slovenije.
Slovesnost, ki jo je povezovala Patricija Majcen, so popestrili s kulturnim
programom, v katerem so sodelovali
pionirke in pionirji domačega društva.
S simpatično predstavitvijo voznega
parka skozi zgodovino društva so se
predstavili tudi s pesmicami o gasilstvu
in nam tudi zapeli. Prireditev je spremljala tudi Pihalna godba Markovci.
Blagoslov novega vozila je opravil
domači župnik Janez Maučec. Kot se za
takšno priložnost spodobi, je potekala
tudi simbolična izročitev ključa novega vozila z ešalonom najmlajših gasilk
in gasilcev. Najmlajša pionirja sta klju-

Uradna predaja ključev vozniku gasilskega vozila
PGD Bukovci Nejcu Zeleniku

če predala županu, ki jih je nato izročil
predsedniku PGD Bukovci, ta poveljniku
Janku Fišingerju, slednji pa skrbniku vozila Nejcu Zeleniku. Da je društvo uspelo pridobiti to vozilo, je bilo potrebno
dolgoletno varčevanje in zategovanje
pasu, kljub pomoči Občine Markovci
pa je bilo finančnih sredstev malo premalo, zato se je društvo obrnilo na podjetja in posameznike v našem okolišu.
Vsem donatorjem so hvaležni za pomoč
pri nabavi novega vozila. “Želimo si, da
navdušenje za pomoč sočloveku, ki ga
gasilci prav gotovo imamo, ne bi nikoli
zamrlo. Zavedamo se, da če bomo držali
skupaj, nam nobena naravna ali ljudska
sila ne bosta mogli preprečiti našega
poslanstva, to pa je pomoč sočloveku v
nesreči. Še enkrat iskrena hvala za zaupanje v nas in našo skupno prihodnost,”
je dodal predsednik Majcen.
Prireditev so zaključili s podelitvijo
priznanj botrom novega vozila, kasneje
pa še s pogostitvijo za vse prisotne in z
zabavo.
ADR
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Zgodbe z naših podstrešij
Uredniški odbor Lista iz Markovcev z letošnjo prvo številko uvaja novo rubriko, pod imenom Zgodbe z naših podstrešij. Vse bralce Lista iz Markovcev vabimo, da pri tem aktivno sodelujete s pisanjem zgodb in sestavkov. Ker fotografije
vselej povedo več kot besede, vas naprošamo, da jih dodate k besedilu. Prepričani
smo, da se na naših podstrešjih najde še veliko zanimivega gradiva najrazličnejših
področij. V pričujoči številki objavljamo utrinke osnovne šole v nekdanjih časih.
Lastnik fotografij je SV. Za naslednjo številko pripravljamo gradivo na tematiko
reke Drave. Osredotočili se bomo na mline na in dodali fotografije, povezane z
delom in življenjem ob reki Dravi. Vabljeni k sodelovanju!
Uredniški odbor

Bronasto priznanje štaba CV
v roke Konradu Šmigocu
Štab Civilne Zaščite Občine Markovci na predlog poveljnika vsako leto
predlaga priznanje komisiji, tj. Upravi
Republike Slovenije za zaščito in reševanje pred naravnimi in drugimi nesrečami. V letošnjem letu je bilo bronasto
priznanje dodeljeno gasilcu, operativcu, reševalcu v vseh reševalnih akcijah
na področju zaščite in reševanja pred
naravnimi in drugimi nesrečami, tov.
Konradu Šmigocu iz PGD Nova vas pri
Markovcih. Priznanje mu je bilo podeljeno ob dnevu Civilne zaščite Republike Slovenije 13. marca v Ormožu.
V letošnjem letu je prevzel vodenje
oz. poveljevanje štaba Civilne zaščite
Občine Markovci tov. Janko Fišinger,
član in poveljnik osrednje enote PGD
Bukovci. Spoštovani prostovoljci, ki

Foto: Martin Ozmec
Iskreno čestitamo!

delujete prostovoljno v vseh sistemih
zaščite in reševanja. Ne glede na čas,
vreme, odsotnost od svojih najdražjih,
ko hitite reševat in nudite pomoč ljudem ob nesrečah, vsem iskrena hvala.
Vesel sem, da sem bil kamenček tega
mozaika vsa ta leta.
Ivan Golob

Začetki predšolske vzgoje
v občini Markovci

Le kdo se ne spomni legendarnih učiteljic Vere in Silve in stare šole, kjer danes domuje občina?
Fotografiji sta brez datuma. Se kdo prepozna na tej sliki?

foto: Peter Zmazek (lastnik fotografije)
Skupina otrok, starih od 4 do 6 let, pri malici na dvorišču vrtca. Lokacija: Kvarova domačija. Od leve
proti desni sedijo: Andrej Verlak, Janez Zmazek, Franc Pilinger in Peter Zmazek.

Slika neznanega datuma. Po g. župniku (v ozadju) sodeč je slika nastala med leti 1919 in 1933, ko je v
bil farni župnik v Markovcih g. Franc Hlastec (vir: Janez Maučec). Sedenje v šoli je bilo tiste čase vse nekaj
drugega kot danes. Roke na hrbtu, drža vzravnana in nobenega mobitela v žepu.

Le malokdo ve, da začetki predšolske
vzgoje v občini Markovci segajo v čas 2.
svetovne vojne v vas Stojnci. Vrtec so organizirali Nemci. Sprva je bil pri 'Kvarovih', kasneje se je zaradi prostorske stiske
oziroma večjega števila otrok preselil h
Kostanjevčevim (danes Golobovi). Deloval je od začetka vojne do osvoboditve.
Vzrok za ustanovitev vrtca je bil podoben
kot danes, priprava na šolo. Pouk v osnovni šoli je v tem času potekal v nemškem
jeziku in predhodno znanje nemščine je
bilo nuja. Tega se je zavedala tudi takratna
nemška oblast, ki je to deželo hotela narediti nemško in uvesti nemščino kot edini
jezik za sporazumevanje (ponemčevanje).
Vrtec je bil brezplačen in obvezen za vse.
Izostanki, razen zaradi bolezni, so bili kaznivi. Vzgojiteljici sta bili Nemki, ki so ju otroci klicali Tante Erna (vodja vrtca) in Tante
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Mici. Njuna pomočnica je bila domačinka
'Lujzina Mila', ki je otrokom pomagala pri
sporazumevanju in pri pripravi hrane.
Andrej Verlak: “Spomini na vrtec so
zelo prijetni. Rad sem hodil v vrtec. Imeli
smo male 'podgrade' za spanje, majhne
stole in klopi za učenje. Spanje je bilo obvezno vsak dan. V vrtcu smo imeli igrače,
ki smo jih po igranju morali pospraviti,
tudi tablice za pisanje. Malo smo se igrali,
učili pisati in računati. Hrane je bilo dovolj
in bila je dobra. Dobili smo zajtrk in kosilo.
Vrtec sem obiskoval vse do osnovne šole.
Vzgojiteljici sta bili zelo prijazni. Spomnim
se, da sta se radi sezuli in smo jih potem
otroci žgečkali po podplatih. Njun smeh je
odmeval po celotnem vrtcu.” Peter Zmazek: “Vrtec je bil obvezen. Velikokrat ne bi
rad šel v vrtec, pa sem moral. Hrana mi ni
najbolj ugajala. Bila je vse preveč moderna

foto: Peter Zmazek (lastnik fotografije)
Otroci na dvorišču Kostanjevčevih (danes Golobovi) poleti leta 1944.

foto: PZ (lastnik fotografije)
Poletje 1942 s podpisi vzgojiteljic.

za nas vaške otroke. Jedli smo marmelado,
ki je doma nismo poznali. Špinače tudi nisem maral, saj je doma nismo jedli, pa tudi
poznali ne. Danes jo obožujem. Pojesti
smo morali vse. V spominu mi je ostalo, da
je nekega dne na okno prišel potrkat oficir.
Vsi otroci smo morali nemudoma v klet in
se vleči na trebuh na tla. Bombandirali so
most pri Borlu. Še danes se vidijo jame ok-

Žig Kindergarten STEINDORF (nemško ime za
Stojnce).

rog mostu. Vzgojiteljici sta bili zelo prijazni.
Okrog velike noči sta nam pripravili zajčke
in pisanke. Otroci smo jih med sprehodom
skozi gozd odkrivali in se jih razveselili. Seveda sta natančno vedeli, kam nas morata
peljati.
DM
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90 let Angele Bezjak
Angela Bezjak se je rodila 31. marca
1929 v Belskem Vrhu. Takrat je življenje
v Halozah bilo zelo neusmiljeno in trdo,
zato sta z materjo zapustili rojstno hišo,
pa tudi skupaj nista mogli ostati. Tako je
svoje otroštvo in mladost preživela pri
teti v Prvencih, približno do svojega 17.
leta, kasneje pa je ob sestri s skrbno materjo in očimom zelo kmalu okusila lepoto in trdoto kmečkega življenja. V času
bivanja pri teti je tudi končala osnovno
šolo v Markovcih. Kot mladenka je nekaj
časa bila varuška otrok pri bogati družini na Ptuju. Ko sta otroka odrasla, je niso
več potrebovali in se je morala vrniti k
vsakodnevnim kmečkim opravilom. Življenje se je spremenilo, ko je spoznala
Rudolfa Bezjaka, po domače Štrosarovega Ruda. Kmalu sta se poročila in preselila se je k njemu v Zabovce, kjer sta
začela novo življenje na majhni kmetiji.
Mož je delal kot tesar, kar pa je zahtevalo skoraj vsakodnevno odsotnost od
doma. Kmalu so prišli tudi otroci, hčerki
Majda in Slavica, nato pa še sinova Ivan

in Marjan. Skrbeti za štiri otroke in dom
je bilo naporno in zahtevno, prav tako
pa tudi lepo. Vendar čas hitro beži in otroci so kar po vrsti eden za drugim začeli
odhajati in si ustvarjati svoja življenja in
družine. Prestati je morala tudi dve zelo
žalostni preizkušnji. Leta 1994 ji je umrl
mož Rudolf, pred 6. leti pa še iznenada
sin Ivan. Za Angelo vzorno skrbijo vsi
njeni otroci, največ pa najmlajši sin Marjan, ki z družino živi v neposredni bližini,
hči Slavica pa tudi prihaja skoraj dnevno
in se trudi v imenu vseh otrok mami polepšati starost. Obiskuje jo še 8 vnukov
in vnukinj, 10 pravnukov in pravnukinj,
ob njenem jubileju pa se jim je pridružila še prapravnukinja Sofija in ji s svojim
prihodom še dodatno polepšala praznovanje. Ob jubileju so jo obiskali številni sorodniki, ji izrekli čestitke in dobre
želje, predvsem pa ji zaželeli dobrega
zdravja. Obiskali so jo tudi predstavniki
Društva upokojencev Markovci.
TM

foto: arhiv
Slavljenka v družbi svojih domačih

Bogata zapuščina Josipa Kegla
V aprilu je v prostorih etnološke
zbirke v občinski stavbi prostor našla
tudi miza z bogato zapuščino našega
prednika Josipa Kegla, skladatelja, organista, ustanovitelja pihalne godbe
v Markovcih in kapelnika, vodja tamburašev in vsestranskega glasbenika.
Zaslugo za to ima njegov najmlajši
vnuk Rado Plohl, ki je zbral njegovih 9
partitur in jih v trajno last predal Občini Markovci, ki bo odslej skrbela za ohranitev te bogate glasbene zapuščine.
Misli in podatke o glasbenem velikanu
v naši občini nam je za List iz Markovcev zaupal ravno Rado Plohl.
Josip Kegl se je rodil v Okoslavcih
v Slovenskih goricah, v Markovce pa
ga je pot zanesla po službenih dolžnostih. Tukaj si je kasneje ustvaril družino
in preživel preostanek njegovega tako
bogatega življenja. Tudi pokopan je v
Markovcih. Rodilo se mu je 12 otrok,
6 jih je preživelo. Najmlajša hči je bila
Anika Kegl, mama Rada Plohla.
Josip Kegl se je rodil 4. decembra
1870 v Okoslavcih v občini Radenci.
Svojo glasbeno izobrazbo je pridobil v
Gradcu, kjer je bil v glasbeni šoli. Prav
tam se je naučil igrati na skoraj vse inštrumente, obenem pa je pričel tudi
komponirati svoje lastne skladbe. Svojo družino si je ustvaril prav v markovski fari in tu živel od leta 1885 pa vse
do 1946. Posvetil se je glasbeni ustvarjalnosti in postal skladatelja, glasbenik,
organist, pevovodja, kapelnik in ustanovitelj godbe na pihala pri Sv. Marku,
vodja tamburašev, dvanajst let je vodil
posojilnico za župnijo sv. Marka niže
Ptuja, bil je knjigovodja in blagajnik …
Svoje znanje je prenašal na mlajše rodove in tako postal dober in znan glasbenik daleč naokoli.
Rado Plohl je tisti, ki »mu ni dalo
miru«, da je dedkovo zapuščino potrebno ohraniti. Je edini vnuk, ki je nadaljeval glasbeno pot po »mojstru«
dedku, saj je ustanovni član legendarnega ansambla Veseli batači, s katerimi
je Rado igral že na prvem kurentovanju
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na Ptuju leta 1960. Rado zelo ceni zapuščino svojega dedka, zato je na domačiji našel 9 notnih partitur, ki vsebujejo
1381 strani oz. 690 listov, ter 9 različnih
uokvirjenih slik oz. zapiskov, jih uredil
in predal občinski lasti. Nekaj njegovih
del je še vedno shranjenih v cerkvi sv.
Marka in jih cerkveni pevci še vedno
radi zapojejo. Ob tem, da je Josip Kegl
zložil nemalo lastnih skladb in napisal
mnoge priredbe, je tudi od malega igral na frajtonarico in še na marsikateri
inštrument.
Od tukaj tudi anekdota: Josipa so
kot četrtošolca napodili iz šole, saj je
veliko manjkal pri pouku, vzrok za to pa
tiči v tem, da so ga starejši »muzikanti«; ko so videli, kako dobro igra, vzeli
s seboj na gostije. Ker so gostije nekoč
trajale po več dni, malega Josipa seveda večkrat ni bilo v šolo in temu je sledil
ukrep.
Rado Plohl pravi, da se marsikdo
od starejše generacije spominja lepih
Keglovih skladb. Še danes jih prepeva-

jo cerkveni zbori, saj je Kegl bil tudi organist. »Neizmerno glasbeno vrednost
nam je zapustil,« pravi Plohl, »in prav je,
da se ohrani. Pokojni dedek Josip Kegl
si zasluži globoko spoštovanje. Izrazili
mu ga bomo s tem, da bomo ohranili
njegovo bogato delo. Za markovsko
kulturno življenje je bil zelo pomemben člen, zato si zasluži, da so njegova
dela na vpogled vsem obiskovalcem.«
Partiture so napisane seveda ročno, s
peresom in črnilom. Svojega dedka se
sicer Rado ne spomni, saj je bil star 4
leta, ko je umrl, ampak ga je vse življenje spremljal njegov duh, še posebej
mu je bila blizu njegova diatonična harmonika, ki je še danes shranjena na domačiji. Tako je dobil navdih za igranje
inštrumenta, vsi poznamo Rada Plohla
kot odličnega klarinetista. »Materi sem
potožil, da bi rad igral klarinet. Rekla mi
je, naj grem k Fluharvemu očetu in mu
to povem. Še živo se spomnim tega dogodka. Ko sem mu povedal, za kaj gre,
me je pogledal izpod očal in mi dejal:

»Moj dedek je mene navüča, jaz pa mo
tebe navüča.«
Josip je, kamorkoli je šel, s seboj
vselej vzel pipo (fejfo), v žepu pa je hranil vžigalično škatlico, na kateri je bilo
narisano notno črtovje. Vseskozi si je
potihoma žvižgal in ko se je domislil
nove melodije v dveh ali treh taktih, je
to skrbno zapisal na vžigalično škatlico. To je potem shranil in doma napisal
melodijo.
»Uresničila se mi je življenjska želja,
da so dedkova dela shranjena v prostoru, ki je dostopen vsakemu obiskovalci. Sam sem se večino svojega življenja
ukvarjal z glasbo, zato globoko spoštujem vsako delo, ki je povezano s petjem. Zelo vesel sem in v čast si štejem,
da sem imel takšnega dedka. Nihče ne
ve, kakšna je vrednost njegove zapuščine, vsekakor pa gre za priznano kulturno dediščino našega kraja, na katerega
moremo biti vsi ponosni.«
ADR
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V 99. letu se je poslovila najstarejša občanka
Ivana Slana iz Prvencev

foto: arhiv

Ivana Slana, po domače Vukova
Hana, iz Prvencev se je rodila 7. avgusta
1920 v kmečki družini kot peti otrok Marije in Simona Štumberger pri Poštrakovih v Nagošejncih. Ko je dopolnila komaj
štiri leta, je izgubila mamo, nekaj let kasneje pa še brata Frančeka. Sestram Ivani,
Mariji, Elizabeti in Marjeti se je nekaj let
kasneje pridružila še polsestra Cecilija. S
sestrami so bile vse življenje zelo povezane.
Bila je pridna učenka, vendar pa takratne razmere niso dopuščale, da bi
nadaljevala šolanje. Tako je zelo hitro
morala poprijeti za delo doma in kot je
bilo takrat običajno, je odhajala tudi na
»lüdsko delo«. Še pred vojno je spoznala
svojega življenjskega sopotnika Franca
Slana. Po poroki se je preselila v Prvence. S trdim delom in pridnimi rokami sta
poskrbela, da otrokom Francu, Janezu,
Vladu, Mirku in Ivanki, čeprav niso živeli v izobilju, ni primanjkovalo ničesar.
Postopoma sta kupovala nekaj zemlje

V spomin očetu Janezu Bezjaku,
Čikovemu Janezu - Čiku

v okolici in vinograd v bližnjih Tibolcih.
Ivana je skrbela za družino ter delala na
polju, pridelke pa prodajala na bližnjih
tržnicah: z avtobusom ali pa največkrat
kar kolesom se je velikokrat podala na
Ptuj, Maribor ali v Slovensko Bistrico.
Družinsko življenje je zelo zgodaj
pretresla tragedija. V hudi nesreči je
umrl komaj 7-letni sin Janez. Čeprav
bolečine ni mogoče deliti, pa je bila ob
podpori najbližjih vseeno mogoče vsaj
malo manjša. Otroci so počasi odraščali, zapustili dom in se poročili, v življenje
Ivane pa smo postopoma prihajali vnuki
(osem vnukinj in en vnuk) ter kasneje še
pravnuki (štiri pravnukinje in štirje pravnuki). Do svojega 98. leta je bila naša
mama zelo bistrega uma. Bila je neizčrpen vir informacij in dobra poznavalka
ljudi iz svojega okolja. Pred dvema letoma je aktivno sodelovala tudi pri pripravi družinskega drevesa, saj je svoje
širše sorodstvo poznala skoraj do zadnje
generacije. Jesen življenja je najraje pre-

življala na terasi pred hišo, kamor se je
največkrat odpravila s knjigo. V zadnjih
letih življenja, ko je delo zamenjala za
knjige, je bila namreč strastna bralka. Vesela in hvaležna je bila, kadar so jo obiskali otroci, vnuki in predvsem pravnuki,
mnogo pa je bilo tudi obiskov dobre sosede Neže, ki skorajda ni izpustila dneva,
da je ne bi obiskala. Dokler je zmogla, je
vsako nedeljo obiskala mašo v domači
cerkvi, ko pa ji zdravje tega več ni dopuščalo, je mašo spremljala po televiziji, in
takrat tudi obiskov ni bila najbolj vesela.
Trdno vero je ohranila vse do smrti.
Zadnje mesece njenega dolgega in
polnega življenja je njeno zdravje začelo
pešati. 22. januarja je njeno močno srce
popustilo pod bremenom telesne bolečine in v 99. letu se je za vedno poslovila. Življenje gre naprej, vendar drugače.
Našo drago mamo in staro mamo neizmerno pogrešamo.
Katja Kovačič

Optika Špeglarija

osebni arhiv

Bil je nepogrešljiv trobentač pri Veselih batačih.

Napisati nekaj stavkov o ožjem družinskem članu naj ne bi bilo pretežka
naloga, pa vendar ni lahko … Oče je bil
generacija po vojni rojenih otrok, ki so
svoje prve korake naredili v vzdušju povojnega optimizma in zanosa ob izgradnji nove države Jugoslavije. Če so se
njihovi starši še preživljali v največji meri
z delom na kmetiji, pa so otroci že posegali po prvih službah, ki so se začela bolj
številčno pojavljati prav takrat. Očetove
prve službe pri takratnem mariborskem
podjetju Zvezda se ne rad spominjam.
Takrat nisem mogel razumeti, da vsaka
družina za preživetje potrebuje denar.
Čutil sem le, da mi je nova služba vzela očeta, mi ga dala le za nekaj dni, pa
spet vzela za nekaj tednov. Nikoli nisem
dvomil, da nas ima oče brezpogojno
rad. Tudi smejali smo se in to zelo veliko.
Če pomislim na naše skupne družinske
socialistične dopuste v bungalovih na
slovenski obali, mi je še danes toplo pri
srcu.
Ko poskušam analizirati njegov značaj in vrednostni sistem hkrati, menim,
da sta ga krasili tipični vrlini slovenskega človeka: marljivost in poštenost.
Vedno je živel in delal tako, drugače ni
znal. Živel je po načelu pregovora boljši je vrabec v roki kot golob na strehi.
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Čas je mineval in ko je »Hej, Slovani«
zamenjala »Zdravljica«, niti opazil ni, da
nekoč spoštovani vrlini poštenosti in
delavnosti nista več tako zelo moderni,
ampak Janez je še naprej ostal Janez.
Prestar, da bi se spreminjal … Čustva do
nas domačih je kazal vsak dan in jih tudi
bogato razdajal, a ne v obliki besed, objemov, pač pa v obliki dela, z vsakdanjo
skrbjo za družino, s prijateljsko pomočjo in da ne pozabim, z GLASBO, seveda. Če mama zaseda mesto njegove
prve ljubezni, je na drugem mestu brez
konkurence njegova trobenta. Koliko
preigranih not v vseh teh letih, prvih in
igrivih s prijateljem in sorodnikom Janezom, godba na pihala (plehmuzika), številne gostije, pa Veseli batači, pevci vasi
Bukovci in ansambel Društva upokojencev Markovci v jeseni življenja ... Koliko
not ... Kar milo se mi stori, ko se vračam
v domačo hišo. Rjava škatla je še vedno
tam, kjer čaka na ata in mi pravi, kje je …
“Kaj ne ve, da imava danes vaje? Franc,
Konrad, Roza naju čakajo…” Pa ne bosta
šla več na vaje, ker je letos 18. februarja
preminil nenadoma in tiho.
Dragi ata, vsi domači te imamo te
radi. Počivaj v miru.
Robert BEZJAK

Po končani osnovni šoli je bila moja
želja, da se vpišem na srednjo zdravstveno šolo, pa me je splet okoliščin
odpeljal v optične vode, kar se je izkazalo za srečno naključje, saj je bila šola
odlična fuzija različnih medicinskih in
tehničnih znanj. Tam sem torej odkrila
svojo poklicno pot, optiko. Življenje mi
je hitro pokazalo še drugo plat zgodbe,
ko sem se po končani šoli zaposlila v
eni izmed večjih slovenskih optik in namesto optika, ki pomaga ljudem, postala pospeševalec prodaje in trgovec.
Naenkrat ni bilo več pomembno moje
znanje, niti ne stranka, njeno zdravje
in njene potrebe. Učila sem se, kako se
prodaja, ne pa tudi o tehniki izdelave
očal in svetovanju glede na potrebe
posameznika. Kljub vsemu mi je to leto
razkrilo, kaj si kot optik zares želim in
česa absolutno ne. Naslednje leto sem
se zaposlila v očesni ordinaciji in optiki,
kjer sem si pridobila znanje in izkušnje
s področja diagnostike očesa, dela z otroki in osebami s posebnimi potrebami,
izdelovanja očal in v vodenju optike.
Ker mi delo optika ni bilo dovolj, sem se
vpisala na Visoko šolo za optometrijo v
Zagrebu in ob delu uspešno dokončala
študij. Skozi vsa leta pa se mi je dokončno izoblikoval tudi koncept mojega
dela. Ob več kot desetletnem znanju in
izkušnjah je v meni tlela želja po razvoju

in delu v lastni optiki, kjer bi lahko razvijala, ponudila svoj, drugačen koncept
optike. Tako je v letu 2017 nastala optika Špeglarija. Kot ljubiteljica vsega, kar
ne sodi v masovno proizvodnjo in nosi
osebni pečat tistega, ki nekaj izdela in
s tem njegovo dodano vrednost, je vizija Špeglarije, da vam ponudi celostno
storitev. Pogoj za kvalitetno storitev ni
samo visoko strokovno znanje, pač pa
tudi srčnost, s katero nekdo opravlja
svoje delo. Ob tem, da so v ponudbi
prvovrstni izdelki, da storitev temelji na
znanju, funkciji pripomočkov in potrebi
posameznika, storitev zares postane izjemna šele, ko optik z vsem znanjem in
izkušnjami zazna potrebe svoje stranke, včasih celo prej kot stranka sama, in
jo obravnava tako z vidika izdelka kot
medicinskega pripomočka kot tudi z
estetskega vidika. Kvalitetna storitev
nikoli ne more temeljiti na prodaji, pač
pa na osebnem odnosu med optikom
in stranko. Kvaliteten optik torej ni tisti,
ki le najboljše obvlada svoj posel, pač
pa tisti, ki zna stranko popeljati skozi
njeno zgodbo, zgodbo tega, kdo je, kaj
potrebuje, kaj si želi in predvsem kaj je
najboljše zanjo. In to je Špeglarija, edina prava oskrbovalnica, kjer s srčnostjo
ustvarjamo zgodbe.
Urška Vincek
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FIZIOTERAPIJA PRI
BOLEČINI V PETI (TRNU V
PETI), KI NAS VELIKOKRAT
ZAVIRA ŽE PRI HOJI

V pomladnem času, ko se vse
prebuja, nas toplejše temperature
vabijo na rekreacijo v naravo. In ravno, ko imamo željo, da nekaj naredimo zase, nas lahko bolečina v petnici
ovira pri hoji in drugih aktivnostih.
Tipična bolečina se pojavi že zjutraj
pri prvih korakih, ki nato izgine, vendar se ponovno pojavi po daljši hoji,
stoji ali drugih obremenitvah. Opazila sem, da se v naših krajih ljudje pogosto srečajo prav z bolečino v peti,
ki je lahko posledica trna petnice.
Čvrsta struktura iz vezivnega tkiva
(stopalna fascija) pokriva področje
od pete, preko stopalnega loka do
začetka prstov in je pogosti izvor
bolečine v peti. Pri vsakem koraku
je izpostavljena obremenitvam in
nategu, še posebej na mestu, kjer se
narašča na petnico. Kronično vnetje
in draženje pokostnice na mestu narastišča povzroča nastanek kostnega
izrastka, ki ga imenujemo trn petnice. Razlog za bolečino v peti je lahko
tudi v zakrčenosti stopalnih mišic in
mišic goleni, kjer pogosto najdemo
številne prožilne točke, ki povzročajo
podobno bolečino in onemogočajo
normalno gibanje.
Zdravljenje bolečine v peti in stopalu s pomočjo fizioterapije
Pri delu na Ortopedski kliniki
in Inštitutu za medicino in šport v
Ljubljani sem se dnevno srečevala z
ljudmi, ki so imeli akutne in kronične
težave z bolečino v stopalu. Pri delu
z vrhunskimi športniki so te bolečine
stalnica zaradi poškodbe ali preobremenitve. Moj pristop je individualno usmerjen k posamezniku, kar mi
omogoča ugotoviti vzrok za težave
in tako terapijo učinkovito prilagoditi vsakemu posamezniku. Obravnavo vedno začnem z razgovorom in
pregledom zdravstvene dokumentacije, natančno pregledam boleče
področje in omejitve pri gibanju. Pri
težavah z bolečino v peti poskušam
z manualno (ročno) terapijo razbremeniti mesto, kjer se stopalna fascija
narašča na petnico, sprostiti morebitne prožilne točke v mišicah ter
vzpostaviti normalno mehaniko gležnja in stopala. Za izboljšanje celjenja
uporabljam tudi terapijo z udarnimi
valovi, terapevtski ultrazvok ali protibolečinsko elektroterapijo. Učinek
terapije povečam z aplikacijo kinezioloških trakov ter učenjem specifičnih vaj, ki jih pacienti izvajajo doma.
Da bo začetek rekreativne sezone potekal brez težav, sem vam z
veseljem na voljo za kakšen nasvet,
iskanje morebitnih vzrokov bolečine
ter zdravljenje.

Dan vrtca Markovci

Vedela sem, da me čaka vloga idejnega vodja prireditve ob dnevu vrtca,
zato sem kar hitro pričela zapisovati
svoje ideje. Vodilo me je razmišljanje
kako občinstvu prikazati, da se otroci v
vrtcu veliko naučijo in da so ravno oni
tisti, ki nas usmerjajo k temam, katere
jim nato zaradi njihovega interesa približamo.
Priprave na letošnji dan vrtca so
potekale skozi celoletni program in
so zajemala vsa področja kurikuluma
za vrtce. Vzgojiteljice smo skozi to obdobje otroke seznanjale z že ustaljenimi temami, kot so letni časi, zdrava
prehrana, gibanje, klasična glasba, ter
temu dodale še teme povezane z našim
osončjem, kako kaj izdelamo - pridobimo in kaj je balet.

Ker so starši v otrokovem razvoju
najpomembnejši člen, sem se odločila, da prireditev popestrimo tako, da
jih povabimo k sodelovanju kot naše
nasprotnike. Izbrani so bili predstavniki sveta staršev in le-te smo v mesecu
marcu seznanili z njihovo vlogo ob tej
priložnosti. Ti so se na povabilo odzvali
z veseljem in pozitivo.
Pridobljeno znanje skozi to šolsko
leto smo v sredo, 27. 3. 2019, skupaj
s starši prikazali v obliki kviza z naslovom: Male sive celice. Otroci so v skupinah suvereno prikazovali, kako se živali pripravljajo na zimo, kako izdelamo
leseno igračo, kako nastane med, poligon ter planete našega osončja. Skozi
didaktično igro so demonstrirali delo
Mozarta, sestavili prehrambeno pira-

mido in kot baletniki zaplesali Labodje
jezero. Pri tem so si pomagali z izvirnimi rekviziti ter tako dokazali, da znajo
več kot si mislimo. Starši so prav tako
presenetili s svojo iznajdljivostjo, saj
so nekatere izmed svojih odgovorov
posredovali celo s prikazi. Pri okušanju
hrane s prevezo na očeh pa ugotovili,
da čutilo za okušanje ni popolnoma
zanesljivo. Ravno to je otrokom vrtca
Markovci omogočilo zmago v kvizu
»Male sive celice«.
Kot vedno dela res ni bilo malo in
eden brez drugega ne bi uspeli programa izpeljati tako, kot sem si ga zamislila. In lahko trdim, da tudi tokrat velja
rek: » V slogi je moč«.
Deborah Strelec

Saša Zupanič,
dipl. fizioterapevtka
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NOVIČKE IZ VRTCA
MARKOVCI

Vrtec na snegu
Otroci vrtca Markovci so uspešno
speljali prve zavoje na poligonu na
smučišču Areh z učitelji smučarskega
kluba Ptuj. V petih dneh so se otroci
skozi igro naučili pravilne tehnike smučanja, premagali so strah, pokazala se
je njihova vztrajnost in vzdržljivost.
Prvo jutro je bilo prepleteno z vznemirjenjem, strahom, pričakovanjem,
nestrpnostjo …, ob koncu tečaja pa so
otroci bili že precej suvereni in samozavestni. Zelo pomemben del smučanja
je tudi to, da se otroci naučijo obleči in
obuti v smučarsko opremo. In naši otroci so iz dneva v dan potrebovali manj
pomoči. Bravo!
Mojca Erhatič in Jasna Forštnarič

KULTURNI MEDVEDEK

Zdravnik v vrtcu
Pomembno je skrbeti za svoje
zdravje. V vrtcu Markovci smo pripravili tematski sklop, s katerim smo želeli spoznati, kako poskrbeti za zdravje,
preko zastavljenih ciljev spoznati pomen zdrave prehrane, osebne higiene,
gibanja. Kaj storimo v primeru, če zbolimo? Obiščemo zdravnika.
Naše igralnice smo spremenili v ambulante. Kar naenkrat je bilo v našem
vrtcu veliko zdravnikov. Njihovi pacienti so bili dojenčki, plišaste igrače. Veliko
jih je kazalo bolezenske znake, potrebno je bilo obiskati zdravnika. Zdravnik
jim je predpisal zdravilo, nekateri pa so
morali ostati v bolnišnici. Ena deklica
je med igro prosila za umirjeno glasbo,
kajti njen medvedek je ležal v bolnici in
je ob glasbi lažje počival. V vrtcu nas je
obiskal tudi študent s Fakultete za šport
in ob njem smo razgibali svoje telo. Naučili smo se pravilno umivati svoje roke
ob pesmici. Res smo dobro skrbeli za
svoje zdravje, pa so vseeno nekateri
dojenčki, medvedki, kužki zboleli … Te
so skupine odpeljale k čisto pravi zdravnici, ki nas je obiskala v vrtcu. Prijazna
zdravnica Irena je poskrbela za vsakega
pacienta. Posvetila se mu je, poslušala,
kaj so pripovedovali otroci. Ob pregledu je razlagala, kaj počne in na koncu
vsakega napotila v lekarno. Tam so jih
čakale majhne skrivnosti (bonbončki za
vso skupino). Bilo je prav prijetno druženje, hkrati pa spoznavanje poklica
zdravnik. Naslednji dan so v našem vrtcu nastale krasne ilustracije zdravnice,
ambulante, rentgena, lekarne, ki so jih
ustvarili otroci. Te ilustracije zdaj krasijo stene ambulante zdravnice, ki nas je
obiskala. Hvala pediatrinji Ireni Puntarec - Djukanović za prijaznost in čas, ki
si ga je vzela za obisk vrtca Markovci.
Erika Janžekovič

Pustni čas v vrtcu
V okviru slovenskega kulturnega
praznika smo pripravili tedenski sklop
z različnimi dejavnostmi, tokrat z naslovom Kulturni medvedek.
Prišel je »govoreči« plišasti medvedek, ki nam je povedal o kulturi in njenem pomenu, o kulturnem prazniku,
o Francetu Prešernu ter nas seznanil s
prihajajočimi dejavnostmi. Ob dejavnostih nas je zmeraj spremljal.
Najprej nas je obiskala potujoča knjižnica. Z otroki smo bibliobus
najprej pogledali iz zunanje strani, nato
nas je gospa knjižničarka povabila, da si
ga ogledamo še znotraj. Na bibliobusu
nam je gospa knjižničarka opisala njegovo delovanje, nato nam je ponudila
še možnost izposoje knjig, kar smo tudi
storili. Izposodili smo si različne pravljice in pesmi, ki smo jih v igralnicah
pogledali, nato pa smo vzgojiteljice otrokom pripovedovale izbrano pravljico
in jo skupaj z otroki obnovili. V nekaterih skupinah so se otroci naučili izbrane
pesmi. Na temo izbranih pravljic ali pesmi so otroci še likovno ustvarjali.
Ob koncu kulturnega tedna smo na
izbrano pravljico ali pesem ustvarili še
dramatizacijo ter zaigrali na glasbene
instrumente ob petju. V kulturnem tednu so se otroci imeli zelo lepo, ob tem
pa so spoznali veliko novega.
Mateja Gabrovec
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Za najbolj norčavi čas v letu smo se
v vrtcu odeli v barve divjega zahoda in
se od svečnice do pepelnice imeli prav
čudovito v vlogi indijancev in kavbojev. Otroci so si med tednom izdelovali
perjanice, gradili smo indijanske šotore, jahali lesene konjičke, si nadeli indijanska imena in poslušali pravljice o raznih pustnih likih. Ogledali smo si tudi
gledališko predstavo o Indijanki Tisi in
Črnem sokolu.
Odpravili smo se v občinsko stavbo,
kjer smo si ogledali razstavo etnografskih likov in se sprehodili po Markovcih, kjer smo z zanimanjem iskali pustne like, ki krasijo našo občino. V sklopu
projekta turizem smo v prostorih avle
vrtca in prostorih občinske uprave pripravili razstavo etnografskih likov kopjaš, rusa in picek, ki so jih otroci izdelali
sami.
V zadnjem tednu pusta pa smo bili
še posebej aktivni. Udeležili smo se namreč povorke v Markovcih, kjer smo,
kot vsako leto dokazali, da tudi najmlajši spodbujamo in ohranjamo tradicijo našega kraja. Predšolski otroci so
bili aktivni še na otroški pustni povorki
vrtcev, ki jo prireja vrtec Ptuj.
Imeli smo se zares fino in norčavo.
Nuša Kolenko

NASLOV: Pomladna pesem
ILUSTRATORKA in AVTORICA: Jana Strmšek, 4.a
KRAJ IN LETO IZDAJE: 15. 3. 2019 v OŠ Markovci
(kreativno pisanje, 5. uro)
GLAVNE IN STRANSKE OSEBE: Zvončki, narcise,
žafrani, orhideje, trobentice, sonček, ptički,
aprilski dežek, dvoživke, kaplja, mi, narava,
zahvala.

Pomladna
Na vrtu že rožice cveto,
mlada deklica zalila jih bo.
Zato, otroci, kar pripravite se,
zimski zaspanci, prebudite se.
Lepo vreme nas vabi na plan,
dolgi sprehodi nam polepšajo dan.
Vzela kolo bom in se odpeljala,
Ptujsko jezero bom opazovala.
Annemarie Raušl, 4. r

Pomladna pesem
Cvetijo, drhtijo
spomladanski znanilci.
Zvončki zvonijo
kot kakšni zvonilci.
Žafrani vijolični,
narcise, orhideje.
Na svežem zraku
topel sonček jih greje.
Trobentice trobijo
opraševalce privabljajo,
ptički prepevajo
in nas zabavajo.
Dežek aprila
dvoživke privablja,
da jih opere
njegova kaplja.
Zdaj pa mi:
»Spoštujmo naravo!
Da nam bo vrnila
odlično pohvalo!«
Jana Strmšek, 4. a

LEBDEL SEM
Nekega dne, ko sem odprl vrata, sem pred vrati
zagledal Lebdivke.
Najprej sem se jih ustrašil in imel o njih predsodek.
Povedale so mi, da so dobra bitja in mi nočejo nič
žalega. Vprašal sem jih, če znajo narediti, da začneš
lebdeti. Spogledale so se in odgovorile, da znajo to
narediti. Vprašale so me, če bi rad poizkusil lebdeti.
Najprej sem se branil, saj nisem vedel, kaj bodo
naredile z mano, potem pa sem rekel, da bom poizkusil. Lebdivke so se postavile v krog in se prijele
za roke. Moral sem stopiti v sredino kroga. Čez 5
sekund sem se počutil veliko lažjega in nenadoma
sem bil v zraku in lebdel. Počutil sem se odlično.
Letel sem nad Ptujem, Mariborom, Celjem … Videl
sem našo prečudovito Slovenijo. Na Dolenjskem
sem bil pomladi, na Gorenjskem med zimo, tam
sem videl naše Julijske Alpe in otroke, ki se sankajo
in smučajo. V Kopru sem videl morje, otrok, ki se kopajo ... Tam sem bil med poletjem. Jeseni sem bil v
Halozah in gledal trgatve in ljudi, ki so trgali grozdje.
Tako sem preživel štiri letne čase. Bil sem zelo presenečen, saj nisem vedel, kako ta mala bitja naredijo
da lebdim. Proti večeru smo si pripovedovali o
svojem življenju. Izvedel sem, da so zelo osamljene
in se jih vsi bojijo. Naslednji dan sem se odpravil
domov.
Luka Stolec, 4. r

Cofek potuje do dežele palčkov
V tem spisu nastopajo: Cofek, palček Talček in velikan Smetko. V tem zanimivem in zabavnem spisu
bo Cofek odšel v palčkovo deželo.
V majhni kamniti hišici je živel Cofek. Ni imel staršev,
saj so mu umrli. Bil je razigran in vedno vesel.
Nekega lepega poletnopomladnega dne se je
odpravil kopat v slap. Pripravil si je cofomljask. Cofomljask je bila pijača, v katero si je namešal blato,
travo in vodo. Nekega dne pa mu je prišlo na misel:”
Kaj, če bi šel nekam na sprehod?”
Nihče ga ni razumel, kaj je govoril, saj je govoril
cofko jezik.
Imel je majhen avtiček, ampak zelo drugačen od
našega. Vstopil je vanj in se odpeljal do neke dežele.
Izstopil je in se razgledal. Nič mu ni bilo znano, saj
te dežele ni poznal.
Nato pa je prišel mimo palček. Cofek ga je vprašal,

kako mu je ime. Palček je rekel. Jaz sem palček
Talček. Sem poglavar vseh palčkov. In vsi me imajo
radi. Še Cofek se je predstavil. Sem Cofek iz dežele
cofkov. Kje pa sva? Je vprašal.
Sva v deželi palčkov. Pridi za mano. In sta šla po velikih skalnatih poteh. Prišla sta do palčkovega rova.
Palček Talček je rekel: „Pazi se velikana Smetka. Iz
smetnjaka vsak dan nosi smeti, v svojo jamsko vilo.
Minil je en teden. Cofek in palček Talček sta šla po
gozdu in srečala velikana Smetka. Bil je velik, debel
in zelo je smrdel. Velikan Smetko ju je lepo pozdravil.Povabil je oba v svojo jamsko vilo. Takrat sta
spoznala, da velikan Smetko ni slaba duša ampak,
da je dobra.No prišli smo do konca.
Cofek je naslednji dan odpotoval nazaj domov in
seveda se je še velikokrat vrnil v palčkovo deželo.
Julija Zebec, 5. r

Potovanje v čudežno deželo
Teja si je želela oditi v čarobno deželo. Neko noč so
se ji uresničile sanje.
Teja je stopila v tunel in prispela v deželo. Čudila
se je, da ima na roki zapestnico. Pustila jo je in si je
odšla naprej razgledat svet. Na poti je videla čudne
ljudi. Fantje so bili oblečeni v bela oblačila, punce
so imele razpuščene lase in modra krilca. Vprašala
jih je, kdo so oni. Rekli so, da so oni prijatelji in da
se jim lahko pridruži. Razkazali so ji to deželo. Rekli
so, da se v ponedeljek bliža dan velikega razcvetja
ali božični dan. Nato so odšli v trgovino kupit vse za
zabavo. Potrebovali so hrano, trakce, pisane lučke,
okraske, več hrane in igrače. Teja je dobila še zastonj
med. Nato so odšli vsi skupaj plesat. Po plesu so vsi
žrebali en listek, pri kom bo Teja spala. Največ točk
je dobila Elisa. Nato sta z Eliso odšli k njej domov.
Doma sta se igrali človek ne jezi se, karte in remi. Bili
sta zaspani in odšli spat.
Ponoči se je Teja vrnila v resničen svet. Kaj mislite,
če bi se to še vam zgodilo, kaj bi naredili. Če bi bil
na vašem mestu, bi poskušal narisati to zgodbo.
Jan Merc, 5.b

Stanko in Mihael Bezjak zopet na vrhu
Stanko Bezjak je eden izmed najuspešnejših
slikopleskarjev, ki se je tudi letos udeležil državnega tekmovanja slikopleskarstva in skupaj s svojim
sinom Mihaelom osvojil drugo mesto. Tekmovanje
je bilo mednarodno, saj so se ga udeležili tudi
slikopleskarji iz tujih držav.
Kdaj in kako je letos potekalo tekmovanje?
Najprej smo se ob sedmi uri zjutraj zbrali v Osnovni
šoli Fužine v Ljubljani, kjer smo imeli pozdravni
govor s predstavnikom obrtne zbornice, ravnateljem osnovne šole, županom in z evropskim
predstavnikom sekcije slikopleskarjev. Z Mihom
sva morala prebarvati en razred, ki se je določil z
žrebom. Komisija je ocenjevala zaščito prostora,
pravilni odtenek barve, zaščitno opremo delavca …
Po končanem delu smo se zopet zbrali v avli šole in
sledila je podelitev plaket za najuspešnejše slikarje.
Kolikokrat sta se že udeležila državnega
tekmovanja?
Udeležila se ga vsako leto in ta trud se nama je v
zadnjih petih letih poplačal. Že pet let zapovrstjo
sva bila med prvimi tremi, zato sva letos dobila
evropski certifikat kakovosti slikopleskarjev, ki si ga
prislužijo najuspešnejši slikopleskarji.
Ste se že od malih nog srečevali z barvami in
kako?
Že od malih nog so me privlačile mavrične barve.
Zelo rad sem jih prelival v razne barvne tone.
Slišala sem, da pleska tudi vaš sin. Ste ga vi
navdušili za ta poklic?
Moje zanimanje za barve sem prenesel tudi na sina,
saj me je že kot otrok opazoval pri delu. Kot malček
je že poprijel za valček in »poštrihal« kakšne manj
zahtevne objekte.
Trenutno ste že v pokoju. Kako preživljate svoj
prosti čas?
Še zmeraj zelo rad opravljam svoj poklic, saj pri
delu pomagam svojemu sinu in sorodnikom. Rad
tudi poprimem za delo v vinogradu in v svojo klet
povabim prijatelje.
Kaj menite o tem, da se mladina dandanes ne
odloča za poklic slikopleskarja?
Za mladino je to delo zelo naporno v smislu fizičnega dela, umazano in umsko zahtevno. Včasih so
bile barve škodljive za telo, danes pa so že okolju
prijazne in jih ni potrebno mešati, saj lahko kupimo
že namešane barvne tone. Delo bi lahko bilo bolj
ovrednoteno, cenjeno in bolje plačano.
Katera je prva stvar, ki jo naredite preden
začnete pleskati?

| 19

Najprej zaščitimo in pokrijemo obdelovalno površino. Nato se s stranko dogovorimo, kakšno barvo
in vzorce si želi. Barve si mešam sam, včasih pa mi
pripomore tudi računalniško mešanje.
Današnji dan obstaja veliko barv. Koliko barvnih tonov uporabljate?
Uporabljam jih preko 500, zato lahko z lahkoto
zadovoljim potrebe strank. Nekatere želijo tudi
tapete in drobne dekoracije. Slikopleskarji se lotimo
tudi takšnega dela.
Nam lahko za konec zaupate katera je vaša
najljubša barva?
Moja najljubša barva je svetlo sivo-modra.
Čestitam vam za tako velik dosežek.
Merc Sara, 8. a

KOLESAR MITJA BEZJAK
Mitja Bezjak se je z aktivnim kolesarjenjem začel
ukvarjati pred sedmimi leti. Prijatelj mu je ponudil
svoje dirkalno kolo in bil je navdušen.
Zakaj si se ukvarjal s kolesarjenjem?
Kolesarim že dolgo, ampak zadnjih 7 let se s kolesarjenjem ukvarjam bolj pogosto in bolj resno.
Kako kolesarjenje usklajuješ s službo?
Kolesarjenje je šport, za katerega potrebuješ veliko
kondicijske pripravljenosti. Ko sem se pripravljal na
DOS, sem kolesaril vsak dan. Zdaj, ko sem z aktivnim
kolesarjenjem končal, kolesarim le občasno, ko mi
čas dovoljuje.
Si imel rad kolesarjenje tudi v mladosti, ali si
se ukvarjal z drugimi športi?
V mladosti sem se ukvarjal z nogometom, kolesarjenje pa me ni navdihovalo.
Kakšno tekmovanje je DOS in kje poteka?
DOS je tridnevna dirka okrog Slovenije. Začne se v
Postojni, kjer se tudi konča. Spremljala me je moja
ekipa, ki je zame skrbela in me spodbujala.
Zakaj si se prijavil na DOS?
Na DOS se nisem prijavil zaradi zmage, ampak zato,
ker mi je bil izziv prevoziti to progo ter preizkusiti
svojo vzdržljivost.
Zakaj si se nehal ukvarjati s kolesarjenjem?
Začelo je prihajati do poškodb in zato sem začel
opuščati aktivno kolesarjenje, saj je zdravje na
prvem mestu.
Tudi jaz tako menim in hvala za pogovor.
Tija Bezjak

Ko štela sva zvezde
Mar spomniš se, dragi, neskončnih noči?
Ko štela sva zvezde, odprto nebo,
Objeta v travi, kot eno telo.
Le spomni se, veš de srce hrepeni.
In zdaj si srce moje le to želi,
Da odprl bi oko,
Ne bi mahal v slovo.
Daj, dragi, le enkrat nazaj se ozri.
A vem, da ozrl ne boš se nikdar.
Ne pozabi še name, moj ljubi, nikar.
Le zate za vedno bo bilo srce.
Zdaj želja po zvezdah v zraku lebde.
Preveč potočenih bilo je solza,
Odhajam med zvezde, ko bo gosta megla.
Lea Roškar, 9.b

A vendar zamerit ljubezni ne gre,
je točna nje ura, čeprav sem drugje.
In res jo lepo je imeti,
v temi ponoči si svetiti, peti.
Ja, res je ljubezen kot sladek bombon,
ni čudno, da pravim ji moj telefon.
Lea Roškar, 9.b

V torek, 19. marca, je v športni dvorani Mladika in na
pokritem mestnem stadionu Ptuj potekalo drugo
tekmovanje v atletskem mnogoboju. Seštevek
obeh tekmovanj je dal končne rezultate. Vsak učenec je lahko nastopil v treh disciplinah (tek na 40 m,
skok v daljino, skok v višino ali suvanje težke žoge).
Osnovnošolci iz Markovcev so osvojili tri medalje.

TI NAGAJIVA ŠOLSKA TORBA!
Nekoč se je v veleblagovnici Jager znašla zelo požrešna in nagajiva šolska torba. Bila je znamke Street.
Nekega dne sem prišla v Jager z mamo, saj se je že
bližalo novo šolsko leto. Videla sem lepo črno torbo
z roza metuljčki. Bila mi je grozno všeč. Mamo sem
vprašala če jo … slučajno … lahko kupi. Seveda je
bila tudi mami torba všeč, zato mi je jo kupila. Zraven nje sva še kupili tudi druge šolske potrebščine.
Niti mislila si nisem, kaj se bo zgodilo.
Kot ponavadi sem si doma začela vse stvari za šolo
zlagati v novo torbo. Ko sem šla mami povedat, da
ima torba zelo veliko predalov, je šel moj mucek k
njej. Samo malo je pogledal vanjo, pa ga je začelo
vleči v torbo in je naenkrat kar izginil.
A jaz tega nisem opazila …
Čez nekaj časa (ko sem si že vse zložila v torbo),
sem opazila, da ni mojega mucka. Preiskala sem
vso hišo, vsa njegova najljubša mesta, zunaj sem ga
klicala, šla sem tudi v gozd in ga iskala, ampak vse
je bilo zaman. Mojega mucka ni in ni bilo. Bila sem
v skrbeh.
Tisti dan smo z družino šli tudi v živalski vrt. V avtu
je bila moja torba. Ati je po pomoti avto pustil
odklenjen. V avto so prišli različni živalski gostje. To
so: vse vrste opic, mačje pande, nestrupene kače
(bile so NAGNUSNE), netopirji, pajki in še kaj bi se
znašlo tam. Vsi so bili radovedni, ko so videli torbo.
Samo malo so pogledali v torbo In tudi oni so se
pogreznili v njo.
Čez par uric sem prišla domov. Tako sem bila
utrujena, da sem se šla kar takoj umivat. V tem času
so k torbi prišli vsi komarji na svetu, torej vsi, kar jih
je bilo. Torba je kakor vse ostale povlekla v njeno
notranjost.
Ob 20:35 sem šla spat in si mislila, da bo jutri najboljši šolski dan doslej.
AMPAK ………..
Zjutraj sem se normalno vstala, oblekla, umila, zajtrkovala. Z avtobusom sem se odpeljala v šolo. Torba se mi je zdela zelo težka. Ko sem prispela, sem
šla k pouku. Moj učitelj oz. razrednik je bil Primož
Galun, prof. Pouk je potekal normalno, a samo do
3. ure. Sredi 3. ure se je moja torba začela tresti. In
potem … KABUM!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Iz torbe je skočilo vse
živo. Jaz sem videla: komarje, pajke, netopirje, mačje
pande, kače, opice, mojega mucka,…. čakaj….
MOJEGA MUCKA?! Ja, bil je tam! Od strahu so vsi
fantje (tudi učitelj) zbežali iz razreda.
Me, punce, ki pa nismo »boječke«, pa smo problem
rešile tako, da smo vse živali poslale kar skozi okno.
Bila sem vesela, ker se nič hudega ni zgodilo. Vse
do tedaj, ko pred mene stopi ravnatelj … skušam
mu dopovedati, da tega jaz nisem storila nalašč. Na
koncu mi le verjame in vse se dobro konča.
Jaz pa sem se naučila, da nikoli ne sodi knjige po
platnicah.
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Ekipa OŠ Markovci: Manca Drevenšek 7.b, Zala
Golob 7.b, Kaja Kumer 7.a, Lea Janžekovič 7.a, Saša
Bratuša 7.a, Nuša Janžekovič 7.a, Klara Tement 7.a,
Sofija Vrtačnik 7.a, Lana Kristovič 6.a, Žana Tomažič
6.a, Tjaša Pfeifer 6.b, Mia Pernat 6.b in Eli Bezjak 6.b.
Čestitamo!

UČENKE OŠ MARKOVCI
PONOVNO V FINALU DRŽAVNEGA
TEKMOVANJA V NOGOMETU

Rezultati so bili:
mesto

Tekmovalec

1.

Danej RIŽNAR

1327+1316=2643

število točk

2.

Nejc JAKOMINI

1266+1323=2589

2.

Staša ŠTERN

1561+1430=2991

5.

Noelle VILČNIK

1293+1309=2602

Zaradi poškodbe na prvem tekmovanju Neža Forštnarič ni sodelovala, je pa na drugem in dosegla 2.
mesto z doseženimi 1552 točkami.

Mlajše učenke so se uvrstile na
področno tekmovanje v rokometu

Na medobčinskem tekmovanju v rokometu za
mlajše učenke so naše učenke po izjemno razburljivem zaključku v podaljšku priznale premoč ekipi
OŠ Ljudski vrt. Odločilni gol so učenke OŠ Ljudski
vrt dale v zadnji sekundi tekme. Tokrat so več sreče
imele nasprotnice, mi pa upamo, da zmagamo na
področnem tekmovanju. Naše učenke so prikazale
veliko rokometnega znanja in borbenosti, le sreča
tokrat ni bila na naši strani. Obe šoli sta se uvrstili na
področno tekmovanje, kjer se jima bo pridružila še
OŠ Ormož.
Našo šolo so zastopale: Lea Janžekovič 7. a, Kaja
Kumer 7. a, Manca Drevenšek 7. b, Lana Kristovič 6.
a, Žana Tomažič 6. a, Eli Bezjak 6. b., Mia Pernat 6. b,
Tjaša Pfeifer 6. b, Teja Slanič 6. b, Nuša Janžekovič 7.
a in Ema Sok 6. a.

Mlajše učenke tretje na četrtfinalu
državnega tekmovanja v košarki

Jana strmšek, 4.a

3 učenci z medaljami na atletskem
mnogoboju

Pesem o ljubezni
To je pesem o ljubezni,
ljubezni lažnivi, a nezamenljivi.
Ljubezen je zlata, je črna, steklena,
včasih popraskana, včasih mi vzeta.
Ko z roko v roki jo vodim po poti,
se tudi za lokacijo kdaj pa kdaj zmoti.

čank. Dosegli smo 3. mesto, kar je lep dosežek za
učenke, ki vadijo samo v okviru projekta RAP in ne
trenirajo v klubskih selekcijah, kot učenke drugih
šol. Končno smo osvojili 12. mesto oz. 16. mesto
med vsemi OŠ v Sloveniji.

Na OŠ Markovci je bilo v petek, 5. aprila, četrtfinalno
državno tekmovanje v košarki za mlajše učenke. Na
prvi tekmi smo se kar dobro upirali favorizirani ekipi
OŠ Slivnica. Druga tekma z OŠ III Murska Sobota je
bila odločena v zadnji četrtini v korist Murskosobo-

Končna razvrstitev:
MESTO

ŠOLA

TOČKE

1.mesto OŠ MARKOVCI

9

2. mesto OŠ IN VRTEC APAČE

3

3. mesto OŠ DRAGA KOBALA MB

3

4. mesto OŠ FRANJA GOLOBA PREVALJE

3

V večnamenski športni dvorani OŠ Prevalje je 3.
aprila 2019 potekal polfinalni nogometni turnir za
starejše učenke v nogometu. Vse ekipe so prikazale
tehnično, taktično všečno igro, vendar je ekipa OŠ
Markovci, lanskoletne državne prvakinje, suvereno
prikazala največ znanja in zasluženo osvojila turnir
z veliko točkovno prednostjo. Učenka OŠ Markovci
Noelle Vilčnik je bila tudi izbrana za najboljšo strelko turnirja. Učenke OŠ Markovci so na dobri poti,
da obranijo lanskoletni naslov, saj so se s to zmago
spet uvrstile med 4 najboljše šole v Sloveniji.
OŠ Markovci je pridobila finalni turnir, ki bo v
večnamenski športni dvorani v petek, 10. maja s
pričetkom ob 10.30.
Polfinalni turnir so zmagale učenke: Eli Bezjak, Neža
Forštnarič, Blažka Horvat, Klara Kitak, Barbara Tement, Maša Žnidarič in Noelle Vilčnik, Neža Meglič
in Julija Skuhala.
Mentor OŠ Markovci: Zlatko Marčič

Ob dnevu kulture
V počastitev slovenskega kulturnega praznika
sta Občina Markovci in Osnovna šola Markovci, v
sredo, 6. februarja, v večnamenski dvorani pripravili
proslavo.
V programu, prepletenem s pesmijo, glasbo in
besedami, je sodelovalo okoli 60 učencev. Nastopil
je mladinski pevski zbor, učenci razredne in predmetne stopnje pa so se predstavili še z najrazličnejšimi točkami – deklamiranjem (tudi deklamacij, ki
so jih napisali sami), igranjem na instrumente, na
oder pa so postavili še simpatično dramsko igro. V
vlogi voditelja sta se dobro znašla učenca šestega
razreda Mia Pernat in Anej Kolednik, zbrane pa je
nagovoril tudi župan Milan Gabrovec. Pri pripravi
približno uro trajajočega programa so sodelovale
učiteljice Jasna Cvitanič, Doroteja Kostanjevec in
Slavica Lajh.
MH
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Občni zbor ribiške sekcije ŠD Borovci
Ribiči in ljubitelji ribolova omenjene sekcije so imeli v soboto, 9. 3. 2019,
v prostorih gasilskega doma v Borovcih svoj občni zbor. Udeležili so se ga
člani, nekaj povabljenih gostov, župan
in podžupan naše občine. Po izvolitvi
članov vodstva zbora so bila podana
poročila predsednika, blagajnika, gospodarja in vodja tekmovalne komisije
ter po krajši razpravi bila tudi sprejeta v
podani obliki. V načrtu je ureditev nabrežin ribnika, kjer vodstvo upa tudi na
pomoč občine, ker bo to nekoliko večji
finančni zalogaj. G. Viktor Klinger, predsednik sekcije, pravi, da nameravajo zaščitno prepleskati tudi brunarico. Člani,
ki so v minulem letu doživeli okroglo
letnico svojega rojstva, so ob tej priliki
dobili pisne čestitke z dobrimi željami
za naprej. Sledila je večerja in prijetno
druženje.
Ignac Habjanič

Ribiška sekcija ŠD
Zabovci
Najmanjša in tudi najmlajša organizirana skupina ribičev v občini Markovci je ribiška sekcija Zabovci, ki deluje
pri istoimenskem športnem društvu.
Ustanovljena je bila leta 2006 na pobudo krajanov in ostalih članov ŠD, ki so
želeli organizirano in legalno loviti ribe.
Trenutno šteje 32 članov. Svoj občni
zbor so imeli v sklopu ŠD Zabovci.
Predsednik sekcije Miran Ljubec
pravi: »Za svojo majhnost smo kar aktivna skupina ljubiteljev ribolova, ki

Prvoaprilski začetek
ribolovne sezone
Prvi april je svetovni dan norčavosti, lažnivcev, šaljivcev, ko je dovoljeno da si vas lahko vsakdo privošči
oziroma naaprili. To so predvsem nedolžne majhne laži-prevare-ukane- potegavščine in šale, ki so v večini dežel
dovoljene le dopoldan in s katerimi
lahko marsikoga spravimo v smešen in
neroden položaj.
Za ribiče pa je 1. april tudi uradno
dan odprtja ribiško-ribolovne sezone
v Sloveniji in tako velja tudi za vse tri
društva v občini Markovci, ki se ukvar-

Ribiška tekma za
občinski pokal
Občani občine Markovci praznujemo svoj občinski praznik 25. aprila, ko goduje zavetnik in zaščitnik sv.
Marko. Skoraj ves april se v Markovcih
in ostalih osmih vaseh občine dogajajo različne rekreacijske, športne,
kulturne in druge aktivnosti javnega
značaja v različnih društvih in ustanovah, ki jih v občini ni malo.
Eno izmed zanimivejših tekmovanj je tudi ribolovna tekma v lovu
rib s plovcem za občinskega prvaka,
ki se je odvijala na velikonočni ponedeljek v prelepem in urejenem okolju
ribnika v Prvencih. Na tej tekmi smejo tekmovati samo tekmovalci, ki bivajo v tej občini ne glede, ali so člani
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Praznična peka rib
Najstarejši član ribiške sekcije Borovci, g. Jože
Erhatič.

združuje kar nekaj aktivnosti: ob torkih
imamo upokojensko ligo, kjer sodeluje
preko 10 članov, ob sobotah je sekcijska liga z 20 člani, potekajo tudi tekma
za carja društva, 2 vaški nočni tekmi, 2
prijateljski tekmi z ribiško sekcijo Borovci in na novo memorialna tekma.
Kupili smo zunanji kamin za žar, nabaviti nameravamo črpalko za črpanje
globinske vode, ob obstoječi nadstrešnici pa bi želeli postaviti brunarico in
upam, da nam bo to uspelo. V svojo
sredino vabimo prijatelje narave in ljubitelje ribolova. Dobrodošli!«

Člani Športno-ribiškega društva Markovci (ŠRD Markovci) smo tudi letos
pripravili sedaj že tradicionalno peko rib ob občinskem praznik. Peka rib je
potekala v petek, 19. aprila, od 9. do 18. ure. Obiskalo nas je veliko občanov;
spekli smo več kot 200 postrvi ter 40-kilogramskega krapa. Obiskovalci prireditve so bili zelo zadovoljni, saj so si lahko sveže pečene ribe postregli kar
v ribiškem domu ŠRD Markovci, kjer so imeli na voljo tudi prilogo. Ker pa k
vsakemu obroku paše nekaj popiti, smo člani ŠRD Markovci poskrbeli tudi za
kozarček dobrega vina.
Z obiskom smo bili zelo zadovoljni, zato bomo tudi v prihodnjem letu
peko rib ponovili.
Lep ribiški pozdrav.
Dober prijem,
Andrej Založnik

Ignac Habjanič
jajo s športnim ribolovom in združujejo
ljubitelje te zanimive in privlačne športne panoge. Res je marsikateri neučakani ribič že pred tem izkoristil lepo in
toplo zimsko vreme, se podal za vodo
in začel učiti plavati črve. Ljubitelji lepe
in zelene narave ter miru ob vodi in v
pričakovanju kapitalnega ribiškega prijema, vljudno vabljeni, pridite med ribiče. Za svoje prijetno počutje, druženje
z naravo, ribiči in umetnostjo ribolova
lahko izbirate med tremi ribniki, in sicer v Borovcih, Zabovcih ter Prvencih in
povsod ste dobrodošli.
Ribiški pozdrav DOBER PRIJEM!
Ignac Habjanič
katerega ribolovnega aktiva, ki so v
občini trije. Na tekmo se je prijavilo
26 tekmovalcev in ena tekmovalka,
torej trije več kot v minulem letu. Po
treh urah je tehtnica pokazala sledeč
rezultat: 1. mesto je pripadlo Janku PETROVIČU iz Stojncev, 2. Janezu
KOSTANJEVCU iz Bukovcev in 3. mesto Francu JURGCU iz Bukovcev.
Iskrene čestitke vsem udeležencem tekme, posebej pa prejemnikom
pokalov.
Slavica VAJDA, edina ženska tekmovalka pravi: »Že iz radovednosti
sem se podala v neenakovreden boj s
26 moškimi tekmovalci in po tem, da
večino poznam, sem bila že vnaprej
obsojena na ne preveč vidno uvrstitev, vendar pa sem vesela, ko uspem
občasno premagati moža.«
Ignac Habjanič
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Utrip dogajanja v naših vaseh v zimsko-pomladnih mesecih

Foto: arhiv
Luka Janžekovič iz Bukovcev (drugi z desne) je skupaj s svojimi sošolci iz Srednje šole za gostinstvo in turizem Maribor na mednarodnem srečanju gastronomskih-turističnih šol v Beogradu osvojili zlato priznanje. Iskreno čestitamo!

V organizaciji Društva podeželskih žena občine Markovci in KGZS enote Ptuj
so na 18. ocenjevanju pustnih krofov letos bili najbolje ocenjeni krofi izpod rok
Marije Bezjak iz Markovcev. Čestitamo! Foto: AB

28. Fašenk v Markovcih

Foto: Tomaž Stropnik
Konec lanskega leta so se v farni cerkvi zbrali sošolke in sošolci generacije
1948. Jubilej so počastili s sveto mašo, nato pa so se ob prijetni glasbi, dobri hrani
in pogovorih veselili pozno v noč.

Letošnji že 28. Fašenk v Markovcih v organizaciji Etnografskega društva Korant Markovci je v korantovo deželo ponovno privabil množice obiskovalcev, ki
so si ogledale več kot 1500 sodelujočih v povorki. Pričeli so jo vrteški in osnovnošolski otroci, nadaljevali etnografski liki z najštevilčnejšimi koranti, zaključile pa
karnevalske skupine. V Markovcih je bilo ponovno čutiti pravi fašenski utrip, saj
»korantovi zvonci najlepše bijejo pri nas«. Pogostitev za vse sodelujoče je bila v
šotoru, kjer je potekala tudi podelitev nagrad.
ADR

Učenec Glasbene šole Vidovič, član Harmonikarskega
orkestra Modras, Žan HABJANIČ, se je v februarju v Begunjah na Gorenjskem udeležil tekmovanja v igranju na
harmoniko. Sodeloval je v kategoriji diatonična harmonika najnižje starostne skupine
in dosegel odlično SREBRNO
priznanje. Učitelj Tomaž vidovič in vsi kolegi modrasi mu iz
srca čestitamo!

Foto: GZ
Na letošnjem občnem zboru Avto moto društva Markovci v februarju so bile
podeljene tudi jubilejne plakete ob lanski 60. obletnici društva.
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Gostovanje Komornega zbora Glasis
v Kranju

Foto: SF
8. februarja je ŠD Stojnci organiziralo veteranski turnir v nogometu. Nastopilo je 16 ekip. Pri starejših so zmagali nogometaši iz Hajdoš, pri mlajših pa
člani KMN Poetovio.
Prijateljsko-pevsko navezo z Mešanim pevskim zborom Musica Viva
Kranj-Primskovo smo člani Komornega zbora Glasis stkali leta 2016, ko
smo se oboji udeležili mednarodnega zborovskega tekmovanja v Bratislavi na Slovaškem.
Tako so nas pevski prijatelji iz
Kranja, 8. februarja letos, na slovenski kulturni praznik povabili, da smo
skupaj z njimi oblikovali tradicionalni
recital »Od železne ceste«, ki ga vsa-

ko leto pripravijo v Galeriji mizarstva
Ovsenik v Kranju.
V vmesnem času smo enkrat že
bili gostje v Kranju, lansko leto aprila
pa so pevski prijatelji bili naši gostje,
ko smo skupaj pripravili koncert v Sobetincih.
Upamo in želimo si, da se kmalu
ponovno srečamo na našem koncu.
Martina Horvat

Izlet po Ptuju, zakladnici tisočletij

Praznovanje materinskega dne,
25. marca, smo članice Društva podeželskih žena občine Markovci obeležile
že s tradicionalno strokovno ekskurzijo. Tokrat smo se odpravile v najstarejše slovensko mesto, ki letos praznuje
1950. letnico obstoja, to je naš PTUJ
– zakladnica tisočletij. Čeprav je mesto zelo blizu našega kraja bivanja, si
nikakor ne vzamemo toliko časa, da bi
si ga podrobneje pogledali. Kljub napovedi slabega vremena smo se vesele
odpravile novi dogodivščini naproti. Z
vodstvom vodičke smo se potepale po
Ptuju in si ogledale knjižnico v Minoritskem samostanu, samostan in cerkev
sv. Petra in Pavla ter stari del mesta z
njegovimi kulturnimi znamenitosti.
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Po slastnem kosilu smo pot nadaljevale na Ptujski grad, kjer smo si ogledale vinsko klet s sodom velikanom ter
imele voden ogled muzejskih zbirk.
Polne prijetnih vtisov smo se še ob
zaključku našega potepanja odpravile
na ogled ptujske vinske kleti. Sprejel
nas je naš domačin, g. Franc Brodnjak,
vinski svetovalec in nam razkazal bogato ptujsko podzemlje, ki v sebi skriva
tudi najstarejši slovenski vinski zaklad,
zlato trto. Ogled smo zaključile z degustacijo dveh priznanih vrst vin in ob
klepetu strnjevale vtise.
Zadovoljne smo se odpravile proti
domačemu kraju.

Dolič 38, 2253 Destrnik, www.geomera.si

Foto: SF
17. marca je bil turnir otrok U11 in turnir nogometnih ekip med vasmi občine Markovci. Zmagovalci so postali Stojnčani

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

Sonja Erlač
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Borovski presmec že dvajsetič ponesli v Markovce

Foto: AM
Borovski fantje in možje ob 20. izdelanem presmecu zapovrstjo

Letošnja cvetna nedelja je bila za
vaščane Borovcev še posebej slovesna. V farno cerkev svetega Marka smo

dvajsetič ponesli veliki presmec, v vseh
teh letih najdaljši v fari. Ta lepa tradicija
se dolga leta ohranja brez prekinitve,

verjetno zato, ker še vedno sodelujejo
možje, ki so bili pobudniki tega svečanega dogajanja. Letošnje slavje je bilo
zelo lepo tudi zaradi naših vaških gospodinj, ki nas znajo razvajati med izdelavo presmeca, posebej pa še takrat,
ko ga žegnanega prinesemo domov.
Začetki segajo v uspešen vaški odbor pod vodstvom Viktorja Klingerja.
Žal nas je prehitro zapustil Janez Črešnik, ki je bil takratni delovni organizator presmeca. Omenil bi še naše najstarejše veterane, ki jim gre čast, da
vztrajamo tudi mi. To so: Anton Črešnik
(pri svojih kmalu napolnjenih 90 letih
sodeluje pri izdelavi in nošnji), Pavel
Matjašič (glavni cvetličar in aranžer
presmeca), za dobro vzdušje pa skrbita
Anton Glaser in Slavko Čižič. Ostali smo

nekoliko mlajši, a dovolj resni, da bomo
to lepo tradicijo nadaljevali še mnoga
leta tudi zato, ker imamo dobrega župnika, ki nas razume in nas spodbuja
pri tem lepem običaju.
Zahvalo našim pokojnim članom
vselej izrazimo s poklonom malih
presmecev na grobove. Žal so preminuli že trije: Janez Črešnik, Simon Valič
in Janez Štrafela.
Vsa leta mali žegnani presmec podarimo baru Špic v zahvalo za sponzorstvo, v zadnjem času pa sta se mu
pridružila še bar Pri Oračih in La Siesta.
Želim in upam, da to našo bogato
tradicijo nadaljujemo še mnoga leta
in pridobimo čim več mlajših, ki nam
bodo pri tem pomagali.
Zvonko Črešnik

Memorialna tekma za umrle
člane ŠRD Markovci

Drugi maj je že tradicionalno rezerviran za memorialno ribiško-ribolovno
tekmo ribičev ŠRD Markovci z namenom, da obudimo spomin na svoje
prerano umrle člane. Minulo leto nam
jo je narava zagodla s previsokim vodostajem v ribniku in zato je bila memorialna tekma izvedena komaj meseca septembra. Meseca maja je namreč
vodostaj v ribniku ribam omogočal, da
so se prosto gibale in plavale po parkirnem prostoru. To je bil že 6. memorial po vrsti in tekma za veliki prehodni
pokal ŠRD Markovci. Ob tem se spominjamo petih pokojnih članih (Peter KOVAČIČ, Alojz KOSEC, Martin MEZNARIČ,
Janko KUKOVEC in Janez HORVAT), ki jih
bomo ohranili v lepem spominu. Tekme
se je v lepem, vendar malo vetrovnem
vremenu udeležilo 56 ribičev. Najtežjo
ribo, za kar je za eno leto prejel veliki
prehodni pokal Dragice Meznarič, je
ulovil Janko HORVAT in je tehtala 10.040
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kg. Po preteku treh ur, kolikor je trajala
tekma, je tehtnica pokazala uspešnost
posameznih tekmovalcev: 3. mesto si je
priboril Boris GEČ (18.380 kg), 2. mesto
Branko KOSTANJEVEC (35.180 kg) in 1.
mesto Slavko PLOŠINJAK (35.720 kg).
Vsem nastopajočim tekmovalcem iskrena hvala za tako številno udeležbo, dobitnikom pokalov pa iskrene čestitke.
Tone Plošinjak, donator pokalov, ki so
jih prejeli trije prvouvrščeni: »Pokojne
ribiče sem osebno poznal in se zaradi
spomina na njih redno udeležujem memorialno-spominske tekme ter zadnja
tri leta tudi sponzoriram nakup pokalov
za prve tri uvrščene tekmovalce«.
Niko Podplatnik, najmlajši tekmovalec, star 8 let: »Zelo rad lovim ribe, vendar med odraslimi ribiči ne morem upati
na kakšen večji uspeh. Predvidevam, da
bo vse drugače, ko bom nekoliko večji.«
Ignac Habjanič

Foto: KB IN MZ
Cerkev so za Markovo nedeljo tudi letos krasili venci iz žingrla, za katere so poskrbele prav vse vasi v
občini. Mi smo pridne roke ujeli v Bukovcih in v Borovcih.

Foto: DK
Tudi fantje iz Nove vasi pri Markovcih so letos kljub deževnemu vremenu k farnemu žegnanju peš
prinesli veliki presmec.
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Nekaj foto utrinkov iz 1. občinske trgatve
Anton Martin Slomšek
En hribček bom kupil, bom trte sadil,
bom vabil,
še sam gaMaroh
bom pil. ob
Večer vprijat'le
spomin
Tereziji
Sladko vince piti to me veseli,
45-letnici ljudskih
Markovci
dobre voljepevk
biti svojeFD
žive dni,
svoje žive dni brez vseh skrbi,
to me srčno veseli.

Vincekova rez in ostalo dogajanje v
Prvencih

Tam gori za hramom en trsek stoji,
je z grozdjem obložen, ga komaj drži.
Sladko vince piti ...
Že čriček prepeva, ne more več spat',
v trgatev veleva, spet pojdemo brat.
Sladko vince piti ...

foto: arhiv
Nasmejani kletarji ob rezu vinske trte v Prvencih

Konjički škrebljajo, ker voz'jo težko,
ker vince peljajo, k' je močno sladko.
Sladko vince piti ...
Prelepo rumeno kak čisto zlato,
le pijmo pošteno to žlahtno blago !
Sladko vince
...
V februarju so ljudske pevke FD Markovci
v čast piti
45. obletnici
svojega delo-

vanja pripravile spominski večer Tereziji Maroh, ustanoviteljici ljudskih pevk in
vsestranski kulturnici. Na ta večer so se Marohovi poklonili »njene« ljudske pevke,
kopjaši otroška in odrasla folklorna skupina, pevke iz Leskovca in Budine, markovske grabljice,
čigarsokoreografi
pesem Kjer
valovi Drave je pripravila prav
»Ljudje
kot vinojo–zanekateri
se skisajo,
Marohova,
svoje papa
sozdodali
kosci, sekcija
MoPZ Markovci. Bil je nostalgičen
najboljši
leti šetudi
pridobijo
na kakovosti.«
večer, predvsem za domače pokojne Terezije, prav tako pa za vse zbrane. Edina
papež
Janez
ljudska pevka iz prvotnega
sestava,
ki šeXXIII.
prepeva, je gospa Angela Liponik.
MP

Nagibamo se h koncu prve polovice letošnjega leta. V Prvencih se je v preteklih mesecih veliko dogajalo. Na občinskih volitvah nam je uspelo izvoliti svetnika,
domačina Uroša Megliča, ki v občinskem svetu zraven naše vasi zastopa še vas Sobetince. Prvenski gasilci smo imeli med prvimi občni zbor v našem OP Markovci in
smo izvolili novega poveljnika društva, tov. Franja Meška. Nekaj dni za občnim zborom smo opravili že tradicionalno Vincekovo rez na vaških brajdah. Aktualni kletar
g. Miran Vrbančič si je ob tej priliki izbral pomočnika, kletarja g. Marjana Megliča.
Oba skupaj bosta pridno skrbela za bujno rast brajd ter opravljala vse potrebno do
trgatve, skupaj z vsemi kletarji vasi Prvenci. Sledil je občni zbor Športnega društva
Prvenci. Tudi v tem društvu je bil prav tako izvoljen nov predsednik društva g. Aleš
Petrovič, ki si je zadal kar obsežen plan dela na področju športnih aktivnostih na
vasi v petletnem mandatu. Tudi vodstvo Prosvetnega društva Prvenci-Strelci se je
menjalo. Ob občinskih volitvah smo tudi v naši vasi izvolili nov vaški odbor, tokrat
v sestavi mlade petčlanske ekipe. Za predsednika VO Prvenci je bil izbran g. Benjamin Letonja, ga. Ana Vrbančič je podpredsednica, člani pa so Aleš Petrovič, Franjo
Meško in Boris Kozel. V prihodnje bo res malo drugače v Prvencih, saj vodilna mesta zaseda sama mlajša generacija. Čestitamo in uspešno delo!
Ivan Golob

Ponujamo široko paleto medicinskih
pripomockov na narocilnico.
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Prodaja, izposoja in servis medicinskih pripomočkov
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Št. 11, oktober 2018
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Zvezde KUD Maske
ponovno plesale
V Srbiji, v Kraju Vidikovec, se je v soboto, 13. in nedeljo, 14. aprila odvijal 7.
mednarodni karneval. Mestna občina iz Rakovice je našemu društvu poslala vabilo za sodelovanje z letošnjo aktualno pustno skupino Zvezde plešejo.
Vabilu smo se z veseljem odzvali in se kot 27-članska skupina odpravili na pot
v soboto, v zgodnjih jutranjih urah, z avtobusom domačega prevoznika Gregorja
Golca. Z nami se je na pot odpravil tudi 2. princ ptujskega karnevala, Matevž Zoki
II – Zvonko Križaj. Ko smo prispeli v Beograd, smo se namestili v hotelu, nato pa
sobotni dan izkoristili za ogled znamenitosti. Najprej nas je fasciniral pogled iz
gradu na sotočje mogočnih rek Donave in Save. Nato smo si z zanimanjem ogledali eno največjih pravoslavnih cerkva na svetu, cerkev Svetega Save, ki je bil prvi
srbski nadškof in najpomembnejši svetnik srbske pravoslavne cerkve v letih 11761236. Preostanek dneva smo izkoristili za ogled mesta in nakupovanje.
Zvečer smo se udeležili še zabave, ki so jo organizatorji pripravili za vse gostujoče udeležence karnevala. Tam smo se srečali tudi s 17. princem ptujskega
karnevala Baronom Jakobom Videmskim – Darkom Cafuto in njegovo gardo.
V nedeljo zjutraj je bil sprejem pri županu, kjer smo prejeli zahvalo za sodelovanje na 7. mednarodni karnevalski povorki. Nato smo se odpravili na karneval, ki se ga je udeležilo kar 40 karnevalskih skupin iz različnih držav. Na njem je
bilo prisotnih tudi veliko članov Federacije evropskih karnevalskih mest (FECC).
Iz Slovenije je bil Branko Brumen, ki je častni predsednik društva Svet princev
karnevala FECC Ptuj Slovenija in podpredsednik FECC-a. To je bilo že naše četrto
gostovanje, ki se je ob veselem vzdušju in dobri družbi prehitro končalo. Domov
smo se vrnili srečni in zadovoljni ter z novimi idejami za prihodnje leto.
Anica Toplak

Gledališka sekcija društva pripravlja komedijo v dveh dejanjih:

ANTON TOMAŽ LINHART

ŽUPANOVA MICKA
Odigrana bo v narečju.
HANZEK: »Ti si lepa kak ruža, duga kak smreka, brstiš kak hrast,
v tvojih tatinskih očeh eden notri sedi, pa v mene vün strela.
No, kak se ti to dopadne Micka?«

Premiera: petek, 24. maj 2019, ob 19. uri
Ponovitev: nedelja, 26. maj 2019, ob 19. uri
Vstopnine ni.
VLJUDNO VABLJENI!

Prizorišče komedije bo dvorišče župnišča v Markovcih, v primeru slabega vremena
pa bo predstava odigrana v večnamenski dvorani v Markovcih.
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Nagrajenci akcije Ocenjevanje okolja za leto 2018 v naši občini

Dani ŠEGULA, Prvenci 27

družina KEKEC-PUŠNIK, Bukovci 130/

družina KOSTANJEVEC, Strelci 2/a

družina ROŽMAN, Zabovci 5

Ivanka in Konrad JANŽEKOVIČ, Nova vas
pri Markovcih 75

Marjana SIMONIČ, Sobetinci 9

Nagrajenec iz vasi Stojnci ne
želi biti imenovan niti izpostavljen.
Čestitke vsem!

Slavica in Rado PLOHL, Markovci 35/d

Rozalija in Pavel MATJAŠIČ, Borovci 6

Foto: TD

Turistično društvo Občine Markovci sporoča:
Člani našega društva, ki so v letu 2018 pridobili licence za lokalnega turističnega vodnika za Spodnjo Štajersko, pridobljeno s strani Štajerske turistične zveze
iz Maribora, so na razpolago za turistična vodenja po občini Markovci in bližnji
okolici. Če se znajdete v situaciji, ko gostite skupino ljudi/turistov v naši občini, nas kontaktirajte na spodnjih naslovih in z veseljem vam bomo priskočili na
pomoč.

Seznam turističnih vodnikov po občini Markovci:
1. Anja Hameršak, 031460 502, anja.hamersak@gmail.com
2. Franc Brodnjak, 041 486 258, brodnjak.f@gmail.com
3. Blaž Obran, 031 644 428, blaz.obran@gmail.com
4. Bojana Veršič, 031 307 469, bojana@lpsplet.net
5. Marija Janžekovič, 041 803 218, marija.janzekovic@gmail.com

LIST IZ MARKOVCEV je glasilo občine Markovci, ki glasilo tudi izdaja.

Natisnjenih 1250 brezplačnih izvodov.

Uredniški odbor: : Ivan Golob, Doroteja Kostanjevec, Marko Kunčnik, Dragan Mikša,
Neža Tement.

Naslov uredništva: Markovci 43, 2281 Markovci. Telefon: 02 788 88 80.

Odgovorna urednica:: Alenka Domanjko Rožanc.

https://www.facebook.com/ObcinaMarkovci

Lektoriranje: Doroteja Kostanjevec
Grafična priprava in tisk: Evrografis d.o.o., Maribor.

Rok za oddajo gradiva za List iz Markovcev je 21. junij 2019.
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Spletni naslov: www.markovci.si.

Št. 1, maj 2019

