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Poštnina plačana pri pošti 2288 HAJDINA

Šolarjem želimo
prijetne počitnice!

Županov sprejem za naj učence
Na Hajdini dan gasilcev OGZ Ptuj
Minimaturanti vrtca Najdihojca
Plaketa NZS PD gerečja vas
Uspešno končana enajsta sezona
ONŠ Golgeter Hajdina
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UVODNIK
Občina Hajdina in TD Mitra Hajdina pozivata občane,
da podajo svoje predloge objektov, ki bodo vključeni v tradicionalno ocenjevanje najlepše urejenih objektov v Občini Hajdina.
Predloge za ocenitev v kategorijah: najlepše urejeni stanovanjski objekt, najlepše urejena kmetija, najlepše urejeni poslovni objekt
je treba poslati v pisni obliki na naslov
Občina Hajdina, Zgornja Hajdina 44a, 2288 Hajdina
do 31. julija 2018.
Predlogi so lahko tudi anonimni, vključevati pa morajo natančen naslov ter ime in priimek lastnika predlaganega objekta. Vsi predlogi
bodo upoštevani, razen v primeru, če se lastnik z vključitvijo v ocenitev ne bo strinjal.
Vabljeni k sodelovanju – opozorite nas na najlepše in prispevajte k priznanju najzaslužnejšim, ki prispevajo k lepemu videzu naše
občine!
Občina Hajdina in TD Mitra Hajdina

Pojasnilo Uredništva Hajdinčana
Po izidu aprilske številke Hajdinčana je bilo v javnosti slišati pripombe zaradi neobjavljenega članka enega od društev v občini Hajdina.
Želimo samo pojasniti, da nismo naredili ničesar namerno, še zdaleč pa s tem nismo želeli komur koli škoditi. V uredništvu si želimo, da
do takih neljubih zapletov več ne bi prihajalo.
V občini Hajdina imamo dogovor, da vsa društva in zveze o svojih prireditvah, konferencah, občnih zborih, jubilejnih dogodkih pisno
ali ustno obvestijo ter povabijo občino (ne osebno župana) na dogodek. Enako velja tudi za posameznike, ki se obrnejo na občino in
na naše uredništvo. V okviru strokovne službe, torej občinske uprave, se zagotovijo prisotnost predstavnika občine, snemanje dogodka
in objava na spletni strani. Prav tako se o vseh dogodkih v občini Hajdina ažurno obveščajo tudi preostali mediji, med katere spada
tudi Hajdinčan. Če na občino ni posredovanega vabila, aktivnosti pač ne stečejo, in tako je bilo tudi v tem primeru. Zelo nam je žal, da
se je to moralo zgoditi, in ni bilo prvič v zadnjih letih, da vabila na dogodek nismo prejeli.
Ob tem želimo dodati, da se župan ob vseh obveznostih, s katerimi se srečuje vsak dan, verjetno z uredniško politiko, kot je bilo neuradno omenjeno, ne bo ukvarjal, zdi pa se nam prav, da v takih primerih pove svoje mnenje.
Naj bo v prihodnje v Hajdinčanu čim več dobrih, pozitivnih zgodb.
Uredništvo

Od sredine junija izdelki s kmetij na Hajdini na
osrednjem občinskem trgu
Občina Hajdina bo v okviru projekta »Prodaje proizvodov
slovenskih kmetij« omogočila lažji dostop do kakovostne
ponudbe slovenskih izdelkov kmetijskih pridelovalcev z
zagotovitvijo prodaje vaških izdelkov na stojnici na trgu
pred občino Hajdina od sredine julija naprej.
Občina Hajdina

2

Suzana Žumer

Spoštovani občanke in občani
Minilo je eno leto, odkar je pred hajdinsko šolo
zrastel šolski čebelnjak. Z njegovo postavitvijo
je naša širša lokalna skupnost pokazala, da
ji je mar za čebele, saj je nastal z donacijami
občine Hajdina, šole in drugih posameznikov.
Krožkarji so ga že težko čakali, saj so tako
lahko začeli teoretično znanje prenašati v
prakso.
Leto se je hitro obrnilo in že smo zakorakali
v novo čebelarsko sezono, ki je bila do nas
veliko bolj prijazna kot nekaj zadnjih. Še
posebej slovesno je bilo 20. maja na Breznici
pri Žirovnici, kjer se je obeleževal 1. svetovni
dan čebel, ki je nastal na pobudo slovenskih
čebelarjev. Častni pokrovitelj je bil predsednik
republike Borut Pahor, dogodka pa so se
udeležili vsi vidnejši predstavniki slovenske
vlade, generalni direktor OZN za prehrano in
kmetijstvo Jose Graziano da Silva, predsednik
svetovne čebelarske organizacije Apimondia
Philip McCabe in mnogi drugi.
Slovesnosti v čast prvega dneva čebel pa so
potekale že nekaj tednov prej po vsej Sloveniji.
Čebelarji iz ZČD Ptuj smo se tradicionalno

udeležili Dobrot slovenskih kmetij, kjer smo
sodelovali z vzorci medu, s postavitvijo
stojnice in degustacijo medu.
Še nikoli se ni toliko govorilo o čebelah,
opraševanju, kot se je letos. In prav je
tako. Velikokrat se premalo zavedamo
pomembnosti čebel in drugih opraševalcev
za kmetijstvo, za pridelavo hrane in za
vzdrževanje naravnih ekosistemov.
Vsaka tretja žlica hrane je odvisna od čebel in
tega ne smemo nikoli pozabiti. Če povzamem
besede da Silve: »Svet brez opraševalcev je svet
brez prehranske varnosti.« V našem prostoru
morda še ni tako občutiti pomanjkanja
čebel, a ponekod v svetu se srečujejo s
hudimi težavami, saj so okoljske spremembe
povzročile, da so nekatere vrste čebel izumrle.
Prav zato je pomembno, da o čebelah
ne pozabimo govoriti in skrbeti zanje. In
čebelarki krožek je prav to – otroci spoznajo
čebele, njihovo življenje, se učijo, kako pride
med do kozarca. Čebelarji ne pričakujemo,
da bodo vsi krožkarji, ko odrastejo, postali
čebelarji, bodo pa vsekakor čebelo spoštovali
in se trudili ohraniti naravo takšno, da bodo
čebele v njej lahko preživele. Neizmerno

veselje je bilo letos, ko so točili med, hkrati
pa se začenjajo tudi zavedati, koliko dela je
potrebnega, preden je med na naši žlici.
Ponosna sem, da sem čebelarka. Ponosna, da
živim v okolju, ki me pri mojih prizadevanjih
razume, podpira. Ponosna sem na mladi
rod čebelarjev, hajdinskih krožkarjev, ki bodo
znanje in ljubezen do čebel prenašali naprej.
Maja je bil čas za čebele, čebele in še enkrat
čebele (B. Noč). Naj ta mesec traja vse leto,
tudi takrat, ko letina ni ugodna. Ne pozabimo,
da se je že Einstein zavedal pomembnosti teh
drobnih žuželk.
Ob bližajočih se dopustniških dneh vsem
želim, da si naberete novih moči, otrokom
pa predvsem, da uživajo počitnice, in vas
pozdravljam s tradicionalnim čebelarskim
pozdravom Naj medi!

Suzana Žumer

HAJDINČAN je glasilo Občine Hajdina.
Člani uredništva: Tatjana Mohorko (odgovorna urednica), dr. Maja Gojkovič, Tanja Furek, Silvestra Brodnjak, Silva Hajšek, Magdalena Intihar, Estera Korošec, Hilda Bedrač, Sandi Mertelj in Jože
Mohorič
Lektoriranje: Petra Krajnc
Tisk: Tiskarna Ekart, d. o. o.
Oblikovanje in priprava na tisk: Etekta ing, d. o. o.
Naslov uredništva: Občina Hajdina, Zgornja Hajdina 44a, 2288 Hajdina, telefon: 02 788 30 30, telefaks 02 788 30 31, elektronski naslov: uprava@hajdina.si
Glasilo Občine Hajdina je vpisano v evidenco javnih glasil Ministrstva za kulturo RS, pod zaporedno številko 1639. V skladu z določili Zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št.
13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 18/11, 78/11, 38/12, 83/12 in 86/14) je glasilo Hajdinčan uvrščeno v proizvode, od katerih se obračunava in plačuje 9,5-odstotni davek.
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21. seja občinskega sveta
Občinski svet Občine Hajdina se je 6. junija 2018 sestal na
21. redni seji.
Sprejeto je bilo:
1.
Sklepi in zapisnik 20. redne seje.
2.
Odlok o proračunu Občine Hajdina za leto 2019.
3.
Osnutek Odloka o ustanovitvi Skupne občinske
uprave občin v Spodnjem Podravju.
4.
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o
ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Ptuj.
5.
Sklep o potrditvi Dokumenta identifikacije investicijskega projekta za dokončanje sekundarnih odcepov kanalizacije na aglomeracijskem območju 16415 in Sklep o
potrditvi Investicijskega programa za dokončanje sekundarnih odcepov kanalizacije na aglomeracijskem območju
16415.
6.
Sklep o subvenciji vrtca v Občini Hajdina, in sicer:
Dvostarševskim in enostarševskim družinam, ki vložijo na
pristojni CSD vlogo za znižano plačilo vrtca, se plačilo vrtca dodatno zniža za en plačilni razred, če ima družina najet
stanovanjski kredit.
Plačilo vrtca se dodatno zniža za en plačilni razred tudi v
primeru elementarne nesreče, ki jo je družina utrpela v
zadnjem letu do dneva vložitve vloge za znižano plačilo
vrtca, in v primeru težje bolezni v družini.
Pojem družine po tem sklepu se nanaša le na člane ožje
družine, in sicer na starše, tj. na očeta in mamo, oz. zunajzakonskega partnerja, ki živijo v skupnem gospodinjstvu,
in na otroke oz. posvojence.
7.
Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Hajdina v sestavi:
–– Urška Pesek, Slovenja vas 48a – predsednica,
–– Patricija Verbajs, Skorba 2d – namestnica predsednice,
–– Kristijan Cafuta, Draženci 89 – član,

CILJI

–– Mitja Kirbiš, Zg. Hajdina 84b – namestnik člana,
–– Milena Gojkovič, Sp. Hajdina 32 – članica,
–– Simona Strmšek Šlamberger, Skorba 36c – namestnica članice,
–– Ivan Ambrož, Sp. Hajdina 14a – član,
Aleksandra Gašljevič, Slovenja vas 35 – namestnica člana.
8.
Sklep o potrditvi Ocene izvajanja Občinskega programa varnosti Občine Hajdina v letu 2017, in sicer: Občinski svet Občine Hajdina ocenjuje, da so bili doseženi zastavljeni cilji Občinskega programa varnosti Občine Hajdina
za leto 2017.
Podana je bila tudi Informacija o varnostnih pojavih na območju Občine Hajdina v letu 2017.
Občinska uprava

Utrinek z zasedanja
Foto: TM

Prejemnik podpore iz Programa razvoja podeželja RS
2014–2020
NAZIV AKTIVNOSTI
Operacija: Izvedba agromelioracij na
komasacijskih območjih iz naslova
podukrepa 4.3 Podpora za naložbe v
infrastrukturo, povezano z razvojem,
posodabljanjem ali prilagoditvijo
kmetijstva in gozdarstva.
POVZETEK
Občina Hajdina je pridobila finanč-

no pomoč iz 1. Javnega razpisa za
podukrep 4.3 Podpora v naložbe v
infrastrukturo, povezano z razvojem, posodabljanjem ali prilagoditvijo kmetijstva in gozdarstva, v višini
864.648,72 EUR za izvedbo naslednjih
operacij:
–– agromelioracija na komasacijskem območju Hajdina 1 (Slovenja vas, Gerečja vas in Hajdoše);
komasacijsko območje Hajdina 1

4

Junij 2018

obsega 240,00 ha;
–– agromelioracija s komasacijo
na območju Hajdina 2 (Gerečja
vas in del Zlatoličja); komasacijsko območje Hajdina 2 obsega
109,00 ha;
–– agromelioracija s komasacijo
na območju Hajdina 3 (Zgornja
Hajdina); komasacijsko območje Hajdina 3 obsega 127,00 ha.

Agromelioracija na komasacijskem
območju Hajdina 1 (Slovenja vas,
Gerečja vas in Hajdoše): ureditev
novih poljskih poti v dolžini 8912,00
m, rekonstrukcija obstoječih poljskih
poti v dolžini 1566,00 m in planiranje
terena v skupni površini
35.470,00 m2.
Agromelioracija s komasacijo na območju Hajdina 2 (Gerečja vas in del
Zlatoličja): ureditev novih poljskih
poti v dolžini 3700,00 m, rekonstrukcija obstoječih poljskih poti v dolžini
788,00 m, odstranitev obstoječih poljskih poti 376,00 m, planiranje terena
v skupni površini 4087,00 m2, odstranjevanje drevja in grmičevja
1777,00 m2 ter odstranjevanje kamna
3590,00 m2.
Agromelioracija s komasacijo na območju Hajdina 3 (Zgornja Hajdina):
ureditev novih poljskih poti v dolžini
3053,00 m, rekonstrukcija obstoječih poljskih poti v dolžini 286,00 m,
odstranitev obstoječih poljskih poti
784,00 m, planiranje terena v skupni
površini 6709,00 m2, odstranjevanje
drevja in grmičevja 1777,00 m2 ter odstranjevanje kamna 2400,00 m2.
PRIČAKOVANI REZULTATI
Agromelioracija na komasacijskem
območju Hajdina 1 (Slovenja vas,
Gerečja vas in Hajdoše): Komasacija
je zmanjšala število parcel z obstoječih 521 na 244, kar znaša 53 %, in
povečala obdelovalne površine kmetov, optimalno funkcioniranje novih
parcel pa omogočajo urejene poljske
poti. Tako nova zemljišča optimalno
funkcionirajo in se pokažejo polni

učinki komasacije.
Pri agromelioraciji z novourejenimi
potmi se skrajša čas vožnje kmetijske
mehanizacije do obdelovalnih površin, kar ima za posledico tudi pozitivne vplive na okolje, kot so manjša poraba goriva, manjše emisije izpušnih
plinov, manj hrupa. Z izvedbo drugih
agromelioracijskih del (izravnava terena) se izboljšujejo pogoji kmetijske
pridelave.
Vsota vseh spravilnih razdalj pred izvedeno komasacijo znaša
1137,23 km, vsota vseh spravilnih razdalj po izvedeni komasaciji pa 641,83
km, kar pomeni razliko 495,40 km,
tako da znaša delež zmanjšanja spravilnih razdalj 43,60 %.
Agromelioracija s komasacijo na območju Hajdina 2 (Gerečja vas in del
Zlatoličja): Komasacija je zmanjšala
število parcel z obstoječih 368 na 190,
kar znaša 51 %, in povečala obdelovalne površine kmetov, optimalno funkcioniranje novih parcel pa omogočajo
urejene poljske poti. Tako nova zemljišča optimalno funkcionirajo in se pokažejo polni učinki komasacije.
Pri agromelioraciji z novourejenimi
potmi se skrajša čas vožnje kmetijske
mehanizacije do obdelovalnih površin, kar ima za posledico tudi pozitivne vplive na okolje, kot so manjša poraba goriva, manjše emisije izpušnih
plinov, manj hrupa. Z izvedbo drugih
agromelioracijskih del (izravnava terena) se izboljšujejo pogoji kmetijske
pridelave.
Vsota vseh spravilnih razdalj pred izvedeno komasacijo znaša 874,54 km,
vsota vseh spravilnih razdalj po izvedeni komasaciji znaša 463,51 km, kar
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pomeni razliko 495,40 km, tako da
znaša delež zmanjšanja spravilnih razdalj 46,99 %.
Agromelioracija s komasacijo na območju Hajdina 3 (Zgornja Hajdina):
Komasacija je zmanjšala število parcel
z obstoječih 312 na 170, kar znaša
54 %, in povečala obdelovalne površine kmetov, optimalno funkcioniranje
novih parcel pa omogočajo urejene
poljske poti. Tako nova zemljišča optimalno funkcionirajo in se pokažejo
polni učinki komasacije.
Pri agromelioraciji z novourejenimi
potmi se skrajša čas vožnje kmetijske
mehanizacije do obdelovalnih površin, kar ima za posledico tudi pozitivne vplive na okolje, kot so manjša poraba goriva, manjše emisije izpušnih
plinov, manj hrupa. Z izvedbo drugih
agromelioracijskih del (izravnava terena) se izboljšujejo pogoji kmetijske
pridelave.
Vsota vseh spravilnih razdalj pred izvedeno komasacijo znaša 730,48 km,
vsota vseh spravilnih razdalj po izvedeni komasaciji znaša 412,18 km, kar
pomeni razliko 495,40 km, tako da
znaša delež zmanjšanja spravilnih razdalj 43,57 %.
Povezava na spletno stran Evropske
komisije, namenjene EKSRP: http://
ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_si.htm in
na spletno stran PRP: http://www.program-podezelja.si
Franc Jelen,
skrbnik operacije
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Novo dirkaško prizorišče naj bi v tem delu Slovenije
postalo pomemben center kartinga, varne vožnje in
moto športa.
Foto: TM
»Naš cilj je, da v tej novi enoti zagotovimo čim bolj pestro dogajanje, namenjeno najrazličnejšim skupinam.
Želimo si, da ta lokacija postane stičišče in prostor, kjer se bodo ljudje radi
družili,« je na otvoritveni slovesnosti
povedala Lucija Sajevec, direktorica
AMZS. V nov center je povabila prijatelje kartinga in športne navdušence,
še posebej pa člane AMZS, ki imajo pri
izposoji kartov posebno ugodnost.
SODOBNA IN Z UREJENO INFRASTRUKTURO VARNA KARTING STEZA
Predsednik Avto-moto zveze Slovenije Anton Breznik je prepričan, da
bo novo karting prizorišče pomembno vplivalo na razvoj slovenskega
kartinga in moto športa: »Verjamem,
da bomo s to sodobno in tudi z vidika
varnosti urejeno infrastrukturo – karting steza je namreč obdana z ustrezno
velikimi izletnimi površinami in zaščitno ograjo – spodbujali zanimanje za
karting tako med športniki kot rekreativnimi vozniki. Ker pa bo AMZS v tej
novi enoti izvajal tudi izobraževalne
dejavnosti, bo Avto-moto zveza Slovenije v Slovenji vasi na enem mestu uresničevala poslanstvo panožne zveze za
moto šport in karting ter svoja prizadevanja za varno mobilnost. Ne nazadnje
sta šport in prometna varnost še kako
povezana. Dirkališče omogoča, da se
vsi, željni adrenalina, dirkaških doživetij
naužijejo v varnem okolju, ki odpušča
napake, pridobljene izkušnje pa pripomorejo k varnejši vožnji v prometu.«
Na voljo je 13 ovinkov dirkaškega asfalta za razvoj varne vožnje in moto
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V Slovenji vasi odprli nov AMZS
karting in moto športni center

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Hajdina (Uradni list RS, št. 63/07 in Uradno
glasilo slovenskih občin, št. 22/10) in 11. člena Odloka o priznanjih (Uradno glasilo
slovenskih občin, št. 18/09, 15/12 in 30/15) Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Občine Hajdina objavlja

V četrtek, 14. junija, je tudi uradno vrata odprla poslovna enota Avto-moto
zveze Slovenije (AMZS) – Center kartinga in moto športa v Slovenji vasi. To je
devetindvajseta poslovna enota AMZS, v nedeljo, 17. junija, pa je bila na tem
dirkališču tudi že prva karting dirka v organizaciji AMD Ptuj.

JAVNI RAZPIS
O PRIZNANJIH OBČINE HAJDINA

adrenalina in nepozabno doživetje.
Obiskovalcem bo na voljo tudi storitev rent-a-gokart.
TM

Kartodrom Slovenja vas

Slavnostni trenutek odprtja novega kartinga in
moto športa v Slovenji vasi
športa. AMZS je naredil pomemben
korak naprej za razvoj kartinga pa
tudi drugih zvrsti moto športa, saj je
Slovenija dobila nov kilometer čisto
pravega dirkaškega asfalta za karting
dirke, so med drugim poudarili na nedavni otvoritveni slovesnosti.
KARTODROM V SLOVENJI VASI BO
PRIMERLJIV S TOVRSTNIMI OBJEKTI
V TUJINI
Območje, veliko 6,5 hektarja, na katerem se razteza moto športni center,
naj bi v prihodnosti dobilo še 1,1 hektarja urejene površine, namenjene
vsebinam šole vožnje oziroma vajam
varne vožnje. Poleg novih prostorov s
pripadajočo infrastrukturo bo AMZS
svojim članom in vsem ljubiteljem
moto športa ter drugim športnim
navdušencem ponudili nov nabor
storitev, ki bodo poskrbele za dvig
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Glede na pripombe v zvezi
s kartodromom v Slovenji
vasi posredujemo naslednje
obrazložitve:
Potrebna
dovoljenja
za
obratovanje in urnik si je
AMZS pridobil od pristojnih
državnih organov. Občina za
obratovanje kartodroma ne
podeli nobenega soglasja.
Nepravilnosti
nadzoruje
pristojna inšpekcijska služba.
V preteklosti, ko so bile lastnik
kartodroma Dravske elektrarne
Maribor, je bilo z njimi
dogovorjeno, da so dodatno
zgradili del protihrupne ograje
in izvedeli dodatne meritve
hrupa na lokacijah, ki so jih
predlagali vaščani Slovenje
vasi.
Tudi z novimi lastniki – Avto
moto zvezo Slovenije so
že potekali razgovori o tej
problematiki. Skupaj z vaškim
odborom Slovenja vas in
vaščani iz Slovenje vasi, pa so
v kratkem planirani ponovno
razgovori.
Občinska uprava

Občine Hajdina.
Priznanje občine
(1) Z zlatim grbom je priznanje, ki se podeljuje za izredno življenjsko delo ali za
vrhunske uspehe in dosežke, ki so pomembni za razvoj in ugled Občine Hajdina, ter
za izredno požrtvovalnost, hrabrost in človekoljubje. Vsako leto se podeli največ eno
priznanje Občine Hajdina z zlatim grbom.
(2) S srebrnim grbom se podeljuje za zelo pomembne enkratne dosežke v zadnjem obdobju. Vsako leto se podelita največ dve priznanji Občine Hajdina s srebrnim grbom.
(3) Z bronastim grbom se podeljuje za enkratne uspehe v zadnjem obdobju in
kot v spodbudo za nadaljnje ustvarjalno delo. Vsako leto se podelijo največ tri priznanja Občine Hajdina z bronastim grbom.

I.
Priznanja občine so:
1.
častni občan
2.
priznanje Občine Hajdina:
a) z zlatim grbom,
b)
s srebrnim grbom,
c)
z bronastim grbom.

III.
Pobudniki oziroma predlagatelji za podelitev priznanj Občine Hajdina so lahko
občani, politične stranke, vaški odbori, podjetja, društva ter druge organizacije in
skupnosti.
Pobuda za podelitev priznanja mora biti predložena v pisni obliki in mora vsebovati:
–– naziv in ime pobudnika,
–– ime in priimek predlaganega prejemnika priznanja ter osnovne osebne podatke,
–– vrsto predlaganega priznanja,
–– obrazložitev pobude z ustrezno dokumentacijo glede navedenih dejstev.

II.
Priznanja občine se lahko podeljujejo občanom, drugim posameznikom, podjetjem, zavodom, društvom in skupinam, združenjem in drugim pravnim osebam
za dosežke na področjih gospodarstva, šolstva, kulture, znanosti, športa, ekologije,
zaščite in reševanja ter na drugih področjih človekove ustvarjalnosti, ki prispevajo k
boljšemu, kakovostnejšemu in popolnejšemu življenju občanov in imajo pomen za
razvoj in ugled Občine Hajdina.

IV.
Predloge pošljite na naslov: Občina Hajdina, Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, Zg. Hajdina 44a, 2288 Hajdina, vključno do 7. septembra
2018.

Častni občan je najvišje častno priznanje Občine Hajdina posamezniku za njegovo življenjsko delo. Podeljuje se za izredne zasluge in trajne dosežke na znanstvenem, ekonomskem, kulturnem, razvojnem, vzgojno-izobraževalnem, športnem,
naravovarstvenem, humanitarnem ali še na katerem drugem področju dela posamezniku, ki je s svojim delovanjem tako prispeval k razvoju, ugledu in uveljavitvi

Franc Krajnc, l.r.,
predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
Dodelitev enkratne denarne nagrade diplomantom, magistrantom in doktorantom
v Občini Hajdina za leto 2018.

Na podlagi Odloka o proračunu Občine Hajdina za leto 2018 (Uradno glasilo
slovenskih občin, št. 32/17 in 10/18) in Pravilnika o dodelitvi enkratne denarne
nagrade diplomantom, magistrantom in doktorantom v Občini Hajdina (Uradno
glasilo slovenskih občin, št. 53/15) se objavlja

3. Upravičenci za dodelitev sredstev
Upravičenci so tisti, ki so si v okviru javnoveljavnih študijskih programov pridobili
izobrazbo:
(a) pred uvedbo smernic bolonjskega procesa (sprejeti pred 11. 6. 2004):
–– diplomanti univerzitetnega programa,
–– magistri znanosti,
–– doktorji znanosti,
(b) po uvedbi smernic bolonjskega procesa:
–– magistri stroke (2. bolonjska stopnja),
–– doktorji znanosti (3. bolonjska stopnja).
Enkratno denarno nagrado lahko prejme upravičenec, ki:
–– je pridobil javnoveljavno izobrazbo med posameznim študijskim letom, in sicer
od 1. 10. 2017 do 30. 9. 2018, in
–– je imel na dan izdaje javne listine prijavljeno stalno prebivališče v Občini Hajdina.

JAVNI RAZPIS
ZA DODELITEV ENKRATNE DENARNE NAGRADE DIPLOMANTOM, MAGISTRANTOM IN DOKTORANTOM V OBČINI HAJDINA V LETU 2018
1. Naziv in sedež sofinancerja
Občina Hajdina, Zg. Hajdina 44a, 2288 Hajdina.
2. Predmet razpisa
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4. Višina sredstev za razdelitev
Sredstva so zagotovljena v proračunu Občine Hajdina na proračunski postavki
1906401 – Nagrade za diplomske in magistrske naloge v višini 2.000,00 EUR.
Višina enkratne denarne nagrade se določi glede na raven pridobljene javnoveljavne izobrazbe, in sicer:
RAVEN IZOBRAZBE

grade diplomantom, magistrantom in doktorantom v Občini Hajdina za leto 2018
vsebuje:
• povabilo k oddaji vloge,
• navodilo vlagateljem za izdelavo vloge,
• navodila vlagateljem za izpolnjevanje obrazcev,
• obrazca:
–– obrazec VLOGA NA RAZPIS,
–– obrazec IZJAVA VLAGATELJA O IZPOLNJEVANJU POGOJEV.

VIŠINA NAGRADE

univerzitetni programi (sprejeti pred 11. 6. 2004)
magisterij stroke (2. bolonjska stopnja)

100 EUR

magisterij znanosti

150 EUR

doktorati znanosti (sprejeti pred 11. 6. 2004)
doktorati znanosti (3. bolonjska stopnja)

200 EUR

7. Datum odpiranja vlog
Odpiranje vlog bo v roku 15 dni od poteka roka za prijave v prostorih Občine Hajdina, Zg. Hajdina 44a, 2288 Hajdina. Odpiranje vlog ni javno.
8. Potencialni prejemniki bodo obveščeni o sofinanciranju oz. nesofinanciranju
na podlagi tega razpisa najkasneje v roku 30 dni po odpiranju vlog.

V primeru, da število upravičencev preseže razpoložljiva proračunska sredstva, se
sredstva linearno zmanjšajo na vse upravičence.
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Jožico Peršoh iz Dražencev, ki je za
odlično čokoladno potico prejela še eno
zlato priznanje, Petra Pernata iz Skorbe,
ki je za domačo salamo prejel srebrno
priznanje, za divjačinsko salamo pa
bronasto priznanje, ter čebelarko Suzano Žumer iz Hajdoš, saj je čebelarstvo
Žumer za cvetlični med prejelo zlato
priznanje.
Nagrajenci so s seboj prinesli priznanja pa tudi svoje odlične in nagrajene
izdelke, ki jih je bilo moč tudi pokusiti.
Besedilo in foto: TM

Sprejem za dolgoletnega
krvodajalca Bojana Trlepa

9. Razpisno dokumentacijo je moč dobiti na:
–– sedežu Občine Hajdina, Zg. Hajdina 44a, 2288 Hajdina, ali
–– www.hajdina.si.

5. Rok za prijavo na razpis
Razpisna dokumentacija je vlagateljem na voljo od dneva objave tega javnega razpisa na sedežu Občine Hajdina in spletni strani Občine Hajdina www.hajdina.si do
konca tega javnega razpisa, to je do 8. 10. 2018.
Za pravočasno se šteje prijava, oddana na pošto s priporočeno pošiljko ali osebno prinesena v sprejemno pisarno Občine Hajdina, Zg. Hajdina, 2288 Hajdina, do
vključno 8. 10. 2018. Na hrbtni strani ovojnice ali prednji strani levo zgoraj morata
biti navedena naziv in naslov vlagatelja. Vloga mora biti poslana v zaprti ovojnici
in z obvezno navedbo razpisnega področja na prednji strani ovojnice:
• Ne odpiraj – vloga na javni razpis – dodelitvi enkratne denarne nagrade diplomantom, magistrantom in doktorantom v Občini Hajdina za leto 2018.

V prostorih Enote za transfuzijsko dejavnost (ETD) Ptuj je Bojan Trlep iz Hajdoš
konec maja že stotič daroval kri. Za to pogumno dejanje in dobro delo mu je
na sprejemu v prostorih občine čestital tudi župan mag. Stanislav Glažar s sodelavci.

10. Dodatne informacije
Vse dodatne informacije v zvezi s tem javnim razpisom dobijo zainteresirani po telefonu 02 788 30 30 ali e-pošti uprava@hajdina.si.
Pooblaščena oseba za dajanje informacij med javnim razpisom je Valerija Šamprl.

Župan občine Hajdina je čestital letošnjim hajdinskim nagrajencem na razstavi Dobrote slovenskih kmetij.

Krvodajalcu Bojanu Trlepu je čestitala tudi predsednica OO RK Hajdina Simona Šlamberger.

Datum: 6. 6. 2018

Nepravočasne in nepravilno opremljene vloge bodo zavržene.
Župan Občine Hajdina
mag. Stanislav Glažar

6. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija za vlogo na javni razpis o dodelitvi enkratne denarne na-

Županova čestitka dobitnikom priznanj na letošnjih
Dobrotah
Od 19. do 21. maja je bila na Ptuju na ogled bogata in raznolika kulinarika slovenskega podeželja. Predstavilo se je
več kot 650 kmetij, 1010 je bilo nagrajenih izdelkov, podeljenih novih 92 znakov kakovosti – vse to je bila 29. državna
razstava Dobrote slovenskih kmetij, na kateri so se odlično predstavili tudi nekateri ponudniki iz občine Hajdina.
Za osvojeno priznanje na razstavi Dobrote slovenskih
kmetij in za promocijo dobrot iz našega okolja je nagrajencem na krajšem sprejemu konec maja čestital župan občine Hajdina mag. Stanislav Glažar ter jih zelo
pohvalil za njihov trud in izvirnost. Na sprejemu se je
županu pridružila tudi direktorica občinske uprave Valerija Šamprl. Na sprejem je povabil Ivana Brodnjaka s
kmetije Brodnjak iz Hajdoš, prejeli so zlato priznanje za
olje oljne ogrščice, Jožico Golob iz Dražencev, ki je za krofe
prejela srebrno priznanje, za domačo skuto pa bronasto,

Na dvorišču minoritskega samostana sta bila vse dni tudi pletarja, člana TD Mitra Hajdina Hilda in Anton Žumer, ki sta obiskovalcem pokazala, kako nastajajo
izvirni pletarski izdelki, veliko pa sta jih ponudila tudi na stojnici.
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Bojan Trlep iz Hajdoš v enoti za transfuzijsko dejavnost Ptuj, ko je že stotič daroval kri. Foto: arhiv PeTV

Županov sprejem za Bojana Trlepa, ki je stotič daroval kri.

»Stokrat darovati kri je izjemen dosežek. To zmorejo le redki, zato vse
pohvale in čestitka v imenu občanov
občine Hajdina,« je na sprejemu dejal
župan Glažar ter Trlepu zaželel veliko
zdravja in poguma tudi v prihodnje.
BOJAN TRLEP JE POSTAL KRVODAJALSKI VITEZ
Bojan Trlep je na sprejemu povedal,
da se dobro spominja leta 1974, ko
je prvič daroval kri v vojski, nato pa
je nadaljeval to humano dejanje, kri
je daroval kontinuirano v CTM Maribor in ETD Ptuj. Pred leti se je pridružil hajdinskim krvodajalcem v OO RK
Hajdina in je zelo ponosen, da lahko

daruje kri in s tem pomaga tistim, ki
nujno potrebujejo to dragoceno tekočino. Bojan Trlep je postal petintrideseti darovalec z nazivom krvodajalskega viteza, ki je stotič daroval kri. Ob
tem mejniku je na dan krvodajalske
akcije prejel simbolična darila Bojane
Bizjak, vodje enote za transfuzijsko
dejavnost Ptuj, Aleksandra Solovjeva,
predsednika Območnega združenja
RK Ptuj, in Vojka Šoharja, podpredsednika OO Rdečega križa Hajdina, ki se
prav tako lahko pohvali z več kot 100krat darovano krvjo.
14. AVGUSTA NOVA KRVODAJALSKA
AKCIJA
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Na sprejemu pri hajdinskem županu
je Bojanu Trlepu čestitala tudi Simona Šlamberger, predsednica OO RK
Hajdina, in mu izročila spominsko darilo, ob tem pa izrazila zadovoljstvo,
da v občinski organizaciji skrbijo tudi
za podmladek. Veseli so, da se jim je
pred kratkim kot krvodajalka pridružila tudi Barbara Toplas.
Ob tem je Šlambergerjeva še dejala, da
bo naslednja krvodajalska akcija OO RK
Hajdina 14. avgusta 2018 na transfuzijskem oddelku SB Ptuj.
Besedilo in foto: TM
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Mi smo minimaturanti iz vrtca
Najdihojca Hajdina
Septembra bo za 35 vrtčevskih otrok napočil pomemben mejnik, saj bodo prvič prestopili šolski prag. Od vrtca smo se poslovili s pohodom minimaturantov, ki je potekal v sredo, 6. junija, pred vrtcem in šolo. Nato smo se podali do
občine Hajdina, kjer nas je pričakal župan mag. Stanislav Glažar s svojo ekipo
sodelavcev.
Otrokom je namenil nekaj spodbudnih besed ter jim zaželel veliko sreče
in novega znanja na njihovi poti. Ob
koncu je otroke povabil še na pico in
sok. Naučili smo se tudi maturantsko
pesmico in jo vso pot veselo prepevali, ob tem pa še zraven bučno žvižgali
s piščalkami. Nadeli smo si posebne
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Prav vsi so s ponosom zaploskali minimaturantom.
Tako kot vsaka generacija minimaturantov je tudi letošnja za sabo pustila svoj pečat. Skupaj smo preživeli
nepozabne trenutke, nasmehe in objeme ter se skupaj igrali, učili, ustvarjali, tkali prijateljstva in gradili mozaik

samostojnosti, radovednosti in povezanosti. Pri tem so nas podpirali in
nam pomagali tudi starši. Skupaj smo
lahko dosegli marsikateri cilj ter tako
otrokom polepšali in obogatili vrtčevske dni. Hvaležni smo za te trenutke
in letošnjim minimaturantom želimo,
da je njihova pot še naprej obsijana s

srečo, soncem in novimi znanji.
Renata Gabrovec, dipl. vzg., in
Maja Bezjak, dipl. vzg.,
vzgojiteljici bele in rdeče igralnice
Foto: TM

minimaturantske majice, posute s pikapolonicami, ki so nastale v ustvarjalnih delavnicah izpod otroških rok.
Srečo, ki smo jo nosili s seboj, smo
prenesli na vse, ki so nas prišli pogledat – na starše, babice, dedke in druge.

Župan čestital
najuspešnejšim
devetošolcem
V prostorih občine Hajdina je bil v četrtek, 21. junija, sprejem za letošnje najuspešnejše devetošolce iz OŠ Hajdina in
OŠ Breg. Za izjemen dosežek ob koncu osnovne šole jim je
čestital župan mag. Stanislav Glažar. Na sprejemu se mu
je pridružila direktoricaobčinske uprave Valerija Šamprl.
Ob tej priložnosti jim je župan čestital za zelo uspešen
zaključek osnovne šole in jim zaželel, da bi to znanje in
izkušnje kar najbolje uporabili v življenju in pri nadaljevanju šolanja. V družbi najboljših devetošolcev sta bila
tudi ravnatelja obeh šol, OŠ Hajdina Vesna Mesarič Lorber in OŠ Breg Milan Fakin.

Utrinek s sprejema pri županu mag. Stanislavu Glažarju

Besedilo in foto: TM
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NAJ UČENCI NA OŠ HAJDINA
Zala Majhen, Lea Koderman, Petra Habjanič, Lina
Vaupotič, Karin Gojkošek, Lea Kozel, Niko Ogrizek, Lana
Sel, Filip Sitar in Martin Špurej.
NAJ UČENKA NA OŠ BREG (doma iz občine Hajdina)
Sara Drevenšek

Junij 2018
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Številne
intervencije
gasilcev GPO
Hajdina po
neurju
V noči na 5. maj je tudi našo občino prizadelo hudo neurje z izredno
obilnimi padavinami. V zelo kratkem
času je padlo več kot 150 litrov vode
na kvadratni meter. Hudi nalivi so
povzročili zalitje garaž in kleti tudi po
naseljih občine Hajdina.
Spominski posnetek z letošnjimi najuspešnejšimi
devetošolci OŠ Hajdina in OŠ Breg

Obilne padavine niso prizanesle niti kapeli v Skorbi, ki jo je voda obkrožala kar nekaj dni. Foto: TM

Kot vedno so se tudi tokrat izjemno izkazali gasilci iz petih društev naše občine, ki so takoj priskočili na pomoč z
vsemi razpoložljivimi sredstvi ter preprečili še večjo škodo. Gasilci iz vseh
društev našega poveljstva so sodelovali kar v 78 intervencijah. V večini je
bilo treba črpati vodo iz zalitih garaž
in kleti, ob tem pa reševati premoženje. V intervencijah je v dveh dneh
sodelovalo kar 126 gasilcev iz društev
GPO Hajdina.
Hvala vsem za pomoč in dobro sodelovanje.
Ivan Brodnjak,
poveljnik GPO Hajdina

ZAHVALA
POMOČ

HAJDINSKIM

GASILCEM

ZA

Hudo neurju z obilnimi padavinami je 4. maja veliko
dela in škode povzročilo tudi Vrtnarstvu Zupanič s Sp.
Hajdine. Močan veter je poškodoval rastlinjake, te pa
je zalila tudi voda, s katero so se pogumno spoprijeli
člani PGD Hajdina in veliko časa odpravljali posledice
po neurju. Za izkazano pomoč in dobro sodelovanje se
vsem gasilcem zahvaljujejo, je za naš časopis povedal
Danijel Zupanič.
TM

Najuspešnejši devetošolci na sprejemu pri županu mag. Stanislavu Glažarju
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V Dražencih se ob 1. maju dogaja
Dogajanje ob praznovanju praznika dela v Dražencih je tudi letos, kot veleva tradicija, potekalo dva dni, 30. aprila in 1.
maja. Priprave so se začele že precej prej. V nedeljo zjutraj, 22. aprila, se nas je zbrala druščina 15 vaščanov in se nato z
nekaj dodatne mehanizacije odpravila po naš »majpan« v gozd ob zapuščenem ravnopoljskem dvorcu. Uspešno smo ga
naložili in ga prepeljali v našo vas.

Zmagovalna ekipa draženskih žensk v vleki vrvi

Junij 2018
V JAMI NAJPREJ RIBIŠKA TEKMA,
NATO ŠPORTNE IGRE
Prvomajsko jutro je prineslo selitev
dogajanja v dražensko Jamo. Začelo
se je že zjutraj s tradicionalnim ribiškim tekmovanjem Ribiškega društva Žejne ribice, ki se ga je udeležilo 18 ribičev. V popoldanskih urah
se je dogajanje preselilo na travnati
igrišči, ki sta bili zelo dobro pripravljeni. Uredili so ju člani obeh športnih društev, ŠD Draženci in KMN
Draženci, pri črtanju pa so s svojimi
izkušnjami priskočili na pomoč tudi
člani TE-DE Korant kluba. Sedaj že tradicionalno odbojkarsko tekmo med
ekipama Dam in Deklet so po težkem
boju in pod budnim očesom sodnika Gregorja Gojkoška z rezultatom
2:1 v nizih dobila Dekleta in izzvale Dame na revanšo prihodnje leto.
V OSPREDJU TEKMA MLADIH IN STARIH
Osrednji dogodek popoldneva je
nogometna tekma med ekipama
Mladih in Starih. Da je tekma tekla
pošteno, je poskrbel Tadej Kaučevič.
Navkljub precejšnji premoči ekipe
Mladih je ekipa Starih izvlekla soliden
izkupiček, izgubila je z rezultatom 5:3

Pozno zvečer so v Dražencih zakurili tudi kres.

Nogometna ekipa Mladih – zmagovalci
Na zadnji aprilski dan smo se v organizaciji vaškega odbora in ob pomoči
članov vaških društev v popoldanskih
urah zbrali pred Domom vaščanov
Draženci, kamor smo najprej pripeljali drevo. Nato smo se razdelili v več
skupin, ki so med sabo sodelovale.
Ena je pripravljala venca, druga ple-

tla kačo, tretja je olupila deblo, četrta
je skrbela za krasitev krošnje, kače in
vencev idr., pa še marsikaj je bilo treba
postoriti. Za vsakogar se je kaj našlo.
Pripravljen in okrašen mlaj, visok 26
metrov, smo nato postavili in na vrhu
je ponosno zavihrala slovenska trobojnica, prazniku dela v čast. Ob vseh
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sodelujočih se je dogodka udeležilo
več kot 70 vaščanov. V sproščenem
vzdušju smo nato nadaljevali druženje ob žlahtni kapljici in prigrizku,
ki so ga pomagale pripraviti članice
Društva gospodinj Draženci. Druženje se je nadaljevalo pozno v noč.

V Dražencih so vaščani lepo okrasili mlaj, visok 26 metrov.
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Sodnik Drago v akciji
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Nato se je dogajanje preselilo na del
terena med nogometnim in odbojkarskim igriščem. Za največ udeležencev
je poskrbelo tekmovanje v vleki vrvi
med vaškimi društvi. Za korektnost
tekmovanja je skrbel Drago Lesjak.
Šest ekip – Mladi športniki, Športniki
veterani, Gasilci, Ribiči, Koranti in ekipa draženskih žensk – se je pomerilo
v dveh skupinah. V finale so se uvrstile
tri ekipe, obe zmagovalni in močnejša
od obeh drugouvrščenih. Tudi letos
so ob obilici smeha in kakšni dodatni
članici v ekipi zmago slavile dražen-

ske ženske.
ZVEČER PRIŽGALI KRES
Ob zanimivem dogajanju se je sončen
popoldan hitro pomaknil v večer. Sledila je slavnostna podelitev pokalov
predstavnikom zmagovalnih ekip, ki
jih je podelil predsednik vaškega odbora Damijan Cebek. Ob mraku so za
prižig kresa in varnost okrog njega poskrbeli prizadevni člani PGD Draženci.
Po pestrem športnem dogajanju se
je druženje vaščanov nadaljevalo ob
kresu, dobri hrani in pijači, za katero
so poskrbeli člani društev, tja do ranih

jutranjih ur.
V imenu organizatorjev se zahvaljujem članom vaškega odbora in članom vseh vaških društev, ki so sodelovali pri pripravi in izvedbi druženja,
tako v ponedeljek, 30. aprila, kot tudi
v torek, 1. maja. Hkrati pa vabim vaščane in občane, da se druženja udeležijo tudi prihodnje leto ob prvomajskem dogajanju v Dražencih. Kaj se
bo takrat dogajalo? Marsikaj zanimivega in zabavnega! Pridružite se nam!
Damijan Cebek

Nogometna ekipa Starih

Odbojkarski ekipi Dam in Deklet s sodnikom

Ekipa Korantov z navijači, ki se je pomerila v vleki
vrvi.

Tekmovali v družabnih
igrah in kuhanju golaža
V nedeljo, 27. maja, je na Nemčovem travniku v Gerečji
vasi potekala tradicionalna družabna prireditev, tokrat
malo drugače.
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več o tem nam povedo fotografije,
najboljše in nepozabne vtise pa je
bilo mogoče nabrati le na prizorišču
dogajanja.
PO IGRAH ŠE MALICA
Tudi letošnja tričlanska komisija je
strokovno ocenila golaž, ki ga je med
igrami skuhalo 10 tekmovalnih ekip,
večina starih znancev tekmovanja za
naj golaž, pa tudi kakšno novo ekipo
je bilo srečati med njimi.
Ob koncu razglasitve zmagovalcev
Vaških družabnih iger 2018, naj golaža in po podelitvi pokalov vsem
zmagovalnim ekipam je bil čas samo
še za uradni konec prireditve – pogostitev z golažem ter veselo druženje
obiskovalcev in tekmovalcev, ki je
trajalo vse tja do večernih ur.
Članice DŽD Gerečja vas se iskreno
zahvaljujejo vsem soorganizatorjem,
donatorjem in sponzorjem, ki so
pripomogli k pripravi in organizaciji
letošnjega družabnega dogodka v
novi obliki in da so letošnje družabne
igre stekle, kot je bilo pričakovano.
Pričakujejo pa, da bo naslednja prireditev k sodelovanju povabila še več
tekmovalnih ekip in obiskovalcev.

Zmagovalne tekmovalne ekipe so čakali pokali, ki
so jih tudi letos z neba »poslali« padalci Aerokluba
Moškanjci. Tudi druge tekmovalne ekipe niso ostale
praznih rok.

MI
Ob koncu podelitve pokalov še skupni fotografiji »naj kuharjev« golaža za leto 2018 in naj tekmovalcev na
Vaških družabnih igrah 2018. Njihovi veseli obrazi povedo vse.

Dosedanja tradicionalna prireditev Košnja trave se je poslovila, to pa ne pomeni, da tradicionalnega tekmovanja
v kuhanju golaža ne bi spremljala kakšna drugačna dejavnost, povezana z običaji, na svoj način tekmovalna, hudomušna in zabavna, predvsem pa družabna. Zato so se
glavne organizatorke, članice DŽD Gerečja vas, odločile in
s pomočjo članov VO, PGD in drugih sovaščanov organizirale Vaške družabne igre.
VESELE IGRE
Štafetni tek v vreči, nabiranje jabolk, spravljanje krompirja,
gasilska štafeta in FIFA 2018 po gerečko so bile kategorije
veselih tekmovalnih iger, v katerih je tekmovalo osem tekmovalnih skupin, v večini tudi člani kuharskih ekip. Potek
iger so spremljali sodniki, člani domačega PGD, sovaščani
in glavni sodnik. Bilo je veselo, tekmovalno pa tudi naporno, vendar pa zelo zanimivo in drugačno za vse – tekmovalce, obiskovalce in organizatorje. Celotno dogajanje na
travniku je praktično zelo težko prenesti v pisano besedo,

Tudi letošnji uvod v prireditev je bil tradicionalen. MePZ DŽD Gerečja vas je pred
odprtjem iger zapel dve pesmi, začetek prireditev pa sta z uvodnimi besedami
pospremila predsednica domačega DŽD in župan občine Hajdina.

Letošnja »FIFA 2018 po gerečko« v posebnih tekmovalnih dresih in »nogometnih čevljih« ter z drugačnimi pravili
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Komisija, ki je ocenjevala golaž, je imela letos precej naporno delo, saj so se kuharske ekipe še posebej izkazale in bile tudi precej izenačene.
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V vaškem središču v
Gerečji vasi postavili
vaške brajde

Mlaj in kresovanje v Hajdošah
V Hajdošah je že dolgoletna tradicija postavljanja mlaja in kresovanje. Vse poteka pod okriljem VO Hajdoše in društev iz vasi.

Brajde so tradicija naših krajev in na marsikateri domačiji
so še danes lepo ohranjene, z brajdami pa se ponašajo tudi
naše vasi. Vaške brajde so v začetku junija postavili v lepo
urejenem vaškem središču v Gerečji vasi pri vagi, kjer raste
tudi trta z mariborskega Lenta, potomka najstarejše trte
na svetu.
Vaški odbor Gerečja vas je ob finančni podpori in pomoči
občine, društev ter prizadevnih krajanov že lani na novo
uredil vaško središče pri nekdaj zelo obiskani vaški vagi,
ki je sicer vaščanom še zmeraj na voljo. Betonske klopi in
mizo so zdaj še olepšali z lesenimi brajdami, po katerih se
bo vzpenjala trta in čez leta dajala senco. Trto je posadil
vinogradnik in občinski kletar Franc Drevenšek, ki bo za
trto prav gotovo znal najbolje poskrbeti. Ob našem obisku
je povedal, da je posadil cepiče potomke z Lenta in nekaj
cepičev starih sort grozdja.
Domačini Janko Malinger, Karl Svenšek in Jernej Grušovnik
so nabavili les in ves preostali potrebni material, priskrbeli
so tudi mojstra, ki je brajde postavil. Sedmega junija, ko je
vaško središče dobivalo novo vsebino, sta bila s pobudniki
akcije tudi hajdinski župan mag. Stanislav Glažar in pred-

Pred nevihto je bilo še dovolj časa za ogled nove pridobitve, za kar je Gerečjevaščanom čestital tudi župan Glažar.

Tako je vaško središče v Gerečji vasi dobilo tudi brajde.
sednik VO Gerečja vas Marjan Rozman. Po uspešno opravljenem delu je sledilo krajše druženje, na katerem je bilo
slišati nove ideje in pobude, ki jih imajo Gerečjevaščani v
želji, da bi svoj kraj še olepšali.
Besedilo in foto: TM

Kresovanje in prvomajsko druženje v Skorbi
Tradicionalni prvomajski kresovi so tudi letos zagoreli in razsvetlili nočno nebo po številnih krajih. Kres je zagorel tudi
v Skorbi, krajani pa so se družili ob ribniku.

Kresovanje zadnjih nekaj let pripravijo člani etnološke sekcije KD Valentin Žumer Hajdoše. Fantje na pustno
soboto obiščejo domačije v vasi kot
orači in vsem zaželijo dobro letino.
Vaščani jih obdarijo, fantje pa jih v
zahvalo pogostijo s hrano in pijačo
na kresovanju ob igrišču v Hajdošah.
Kresovanje vedno pripravijo na predvečer praznika dneva upora. Vsako
leto se zbere veliko vaščanov, tudi letos je bilo tako, vendar je zagodlo vreme in kresovanju vzelo tisti praznični
čar. Kljub dežju so se družili in se imeli
lepo ob kresu.
Postavitev mlaja poteka pri gasilskem
domu. Pri tem so glavni gasilci. Nekaj dni pred dogodkom so se gasilci
skupaj z možmi iz Skorbe odpravili
po smreko v bližnjo Kungoto. Tudi to
je prijetno druženje med sosednima
vasema.
Smreko pripravijo za postavitev in jo
okrasijo z venci, barvnimi trakovi, na
vrh pa pritrdijo slovensko zastavo.
Mlaj vedno postavijo na predvečer
praznika dela – 1. maja. Ob tem do-

godku se je zbralo veliko vaščanov.
Postavitev po stari navadi poteka ročno. Fantje in možje dvigujejo mlaj s
posebnimi pripomočki – »žvablami«.
Dekleta so pridno prinašala okrepčilo, da je bilo delo lažje opravljeno. Ko
je bil »majpan« postavljen, so se vsi
zbrali na pogostitvi. Ob dobrotah z
žara in kapljici rujnega so se družili v
pozen večer.
Hilda Bedrač
Foto: Katja Bedrač

Prijetno je bilo tudi zvečer, ko je v Hajdošah zagorel
kres.

Pri gasilskem domu v Hajdošah so krajani najprej postavili mlaj.

Tudi letos v Skorbi gledališke urice za otroke
V okviru majskega Tedna ljubiteljske kulture smo v KD Skorba priredili Gledališke urice za otroke in zraven pripravili še
ustvarjalne delavnice. Naši mladi igralci z veseljem hodijo na gledališke vaje. Vsako leto znova z mentoricami pripravijo
zanimive igrice in jih z veseljem predstavijo obiskovalcem.

Pred domom krajanov smo na predvečer prvega maja postavili mlaj, nato pa
se je vse dogajanje prestavilo k ribniku, kjer je že dišalo po pečenih dobrotah z žara. Za peko so poskrbeli orači,
ki se na ta način zahvalijo vaščanom za
gostoljubje, s katerim jih sprejmejo ob
pustnem času, ko hodijo po vasi. Skupaj z VO Skorba in kletarji vasi so poskrbeli za prijetno druženje. Vaške gospodinje so dodale še sladke dobrote.
Za varnost ob kresu so poskrbeli gasilci iz sosednjega PGD Hajdoše.
Besedilo in foto: RG
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Za pripravo pogostitve so bili v Skorbi zadolženi skorbovski orači in delo odlično opravili.
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Letos se je predstavila najmlajša otroška gledališka skupina KD Skorba z igrico Pikapolonica in pike. Z lutkovno
predstavo so na gledaliških uricah sodelovali člani lutkovne skupine Lutka lutkica iz OŠ Podlehnik in lutkovna skupina Zvezdice iz OŠ Ljudski vrt. Obiskovalci so si predstave
z zanimanjem ogledali in ob koncu ostali še kar nekaj časa
na ustvarjalnih delavnicah, ki smo jih pripravili. Otroci so z
veseljem ustvarjali, risali, izrezovali in lepili. Nastali so zanimivi izdelki, ki so jih odnesli domov. Čas so si vzeli tudi
starši, ki so otroke pripeljali v svet gledališča in lutk.
RG

Utrinek z letošnjih gledaliških uric za otroke
Foto: Manja Gabrovec
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Sonce, cvetje in pesem

7. letni koncert Ženskega pevskega zbora OŠ Hajdina

V nedeljo, 22. aprila, je bil eden prvih najbolj sončnih dni te pomladi. In to ni
naključje. Vsako leto, ko člani MePZ in članice DŽD Gerečja vas organizirajo svoj
tradicionalni koncert pod naslovom »Pesem druži nas«, je dan še posebej sončen, dvorano gasilskega doma v Gerečji vasi pa do zadnjega kotička napolnijo
številni nastopajoči in obiskovalci, ljubitelji zborovskega petja.

Nevihta, ki nas je v petek, 18. maja, spet precej vznemirila, je marsikoga odvrnila od želje, da bi prisostvoval sedmemu
koncertu Ženskega pevskega zbora OŠ Hajdina, ki je, kot vsi doslej, potekal v župnijski cerkvi sv. Martina na Hajdini.
Kljub vsemu je bila udeležba tistih, ki že vsa leta spremljajo pojoče hajdinske učiteljice in vzgojiteljice pod vodstvom
Uroša Sagadina in ob spremljavi pianista Toma Hajška, zelo številna.

Ob koncu prireditve so gostitelji zapeli še skupaj z
drugimi v dvorani zaključno pesem, še pred tem pa
zahvala predsednice društva vsem nastopajočim in
obiskovalcem na letošnjem glasbenem dogodku.

Peter Krajnc, dolgoletni zborovodja MePZ DŽD Gerečja vas, je v zadnjem dvoletnem obdobju tudi zborovodja sosednjega moškega gasilskega zbora v Hajdošah.

Letošnji glasbeni dogodek je povezovala mlada
članica DŽD Gerečja vas Kaja Intihar in svoje delo
odlično opravila.

ža na Dravskem polju z zborovodkinjo
Metko Urbančič Osterc, prvič pa se je
predstavil tudi nonet PGD Zlatoličje,
ki ga vodi Oliver Buček. Vsak od nastopajočih zborov je v programu zapel po tri pesmi, celoten program pa
je z besedo povezala mlada članica
Kaja Intihar.
ZAHVALA IN POVABILO
Sledilo je sklepno dejanje letošnje prireditve, ko je v imenu občine Hajdina
domači svetnik Ivo Lešnik spregovoril
zahvalne besede in čestitke članom
MePZ in članicah DŽD Gerečja vas ob
organizaciji tovrstne tradicionalne
prireditve, predvsem pa za popestritev življenja in dela na tovrsten način,

za popestritev tudi drugih dogodkov,
bodisi doma, v občini in še marsikje
drugje. Ob koncu se je v imenu gostitelja, domačega MePZ, matičnega
društva DŽD Gerečja vas in lastnem
imenu, zahvalila predsednica DŽD
Gerečja vas Magda Intihar. Zahvala je
bila namenjena vsem, ki so se udeležili letošnjega srečanja pevskih zborov,
in tudi tistim, ki so v vseh teh letih na
kakršen koli način povezani z delovanjem MePZ.
Sledili sta majhna zakuska in zdravica,
za katero so skrbno poskrbele članice
domačega društva, veselo druženje
pa je popestrila še pesem.
Besedilo in foto: MI

Leta 2009 je domači pevski zbor izdal
prvo zgoščenko pod naslovom »Pesem druži nas«. Predstavil jo je na istoimenskem glasbenem večeru. Pod
tem imenom se pevski zbori in ljubitelji zborovskega petja na odru v Gerečji vasi družijo še danes.
DEVETO LETO DRUŽENJA NA ODRU
V GEREČJI VASI
Tako je bilo tudi letos aprila, ko so se
gostiteljem na odru pridružili člani
MoPZ DPD Svoboda iz Majšperka z
zborovodjem Stankom Vedlinom in
člani MoPZ PGD Hajdoše, ki jih zadnji
dve leti vodi zborovodja Peter Krajnc.
Tudi letos so na odru stali številni člani
MePZ KUD Zvonke Antoličič iz Miklav-
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Ubrano petje Uroševe dvanajsterice in drugih nastopajočih je preglasilo grom in umirjena svetloba v cerkveni ladji
je odvračala poglede proti oknom, za katerimi so bliskale
strele.
Povezovalka programa Irena Vesenjak je tako predstavila
vsebino in pomen letošnjega nastopa: »Lani 19. maja, v sredini najlepšega pomladnega meseca, so nas v pesmih očarale podobe letnih časov – pomladi, poletja, jeseni in zime.
Letos pa je koncertno razmišljanje posvečeno zgodbi, ki jo
čuti in živi dekle, ženska, žena, mati. Torej – njena zgodba.
V njej je razkrita pot od prvih korakov, stopinj majhnega,
nebogljenega deteta, ki z drobnimi ročicami tipa svet, do
dekleta, ki zašelesti v pomladnem vetru in se prepusti prvim občutkom, do vseh ciljev, želja in hrepenenj, ki jih v sebi
nosi odrasla ženska … mati.«
Tako nekako bi lahko simbolno opisali rast in razvoj pevske
skupine, ki je za letošnji nastop poleg vedno zahtevnejšega izbora pesmi spet poskrbela za presenečenje. Ne le eno.
Dve! Oboji sta bili v znamenju mladosti. Pred občinstvo je
stopil Vseotroški pevski zbor OŠ Hajdina, učenci od šestega do devetega razreda, ki je pod vodstvom zborovodkinje
Marije Meklav zapel pet pesmi. Zadnjo, z naslovom Ko se
smeješ, so otroci zapeli skupaj s svojimi učiteljicami in vzgojiteljicami. »Ko se smeješ, si drugačen, zanimiv in dopadljiv,
saj tvoja energija zaobjame tudi druge ljudi, in to je krog, ki
ga ne zmore pretrgati še tako siva, temna misel,« je vodilna
vsebina njihove predstavitve. Aplavz je bil dvojen, saj smo
ga namenili vsem, ki s pesmijo v srcu in na ustih predsta-

Pevska skupina Vilinke iz Sevnice v cerkvi sv. Martina na Hajdini

V spomin na vse, ki so pričarali lep petkov pevsko-glasbeni večer 18. maja 2018.
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vljajo hajdinsko šolo v širši javnosti.
Drugo presenečenje je bila gostujoča Vokalna skupina »Vilinke« iz občine Sevnica, ki v a cappella izvedbi prepeva slovenske umetne in ljudske pa tudi narodno-zabavne pesmi
v večglasni pevski preobleki. Lotevajo se tudi svojih glasbenih projektov, ki so jim v še poseben izziv. Vsako poletje na
sevniškem gradu priredijo samostojni koncert.
Kot laična ljubiteljica petja nisem pravi naslov za oceno
nastopajočih, a mislim, da je prisrčen aplavz po vsaki od
zapetih pesmi potrdil spoznanje, da so naše vzgojiteljice
in učiteljice v sedmih letih zares zaslužile preimenovanje
v Ženski pevski zbor OŠ Hajdina. Tudi dejstvo, da so vsa
leta prepevale pod taktirko strogega in nepopustljivega
Uroša Sagadina, je dokaz, da so delo vzele zelo resno in
odgovorno. Zato tudi uspeh ni izostal. Njihovi nastopi se
vrstijo na različnih dogodkih v občini Hajdina in izven nje.
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Sodelovale so pri muzikalu Moje pesmi – moje sanje pa tudi v nekaterih
drugih glasbenih projektih, kar jim
zagotavlja uspešno nadaljnjo pevsko
pot.
Tega se dobro zavedata ravnateljica OŠ
Hajdina Vesna Mesarič Lorber in župan
občine Hajdina mag. Stanislav Glažar,
ki sta vsak po svoje izrazila hvaležnost
v svojih zahvalnih nagovorih. Z njima
se strinja tudi vsakoletni gostitelj, hajdinski župnik naddekan Marijan Fesel.
Vsem skupaj se je za podporo in pomoč v imenu pevk zahvalila njihova
predsednica Viktorija Vrabl.
Nasvidenje na 8. letnem koncertu
maja 2019!
Besedilo in foto: Silvestra Brodnjak
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Osmi rojstni dan našega
vrtca
V vrtec Najdihojca Hajdina je vpisanih 130 otrok, ki so razporejeni v sedem oddelkov. Z njimi vsak dan ustvarja, prepeva, se igra in jih spodbuja sedem vzgojiteljic in sedem
pomočnic vzgojiteljic.

Ženskemu zboru se je letos pridružil tudi Vseotroški pevski zbor OŠ Hajdina pod vodstvom Marije Meklav.
Foto: Minea Vrabl

Niso le peli, tudi plesali
so v Pesmi v poletju

Prvi nastop folklorne skupine – najmlajše sekcije KPD Stane Petrovič Hajdina,
ki jo vodi Urša Štumberger – na hajdinskem odru. Na harmoniki sta plesalce
spremljala Lara Tekmec in Patrick Sitar.
Poleg gostiteljic so nastopili še: pevci ljudskih pesmi Prešmentani faloti KPD Stoperce, Ljudski pevci DU Turnišče,
Ljudske pevke KUD Maksa Furjana Zavrč, Ljudske pevke
Turistično-etnografskega društva Lükari Dornava, Ljudske pevke KD Skorba, Mörski godci s Tišine, pevke Ptujske
upokojenke DPD Svoboda Ptuj, ljudski godci trio Vetrnica, skupina Klasek iz Izlak, Pevke ljudskih pesmi KD Sela in
Ljudske pevke Društva gospodinj Vitomarci.
Kot zadnja, trinajsta, je nastopila oktobra 2017 formirana Folklorna skupina KPD Stane Petrovič Hajdina. Njihov
plesni debi je bil na proslavi slovenskega praznika kulture
v Skorbi. Upamo, da bodo »ob letu osorej« že nastopali v
svojih nošah, sedaj so si namreč oblačila izposodili. Skupina bi bila vesela tudi še kakega plesalca. Naj jim številka 13
prinese vse, kar še potrebujejo, da bodo lahko dostojanstveno nastopili tudi na drugih odrih in nekoč tudi sami
proslavili dvaindvajsetletnico delovanja, kot jo praznujejo
organizatorice Pesmi v poletju 2018 – Hajdinske frajlice.
V odsotnosti župana mag. Stanislava Glažarja je zbranim
spregovorila predsednica Zveze kulturnih društev občine

Sedem je pravljično število in z njim je označen letošnji
tradicionalni koncert 22 let delujočih Ljudskih pevk KPD
Stane Petrovič Hajdina, ki je potekal v nedeljo, 10. junija, v dvorani PGD Hajdina. Marta Sitar in njene sopevke –
Hajdinske frajlice – so na Pesem v poletju povabile svoje
pevske prijatelje od blizu in daleč. Na odru se je zvrstilo
kar trinajst skupin.
Hajdina Hilda Bedrač ter poudarila pomen ljudskega petja
in prenašanja pevskega izročila iz roda v rod.
Besedilo in foto: Silvestra Brodnjak

25. maja smo praznovali 8. rojstni dan našega vrtca. Tema
letošnje prireditve je bila Z muco po copatke. Tematika je
bila vezana na lik muce Copatarice, ki je lani praznovala
60 let.
V začetku prireditve se je s pesmijo predstavilo 44 otrok,
ki so vključeni v interno obogatitveno dejavnost Mavrica raja pod vodstvom dveh vzgojiteljic vrtca. Sledili so
nastopi otrok po oddelkih. Videli smo prebujanje otrok,
iskanje copatk ter dramske in plesne točke, vezane na
znano pravljico. Otroke je med nastopi obiskala tudi
muca Copatarica. Prireditev so povezovali predšolski
otroci rdeče in bele igralnice, ki so se uspešno spopadali
z mikrofonom. Praznovanje smo sklenili z druženjem in
klepetom ob rojstnodnevni torti.
Za uspešno organizacijo in izvedbo prireditve se iskreno
zahvaljujem sodelavkam in sodelavcema, ki so ponovno
pokazali in dokazali, da je sodelovanje ključnega pomena za uspeh.
Tudi v prihodnje si v vrtcu želimo prijetnih odnosov
ter pozitivnega in konstruktivnega sodelovanja s starši,
predvsem pa tega, da bi otroški živžav vsak dan napolnjeval naše prostore.
Viktorija Vrabl,
pomočnica ravnateljice za Vrtec

Gostiteljice Marta Sitar, Rozika Cestnik, Marjana Veronek in Olga Nahberger so
pozorno prisluhnile povezovalki programa Nataši Štumberger, ki je tokrat napovedovala v folklorni noši. Zadnja točka programa je bil namreč nastop lani ustanovljene folklorne skupine, v kateri pleše tudi »sedemletna« napovedovalka.
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NAPOVEDNIK
KPD Stane Petrovič Hajdina
Ljudske pevke bodo pripravile koncert Pesem v poletje, ki
bo 10. 6. 2018.
Člani folklorne skupine bodo nastopili na prireditvi Pesem
v poletje.
Ljudski pevci bodo nastopali na povabilo.
KD Skorba
Med poletnimi počitnicami načrtujejo več dogodkov.
V avgustu bodo izpeljali poletne delavnice za otroke.
Odrasla gledališka skupina bo v juliju izvedla intenzivne
gledališke vaje.
V poletnih mesecih si bodo pevke privoščile nekaj oddiha,
odzvale pa se bodo tudi na vabila na gostovanja.
KD Draženci
16. 6. 2018 se bodo odpravile na enodnevni izlet po hrvaškem Zagorju.
»Zeliščarice« se bodo predstavile na Jurjevi tržnici v okviru
Društva Cesarsko-kraljevi Ptuj.
Organizirale bodo tečaj s kuharskim mojstrom na temo
krašenja tort in priprave sladic v kozarcih.
Avgusta bodo odšle na Jezersko do Planšarskega jezera.
Društvo žena in deklet občine Hajdina
Začela se bo sezona dogodkov v rimskem kampu.
24. 6. 2018 se bodo udeležile državnega tekmovanja v
ženskih kmečkih igrah v Mirni Peči na Dolenjskem.
V juliju bodo sodelovale na prireditvi Tak smo delali nekda
v Margečanu na Hrvaškem.
Društvo žena in deklet Gerečja vas
Ob koncu junija bodo pomagale VO Gerečja vas pri pripravi
Lojzovega praznika.
Čez poletje bodo na skupni njivi skrbele za vzgojo jušne
zelenjave.
V jesenskih mesecih bodo jušno zelenjavo pospravile in
konzervirale na različne načine.
Društvo žensk Hajdoše
26. 7. 2018 bodo organizirale že tradicionalni Anin piknik.
Večkrat se bodo odpravile na pohode in kolesarjenje.
Pripravila:
Hilda Bedrač
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Bili smo na izletu
Konec šolskega leta tudi v vrtcu obeležimo z izleti ali različnimi srečanji
s starši. Tudi v beli in rdeči igralnici
je bilo tako. Najprej so se potrudili
starši in organizirali skupno družabno srečanje, ki je potekalo v nedeljo
popoldan na hajdinskem igrišču ob
prigrizku, animacijah za otroke, igri
in sproščenem klepetu. Prav vsi smo
uživali.
V ponedeljek, 11. junija, pa smo se
otroci in vzgojiteljice iz bele in rdeče
igralnice podali še na zaključni izlet.
Pot nas je vodila na Ptuj, kjer smo najprej obiskali Zgodovinski arhiv, si ga
ogledali in prisluhnili pravljici o duhcu Ferdinandu. Nato smo se podali
na Ptujski grad, kjer smo se sprehodili
po grajskih sobanah in prisluhnili še
eni pravljici, Princeski na zrnu graha.
Po zanimivih ogledih smo se sprehodili po mestnih ulicah in kot minimaturanti veselo žvižgali. Ustavili smo se
v gostilni Pri pošti na kosilu in se nato
odpravili še na sladoled. Dan prijetnih
doživetij nam je hitro minil in čas je
bil, da se z avtobusom vrnemo v naš
vrtec. Čeprav smo bili že malo utrujeni, smo bili na koncu vsi nasmejani in
polni lepih vtisov z izleta. Zato velja
iskrena hvala staršem, ki nam pomagajo in nas podpirajo, da skupaj organiziramo takšne oblike druženj in
doživetij.

PREGLEDNIK
KPD Stane Petrovič Hajdina
Lutkovna sekcija je 25. 3. 2018 pripravila premiero lutkovne
igrice, 8. 4. 2018 pa so izvedli ponovitev.
Ljudski pevci in pevke vadijo in nastopajo na številnih dogodkih.
Člani folklorne skupine se srečujejo na vajah in se pripravljajo na nastope.
29. 5. 2018 so imeli akcijo generalnega čiščenja v gasilskem
domu.
KD Skorba
V maju so v okviru Tedna ljubiteljske kulture izvedli Gledališke urice za otroke. Predstavile so se lutkovni skupini iz OŠ
Ljudski vrt in OŠ Podlehnik ter gledališka skupina KD Skorba.
Za otroke so bile pripravljene tudi ustvarjalne delavnice.
Aktivne so bile tudi pevke, ki so se udeležile nastopov ljudskih pevcev in godcev.
KD Valentin Žumer Hajdoše
Štajerski frajtonarji vadijo in tudi nastopajo na prireditvah.
Na ptujskem gradu so izvedli koncert.
Skupina mautarjev je pripravila kresovanje s pogostitvijo za
vaščane Hajdoš.
Društvo žena in deklet občine Hajdina
14. 5. 2018 so organizirale predavanje Aleša Čerina iz Ljubljane na temo Na obisk k ‘ta mladim’ v copatih, ki govori o
medgeneracijskih odnosih.
19. 5. 2018 so izvedle celodnevni obisk pri Društvu kmetic
Ajda v Šmarju pri Jelšah.

Vzgojiteljice bele in rdeče igralnice
Hajdinski minimaturanti na izletu
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Posadile so tudi buče, katerih semena bodo uporabile za
košicnbal.
Sodelovale so na Aquafestu v Varaždinskih Toplicah.
Društvo žena in deklet Gerečja vas
Skupaj s člani MePZ so članice 22. 4. 2018 organizirale tradicionalni glasbeni večer Pesem druži nas.
Takoj po prvomajskih praznikih so začele setev vrtnin (jušna
zelenjava).
27. 5. 2018 so v sodelovanju s soorganizatorji organizirale
vaške družabne igre in tekmovanje v kuhanju golaža na
Nemčovem travniku v Gerečji vasi.
Družile so se na njivi, kjer so okopavale vrtnine.
Člani MePZ so poleg drugih nastopov nastopili tudi na tradicionalni reviji pevskih zborov Večerna pesem 2018.
Društvo žensk Hajdoše
Članice društva so v maju vsak dan obiskovale šmarnice pri
hajdoški kapeli.
Ob četrtkih so v lepem vremenu kolesarile in se rekreirale.
Bile so na popoldanskem izletu v Negovi.
Pomagale so pri pripravi pogostitve ob postavitvi mlaja in
na tekmovanju za pokal Hajdoš.

Pripravila:
Hilda Bedrač
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Otroci rdeče in bele igralnice vrtca Najdihojca v
Logarski dolini

Junij 2018

Utrinki iz vrtca Najdihojca
Hajdina

Tudi v letošnjem šolskem letu je prišel čas, da otroke, ki bodo jeseni sedli v šolske klopi, peljemo na nepozabno dogodivščino v Logarsko dolino. Tabora se je udeležilo 33 predšolskih otrok. Spremljale smo jih vzgojiteljice Maja Bezjak,
Gordana Ilič, Renata Gabrovec, Kaja Merc in Martina Klemen.

Utrinek s tabora
V sredo zjutraj, 30. maja, smo se z avtobusom polni pričakovanj odpravili proti Logarski dolini. Ob prihodu v penzion
Na razpotju nas je pričakala Andreja, lastnica penziona in
vodja načrtovanih vsebin. Prijazno nas je pozdravila in nas
povabila na čaj in prigrizke. Nato smo se nastanili v sobah, ki
so bile otrokom zelo všeč. Ker je bilo lepo vreme, se nismo
dolgo zadrževali v njih. Na igralih pred penzionom je bilo
zelo živahno. Otroci so se zabavali ob igri na igralih, igrali
nogomet, badminton, se spuščali po toboganu, plezali na
plezalih in raziskovali igrišče. Spoznali so tudi domačo psičko Tami, ki je bila zelo prijazna in igriva.
Kmalu se nam je pridružila Andreja, ki je imela za otroke
pripravljeno zanimivo dejavnost. Nabirat smo šli smrekove
vršičke in ob koncu pripravili sirup. Pripravek smo si odnesli
v vrtec in Andreji obljubili, da preden odidemo na počitnice,
vsak od nas poje eno žličko, za zdravje in moč, ki ju bomo
trošili na počitnicah. Vso pot nas je spremljala psička Tami,
ki je postala prava ljubljenka otrok.
Po večerji smo utrujeni in v pričakovanju novih dogodivščin
naslednjega dne vsi zaspali.
V četrtek dopoldan smo se srečali s škratkom Nejkom in
skupaj z njim vstopili v pravljični gozd. Med sprehodom po
njem nam je pripovedoval pravljice, ki so zahtevale tudi reševanje nalog in ugank. Zelo zanimivo je bilo poslušati sečoveljske pravljice, ker nam niso poznane. Tudi tiste, ki jih
zelo dobro poznamo, so nas pritegnile k poslušanju. V zadnji
hiški na koncu pravljičnega gozda nas je čakal skriti zaklad.
V pokritem zaboju je bilo pecivo, ki nam je odlično teknilo.
Po kosilu smo se malo odpočili in že nas je v jedilnici čakala nova aktivnost. Obiskala nas je pastirica Mica. Malo je
zašla, ko je iskala svojo čredo, in je prišla pogledat, ali smo
mogoče videli katero izmed njenih ovac. Hitro je pritegnila
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zanimanje otrok. Pripovedovala nam je o lepotah, pa tudi o
tegobah pastirskega življenja. Seznanila nas je, kako se naredijo izdelki iz ovčjega in kozjega mleka. Potipali smo volno
in izvedeli, kako jo narediti in uporabiti za različne izdelke.
Otroke je povabilu k posebnemu opravilu, k ščetkanju volne. Tako so otroci imeli možnost spoznati postopek priprave volne. Najbolj zanimivo je bilo filcanje. Pastirica Mica je
najprej razložila postopek, nato pa so otroci z velikim zanimanjem začeli ustvarjati različne slike, ki so nastajale iz filca.
Z obiskom nas je presenetila naša vodja, pomočnica ravnateljice Viktorija Vrabl. Otroke je razveselila s sladoledom.
Ob koncu delavnice smo se skupaj odpravili v kozolec, kjer
nam je Andreja pripravila »trenirka party«. Skupaj smo rajali, plesali in peli do zadnjega atoma moči. Ob koncu smo
imeli tudi prav poseben piknik. Nevihta nam je preprečila,
da bi ga izvedli v naravi. Zato smo si odeje pogrnili kar sredi kozolca, pripravili smo še prte in nanje so nam postregli
dobrote iz njihove kuhinje. Za konec smo se posladkali še s
sladoledom. Po plesnih in kulinaričnih užitkih smo se vrnili v
naše sobe, se uredili za počitek in kmalu sladko zaspali.
Nastopil je zadnji dan naših dogodivščin. Po obilnem zajtrku smo se začeli pripravljati na vrnitev domov. Še prej smo
pričakali lokalnega gozdarja in se skupaj z njim podali na
daljši sprehod.
Sprehodili smo se do slapu Palenk, se ustavili na travniku in
si z ogledali ogledovali krošnje dreves. Marsikaj novega in
zanimivega smo spoznali o drevesih, ob tem pa nas je gozdar naučil še novo rajalno igro. Po vrnitvi v penzion nas je
že čakalo kosilo in po njem je napočil čas, da se odpravimo
proti domu. Poslovili smo se od osebja, ki je skrbelo za nas,
ter od Andreje in njihove psičke Tami.
Na taboru smo doživeli mnogo čudovitih stvari. Spoznali in
naučili smo se veliko novega, ob tem pa bili deležni gostoljubja in prijaznosti domačinov. S prijetnimi vtisi in spomini
smo se vrnili domov. Tudi otroci so izrazili navdušenje in na
taboru zelo uživali.
Nacionalni park Logarska dolina je prava lokacija za tabore
za predšolske otroke. Vsebine so načrtovane tako, da zajemajo vsa področja kurikuluma. Tabor je tudi za nas vzgojiteljice vsako leto zelo pozitivna izkušnja. Tako nam tudi v
prihodnje takšnih vsebin ne bo strah ponuditi staršem.

Spoznavajmo države EU
V soboto, 12. maja, je deset učencev OŠ Hajdina pod mentorstvom dveh učiteljic na dvorišču minoritskega samostana sodelovalo pri izvedbi projekta Spoznavajmo države
EU.
Tema letošnje predstavitve so bili najboljši športniki izbrane države; za našo šolo je to Portugalska. Predstavili smo
dva nogometaša in eno atletinjo. Pripravili smo zloženke
in plakate za stojnico ter krajši program za nastop (plesna
točka in prikaz nogometnih veščin), s katerim so se učenci
predstavili na odru.

V vijolični igralnici so v maju pozornost posvetili gosenicam in metuljem.

Otroci oranžne igralnice uživajo na prostem ob igrah z žogami in baloni.

Predstavitev je bila uspešna in zadovoljivo obiskana, potekala je v sončnem vremenu in se končala s tradicionalnim
dvigom zastav in spustom balonov v parku ob ptujskem
podvozu.
Mentorici sva bili učiteljici Maja Majcen in Tatjana Habjanič.
Besedilo in foto: Tatjana Habjanič

Z otroki iz rumene igralnice smo raziskovali, kako pride voda do naše pipe v
vrtcu. Ogledali smo si vodno črpališče Skorba.

Maja Bezjak, dipl. vzg., in
Renata Gabrovec, dipl. vzg.,
vzgojiteljici v rdeči in beli igralnici

Pomladne vetrnice so si izdelali otroci iz modre igralnice.
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Zaključek Bralne značke na
OŠ Hajdina

Junij 2018

Gasilci, policisti in učenci 4. razreda

V sredo, 9. maja 2018, je bil za mlade bralce prav poseben
dan. Konec aprila je na naši šoli že tradicionalno povezan
z zaključkom Bralne značke. Tudi letos ni bilo nič drugače.
Branje za bralno značko je vsesplošno slovensko kulturno
gibanje in prostovoljna dejavnost; učence spodbuja k branju in dviga njihovo bralno kulturo. Osnovni cilj branja za
bralno značko je vzgojiti bralca, ki bo rad bral vse življenje.
Vsako leto vestne bralce nagradimo tako, da medse povabimo gosta s področja kulture in umetnosti. Letos nas je
obiskal Boštjan Gorenc - Pižama, ki ga poznamo predvsem
kot prevajalca otroške in fantazijske literature. Zaslužen
je za prevode priljubljenih otroških serij knjig o Kapitanu
Gatniku in Gospodu Gnilcu, medtem ko ga odrasli bralci
poznamo kot prevajalca sodobne fantazijske serije Pesem
ledu in ognja ter komično apokaliptičnega romana Dobra
znamenja, ki mu je prislužil uvrstitev na častno listo IBBY.
Boštjan Gorenc je besedilo, ki ga je dvojec Pratchett-Gaiman
oblekel v besedne in miselno igrive (neredko tudi zagonetne) preskoke, pretanjeno in poglobljeno prelil v (za)pisano
govorico, katere jezikovna akrobacija naravnost navdušuje.
Humorni in domiselni pisavi, ki se je z dolžno odgovornostjo
lotila konca sveta, ki je pravzaprav bistvo vsega, pripenja besedne izume, inovativno kleše izvirne opombe in s pristnim
(bralskim) navdušenjem očarljivo suka nit zgodbe, ki terja
silovit ritem. Prevajalčevo razumevanje nenavadno prodornih portretov človeškega in njegov posluh za napetostno
stopnjujoče (se) pisateljske postopke dodatno začini sijajen
občutek za komično in obskurno tragično. (iz utemeljitve ob
uvrstitvi na častno listo IBBY)
Najstnikom se je priljubil s prevodom uspešnic Krive so
zvezde (Green), Čudo (Palacio) in drugih. Z Matejem de
Ceccom ustvarja strip o Šnofijevi druščini za revijo Pil. Pred
kratkim sta izšli še Šnofijeva druščina 2 in njegov prvenec
sLOLvenski klasiki 1. Knjiga je namenjena tako mladim kot
odraslim bralcem, v podnaslovu Zgodbe iz doline Netflorjanske pa nakazuje, da so klasiki postavljeni na sodoben
medij – internet. Tako so zgodbe iz beril in življenjepisi avtorjev zaživeli v novi, internetni preobleki.
Avtor o nastanku knjige pravi takole: »Pisanje o sLOLvenskih klasikih je treba začeti mnogo prej. Moji zgodnji spomini
na Prešerna niso nič preveč lepi, predvsem polni nenehnega
ponavljanja, da je največji. Da je pisal najlepše verze in da je
vanje zajemal vse tisto, kar je pomembno, da se pove. Spominjam se tudi učenja na pamet. Njegovih Sonetov nesreče,
Povodnega moža in seveda tudi Zdravljice. Tako, v stilu šablon, po katerih je treba izrisati učenčevo pamet. Premalo pa
je bilo zanosa, da bi ljubezen do mojstrstva besede ohranjali
tudi naprej. Niti pri meni niti pri kom drugem. S Cankarjem je
bilo precej podobno. Ali še nekoliko slabše. In potem je minilo
nekaj let, ogromno let, ko sem se k obema vrnil. Spodbuda je
prišla od nekod drugje. A od drugega branja je zavest o veli-

čini tako Prešerna kot tudi Cankarja in še marsikoga drugega
ostala v kotičkih spomina, od koder nikdar ne izgine. Danes
se mi zdijo npr. Cankarjeve črtice vrhunec, ki se mu kot bralec
lahko le čudim, Prešernovi stihi pa povsem nepresegljivi. To
drugo branje je prišlo bolj ko ne po naključju. Imel sem srečo,
da sem se v nekem trenutku zavedal, da je branje kul, da mi
pomaga, da lažje organiziram ideje in predvsem, da v tem
uživam. Vem pa, da med prvim in drugim branjem skoraj zagotovo ni nikakršne povezave. Iskati izgovor v tem, da imamo zoprno literaturo, ki jo je težko narediti berljivo, se mi zdi
že malo mimo. Mnogo bolj verjamem, da je na delu prepričanje, da je odnos do slovenskih klasikov treba negovati na
način neke nujnosti, ki prebiva nad ugodjem posameznika in
zato deluje kot diskurz, ki mu ni mar za branost. Kajti iz tega
bi sledilo, prvič, da se ustvarja nekritična percepcija tistega,
čemur rečemo klasiki; drugič, da se ustvarja razlika med branjem, ki je nujno, in branjem, ki ga skoraj nujno ne bi smelo
biti, recimo tretjič, da do Prešerna, Cankarja in drugih gojimo
spoštovanje, a beremo jih žal ne. In zato mi je pomembno, da
se mladini branje predstavlja s toliko večjim zanosom. Da se
premostita razlika in naključnost med prvim in drugim branjem. Tudi klasikov, tudi slovenske literature.
In zato sem zelo vesel, da je do knjige sLOLvenski klasiki prišlo.«
Avtor nas je navdušil s svojimi besednimi igrami in ugankami, ki so polne žlahtnega humorja in igrivosti. Preživeli
smo čudovit zaključek Bralne značke, ki nam bo še dolgo
ostal v spominu.
V našo knjigo vtisov je zapisal:
Hajdinke in Hajdinci!
Hajdi na knjige!
Hvala za prijetno druženje.*
Naj vas knjige popeljejo na divja popotovanja po širjavah
domišljije!
*Pišem pred nastopom, ampak sodeč po zvedavih pogledih v občinstvu se bomo imeli prav zabavno.
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Tatjana Lukovnjak

Maj sta v 4. razredu OŠ Hajdina zaznamovala dva dogodka. Ob vsakdanjem
utečenem šolskem delu se občasno
zgodijo tudi takšni dnevi, ko se lahko
otroci še posebej izkažejo.
Eden takšnih dogodkov je bil v Juršincih, kjer so otroci policistom dokazovali, da pri tej starosti znajo še
kako dobro paziti na svojo varnost
in pravilno ravnati, če v bližini zagori.
Poznajo zanje pomembne prometne
znake in obvladajo pravila, ki jih morajo upoštevati ob odpravi v gore ali
na morje, kjer skačejo v globoko vodo
ali pa jih ujame nevihta.
Otroška varnostna olimpijada je bila
letos že trinajstič in še vedno je otrokom nadvse zanimiva izkušnja, o kateri še dolgo govorijo in jo vedno znova podoživljajo.
Drugi dogodek, letos slučajno v naši
bližini, je bil XVII. Kongres Gasilske
zveze Slovenije, ki je potekal 18. in 19.
maja na Ptuju. Razpisali so poseben
natečaj na temo Gasilci. Z velikim zanosom so se mali umetniki lotili dela
v upanju, da bodo na natečaju prepoznali njihov trud. Izkazalo se je, da je
njihovo večurno ustvarjanje obrodilo

sadove. Med desetimi zmagovalnimi
risbami so bile nagrajene tri risbe.
Julija Mohorič in Iva Ogrizek iz 4. razreda sta narisali gasilce pri gašenju
požara, Timi Šmigoc, prav tako iz 4.
razreda, pa je s svinčnikom prikazal,
kako gasilci po naravni nesreči s ceste
pospravijo padla drevesa. Jure Glažar
iz 6. razreda, ki je na srečanju zaigral
na harmoniko, je podrobno upodobil
gasilca na lestvi, ki se bori s požarom.
Na podelitvi so bili prisotni predstavniki zveze gasilcev Slovenije, ki so
mladim ustvarjalcem čestitali in jim
podarili praktična darila. Dogodek je
potekal v ptujski občinski hiši, kar je
na nas naredilo še večji vtis.

Želim si, da bi imeli otroci čim več takih izkušenj.

Kaj veš o prometu
V četrtek, 10. maja, smo se udeležili 20. tekmovanja Kaj
veš o prometu, ki je letos potekalo v Markovcih. Našo
šolo so na tekmovanju zastopali Niko Ogrizek, Nikola Tomanič, Martin Špurej in Urban Dobrajc.
Med pripravami na tekmovanje so učenci zelo zavzeto
trenirali, kar nas je navdajalo z optimizmom. Med posamezniki sta se najbolje odrezala Martin Špurej in Niko
Ogrizek. Slednji je zasedel 5. mesto, še boljšo uvrstitev
pa je dosegel Martin, ki je bil tretji. V skupnem seštevku
vseh rezultatov je to zadoščalo za končno 8. mesto v skupni razvrstitvi. Vsem še enkrat čestitamo in želimo obilo
uspehov še naprej.
Besedilo in foto: Rok Marinič

Ekipa OŠ Hajdina je na koncu dosegla 8. mesto.
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J. Novak
Foto: JN
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Malta – srednjeveški
viteški otok

Junij 2018
Kulturni dan v Ljubljani

Republika Malta je majhna in gosto naseljena otoška država
v Južni Evropi v osrednjem Sredozemskem morju, približno
93 kilometrov južno od Sicilije in 300 kilometrov severno od
Afrike, sestavljena pa je iz treh največjih otokov, ki so tudi edini poseljeni: največjega po imenu Malta, nekoliko manjšega
Goza in še manjšega Comina, na katerem stalno živi le nekaj
ljudi. Malta s približno 420.000 prebivalci velja za daleč najgosteje poseljeno državo v EU. Skupna površina Malte je 316
kvadratnih kilometrov, kar je precej manj od površine Slovenije (dobrih 20.000 kvadratnih kilometrov).
Malta je bila zaradi svojega ključnega strateškega položaja
sredi Sredozemskega morja v vsej svoji zgodovini križišče
zelo različnih kultur. Otočju so gospodarili Feničani, Rimljani, Arabci, Normani, Bizantinci, malteški vitezi (ivanovci), ki so dali otočju svojstven pečat, Francozi in Angleži.
Na otočju je leta 60 doživel brodolom sveti Pavel, ki je na
otoke razširil krščanstvo. Katoliška vera je zdaj uradna in
najpogostejša vera na Malti.
Ostanke burne zgodovine je na Malti mogoče opaziti na
vsakem koraku, od prazgodovinskih svetišč, kartažanskih
katakomb, rimskih vil, viteških utrjenih mest do britanskih
telefonskih govorilnic. Na Malti je polno arhitekturnih zakladov, zgrajenih iz njihovega značilnega rumenkastega
apnenca.
Malta, ki velja za nekakšen most med Južno Evropo in Severno Afriko, ima dva uradna jezika: poleg angleščine še
malteščino, ki je fonetično precej bolj podobna arabščini
kot pa kateremu izmed evropskih jezikov. Ima arabsko
slovnico in zgradbo, vanjo pa so vpletene sicilijanske, italijanske, angleške, španske in francoske izpeljanke. Večina
domačinov nima težav s sporazumevanjem v angleščini
(za nekatere je to celo materni jezik); veliko jih govori tudi
italijansko. Valuta je evro.
Malta, ki je postala članica Evropske unije skupaj s Slovenijo leta 2004, sicer velja z več kot 300 sončnimi dnevi na
leto za državo z enim najbolj ugodnih podnebij na svetu.
Povprečna januarska dnevna temperatura znaša okrog 13
stopinj Celzija, poleti pa se pogosto povzpne do 30 stopinj Celzija. Večina padavin pade v zimskih mesecih, ko se

Ramla – znamenita plaža na otoku Gozo

Rabat – glavno mesto otoka Gozo
večinoma pusta rjava pokrajina obarva zeleno – to sicer
predvsem velja za polja in nizko podrast, kajti če česar na
Malti ne boste našli, so to gozdnate površine.
Maltežani so do tujcev zelo strpni, zadnja leta beležijo
veliko število mladih evropskih priseljencev, ki relativno
hitro in brez težav najdejo zaposlitev. Čeprav so najbolj
gosto poseljena država EU, so pred tremi leti svoja vrata
odprli tudi tujcem, ki ne prihajajo iz držav članic, in jim ponudili državljanstvo v zameno za 650.000 evrov. S tem so
želeli privabiti zlasti premožnejše tujce, ki bi vlagali tudi
v razvoj nove domovine, in napolniti državno blagajno s
prepotrebnimi prihodki. V dveh letih so prodali že skoraj
700 dragocenih potnih listov, nanje pa čaka še okoli 900
prosilcev.
Prepričana sem, da so jezikovna potovanja zelo zaželen,
celo nujen del procesa učenja tujega jezika (v našem primeru angleščine); s tujim jezikom se tako »srečamo« neposredno, odkrivamo svet, spoznavamo drugo kulturo,
predvsem pa sklepamo nova prijateljstva.
Naj končam z malteškim pregovorom: Poljub brez objema
je kot roža brez vonja.
Besedilo in foto: Tatjana Lukovnjak

Obisk Muzeja krapinskih neandertalcev

Ob 7. uri smo krenili izpred šole. Vožnja je bila dolga, ampak zanimiva.
Ko smo prispeli, smo se malo sprehajali po ljubljanskih ulicah. Vreme
je bilo toplo, oblaki so poskrbeli, da ni bilo prevroče. Šli smo mimo
Prešernovega trga, na katerem stoji kip Franceta Prešerna. Pot nas je
pripeljala do Cankarjevega doma. Tam so nas razveselili z raznoliko
glasbo, od harmonike, violine, kontrabasov, flavt in še mnogo več. Po
končanem ogledu smo se napotili v muzej. V muzeju smo si ogledali
stare navade, šege. Ob gledanju slik smo si lahko predstavljali, kako so
živeli naši dedki in babice. Deležni smo bili tudi zelo zanimive zgodbe
o kralju, ki ga je žena prepoznala po značilnem šivanju. Pripovedovalka
zgodbe je bila naša vodička. Po napornem dnevu smo se odpravili v
McDonald’s. Tam smo se pošteno najedli in okrepčali. Pot se je bližala
koncu in prispeli smo nazaj v šolo. V šoli so nas pričakali starši. Z
navdušenjem smo jim pripovedovali vse, kar smo ta dan doživeli.

Zjutraj smo se nadarjeni učenci in učenci s posebnimi dosežki podali
proti Hrvaški. Na avtobusu sem sedela zraven Pije. Najprej smo si
ogledali muzej starih avtomobilov; tam nas je sprejela prijazna gospa
ter nas pospremila v muzej. Avtomobili so bili zelo zanimivi. V muzeju
so bili tudi motorji, ki so bili še posebej zanimivi. Po obisku muzeja
smo šli v središče Krapine in tam spoznali zanimivosti iz zgodovine
mesta. Po končanem ogledu smo se skupaj z našimi prijatelji iz
Radoboja odpravili proti Muzeju krapinskih neandertalcev. Muzej je
bil zelo zanimiv in moderno urejen, saj najprej hodiš kot po parku s
številnimi kipi, da prideš na vrh. Ob vstopu smo si najprej pogledali film
o klasičnem dnevu neandertalca, po končanem filmu pa smo dobili
slušalke, na katerih smo imeli elektronsko voden samostojni ogled
muzeja v slovenskem jeziku. Zraven slušalk smo dobili še upravljalnike,
v katere smo morali vnesti številko postaje. Ko smo končali ogled,
smo se odpravili proti OŠ Radoboj, kjer so nas prijazno sprejeli in nas
pogostili. To je bil že moj drugi obisk te hrvaške šole. Tam smo imeli
kosilo in v učilnici prevajali nekatere hrvaške besede. Na poti domov
smo klepetali in uživali v prijetni vožnji. Domov smo se vrnili okrog
16.30. Počutila sem se odlično.

Mark Antonij Žumer, 7. a

Cirkovška otroška
olimpijada

Nika Šerdoner, 6. b

V petek, 25. maja, smo se udeležili cirkovške otroške olimpijade, ki jo je organizirala OŠ Cirkovce. Zraven domače
osnovne šole so sodelovale še osnovne šole iz Vidma, Kidričevega in naša šola – Osnovna šola Hajdina. Učenci so
se preizkusili v različnih športnih disciplinah. Izkazali so se
s svojo borbenostjo in športnim pristopom. Dan so preživeli aktivno in spoznali veliko novih prijateljev. Glavni
moto tega dne je bil olimpijski – Pomembno je sodelovati,
ne zmagati. Rezultati niso bili v ospredju. Na koncu so bili
zmagovalci vsi, ki so sodelovali na otroški olimpijadi.
Go Car Go
V šolskem letu 2017/18 smo pristopili k projektu Go Car Go

(Bo, kar bo), ki ga organizira Šolski center Ptuj. Namen projekta je, da učenci aktivno sodelujejo pri reševanju konkretnih problemov, ki so tudi usmerjeni v poklicno orientacijo
osnovnošolcev. Projekt je našim učencem prinesel nove
izkušnje, saj so se lotili reševanja problema celostno. Aktivnosti so prikazali na srečanju v maju, ki ga organizira Šolski
center Ptuj. Predstavili so ekstramobil in se v drugem delu
z njim dokazali tudi v spretnostni vožnji.
V torek, 15. maja, smo se udeležili 9. srečanja Go Car Go,
ki je potekalo na parkirišču Šolskega centra Ptuj. Pozitivne
izkušnje, ki so jih pridobili učenci med tekmovanjem, so
bile: druženje, izmenjava izkušenj in debata o izvedbi ekstramobila. Za tekmovanje so morali učenci poskrbeti za
varno in tehnično brezhibno vozilo. Naše vozilo smo poimenovali Hajdinski turbo polž. Izvedli sta se dve tehnični disciplini, slalom in veleslalom. Vse o srečanju si lahko
ogledate na spletni strani Go Car Go.
Besedilo in foto: Iztok Milošič

Učenci OŠ Hajdina, OŠ Štore in OŠ Poljčane v Valetti – glavnem mestu Malte
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Ljuba domovina

Pesem o domovini

Vsako živo bitje ima svojo domovino.
Domovina je nekaj posebnega.
Je beseda, ki sije do neba.

Moja ljuba domovina,
pesnikom si našim fina.
Od Trubarja pa do Prešerna
dobrega glasu si željna.

Najlepša domovina je tista,
ki je urejena in ima veliko lepih barv,
in moja domovina je najlepša.

19. stol. vrzel (kasneje zapori). Med
grajskim in panoramskim gričem je
potekala rimska cesta proti vzhodu.

Kurenti so ptujski raj,
v Mariboru pa prvaki,
ki so na igrišču pravi junaki.

Domovina je kraj, kjer stanujem,
kjer prebivam že od malih nog.
S teboj živim in diham, domovina,
vedno bom zraven tebe in ob tebi.

Drava res je zanimiva,
saj ob mestih se preliva.
V Ljubljani pa Ljubljanica –
po njej se pelje majhna ladjica.

Vsaka domovina ima drugačen jezik,
ampak jezik moje domovine je najlepši.
Jezik naše domovine je lep,
ker ga govorimo iz srca in ob tem čutimo veselje.

Ljudskih pesmi polna, fina,
vsak Slovenec rad pokima,
plešemo kar po domače,
da srce nam kvišku skače.

Tjaša Vratič, 6. b

Vanja Vrabl, 6. a

Rastem s knjigo in z mojim srednjeveškim Ptujem
V sklopu republiškega projekta Rastem s knjigo za osnovno- in srednješolce, ki je bil osnovan na podlagi teze
»izvirno slovensko mladinsko leposlovno delo vsakemu sedmošolcu«
najprej za OŠ, smo 24. maja obiskali
Knjižnico Ivana Potrča Ptuj. Projekt
spodbujanja bralne kulture je nacionalni projekt. Z njim skušamo osnovnošolce in srednješolce motivirati za
branje mladinskega leposlovja slovenskih avtorjev in jih navajati k obisku
splošnih knjižnic.
Ob tem že kar nekaj let znanja navežemo tudi s srednjeveškim Ptujem in
zgodovinskimi dejstvi, ki jih otrokom
prav tako predstavimo v sklopu učnega načrta za zgodovino.
Uradni začetek projekta Rastem s knjigo je vsako leto 8. september – ob
mednarodnem dnevu pismenosti.
Tudi mi ob tem poudarimo pomen
razvijanja branja in bralne pismenosti
kot nadpomenke ne samo za bralno,
ampak tudi za naravoslovno, matematično, likovno, glasbeno, računalniško
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pismenost. Ob tem sledimo dogajanjem in novicam v širšem slovenskem
prostoru, povezanim s projektom Rastem s knjigo, na spletni strani JAK:
http://www.jakrs.si/rastem_s_knjigo/.
Knjigo pisatelja Mihe Mazzinija Zvezde vabijo, ki je bila izbrana na Javnem
ciljnem razpisu za izbor kulturnih
projektov »Rastem s knjigo OŠ in SŠ
2017« na področju RSK OŠ, so sedmošolci prejeli ob organiziranem obisku
knjižnice Ivana Potrča Ptuj v okviru
realizacije letnega delovnega načrta
2017/18.
Sodelavci iz splošnih knjižnic (naša
nekdanja učenka bibliotekarka Anja
Ogrizek) zanje pripravijo program s
predstavitvijo knjižnice, predstavitev
virtualne knjižnice Cobiss, knjižničnega informacijskega znanja, na Mladinskem oddelku (vodja oddelka Liljana
Klemenčič) pa avtorja izbrane knjige,
knjige same in knjižnih novosti. Mi poskrbimo za promocijo knjige in branja
ter pridobivamo osnovnošolce tudi za
podobne akcije v zvezi s knjigo, kot so
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medgeneracijsko branje, bralne urice
in priprava ur s književno vzgojo.
Učenci so se nato sprehodili po najstarejšem delu Ptuja. S pomočjo učnih listov so spoznali marsikaj novega. Srednjeveški Ptuj se nam najprej
s svojo podobo, gradom, predvsem
pa mestnim obzidjem iz 13. stol., nekdaj šestimi stolpi in štirimi mestnimi
vrati razpre prav ob dravskih vratih,
ki so varovala vstop v mesto ob dravskem mostu. Zazremo se v špital
(nekakšno bolnišnico), ustanovljen
leta 1315 (v današnji glasbeni šoli).
Njegovo pročelje krasi sončna ura,
ena redkih v spomin na tisti čas. V
srednjem veku so v tej ulici prebivali
mesarji in strojarji, kar dokazuje cehovski znak, vdelan v kamniti portal.
Mali grad, danes knjižnica, je čudovit
primer ohranjene rimske zgodovine,
ki jo s pridom uporabimo v učne namene. Bil je last salzburških nadškofov, ki so ga podelili v fevd gospodom
Ptujskim. Med Malim gradom in Dominikanskim samostanom je bila do

Muzejski trg se ponaša še z Dominikanskim samostanom z izjemno fasado, tod mimo pa je peljala tudi rimska
cesta.
Prešernova ulica je bila glavna mestna ulica in ni imela posebnega imena. Najprej se omenja kot trg, ko pa
so leta 1445 ob mestnem stolpu postavili žitno mero (iz kamna), ki je bila
ohranjena še v 19. stol., so jo začeli
imenovati Žitna ulica. V pritličju stavb
so bile delavnice, nad njimi pa stanovanjski del. Pročelja stavb so obrnjena
na cesto.
V 16. stol. so strehe hiš zaobrnili in
pročelja med seboj povezali. Najstarejša stavba je na št. 4, zanjo je značilen pomol, ki sloni na dveh konzolah.
Morda ga boste opazili tudi vi.
Na Prešernovi 1 je bila od leta 1643 do
1945 lekarna Pri zamorcu. Na fasadi je
črna parlerjanska maska iz leta 1400
(arhitekti, kiparji Parler). Podobne maske najdemo tudi v hajdinski cerkvi.
Ulico so kasneje preimenovali v Gosposko, ker je tukaj živel bogati sloj
mesta.
Na Slovenskem trgu je bila nekoč tržnica, prostor se je imenoval Glavni
trg. Najuglednejša stavba je stari magistrat (do leta 1907) – št. 6, kjer je bil
sedež mestne oblasti.

Orfejev spomenik je izklesan iz pohorskega marmorja, predstavljeni so
prizori iz mita o Orfeju. Mestni stolp
predstavlja simbol mestne veljave in
moči. V začetku je imel pet nadstropij,
danes le še štiri. Uro so Ptujčani kupili
1689 od zagrebških frančiškanov. Ob
stolpu je cerkev sv. Jurija.
V Slomškovi ulici so na pročelju hiše
št. 18 (stara pivovarniška hiša) lepo
vidni polkrožni reliefi nad okni. Prikazujejo ptujski vsakdan: godce ptujske
garde, vojake pri igranju biljarda in
vojaško pivsko omizje.
Na Mestnem trgu so se po velikem
požaru leta 1744 meščani priporočili
sv. Florijanu, zavetniku pred požari, in
mu postavili spomenik.

Ogledali smo si tudi Pekovsko ulico,
sedaj Vrazov trg, Pivsko ulico, kjer sta
bila nekoč pivovarna in kopališče, in
Jadransko ulico, kjer so v prvi polovici 13. stol. v mestu živeli tudi Judje.
Imeli so svojo ulico Judenstrazz in lastnega sodnika za reševanje sporov s
kristjani.
Njihov glavni posel je bilo denarništvo: menjava novcev, trgovina z žlahtnimi kamni, posojanje denarja idr.
Zaradi hitrega bogatenja so postali
najpomembnejši mestni prebivalci.
Sinagogo so imeli v današnji Jadranski ulici 9. Leta 1496 so bili izgnani iz
vse Štajerske (s Ptuja že dve leti prej).
Po izgonu Judov je bil objekt spremenjen v krščansko cerkev Vseh svetih.
Tako so učenci dobili vpogled v zgodovinski del mesta. Nekaj hiš so tudi
poslikali in izpolnili učne liste, ki so
jih vodili skozi srednji vek meščanskih
običajev. A veliko zanimivosti je skritih za pročelji mestnih hiš. Morda si
boste vzeli čas tudi vi in se predali mestnim skrivnostim. Ne bo vam žal. Ptuj
je res mesto muzej, eno najstarejših in
najzanimivejših mest na Slovenskem.
(Besedilo in fotografije povzeto po:
Ptuj z okolico, 1988.)
Silva Hajšek in Irena M. Goznik
Slovenija – moja domovina
Slovenija, najlepši kraj,
kjer so morje in ravnice,
gore in doline pravi mali raj.

Magistrat je najimenitnejša hiša na
trgu. Ob straneh ima vogalna pomola
s kipoma Viktorina Ptujskega, škofa s
konca 3. in začetka 4. stol., in rimskega cesarja Trajana, ki je leta 102 ali 103
podelil mestu naziv Colonia Ulpia Traiana Poetovio.

Morje lepo in mirno,
pisane ladje plujejo,
galebi tam domujejo.
Najvišja gora je Triglav,
ki v resnici nima glav.
Aljažev stolp tam gor tiči,
a Aljaža tam gori ni.
V Postojnski jami je mrzlo,
tam človeške ribice bivajo.
Glavno mesto je Ljubljana,
ki živahna, vesela je
in nikoli ni zaspana.
Vid, Simon, Tilen, 6. a
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Šolska športna tekmovanja

Zdrav življenski slog

V letošnjem šolskem letu so učenci naše šole dosegli kar nekaj športnih uspehov na medobčinski ravni, dosegli pa smo tudi dve uvrstitvi na državno tekmovanje. Vsaka sezona šolskih športnih tekmovanj se začne z jesenskim krosom
in letošnja pri tem ni bila izjema.

Lovro Pišek Svenšek (suvanje krogle) – 3. mesto

Nogomet 6. in 7. razred – 2. mesto

V oktobru je našo šolo na krosu v
Vidmu zastopalo kar nekaj učencev,
a brez večjega uspeha. V novembru
so učenci in učenke 8. in 9. razredov
na medobčinskem tekmovanju v odbojki osvojili 4. mesto. Učenci 8. in 9.
razredov so se udeležili tudi tekmovanja v nogometu, vendar so izpadli
že v predtekmovanju.
Februarja je na Ptuju potekal Zimski
pokal v atletskem mnogoboju, na
katerem so se učenci merili v metih,
tekih in skokih. Učenec 9. razreda Lovro Pišek Svenšek je v svoji kategoriji osvojil srebrno medaljo, bronasto
medaljo pa je v kategoriji 4. in 5. razredov osvojil Lan Drevenšek.
Marec je bil mesec smučarskih tekmovanj. Področnega tekmovanja
so se udeležili trije učenci naše šole.
Martin Špurej je osvojil tretje mesto
v kategoriji 8. in 9. razredov in se uvrstil na državno tekmovanje. Poleg
njega se je na državno tekmovanje
uvrstila tudi Lina Vaupotič. Tam sta

se učenca uvrstila v zlato sredino.
Učenci 6. in 7. razredov so v aprilu začeli tekmovanje v mali odbojki in rokometu. Za razliko od odbojke, kjer
smo izpadli v predtekmovanju, so se
v zelo lepi luči predstavili v rokometu. Osvojili so odlično 4. mesto.
Maja so se učenci in učenke od 6. do
9. razreda merili na medobčinskem
tekmovanju v atletiki na Ptuju. Lovro Pišek Svenšek je v suvanju krogle
osvojil 3. mesto, Urban Toplak pa 2. v
metu žvižgača. Na področno tekmovanje se je uspelo uvrstiti 10 učencem. Učenci 6. in 7. razredov so na
medobčinskem tekmovanju osvojili
2. mesto, na področnem so bili četrti.
Kot zadnji se bodo v juniju na šolskem športnem tekmovanju v nogometu pomerili še učenci 4. in 5. razredov, ki branijo naslov najboljšega iz
prejšnje sezone.
S tem tekmovanjem so se za šolsko leto 2017/2018 končala šolska
športna tekmovanja. Upamo, da se
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Urban Toplak (met žvižgača) – 2. mesto

bomo tudi v prihodnjem šolskem
letu veselili podobnih uspehov naših športnikov. Vsem učencem, ki so
šolo predstavljali na šolskih športnih
tekmovanjih, čestitamo za odlične
nastope in jim obenem želimo obilo
športnih in šolskih uspehov še naprej.
Besedilo in foto: Rok Marinič

Program Zdravega življenjskega sloga
(ZŽS) na naši šoli izvajamo že peto leto.
Sam bi projekt ocenil kot odličen, saj je
vanj vključenih zelo veliko otrok, ki se
zavedajo pomena gibanja in zdravega
načina življenja nasploh. Delo poteka
utečeno, učenci se v velikem številu
udeležujejo rednih ur in počitniških
ali sobotnih oblik aktivnosti. ZŽS je
med otroki postal izjemno priljubljen
predmet. Delež prijavljenih otrok v
projekt je bil primerljiv s številkami iz
prejšnjih let.
Program smo v veliki večini izvedli
tako, kot smo ga načrtovali. Nekajkrat
smo upoštevali želje otrok, včasih pa
nam jo je zagodlo vreme, zato smo
program morali prilagoditi (sankanje –
pomanjkanje snega). Z vsemi klubi smo
dobro sodelovali. V večini primerov so
omogočili brezplačno vadbo za učenci;
kjer pa to ni bilo mogoče, smo stroške
krili iz sredstev ZŽS. Učencem smo želeli
predstaviti čim več različnih športov oz.
društev, zato smo k sodelovanju povabili
tudi društva, ki jih pri prijavi na razpis
nismo predvidevali.
Udeležba učencev med rednimi urami
je večja pri učencih 1. in 2. triade, pri
skupinah starejših učencev pa udeležba
niha. Menim, da mlajši učenci bolj redno
obiskujejo te ure, ker so v podaljšanem
bivanju, starejši pa večkrat pozabijo ali
imajo kakšne druge obveznosti.
S prihodnjim šolskim letom bo Zdrav
življenjski slog zamenjal drugi predmet,
ki se bo imenoval Gibanje in zdravje
za dobro telesno in duševno počutje.
Vseboval bo različne dejavnosti, s
katerimi bomo vplivali na zdrav razvoj
posameznika ter ob tem poskrbeli za
dobro počutje in ohranjanje zdravih
navad. Redna telesna dejavnost,
uravnotežena prehrana, skrb za varno
okolje vseh in sprostitev so ključni
dejavniki, ki vplivajo na zdravje in
počutje.
Rok Marinič,
OŠ Hajdina

Tekmovanja in priznanja v šolskem
letu 2017/2018
Počasi se izteka šolsko leto 2017/2018. Tudi v tem letu je v okviru šole potekalo
veliko tekmovanj na različnih področjih; učenci so obiskovali ure dodatnega
pouka in se trudili v popoldanskem času. Njihovo delo so spremljali in spodbujali učitelji mentorji.
DOSEŽKI NAŠIH UČENCEV NA RAZLIČNIH PODROČJIH:
–– slovenščina: sodelovalo je 38
učencev od 1. do 3. razreda in
prejelo priznanje Mehurčki, pri
učencih od 4. do 9. razreda je
bilo 12 bronastih, 1 srebrno v 8.
in 1 srebrno v 9. razredu; nekateri učenci so pridno ustvarjali in s
svojimi pisnimi izdelki sodelovali
tudi na literarnih natečajih;
–– nemščina: 3 bronasta priznanja v
9. razredu;
–– zgodovina: 13 bronastih in 1 srebrno priznanje;
–– geografija: 6 bronastih v 8. razredu in 5 bronastih ter 1 srebrno v
9. razredu;
–– matematika: 14 bronastih in 3
srebrna priznanja (1 v 5. razredu,
1 v 6. razredu in 1 v 9. razredu);
–– razvedrilna matematika: 17 bronastih priznanj od 3. do 9. razreda;
–– računalniško tekmovanje: 29
bronastih priznanj na tekmovanju Bober od 2. do 9. razreda;
–– logika: 19 bronastih priznanj od
3. do 9. razreda;
–– astronomija: 2 bronasti priznanji;
–– fizika: 4 bronasta priznanja;
–– angleščina: 2 bronasti v 8. razredu, 7 bronastih in 1 srebrno v 9.
razredu;
–– kemija: 1 bronasto priznanje;
–– sladkorna bolezen: 5 bronastih
in 2 srebrni priznanji.
–– RAZISKOVALNE NALOGE:
–– Hajdoške koline (Turizmu pomaga lastna glava) – srebrno priznanje,
–– Hajdinske stopinje kulturne dediščine (ZRS Bistra) – srebrno priznanje,
–– Babičina kuhinja (Mali simpozij)
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– samo sodelovanje, priznanj ni
bilo.
PRIZNANJA NA PODROČJU ŠPORTA:
–– Lovro Pišek Svenšek, srebrna medalja (atletski mnogoboj),
–– Lan Drevenšek, bronasta medalja
(atletski mnogoboj),
–– Martin Špurej, bronasta medalja
(smučanje),
–– Lovro Pišek Svenšek, bronasta
medalja (atletika),
–– Urban Toplak, srebrna medalja
(atletika),
–– učenci 4., 5. in 6. razreda, srebrna
medalja (nogomet).
Učitelji mentorji različnih tekmovanj

Šah v šolskem
letu 2017/18
S krožkom smo začeli v oktobru. Vpisanih je bilo šestdeset učenk in učencev
od drugega do devetega razreda. V decembru smo imeli regijsko tekmovanje
v Spuhlji in dosegli odlične rezultate:
tri priznanja in dve uvrstitvi na državno prvenstvo. Pri deklicah je hajdinsko
šolo zastopala Pia Premužič Gojkovič,
pri dečkih pa Tadej Murko, ki že leta
dosega odlične uvrstitve.
Pohvaliti moram prav vse učence in
učenke, ki obiskujejo krožek. V naslednjem letu pričakujemo podobne
rezultate in tako dostojno zastopanje
OŠ Hajdina. Za dosežke, ki jih učenci in
učenke dosegajo na regijskih in državnih tekmovanjih, gre pohvala OŠ Hajdina, ki podpira to plemenito igro.
Ivan Kranjc
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Hajdinski
petošolci v šoli v
naravi

Še fotografija za zgodovino medgeneracijskega sodelovanja

Medgeneracijsko povezovanje je dolgoročna naložba
15. maja 2018 so otroke iz rdeče in bele igralnice Vrtca Najdihojca v OŠ Hajdina obiskali člani Šole zdravja Zg. Hajdina
onstran proge. Njihova vodja Jadranka Veldin je malim in velikim telovadkam in telovadcem dajala navodila o tem,
kako je treba opraviti kakšnega izmed tisoč gibov, ki jih ona in številni njeni prijatelji po Sloveniji vsako jutro okoli osme
ure naredijo po metodi ruskega zdravnika Nikolaja Grišina.
Povedala jim je, da so oni že tretja skupina, ki
je v občini Hajdina začela tovrstno jutranjo
aktivnost, ki vsakemu od telovadcev temeljito
razgiba telo, ga ob pravilnem dihanju osveži
ter ga pripravi na celodnevne fizične in umske
napore. Že več kot pol leta se ob osmih zjutraj
vsak dan, razen ob nedeljah in praznikih,
zbirajo v športnem parku poleg igrišča za tenis
in izvajajo vaje, ki jim gredo vedno bolje od rok
pa tudi nog.
Vsi sodelujoči zatrjujejo, da je na jesen življenja
treba nekaj storiti za svoje zdravje. Po telovadbi
se zelo dobro počutijo, veliko pa jim pomeni
tudi vsakodnevno druženje, med katerim
izmenjajo premnoge informacije. Vsekakor
bi bila tovrstna telovadba zelo dobrodošla
tudi mlajšim generacijam, ki ogromno časa
preživijo za računalniki ali za volanom.
Namesto zjutraj bi se srečevali pač proti večeru,
ker so zaradi služb zadržani.
Medgeneracijsko povezovanje je dolgoročna
naložba, še posebej, če se začne že v vrtcu.
Vrtičkarji bodo svojim staršem in starim
staršem pripovedovali o tem srečanju in prav
gotovo bodo kako od babic (pa tudi dedki
so dobrodošli) navdušili, da se pridruži kateri
od skupin (Sp. Hajdina v Športnem parku pri
Kavalu, Slovenja vas pri nogometnem igrišču
ali pa na Zg. Hajdini na igrišču pri Sitarjevi lipi).

V okviru letnega delovnega načrta
so se učenci 5. razreda udeležili letne
šole v naravi, ki je letos potekala v Simonovem zalivu. Na pot so se odpravili 11. junija. Preživeli so pet prijetnih,
poučnih dni, spoznavali so primorski
svet, lepote Pirana in Izole, se peljali
z ladjo ob slovenski obali, si ogledali
Sečoveljske soline in Luko Koper ter
nadgrajevali spretnosti plavanja. Ob
druženju s sošolci so razvijali socialne
veščine in tako prijetno končali šolsko leto.
Nataša Štumberger

Aleš Čerin med članicami Društva žena in deklet
občine Hajdina
Na obisk v copatih je bil naslov predavanja Aleša Čerina, ki ga je 14. maja v dvorani Gasilskega društva Hajdina organiziralo Društvo žena in deklet občine Hajdina.

Na skupinskem posnetku sta tudi Zlatko Kondrič in Silva Purgaj, ki sta tu osvojene osnove prenesla v novonastalo skupino Pri lipi.

Predavatelj, ki se je občinstvu predstavil kot oče štirih
otrok, dedek, predavatelj, podjetnik skavt in bloger, je
svojo pripoved gradil na primerih iz lastne družinske
zgodbe. Z ženo in družino živijo v tristanovanjski hiši, v
kateri v dveh nadstropjih sobivajo tri generacije, ki imajo
vsaka svoje življenje, a vendar določene stvari dogovorno urejajo skupaj. Ob njegovih besedah sem spoznala,
da njihovo življenje temelji na principu živi in pusti živeti.
Zavedajo se, da je medsebojna pomoč veliko vredna, a ni

sama po sebi umevna. Treba se je malo ozreti v življenje
naših prednikov in povzeti nekatera pravila zdrave kmečke logike, prevedena v današnji način življenja. Ob tem
veliko pripomore tudi krščanska etika.
Med poslušalci sem pogrešala moške predstavnike družin, ki imajo v partnerskem in starševskem odnosu pomembno vlogo v življenju.
Besedilo in foto: Silvestra Brodnjak

Otroci so pozorno sledili napotkom voditeljice Jadranke in odlično opravili vse potrebne gibe.
Aleš Čerin je s predavanjem pritegnil pozornost poslušalk, ki so si želele, da bi mu prisluhnili tudi možje in očetje.

Besedilo in foto: Silvestra Brodnjak
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Na zboru članov TD Mitra Hajdina
V Lovskem domu na Zg. Hajdini je bil 20. aprila redni zbor članov TD Mitra Hajdina. Uvodoma so delovno srečanje obogatili mladi raziskovalci – turistični
podmladek OŠ Hajdina, ki so predstavili vsebino in zaključke raziskovalnih nalog, za katere so letos prejeli tudi lepe nagrade.

Sonja Brlek Krajnc, predsednica TD
Mitra Hajdina, je v poročilu predstavila dogodke od lanskega zbora članov,
izpostavila nekatere večje in vsebinsko zelo pomembne, kot so pletarski
tečaj, razstava v občinskem razstavišču s poudarkom na dediščini in velikonočna razstava župnijski cerkvi,
izdelovanje presmecev, ocenjevanje
domov in drugih objektov v občini,
predstavitev na sejmu Turizem in prosti čas, na Dobrotah slovenskih kmetij,
skupna strokovna ekskurzija idr. Poudarila je, da so v društvu vse uspešno
izpeljali, se dobro promovirali in s tem
bogatili tudi turistično ponudbo občine Hajdina. Še posebno velik korak pa
so v zadnjem obdobju naredili v povezovanju med sorodnimi društvi, je

Junij 2018

Šmarnice v Dražencih
V torek, 1. maja, smo se kot vsako leto ob 19. uri zbrali v prenovljeni draženski kapeli z novimi klopmi pri šmarnicah.
Tako smo se dobivali ves maj.
Pri šmarnicah smo molili, brali in peli. Bilo mi je zelo všeč.
Pred šmarnicami in po njih smo se pogovarjali. Letos
smo brali, kaj so različni ljudje povedali o Mariji. Na žalost
je enkrat zelo deževalo, tako da so bile šmarnice odpovedane. V ponedeljek, 21. maja, smo po koncu ostali malo
dlje ter jedli pice, ki nam jih je poslal gospod župnik, in
pili sok, ki ga je prispeval vaški odbor.

Ker se vse lepo enkrat konča, smo se zadnjič zbrali v četrtek, 31. maja. Tisti, ki smo redno obiskovali šmarnice,
smo dobili priznanja. Ponavadi nas je bilo pri šmarnicah
okoli 20. Posebna zahvala gre gospem, ki so pripravljale
kapelo in vodile šmarnice.
Zala Cebek

Hajdošanke na izletu v Negovi
Članice Društva žensk Hajdoše so se 25. aprila odpravile na čudovit popoldanski izlet v Negovo. Pot jih je vodila skozi
pomladno obarvane Slovenske gorice. Njihov cilj sta bila Negova in negovski grad.
še dodala Sonja Brlek Krajnc.
Zbranim na zboru članov je predstavila tudi program dela za leto 2018, ki
ga je vodstvo oblikovalo na srečanju
v začetku januarja, in skoraj polovica
programa je bila do konca aprila že
izpolnjena – od pletarskega tečaja
do velikonočne razstave, izdelovanja
presmecev, predstavitve na sejmu Turizem in prosti čas pa še kaj bi lahko

dodali. Letos imajo v društvu željo izpeljati dogodek ob svetovnem dnevu
turizma, podali se bodo na strokovno ekskurzijo, dokončno vsebino in
obliko pa želijo dati vaškim tablam.
Načrtov in idej v TD Mitra torej ne bo
zmanjkalo.

Utrinki z delovnega srečanja članov TD Mitra Hajdina, na katerem se je predstavil tudi turistični podmladek OŠ Hajdina.
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TM
Foto: Silvestra Brodnjak

Tam jih je pričakala vodička ter jih
ob ogledu in predstavitvi popeljala v
čas, ko so na gradu še živeli graščaki.
Ogledale so si tudi okolico z Negovskim jezerom, ob katerem sameva
hiša pokojnega Ivana Krambergerja
– predsedniškega kandidata in dobrotnika, ki so ga leta 1992 ustrelili.
Grad se prvič omenja leta 1425 pod
imenom Egaw. Njegov lastnik je bil deželni glavar Hans iz Windena na Štajerskem. Od leta 1542 in vse do konca
druge svetovne vojne je bil v lasti grofov Trautmannsdorf. V 16. stol. so grad

razširili za tri trakte s stolpi in v 17. stol.
je bil izgrajen tako imenovani novi
grad. Leta 1939 je grad pogorel, takrat
je bilo uničeno nekaj poslopij, med
drugimi je bil porušen eden od stolpov. Po drugi svetovni vojni je bil grad
nacionaliziran in so ga uporabljali za
stanovanja. Dolgo časa je bil v slabem
stanju kot veliko gradov v Sloveniji. V
zadnjih letih je grad spet oživel. S pomočjo sredstev EU in države je občini
Gornja Radgona uspelo grad obnoviti
in mu dati tudi vsebino.
Danes je grad z okolico cilj številnih

Negovski grad obiščejo številni turisti, za popoldanski izlet pa so si ga izbrale tudi Hajdošanke.
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izletnikov. Hajdošanke so ta izlet izvedle kot praznovanje okrogle obletnice njihove predsednice Majde
Turnšek, ki jih je počastila z malico in
pijačo. Članice so ji čestitale in ji podarile darilo – simboličen šopek – ji
zaželele vse dobro ter se ji zahvalile
za vodenje društva.
Skupaj so preživele čudovit popoldan in večer ter se polne prijetnih
vtisov vrnile domov.
Hilda Bedrač
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Članice DŽD Gerečja vas letos
vrtnarijo

Letos so si po spravilu pridelka vrtnin zadale cilj,
da bodo jušno zelenjavo konzervirale na različne
načine.
V ta namen so že v februarju povabile
v svojo sredino priznano strokovnjakinjo Mišo Pušenjak, ki jim je predstavila nekatere značilnosti, prednosti
in slabosti pridelave jušne zelenjave.
V začetku maja so na njivi posejale
korenček, peteršilj, pastinak, pred časom por, posadile zeleno, luštrek idr.
Svoje vrtnine so okopale in nekoliko
razredčile že dvakrat, vendar bo do
jeseni potrebnega še veliko dela na
njivi, da bo pridelek njihove zelenjave
zadovoljiv. Vse pa je odvisno tudi od
letošnjega zelo muhastega in nestanovitnega vremena z veliko deževja
in tudi toče. Upajo na najboljše.
Besedilo in foto: MI

Nadaljevale smo v Haag, upravno središče Kraljevine Nizozemske, kjer smo
si z avtobusom ogledale vladni predel
s številnimi ministrstvi, nizozemski parlament, dvorec Mauritshuis in še kaj.
Za kratek čas smo se ustavile pri Palači
miru. Nato nas je pot vodila do parka
Keukenhof, kjer v aprilskih in majskih
dnevih zacveti približno 7 milijonov
tulipanov, hijacint in narcis. Park smo
si tudi ogledale. Sledila je vožnja v Zaanse Schans, kjer je še zmeraj ohranjena podeželska holandska arhitektura.
Tukaj smo občudovale mline na veter
ter si ogledale coklarno in sirarno, kjer
so nam prikazali izdelavo znamenitih
nizozemskih cokel in izdelavo sirov.
Zvečer smo imele pogled na večerno
življenje v Amsterdamu.
V nedeljo zjutraj smo se odpeljale v
Amsterdam, mesto, ki slovi po svojih
kanalih, številnih kolesih in tolerantnih načelih. Obiskale smo brusilnico
diamantov, kjer so nam predstavili to
staro obrt. Ogledale smo si mestne
znamenitosti Amsterdama: trg Dam,
Kraljevo palačo, Novo cerkev, nekdanjo
borzo, se popeljale z ladjico po številnih kanalih tega mesta in se sprehodile
tudi skozi rdečo četrt Amsterdama. V
zgodnjih večernih urah smo se podale
na pot proti Sloveniji. Kljub hladnemu
vremenu smo se domov vrnile s prelepimi spomini na izlet.
Brigita Skaza

Članice DŽD Gerečja vas so se ponovno odločile za delo na njivi. Tokratna tematika njihovih delavnic sta pridelava in spravilo oz. konzerviranje jušne zelenjave.

Nizozemska in park Keukenhof

Po predpripravi na letošnje učne in praktične delavnice so članice DŽD Gerečja vas letos posejale vrtnine –
jušno zelenjavo, ki so jo že tudi dvakrat okopale, letošnje »aprilsko« vreme pa jim je zagodlo tudi v maju in
juniju.

Draženčanke potovale na Nizozemsko
Članice Društva gospodinj Draženci smo se 26. aprila podale na petdnevni izlet na Nizozemsko. V dopoldanskem času
smo prispele v Luksemburg.
Ustavile smo se v istoimenskem glavnem mestu, ki leži ob sotočju rek Petrusa in Alzeta v južnem delu države.
Sledil je panoramski ogled mesta in
številnih evropskih institucij. Nato smo
nadaljevale vožnjo proti Nizozemski. V
večernih urah smo prispele do hotela.
Naslednji dan smo se po zajtrku zapeljale v Rotterdam, kjer smo si s panoramsko vožnjo ogledale najmodernejše nizozemsko mesto. Ustavile smo se
pri razglednem stolpu Euromast, ki je
s svojimi 185 metri najvišji razgledni
stolp Nizozemske. Z razgledne platforme na višini 112 metrov smo imele
čudovit razgled na celoten Rotterdam.

V Amsterdamu
Foto: Zdenka Godec
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Letošnji izlet so Draženčanke začele v Luksemburgu.

Šmarnični večeri na Sp. Hajdini
Pri vaški kapeli na Sp. Hajdini je bilo
v maju še posebej živahno. Tam so se
vsak večer dobivali šmarničarji, ki jih
je vodila članica župnijske Karitas Danica Meznarič. Zadnji šmarnični večer
je bil zahvala vsem, ki so sodelovali
in prihajali na prijetna druženja ter
molitev. Najbolj pridni obiskovalci so
prejeli posebna priznanja, vsi pa so
bili deležni tudi majhne pozornosti v
obliki pogostitve.
TM
Foto: Emil Krajnc
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Šmarnice v Gerečji vasi

Šmarnični večeri v Skorbi

Z zanimanjem in vztrajnostjo je skupina šestnajstih otrok
obiskovala šmarnične molitve in branja tudi pri Zajšekovi
kapeli v Gerečji vasi. Tudi letos jih je skozi šmarnične zgodbe vodila »teta Lojzika«.

V maju so po vaseh potekale šmarnice in tudi v Skorbi je
bilo tako. V organizaciji predstavnic Karitasa so se vsak večer zbirali ob Marijinem oltarju, ki so ga pripravili v domu
krajanov, ter prebirali zgodbe, molili in prepevali pesmi.

Junij 2018
Anica Žumer in Darinka Lipavšek sta bili bralki zgodb in
tudi molivki. Ob koncu šmarnic so otroke pogostili s pico
in pecivom. Majda Turnšek, predsednica DŽ Hajdoše, se je
vsem zahvalila za udeležbo in druženje. Darinki in Anici se
je posebej zahvalila za skrb in aktivnosti, ki sta jih izvajali, in jima v zahvalo poklonila šopek rož. Lepo je, da se ta
stara slovenska navada ohranja na vasi in prenaša tudi na
mlade.
Hilda Bedrač

Muhasto aprilsko vreme je letošnje šmarničarje večkrat pregnalo izpred Zajšekove kapele. Zatočišče za molitev so našli v sobi sosednje hiše, ki pa je letos žal
ostala prazna. Poslovila se je namreč »Nemčova teta Micka«, ki je vsako leto
otrokom nudila prostor za molitev, igro in pogostitev.

Letošnji šmarničarji v Skorbi

Naslov knjižice letošnjih šmarničnih zgodb se je glasil Pripovedi o Mariji avtorja Lojzeta Kozarja ml. Letošnje zgodbe in zgodbice so otrokom poskušale približati Marijo na
drugačen, zanimiv in všečen način.
Na letošnjih šmarnicah smo jih ujeli med molitvijo kar v
sobi sosednje hiše, saj jih je muhasto vreme večkrat pregnalo izpred Zajšekove kapele. Nato so šmarnice končali z
majhno zakusko in živahnim otroškim druženjem.
Besedilo in foto: MI

Šmarnice so z veseljem obiskovali tudi otroci. Ob koncu
šmarnic noben dan ni manjkalo sladkih dobrot naših gospodinj in drugih prigrizkov za otroke. Majniški večeri so
tako potekali v sproščenem vzdušju, celo na rojstne dni se
ni pozabilo. Zadnji dan šmarnic je bil še posebej zanimiv,
saj so takrat otroci prejeli pohvale in čokolade za redno
obiskovanje šmarnic. Vsi so bili pogoščeni s pico, VO Skorba pa je poskrbel še za narezek. Ob prijetnem druženju
in obloženi mizi smo končali letošnje šmarnice, ki so tudi
letos poskrbele, da so si vaščani znali vzeti čas zase in za
druge.

Zahvala Majde Turnšek, predsednice DŽ Hajdoše
Foto: arhiv DŽ Hajdoše

Besedilo in foto: RG

Šmarnice v Hajdošah
V Hajdošah so se tudi v letošnjem maju ob vaški kapeli
zbirali otroci in članice Društva ženske Hajdoše. Skupaj so
molili rožni venec in brali zgodbe, namenjene za vsak dan.

Letošnje šmarnične zgodbe so bile še posebej zanimive, saj so poleg branja in
molitev uporabljali še tematske podobice z risbicami.
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Vsak večer so se Hajdošani zbirali ob vaški kapeli.

Jutranjice in predsednik vaškega odbora so se lotili čiščenja okolice vaškega
igrišča pri lipi. V načrtu imajo še marsikaj, saj si želijo, da bi bil ta del vasi namenjen športni rekreaciji vseh generacij. Kegljišče, balinišče, igrišče za odbojko,
miza za namizni tenis in še marsikaj je na spisku želja, ki je ob dobri volji vseh
zainteresiranih zagotovo uresničljiv.

Šola zdravja Zg. Hajdina –
Pri lipi
V maju sem obiskala Zgornjehajdinčanke, ki so se zbrale
pri jutranji telovadbi na igrišču pri Sitarjevi kapeli pod
mogočno vaško lipo. Skupina telovadk, ki je že četrta tovrstna v občini Hajdina, se je začela zbirati pred slabima
dvema mesecema.
Pobudnika sta bila Silva Purgaj in Zlatko Kondrič, ki sta že
dobrega pol leta člana skupine Šole zdravja na Zg. Hajdini onstran proge. Silva, tudi članica Društva žena in deklet
občine Hajdina, je bila kot večina telovadk pripravljena prevzeti vlogo koordinatorice, ki skrbi za povezavo z drugimi
skupinami v hajdinski občini in tudi z Marijo Gabron iz ptujske Šole zdravja. Marijo poznamo že izpred šestih let, ko sta
začeli delovati Šola zdravja v Športnem parku na Spodnji
Hajdini in lani v Slovenji vasi – pri gasilskem domu.
»Šla sva do najinih somišljenikov in predstavila pomen vsakodnevnih jutranjih razgibalnih vaj, ki vsakomur dajo veliko
fizične energije, še kako potrebne za kasnejše celodnevne
aktivnosti,« je povedal neutrudni Zlatko, predsednik Vaškega odbora Zg. Hajdina, in dodal: »Skupina ima ta hip na seznamu osemnajst članic in enega člana. Obetajo pa se že
novi, saj tudi moški ugotavljamo, kako prav nam je pri vojakih prišla polurna jutranja ‘fiskultura’.«
Članicam veliko pomeni bližina telovadišča, da se lahko peš
ali s kolesom hitro spet vrnejo domov k svojim vsakodnevnim obveznostim, napolnjene z novo energijo in seznanjene tudi z najnovejšimi vestmi, kot nekoč, ko so se gospodinje srečevale v mlekarnah, kamor so prinašale mleko.
Ena od članic, Frančka Cartl, je v verzih tako predstavila jutranje dogajanje pri lipi:
Zjutraj, ko sonce obsije nebo,
na Hajdini pri lipi razgibavamo telo.
Z nasmehom na ustih, veselga srca,
to geslo je naše, držimo se ga.
Nismo več mlade, stare še manj,
se družimo rade, pomagamo kdaj.
Skrbimo za zdravje, prešernost duha,
vas vabimo medse: lepo je, da, da.
Silvestra Brodnjak

Večina zdravja željnih telovadk na fotografiji se vsako jutro zbere pod lipo pri Sitarjevi kapeli. Običajno je med njimi tudi Zlatko Kondrič, ki v prihodnje pričakuje
tudi moško družbo. Vodja skupine Silva Purgaj je deveta z leve.
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Ribiška tekma
Obkanalskih
krivolovcev v
duhu nostalgije
Ob ribniku v Slovenji vasi je bilo v
soboto, 26. maja, zanimivo ribiško
tekmovanje v organizaciji domačega
ribiškega društva Obkanalski krivolovci. Tekmo so posvetili nekdanjemu
prazniku – dnevu mladosti – in v tem
stilu so bile narejene tudi nagrade za
najboljše tri.

Junij 2018
oko zasledi še hišice nekdanjih viničarjev, nove, večje hiše, stare mogočne gosposke pristave in množico
vikendov. Na pobočjih in vrhovih se
belijo cerkve, stoje gradovi in ljudska
znamenja. Po dolinah in bregovih so
posejani pomniki iz 2. svetovne vojne.
Strmi kolovozi se umikajo asfaltnim
cestam, na katerih skoraj ne srečuješ
volov, ampak mogočne traktorje in
moderne stroje.
Sedaj je HPP dobro označena z belo-

-rdečimi planinskimi markacijami in
tablami. Vzponi so včasih zelo strmi,
vendar kratki. Le zadnji del, s Kupčinjega vrha na Donačko goro, ima daljšo strmino. Hoje brez počitka je 22 ur,
pot pa je razdeljena v štiri etape. Na
poti je 11 kontrolnih točk.
Vsako leto je zadnjo soboto v maju
tradicionalen pohod, ki ga organizira
PD Ptuj, prehodi pa se ena od štirih
etap. Tudi planinci Planinskega društva Hajdina se vsako leto v velikem

Ob ribniku v Slovenji vasi je bilo 26. maja znova pestro in v znamenju nove ribiške tekme.
Foto: arhiv društva

Predsednik društva Obkanalski krivolovci Milan Furek je povedal, da je
bil tudi letošnji odziv ribičev izredno
dober, tekmovalo jih je 23, vsi pa so
poskrbeli, da je bilo vzdušje med
tekmo izjemno pozitivno. Na koncu
je najboljšega čakala lepa nagrada.
To nagrado si je prislužil najstarejši
obkanalski krivolovec Franc Prelog,
ki je imel tokrat največ ribiške sreče.
Organizatorji so poskrbeli tudi za dobro postrežbo in riba je bila glavna
na krožniku.
Besedilo in foto: TM

Haloška planinska pot
V planinskem vodniku Po gorah severovzhodne Slovenije beremo, da se z Bočko-Rogaškim pogorjem sklene za planinstvo urejen svet. Od tu naprej – v Halozah, ki se nadaljujejo kot gričevje na vzhod, ne najdemo več planinskih postojank, v glavnem tudi ne več markiranih poti. Leta 1983 je Planinsko društvo Ptuj rešilo problem in ob 30-letnici svojega
delovanja speljalo, markiralo in odprlo Haloško planinsko pot (HPP).
Haloško planinsko pot, ki so jo s skupnimi močmi trasirali, markirali in
opremili člani PD Ptuj, PD Donačka
gora Stoperce in PD Majšperk, želijo
približati planincem, turistom in drugim. Prav tako pa tudi ta planinsko še
nekoliko neodkrit svet, ta košček naše

manj razvite, bolj odročne, a prelepe
pokrajine.
Ko se odločaš za Haloško planinsko
pot, si moraš vzeti čas in iti po njej
s posluhom za krajino in ljudi. Kdor
hoče užiti Haloze, se mora povzpeti iz dolin po bregovih na vrhove, od
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koder oko zazna čudovito sliko slemen in hrbtov, ki potekajo v različnih
smereh. Pogled od juga proti severu odkriva v glavnem vinograde, od
vzhoda proti zahodu in obratno pa
se menjava pestra slika kmetijskih in
gozdnih površin. Sredi lepot narave

Štirinajstič
tekmovanje za
pokal Gerečje
vasi
Na praznični dan, 27. aprila, so člani
PGD Gerečja vas že tradicionalno pripravili tekmovanje za pokal Gerečje
vasi za člane in članice ter za starejše
gasilke in gasilce. Letošnje je bilo štirinajsto zapovrstjo, udeležba pa dobra,
saj je tekmovalo 25 tekmovalnih enot,
od tega kar 11 ekip starejših gasilcev.
45

številu udeležimo tega pohoda. Letos
je bila etapa iz kraja Naraplje – start
pri nekdanji osnovni šoli – do Dežnega pri ribniku v občini Podlehnik. Hoje
je šest ur. Vmes je nekaj postankov za
okrepčilo, mi smo naredili malo daljši
postanek pri zidanici Svenšek v Dežnem pri Podlehniku, kjer je nastala
tudi skupna fotografija.
Slavko Burjan
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Pri članih A je zmagala enota PGD
Hajdoše pred ekipama PGD Tinje in
PGD Slovenja vas, pri članicah A so 1.
mesto osvojile članice PGD Hajdoše,
druga je bila ekipa PGD Slovenja vas
in tretja ekipa PGD Zlatoličje. Med
ekipami starejših gasilk so tudi letos
slavile veteranke PGD Kapla - Pondor, pri starejših gasilcih je zmaga
odšla v PGD Hajdoše, na drugem
mestu je bila ekipa PGD Ponova vas,
na tretjem ekipa PGD Šalek, domačini – starejši gasilci PGD Gerečja vas –
pa so bili na koncu uvrščeni na zelo
dobro četrto mesto.
TM

Utrinka z gasilskega tekmovanja v Gerečji vasi, kjer je bila letos dobra udeležba.
Foto: arhiv PGD Gerečja vas

Na Hajdini dan gasilcev OGZ Ptuj in
krst novega gasilskega vozila
V soboto, 2. junija, je bil v občini Hajdina velik gasilski praznik. 22. Dan gasilcev OGZ Ptuj so v PGD Hajdina, ki ima že 106-letno tradicijo, letos združili še
s slavnostno predajo novega gasilskega vozila GVC 16/25, v počastitev slovesnosti pa je bila tudi gasilska parada v centru Hajdine. V paradi je sodelovalo
okrog 300 gasilcev in več kot 20 gasilskih vozil v ešalonu tehnike, hajdinski
gasilci pa so se predstavili še s staro motorno brizgalno z letnico 1913.
Slovesnost se je po paradi nadaljevala v prireditvenem šotoru, kjer je
zbrane najprej nagovoril predsednik
PGD Hajdina Emil Ogrizek in povedal:
»V zadnjem času se srečujemo z veliko
nesrečami, ki nam jih povzroča narava. Te dejavnosti pa je mogoče opravljati samo s pravilno organiziranostjo, izobraženim kadrom in primerno
opremljenostjo društva. Prav iz tega
razloga smo se pred tremi leti odločili,
da s pomočjo občine Hajdina in z županom izpeljemo projekt nabave novega
gasilskega vozila MAN GVC 16/25. Projekt uspešno končujemo. Novo vozilo je
velika pridobitev za naše društvo, gasilsko poveljstvo občine Hajdina in celotno občino. Vozilo je opremljeno po
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Novo gasilsko vozilo je blagoslovil farni župnik Marijan Fesel.
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Zahvala botrom novega gasilskega vozila

tipizaciji GZ Slovenije, dodali pa smo
še opremo, ki jo večkrat potrebujemo
pri intervencijah na našem območju.«
Na prazniku gasilcev iz občin Hajdina, Cirkulane, Markovci, Zavrč in MO
Ptuj je bil slavnostni govornik župan
občine Hajdina mag. Stanislav Glažar, ki se je gasilcem tudi zahvalil za
njihovo pomoč in prizadevnost ob
zadnjem neurju. Zbrane na slovesnosti so nagovorili še Marjan Meglič, predsednik OGZ Ptuj, Dragomir
Murko, vodja območne izpostave
URSZR Ptuj in Janez Liponik, novi
predsednik Sveta podravske regije.
PODELILI VISOKA GASILSKA ODLIKOVANJA
Na slovesnosti so podelili tudi visoka gasilska odlikovanja in plamenice
GZS, med letošnjimi dobitniki iz GPO
Hajdina pa so: Marjan Ogrizek, PGD
Hajdina, prejel je odlikovanje GZS 2.
stopnje, Drago Furek, PGD Hajdoše,
je prejel plamenico GZS 1. stopnje,
Franc Nahberger iz PGD Gerečja vas
pa odlikovanje 1. stopnje.
HAJDINSKI GASILCI Z NOVO PRIDOBITVIJO
Novo gasilsko vozilo GVC 16/25, gasilsko vozilo s cisterno za gašenje

Letošnja slovesnost ob dnevu gasilcev OGZ Ptuj je bila v PGD Hajdina združena z gasilsko parado.
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Naši gasilci del zgodbe XVII.
Kongresa GZS

manjših in srednjih požarov v naravnem okolju, uporablja pa se tudi ob
drugih nesrečah, je nova pridobitev
za PGD Hajdina. Za strokovno nadgradnjo vozila so poskrbeli v podjetju
Gasilska vozila Pušnik. Na slovesnosti
je ključe novega vozila poveljniku
PGD Hajdina Zlatku Horvatu predal
župan Glažar, nato pa je ključe sprejel voznik Damjan Ogrizek in podal
tudi slovesno zaobljubo. Novo gasilsko vozilo je blagoslovil farni župnik
Marijan Fesel, hajdinski gasilci pa so
se za pomoč in prispevek pri nabavi
novega vozila zahvalili kar 123 botrom. Po uradnem delu slovesnosti
je bila na Hajdini napovedana prava
gasilska veselica, a jo je žal preprečil
hud naliv. Gasilci so kljub vsemu k
sreči vse uspešno izpeljali.

Območna gasilska zveza Ptuj in mesto Ptuj sta bila izbrana za gostitelja XVII.
Kongresa Gasilske zveze Slovenije, največjega gasilskega dogodka v državi.
Ptuj je bil 18. in 19. maja središče gasilskega dogajanja v Sloveniji, kar si glede na bogato zgodovino gasilstva in spoštovanja vredno tradicijo gasilstva na
Ptujskem nedvomno zasluži. Del te veličastne in izjemne zgodbe so bili tudi
gasilci in gasilce iz občine Hajdina, ki so dogodku dali velik doprinos.

TM
Foto: Tement

ZVONKO GLAŽAR BO ŠE EN MANDAT PODPOVELJNIK GZS
V dveh dneh se je kongresnih dogodkov udeležilo okrog 6 tisoč gasilk in
gasilcev iz Slovenije in tujine, okrog
180 je bilo delegatov gasilskih regij
in blizu 30 gostov iz tujine. V sobotni
veliki gasilski paradi, ki je potekala po
ulicah Ptuja in se je končala na Mestnem stadionu, se je predstavilo blizu 5 tisoč gasilcev. Delegati GZS so izvolili tudi novo vodstvo za prihodnje
mandatno obdobje.
Za predsednika GZS je bil izvoljen
Janko Cerkvenik, za poveljnika pa
dosedanji poveljnik Franci Petek. V
podravski regiji in OGZ Ptuj smo zelo
ponosni, da je naš gasilec, član PGD
Hajdoše Zvonko Glažar, znova postal podpoveljnik Gasilske zveze Slovenije. Novemu vodstvu GZS iskreno
čestitamo in želimo uspešno delo,
dobrega sodelovanja in povezovanja
med vsemi.
TM

Svečana predaja ključev

Gasilska slovesnost v šotoru, kjer je bil slavnostni govornik župan mag. Stanislav Glažar, tam pa so podelili
tudi najvišja gasilska odlikovanja.
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Pred cerkvijo je gasilce sprejel farni župnik naddekan Marijan Fesel in jih povabil v cerkev.
Sto gasilcev GPO Hajdina iz gasilskih
društev Draženci, Hajdina, Gerečja
vas, Slovenja vas in Hajdoše se je že
po dolgoletni tradiciji udeležilo Florjanove maše v župnijski cerkvi sv.
Martina, kjer je mašo daroval naddekan Marijan Fesel. Uvodni in pozdravni nagovor je imel poveljnik GPO
Hajdina Ivan Brodnjak. Spomnil je na
veličino in pomen stanovskega zavetnika sv. Florjana, ob tem pa izrazil zahvalo in pohvalo vsem prostovoljnim
gasilcem, najsi gre na operativnem,
tekmovalnem ali družabnem dogajanju. Slavnostne maše se je udeležil
tudi župan občine Hajdina mag. Stanislav Glažar s soprogo Urško.
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Florjanova nedelja na Hajdini

V občinskem poveljstvu znova preverili operativne
sposobnosti

Na godovni dan sv. Florjana, 4. maja, so prebivalci Spodnjega Podravja doživeli
hudo neurje s točo in poplavami, a kljub vsemu in še nekaterim intervencijam
se je na praznično Florjanovo nedeljo našel tudi trenutek za praznovanje.

Letošnje preverjanje operativne sposobnosti ekip Gasilskega poveljstva občine (GPO) Hajdina je bilo v nedeljo, 13.
maja, v športnem parku Slovenja vas. Preverjanja so se udeležili gasilci in gasilke iz vseh petih gasilskih društev v občini
Hajdina, med njimi tudi izkušene tekmovalne enote.
Na zaključku operativnega preverjanja je Ivan Brodnjak,
poveljnik GPO Hajdina, predstavil letošnjo udeležbo na
preveri, izpostavil bistven pomen vsakoletnega preverjanja in podal prve ocene, ki so bile dobre. Ob tej priložnosti
je zbrane nagovoril tudi župan občine Hajdina mag. Stanislav Glažar in se vsem članom zahvalil za njihov trud in
tekmovalnost, operativcem pa tudi za nesebično pomoč,
ki so jo nudili ob letošnjem neurju v občini in okolici.
Besedilo in foto: TM

Gasilci so se na Florjanovo nedeljo v mimohodu podali v župnijsko cerkev sv. Martina.

Besedilo in foto: TM

Slavnostni dogodek s praznično mašo, ki jo je daroval župnik Marijan Fesel, je
bil v župnijski cerkvi.
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Ekipe GPO Hajdina so v maju v Slovenji vasi preverjale operativne sposobnosti in obnovile gasilska znanja.
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Razgibano je bilo na tekmovališču.

Že šestindvajsetič za
pokal Hajdoš

Otvoritvena slovesnost na letošnjem gasilskem tekmovanju v Hajdošah, kjer je
članicam B PGD Hajdoše pripadla čast za dvig tekmovalne zastave.

V športnem parku Hajdoše je bilo v soboto, 26. maja, že
26. mednarodno tekmovanje za pokal Hajdoš in za pokal
GZS. Nastopilo je le 21 tekmovalnih enot, v ospredju so bili
dobri nastopi domačih članic in članov, saj so članice A in
članice B zmagale v svoji konkurenci, nastopila pa je tudi
ekipa iz sosednje Hrvaške.

Tekmovanje je letos spremljalo lepo, sončno vreme, potekalo je brez zapletov, vzdušje ob tekmovališču je bilo dobro, na koncu pa je bila še slavnostna podelitev medalj in
pokalov. Najboljše tri tekmovalne enote v vsaki kategoriji
so prejele tudi praktične nagrade.
MEDALJE, POKALI IN PRAKTIČNE NAGRADE ZA NAJBOLJŠE
Tekmovalcem so na zaključni razglasitvi in podelitvi nagrad med drugim čestitali podpoveljnik GZS in poveljnik
OGZ Ptuj Zvonko Glažar, župan občine Hajdina mag. Stanislav Glažar, podpoveljnik OGZ Ptuj Franc Prelog, pred-

sednik tekmovalnega odbora Ivan Glažar, predsednik PGD
Hajdoše Davorin Vidovič, prvič pa je bila razglasitev rezultatov v rokah predsednice komisije B Katje Bedrač.
V konkurenci članov A je prvo mesto pripadlo ekipi PGD
Starše, pri članicah A je zmaga ostala doma, v PGD Hajdoše, prav tako pri članicah B, kjer sta tekmovali le dve ekipi,
pri članih B pa je 1. mesto osvojila tekmovalna enota članov Krka Novo mesto, člani B PGD Hajdoše so bili na koncu
četrti.
TM
Foto: Stanko Kozel, TM

Zaključna slovesnost s podelitvijo nagrad najboljšim, med katerimi so bile v ospredju domačinke, članice A in B.

Plaketa NZS ŠD Gerečja vas
Nogometna zveza Slovenije (NZS) je imela konec aprila redno letno skupščino
na Brdu pri Kranju in ob tej priložnosti je vodstvo NZS podelilo tudi plakete.
Za 50 let delovanja je plaketo NZS prejelo ŠD Gerečja vas. Na skupščini je plaketo sprejel mag. Stanislav Glažar, župan občine Hajdina in predsednik MNZ
Ptuj. Pred kratkim je plaketo izročil vodstvu ŠD Gerečja vas, predsedniku Boštjanu Paveu, Karlu Svenšku in Janku Malingerju, ter jim čestital za tako visoko
nagrado.
TM
Foto: NZS
Na Brdu pri Kranju je plaketo prevzel mag. Stanislav
Glažar.

Plaketa je bila pred kratkim že predana v roke vodstva ŠD Gerečja vas.
Foto: TM

Utrinek z gasilskega tekmovanja v Hajdošah.
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ONŠ Golgeter v 2. slovenski mladinski – kadetski ligi
ONŠ Golgeter Hajdina je dosegla nov mejnik v svojem delovanju, mladinski in kadetski ekipi se je namreč uspelo uvrstiti
v višji rang tekmovanja – v 2. slovensko mladinsko in kadetsko ligo. Obe ekipi sta zelo prepričljivo osvojili naslova prvakov v ligah MNZ Ptuj – kadeti z vsemi osvojenimi točkami v 14 krogih in gol razliko 88:4, mladinci pa z le enim porazom
v 13 krogih in gol razliko 78:9.
Sledile so dokaj naporne kvalifikacije. V
prvem krogu smo se srečali z ekipo NŠ
Dravograd in v štirih srečanjih zelo prepričljivo izgubili. Priznati moramo, da
je bila ekipa Dravograda kakovostnejša
od nas. Sledil je drugi krog kvalifikacij,
tekmi z ekipo NK Šmarje pri Jelšah. Na
prvih dveh tekmah v gosteh se vse še
ni izšlo po naših željah, saj so kadeti
remizirali, mladinci pa izgubili. Na drugih dveh tekmah, ki smo ju odigrali v
Gerečji vasi, pa smo stvari postavili na
svoje mesto. Kadeti so s taktično zrelo
igro zmagali z rezultatom 3:1, pozitivno zgodbo pa so zaključili mladinci, ki
so kar s 7:1 premagali svoje tekmece.
Slavje v Gerečji vasi se je lahko začelo.
Očitno nam Športni park v Gerečji vasi
zelo leži za kvalifikacijske tekme; pred
tremi leti smo namreč na istem igrišču
dosegli prvi zgodovinski mejnik naše
šole – uspelo se nam je uvrstiti v 1. slovensko ligo U15 (tedaj je »padla« NK
Mura). Sedaj pa še drugi mejnik, tudi
pri mladincih in kadetih smo torej naredili velik korak naprej. V nadaljevanju nas čaka še precej dela, da bomo
konkurenčni tudi v višjem rangu tekmovanja, a saj že sedaj vemo, da bomo
zmogli. Še vedno smo. Čestitke torej še
enkrat vsem igralcem in obema trenerjema. Kadetski trener je bil skozi vse
leto Sebastjan Zupanič, mladince pa
sta vodila dva – v jesenskem delu Aleš
Belšak, spomladi pa Aleksander Verlak.
NOV MEJNIK V DELOVANJU ONŠ GOLGETER HAJDINA
Vodja Otroške nogometne šole Golgeter Hajdina Sandi Mertelj je po novem
velikem uspehu ONŠ povedal: »Z uvrstitvijo mladincev in kadetov v 2. SML/2.
SKL smo v našem delovanju dosegli nov
mejnik. Leta 2015 so uspešno zgodbo, ki
se je začela pisati že leta 2007, nadgradili starejši dečki U15 z uvrstitvijo v 1.

slovensko ligo U15, sedaj pa je večina te
generacije uspela še s prebojem v 2. slovensko mladinsko in kadetsko ligo. Lahko bi dejali, da gre vse po načrtu, ampak
verjemite, ni vse tako preprosto. Ogromno truda je bilo treba vložiti v fante,
oddelati številne treninge, odigrati tekme proti kakovostnejšim tekmecem in
ne nazadnje, biti ‘pravi’ v kvalifikacijah.
To ni le zgodba enega leta, ene sezone,
to je celotna zgodba enajstih let ONŠ

Golgeter Hajdina. Čestitke torej vsem
igralcem in trenerjem, prav tako pa gre
zahvala tudi vsem staršem teh otrok, ki
nas spodbujajo skozi celotno sezono.
Verjemite, trudili se bomo še naprej.«

ONŠ Golgeter Hajdina

Zgodovinska fotografija ob napredovanju

V četrtek 21. junija, je v sejni sobi občine Hajdina župan mag. Stanislav Glažar sprejel mladinsko in kadetsko ekipo ONŠ Golgeter Hajdina, trenersko ekipo in vodstvo ONŠ ter jim čestital za izjemen uspeh.
Foto: TM
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Ponovno odlično izpeljan 11. turnir Golgeter Hajdina
2018
Otroška nogometna šola Golgeter Hajdina je uspešno izpeljala tudi 11. turnir Golgeter Hajdina 2018 za mlade nogometaše. Ta je letos potekal 16. in 17. junija v športnem parku v Gerečji vasi. Udeležilo se ga je 48 ekip oz. več kot 520 otrok.
V dveh dneh je potekalo tekmovanje
v šestih starostnih kategorijah; v soboto v kategorijah U7, U9 in U11, v
nedeljo pa še v U8, U10 in U12. Vzdušje je bilo tudi letos odlično, vreme je
služilo, igrišča so bila odlično pripravljena, spremljevalni program je potekal brezhibno, skratka zadovoljstvo
je bilo precejšnje. Turnir so si ogledali
tudi predstavniki občine Hajdina s
podžupanom Karlom Svenškom na
čelu in bili nad potekom tekmovanja
vidno navdušeni.
Vodja Otroške nogometne šole Golgeter Hajdina Sandi Mertelj je po turnirju povedal: »Organizacija takšnega
turnirja nikakor ni preprosta, a iz leta v
leto nam gre bolje. Brez pomoči staršev, ki pred turnirjem in med njim priskočijo na pomoč, turnirja ne bi mogli
organizirati na tako visokem nivoju.
Zato še enkrat iskrena zahvala predvsem njim. Vsako leto se nam pridruži
okrog 50 ekip, kar priča o dejstvu, da
se ekipe iz leta v leto rade udeležujejo
našega turnirja, ki je znan predvsem
po sproščenem vzdušju, korektnem
navijanju gledalcev in otroški zabavi.
Tudi po tekmovalni plati smo lahko
zadovoljni, saj so vse naše ekipe ONŠ
Golgeter Hajdina prikazale odlične
igre, kar priča o dobrem delu v naši
nogometni šoli. Čestitke še enkrat
vsem zmagovalnim ekipam in najboljšim posameznikom.«
V kategoriji U7 je slavila ekipa NK Podvinci. Tekmovalo je devet ekip, in sicer
še: ONŠ Golgeter Hajdina, NŠ Korant,
NK Videm, NK Miklavž, NŠ Gorišnica,
NŠ Roho, NK Drava Ptuj in NŠ NK Ormož. Vsi otroci so prejeli spominske
medalje, najboljše štiri ekipe pa še
pokale. V kategoriji U8 je tekmovalo
osem ekip: ONŠ Golgeter Hajdina 1 in
2, NK Aluminij, NŠ Gorišnica, NK Pod-

vinci, NK Središče, NK Drava Ptuj in NK
Cirkulane. Najboljši so bili igralci NK
Podvinci. Vsi otroci so prejeli spominske medalje, najboljše štiri ekipe pa še
pokale.
V kategoriji U9 je nastopilo devet ekip.
NK Aluminij je v finalu premagal NŠ

Organizacijski odbor

U11 ONŠ Golgeter Hajdina
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Drava Ptuj, tretje mesto je osvojila domača ekipa ONŠ Golgeter Hajdina, ki
je premagala ekipo NK Podvinci. Najboljši vratar turnirja je bil Vid Menoni
(NK Podvinci), najboljši strelec Jaša Panič (ONŠ Golgeter Hajdina) in najboljši igralec Gal Jevšenak (NK Aluminij).
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V kategoriji U10 je nastopilo šest ekip.
Najboljši so bili igralci NK Aluminij,
drugo mesto je osvojila ekipa ONŠ
Golgeter Hajdina, tretje ekipa NŠ Gorišnica, četrto pa NK Grajena. Najboljši
vratar turnirja je bil Tim Lajh (ONŠ Golgeter Hajdina), najboljši strelec Anej
Skale (NK Aluminij) in najboljši igralec
Nino Bohinec (NŠ Gorišnica).
V kategoriji U11 je nastopilo osem
ekip. Najboljši so bili igralci domače
ekipe ONŠ Golgeter Hajdina, ki so v
finalu po kazenskih strelih premaga-

li ekipo NK Aluminij, tretje mesto je
osvojila ekipa NŠ NK Ormoža, ki je v
tekmi za tretje mesto premagala ekipo NK Videm. Najboljši vratar turnirja
je bil Taj Vajs (ONŠ Golgeter Hajdina),
najboljši strelec Gal Kosar (ONŠ Golgeter Hajdina), najboljši igralec pa
Anej Lenart (NK Aluminij).
V kategoriji U12 je nastopilo šest ekip.
Najboljši so bili igralci NK Dobrovce,
drugo mesto je osvojila ekipa NK Podvinci, tretje mesto NŠ NK Ormož in četrto ONŠ Golgeter Hajdina. Najboljši

vratar turnirja je bil Jaka Novak (NK
Središče), najboljši strelec Anej Damjanovič (NK Dobrovce) in najboljši
igralec Anej Kirbiš (NK Podvinci).
Pregled zmagovalcev po turnirjih: U7
– NK Podvinci, U8 – NK Podvinci, U9 –
NK Aluminij, U10 – NK Aluminij, U11
– ONŠ Golgeter Hajdina, U12 – NK Dobrovce.
Besedilo in foto: ONŠ Golgeter
Hajdina

Skupinska fotografija U8

Turnir veteranov v Gerečji vasi motil dež
V petek, 1. junija, je bil v Gerečji vasi izveden veteranski turnir, na katerem so nastopile veteranske ekipe iz občine
Hajdina. Gostitelji so v goste povabili ekipe Hajdine, Hajdoš in Skorbe, a slednjima ni uspelo sestaviti svojih ekip, zato
sta nastopili skupno.
Vse v duhu športnega in ferplej sodelovanja! Tako je tudi
potekal celoten turnir, na katerem je akterje nekoliko oviral dež, dobre volje pri vseh prisotnih pa kljub temu ni
manjkalo.
Turnir je bil odigran po sistemu vsak z vsakim, največ uspeha pa so imeli predstavniki Hajdine. Ti so minimalno slavili
na obeh svojih srečanjih, obakrat je bil rezultat 1:0 v njihovo korist. V boju za 2. mestu je združena ekipa Hajdoš
in Skorbe ugnala domačine, ki so tako pristali na 3. mestu.

Gostoljubni gostitelji pač.
REZULTATI
Hajdina – Gerečja vas 1:0; strelec: Gaiser;
Hajdina – Hajdoše-Skorba 1:0; strelec: Bauman;
Hajdoše-Skorba – Gerečja vas 3:1; strelci: Rozman, Narat,
Lenart; Verlak.
Vrstni red: 1. Hajdina, 2. Hajdoše-Skorba, 3. Gerečja vas.

56

JM

Junij 2018

Med prvaki tudi ekipa
Skorbe
Nogometaši v ligah MNZ Ptuj so v začetku junija odigrali zaključne kroge in se odpravili na zaslužene počitnice.
Ekipe iz občine Hajdina so lahko zelo zadovoljne s svojimi
končnimi uvrstitvami, še posebej to velja za Skorbo, ki je
osvojila naslov prvakov v 1. ligi MNZ Ptuj.
V najvišjem tekmovanju pod okriljem MNZ Ptuj – Superligi – sta letos tekmovali ekipi Hajdine in Gerečje vasi. Na V derbiju ekip iz občine Hajdina so bili v zadnjem krogu Superlige boljši Gerevišjo uvrstitev so merili pri Gerečji vasi, ki jo kot trener vodi čani.
Bojan Špehonja. To se je na koncu tudi uresničilo, saj so
vijoličasti brez težav dosegli uvrstitev v zgornji del lestvice, V medsebojnih tekmah v sezoni 2017/18 so Hajdinčani in
tako da so v končnici tekmovali v Ligi za prvaka. Tudi na- Gerečani izenačeni, saj je vsaka ekipa dosegli po eno zmaslov je bil dosegljiv, saj so bile razlike med ekipami na za- go in en remi:
četku končnice majhne, a so po nekaj spodrsljajih preveč 9. krog: Hajdina – Gerečja vas 1:1 (1:0),
zaostali za ekipo iz Cirkulan. Končno 4. mesto je solidno, 18. krog: Gerečja vas – Hajdina 0:2 (0:2),
realno dosegljivo je bilo tudi drugo.
23. krog: Hajdina – Gerečja vas 3:5 (0:1).
Bojan Špehonja: »Osnovni cilj pred sezono smo izpolnili, to STRELCI: 0:1 Krajnc (11.), 0:2 Požegar (26.), 1:2 Zupanič
je bila uvrstitev v Ligi za prvaka. Pred sezono je odšlo 14 igral- (28.), 1:3 Ravnjak (44.), 1:4 Hertiš (67.), 1:5 Hertiš (71.), 2:5
cev, zamenjala se je skoraj celotna ekipa, zato sploh nismo Gaiser (75.), 3:5 Štumberger (86.).
vedeli, kaj pričakovati. Prvi del smo odigrali presenetljivo do- HAJDINA: Krajnc, Zupanič, Mlinarič, Ficko, Črnko, Travnikar,
bro, bili celo na vrhu, a so nam nato poškodbe in kartoni do- Zorc, Ornik, Štumberger, Veličkovič (od 63. Gaiser), Prelog.
datno razredčili ekipo. Tako nam je za višjo uvrstitev zmanj- Trener: Miran Emeršič.
kalo nekaj kvantitete in nekaj kvalitete.«
GEREČJA VAS: Kolarič, Strel, Šešo, Ravnjak (od 87. Šmigoc),
Na veliko bolj dramatičen način so se v Ligo za prvaka – to Habjanič, Lešnik, Kokot, Krajnc, Požegar, Rozman, Hertiš.
je bila želja vodstva kluba pred začetkom sezone – uvrstili Trener: Bojan Špehonja.
nogometaši Hajdine. To jim je uspelo pet pred dvanajsto, Najboljši strelec Superlige je bil Matej Murat (Cirkulane, 23
»skozi šivankino uho«, saj so v zadnjem krogu rednega zadetkov), pri Gerečji vasi je največ zadetkov dosegel Aleš Podela prehiteli Bukovce na 5. mestu lestvice (v gosteh so žegar (14), pri Hajdini pa Tim Starčič in Peter Vogrinec (oba 7).
ugnali Gerečjo vas, Bukovci so presenetljivo izgubili doma
z Markovci). Nastop v Ligi za prvaka
je bil za varovance trenerja Mirana
Emeršiča nagrada za dobro sezono,
končno 5. mesto pa je povsem realen
dosežek za rumeno-modre s Hajdine.
Miran Emeršič: »Osnovno dejstvo je,
da smo prvi cilj – uvrstitev v Ligi za prvaka – dosegli. Redni del prvenstva so
bili igralci še dokaj angažirani na treningih, potem pa so pri tem nekoliko
popustili (službene in druge obveznosti). Največje težave smo imeli s številnostjo ekipe, uspešno pa smo jih premagovali z vključevanjem mladincev v
člansko ekipo. Prepričan sem, da bi bila
ta ekipa ob večji angažiranosti sposob- Ekipa Skorbe je na zaključni prireditvi v Cirkulanah prejela zasluženo nagrado za naslov prvaka v 1. ligi MNZ
na poseči tudi v boj za višje uvrstitve.«
Ptuj.
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SUPERLIGA
LIGA ZA PRVAKA

1. LIGA MNZ
LIGA ZA PRVAKA

1. CIRKULANE
2. STOJNCI
3.PODVINCI
4. GEREČJA VAS
5. HAJDINA

22
22
22
22
22

16
13
11
11
6

2
3
6
3
7

4
6
5
8
9

55:20
35:27
37:26
35:30
40:45

50
42
39
36
25

1. SKORBA
2. BOČ POLJČANE
3.GRAJENA
4. GORIŠNICA
5. PODLEHNIK

22
22
22
22
22

17
12
12
10
9

2
5
2
4
4

3
5
8
8
9

72:35
57:32
66:63
50:39
45:42

53
41
38
34
31

LIGA ZA OBSTANEK
1. BUKOVCI
2. APAČE
3. MARKOVCI
4. PRAGERSKO
5. SREDIŠČE

22
22
22
22
22

8
8
7
5
5

8
2
3
5
1

6
12
12
12
16

50:36
37:47
41:51
38:48
32:70

32
26
24
20
10

LIGA ZA OBSTANEK
1. ORMOŽ
2. ROGOZNICA
3. TRŽEC
4. DORNAVA
5. POLSKAVA

22
22
22
22
22

9
10
7
6
3

3
5
1
3
1

10
7
14
13
18

54:49
52:37
42:62
34:58
28:83

30
29
22
21
10

V 2. ligi MNZ Ptuj sta nastopili ekipi Slovenje vasi in Hajdoš. Letos so bili uspešnejši predstavniki Slovenje vasi, ki
so osvojili mesto v sredini lestvice. V dveh medsebojnih
tekmah v sezoni so bili uspešnejši gostje, v 3. krogu so v
Slovenji vasi slavili Hajdošani (2:3), v 12. krogu pa v Hajdošah Slovenjevaščani (0:1).

V 1. ligi MNZ Ptuj je nastopila ekipa Skorbe. Četa varovancev trenerja Uroša Krajnca je bila izjemno prepričljiva in je
v celotni sezoni ob 17 zmagah in dveh remijih izgubila le
tri srečanja. Tako je z velikim naskokom osvojila 1. mesto in
si priborila napredovanje v Superligo.
Uroš Krajnc: »Zelo smo zadovoljni s tem, da smo po lanskoletnem izpadu iz Superlige sestavili konkurenčno ekipo in si
takoj priigrali vrnitev v višjo ligo. Fantje so že dolgo skupaj,
na treningih in tekmah kažejo resnost in zavzetost, uspeh je
samo posledica tega dobrega dela. Imamo veliko igralcev iz
domače vasi, zato v ekipi vlada povezanost, fantje so med seboj pravi kolegi. V jeseni bomo tako znova igrali v Superligi, s
čimer imamo določene izkušnje izpred leta. Zavedamo se, da
je tam konkurenca močnejša, mi pa bomo na to pripravljeni.«

2. LIGA MNZ PTUJ
1. ZAVRČ
2. LESKOVEC
3. ZG. POLSKAVA
4. MAKOLE BAR MIHA
5. SLOVENJA VAS
6. HAJDOŠE
7. LOVRENC
8. OPLOTNICA
9. MAJŠPERK PICERIJA ŠPAJZA

16 16
16 11
16 9
16 8
16 8
16 6
16 5
16 2
16 1

0
2
2
2
1
1
1
2
1

0
3
5
6
7
9
10
12
14

109:9
55:25
56:49
47:31
37:42
24:45
27:46
27:64
18:89

48
35
29
26
25
19
16
8
-2
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Foto: Črtomir Goznik

Veteranski nogomet v občini Hajdina
Športno društvo Gerečja vas je v petek popoldan, 8. junija, v Športnem parku Gerečja vas organiziralo 3. tradicionalni
veteranski turnir vseh ekip iz občine Hajdina. Nastopili so NK Gerečja vas, NK Hajdina, NK Skorba in NK Hajdoše.
VETERANSKI TURNIR V GEREČJI VASI, HAJDINČANI PA
(SPET) PORAŽENI V FINALU
Namen dogodka je bil druženje veteranskih ekip vseh
klubov, ki skozi vse leto pridno trenirajo in igrajo tekme v ligah MNZ Ptuj, ob koncu sezone pa se »udarijo«
še med seboj. Rezultati naj ne bi imeli prevelike teže, a
saj se poznamo, vsakdo rad zmaga. Nato se o tej zmagi govori vsaj še tisto noč, morda pa tudi kakšen dan ali
dva več. Tudi igralci vseh ekip se že zelo dobro poznajo med seboj, saj so večino svojih »nogometnih karier«
preživeli skupaj, zato je še toliko bolj pomembno, kako
se odrežejo na takih tekmah. Po turnirju je sledilo obvezno druženje, tokrat ob slastnih »Lukasovih pečenkah«,
in hladni pijači. Na koncu smo vsi skupaj menili, da so
takšni dogodki več kot dobrodošli za nadaljnje korektno
medsebojno sodelovanje vseh klubov iz občine Hajdina.
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Veterani Hajdine so drugo leto zapored ostali praznih rok v tekmovanju
veteranskih ekip U35 MNZ Ptuj. Tudi
letos so dokaj prepričljivo osvojili naslov prvaka na zahodu (15 tekem, 12
zmag, en remi in le dva poraza, oba
od NK Skorbe) in spet se je ponovil
lanski finale proti NK Podvinci. Tokrat
je o skupnem zmagovalcu odločala le
ena tekma na zaključku vseh lig MNZ
Ptuj v športnem parku v Cirkulanah, 8.
junija. Tekma med dvema prvakoma je
bila tudi letos zelo napeta do konca, saj
sta obe ekipi imeli možnosti za zmago,
a se je končala z remijem 1:1 (strelec
evrogola za Hajdino je bil Aleksander
Verlak). Sledile so 11-metrovke in v tej
loteriji, ki je potekala v precejšnjem
mraku in močnem dežju, so bili uspešnejši igralci NK Podvinci, ki so tako
še drugo leto zapored osvojili naslov
prvaka v veteranski ligi U35 MNZ Ptuj.
Veteranom Hajdine pa vseeno čestitke
za doseženo in kot vsi pravijo: »V tretje
gre rado!«
SM

Ekipa veteranov NK Gerečja vas

Kombinirana ekipa veteranov NK Skorba in NK Hajdoše

WKSA Hajdina na državnem
prvenstvu skupno na 3. mestu
Državno prvenstvo v karateju, ki je bilo 15. aprila v Jarenini, je pustilo svoj
pečat. Rekordno število tekmovalcev je poskrbelo za pravi praznik športa in
druženja. V telovadnici OŠ Jarenina je k pravemu tekmovalnemu vzdušju prispevala svoj delež tudi pozitivna energija.

Ekipa veteranov NK Hajdina
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Maloštevilna, vendar vrhunska ekipa KZ WKSA Slovenije
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Shihan Ljubo Javoršek 9. dan je podelil visoka priznanja trenerjem: Sebastjanu Javoršku 4. dan, Jožku Brezniku 5. dan in Milanu Zadravcu 6. dan.
Poleg diplom so nagrajenci prejeli še
zastavo Shotokan karate do v stilu podeljevanja kot na Okinavi.
Za odličen ambient je poskrbela maloštevilna ekipa KZ WKSA Slovenije,
sicer tehnični organizator tekmovanja. V skupnem seštevku osvojenih
medalj je zmagala ekipa Murske Sobote pred Duplekom in presenetljivo
Hajdino.
Tekmovalci in tekmovalke Hajdine so
na tekmovanju pokazali veliko srčnost. Prihaja čas, ko se bodo začeli
dokazovati tudi na mednarodni sceni.
Edina rak rana sodniške organizacije
KZ WKSA Slovenije je maloštevilna
ekipa sodnikov. To se pozna predvsem pri ocenjevanju kat posamezno
in ekipno. »V prihodnosti bo sodniška
organizacija storila veliko več glede
vključevanja novih sodnikov.
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Izobraževanja so osnovni temelj vsake organizacije,« je povedal predsednik SO KZ WKSA Slovenije Sebastjan
Javoršek. »To pomeni vključiti v sodniško organizacijo tiste mlade karatei-

Ljubo Javoršek v družbi odličnih mladih tekmovalcev: Matevža Peklarja, Mihaela Fureka in Gašperja
Širovnika

ste, ki nimajo več tekmovalnih ambicij
in izpolnjujejo mednarodne kriterije,«
je zaključil.
REZULTATI ČLANOV WKSA HAJDINA
Kate:
–– kategorija mlajše deklice (beli):
Klara Ciglič 3. mesto,
–– kategorija starejši dečki (beli):
Blaž Mohorko 2. mesto,
–– kategorija starejši dečki (rumeni,
oranžni): Matevž Peklar 1. mesto,
Mihael Furek 2. mesto, Gašper Širovnik 3. mesto,
–– kategorija mladi (beli): Jakob
Mohorko 3. mesto,
–– kategorija mladi (rumeni, oranžni): Val Osrajnik 2. mesto.
Kate ekipno – mešana ekipa mlajši
otroci in starejši otroci: WKSA Hajdina 3. mesto (Zara Sitar, Blaž Mohorko,
Ana Merc Fric).
Kate ekipno – dečki:
–– mlajši otroci in starejši otroci:
WKSA Hajdina 3. mesto (Urban
Emeršič, Mihael Furek, Matevž
Peklar),
–– mladi: WKSA Hajdina 1. mesto
(Jure Gerečnik, Val Osrajnik, Ga-

šper Širovnik).
Kumite:
–– kategorija malčki in mlajši otroci –30 kg: Luka Vauda 1. mesto,
Grega Širovnik 2. mesto,
–– kategorija starejši otroci –40 kg:
Matevž Peklar 1. mesto, Blaž Mohorko 3. mesto,
–– kategorija mladi –45 kg: Val
Osrajnik 1. mesto, Jakob Mohorko 2. mesto,
–– kategorija mladi –55 kg: Jure Gerečnik 2. mesto.
Kumite ekipno – dečki: starejši otroci in mladi:
–– WKSA Hajdina 2. mesto (Grega
Širovnik, Luka Vauda, Matevž Peklar),
–– WKSA Hajdina 3. mesto (Val
Osrajnik, Jure Gerečnik, Gašper
Širovnik).
Klubi – skupno: WKSA Hajdina 3. mesto.
Ljubo Javoršek,
predsednik WKSA Hajdina
Foto: arhiv WKSA Hajdina

Vodstvo NZS v Hajdošah in na Hajdini
V torek, 19. junija, se je v občini Hajdina mudilo vodstvo Nogometne zveze Slovenije, njen izvršni odbor je imel v Hajdošah sejo.
»Že pred časom smo se dogovorili,
da posamezne seje izvršnega odbora
NZS organiziramo na različnih koncih Slovenije, pri različnih Medobčinskih nogometnih zvezah. Tokrat
smo izbrali Ptuj in sejo je organiziral
predsednik MNZ Ptuj Stanko Glažar,«
je pojasnil predsednik NZS Radenko
Mijatović.
Sejo so izvedli v Hajdošah, v hotelu
Roškar, nato pa so se po opravljenih
dolžnostih odpravili proti Igrišču za
golf Ptuj, kjer so jih pričakali člani
Footgolf kluba Ptuj, na čelu z Matijo
Brodnjakom, ki je gostom na kratko
predstavil footgolf. Predsednik NZS
in podpredsednik Stanko Glažar sta
se tudi preizkusila na nekaj luknjah in

požela kar nekaj zasluženih aplavzov.
»Navdušen sem nad to čudovito naravo, kot tudi nad samim footgolfom.
Gre za prekrasno igro, izkušnja je res
prijetna,« je od navdušenja sijal Radenko Mijatović.

Pester dan na našem področju so
nogometni odločevalci zaključili na
igrišču z umetno travo pri OŠ Hajdina,
kjer so se pomerili z ekipo MNZ Ptuj.
JM, Štajerski tednik
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NASVET ZA VEČ ZDRAVJA: Potovalna lekarna

V današnjem času vsi potujemo. Nekateri
v kraje, ki so blizu, nekateri malo dlje. Med
počitnicami so potovanja pogostejša. Ne
glede na to, kam gremo, se moramo na
potovanje pripraviti, še posebej, če potujemo
z vso družino. S tem mislim predvsem na
majhne otroke, ljudi s kroničnimi boleznimi
in nosečnice. Naši kovčki in potovalke so
mnogokrat zelo natrpani, toda nikoli tako,
da se ne bi našel prostor za zdravila in druge
pripomočke, ki nas lahko na potovanjih rešijo
številnih zdravstvenih nevšečnosti. Preberite si
več o osnovni potovalni lekarni, kako primerno
hranimo zdravila in o pregledu potovalnega
načrta, ki ga je priporočljivo oblikovati, ko se
odpravljamo v okolja, ki jih ne poznamo.
Preden si pripravimo svojo potovalno lekarno,
moramo poskrbeti tudi za ustrezno urejeno
zdravstveno zavarovanje, opravljena cepljenja
in ureditev drugih potrdil, ki jih morebiti
potrebujemo v tuji deželi. To je odvisno od tega,
kam smo se namenili odpotovati.
Če je naše potovanje daljše in toliko bolj,
če nameravamo obiskati eksotične kraje, je
priporočljivo, da pred odhodom obiščemo
svojega osebnega zdravnika ali pristojne
zdravstvene organe. Informacije za taka
potovanja so na voljo na Inštitutu za varovanje
zdravja in tudi na območnih zavodih za
zdravstveno zavarovanje. Na Inštitutu vas
bodo seznanili, ali je za vašo destinacijo
potrebno oziroma priporočljivo cepljenje za
katere bolezni (rumena mrzlica, hepatitisa A
in B, tifus idr.). Za potovanje na območja, na

katerih obstaja nevarnost malarije, je treba
jemati zdravila, ki preprečujejo to bolezen.
Tip zdravila se določi glede na cilj potovanja
in posameznika. Pri tem ne smemo pozabiti
na zaščito pred piki insektov. V ta namen se
uporabljajo bolj ali manj močni repelenti.
Potovalno lekarno si pripravimo v eni torbici, ki
na potovanju ne bo dostopna otrokom in bo
zavarovana pred zunanjimi vplivi (svetloba,
toplota, vlaga). Zdravila jemljite s seboj v
njihovi izvirni embalaži in skupaj z navodili
za uporabo. Poskrbite, da bodo imela zdravila
ustrezen rok uporabe. Pazite, da ne bodo
shranjena pri temperaturi, višji od sobne (25
°C). Posebno pozornost posvetite zdravilom, za
katera je določen poseben režim shranjevanja.
Zanje so na voljo hladilne torbice, ki
omogočajo prenašanje takšnih zdravil. Poleg
zdravil v potovalno lekarno sodijo še kartica
zdravstvenega zavarovanja, morebitna
potrdila o zavarovanju ter potrdila o cepljenju
in testiranjih.
Osnovna potovalna lekarna:
zdravstvena kartica oziroma ustrezno
zdravstveno zavarovanje, če gremo v
tujino, ustrezno potrdilo o cepljenju (če
je to potrebno), zdravila proti povišani
telesni temperaturi in bolečinam, zdravila
proti driski, zdravila za zdravljenje zaprtja,
zdravila proti potovalni slabosti, prašek
ali šumeče tablete za nadomeščanje
izgubljenih mineralov in preprečitev
dehidracije ob driski, bruhanju in povečani
izgubi vode, ki jo izločimo s prekomernim
potenjem, zdravilo proti alergiji, tablete ali
prašek za čiščenje vode, sterilna obveza za
rane, obliži, povoji, gaze, razkužilo, škarjice,
elastični povoj, termometer in zdravila za
kronično bolezen, če jo imate.
Poleg osnovnega nabora izdelkov v potovalni
lekarni je, glede na cilj in letni čas potovanja,
zelo priporočljivo potovalno lekarno razširiti.

V hvaležen spomin
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
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Rudolf Nahberger, Zg. Hajdina 87, roj. 20. 3.1949, umrl 19. 4. 2018.
Jožef Huzjan, Zg. Hajdina 163, roj. 22. 9. 1933, umrl 21. 4. 2018.
Majda Korošec, Zg. Hajdina 60, roj. 29. 5. 1954, umrla 1. 5. 2018.
Martin Karl Kaisersberger, Gerečja vas 63, roj. 24. 8. 1944, umrl 3. 5. 2018.
Milan Marčinko, Hajdoše 59d, roj. 15. 5. 1955, umrl 5. 5. 2018.
Marta Vaupotič, Slovenja vas 1a, roj. 15. 7. 1932, umrla 21. 5. 2018.
Marija Pintarič, Zg. Hajdina 12, roj. 17. 5. 1931, umrla 23. 5. 2018.
Stanislav Mohorko, Zg. Hajdina 34, roj. 2. 10. 1939, umrl 6. 6. 2018.
Martin Gojkošek, Sp. Hajdina 28, roj. 11. 10. 1936, umrl 20. 6. 2018
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Še posebej za poletna potovanja velja veliko
pozornost posvetiti zaščiti pred soncem.
Potovalna lekarna naj tako vsebuje izdelke
za aktivno zaščito pred soncem, za nego po
sončenju in pripravke za nego morebitnih
opeklin.
Glede na kožo in kraj, v katerega potujete,
izberite ustrezen zaščitni faktor. Za zaščito
naših najmlajših uporabimo posebej zanje
namenjene izdelke z zelo visoko zaščito,
prav tako je visoka zaščita priporočljiva na
krajih, ki so bolj izpostavljeni UV-žarkom
(izpostavljenost merimo z UV-indeksom,
katerega jakost za posamezen kraj lahko
najdemo na spletu).
Priporočljiva je tudi primerna zaščita pred piki
komarjev, klopov in drugih insektov. Glede
na destinacijo lahko izbiramo med različno
intenzivnimi repelenti. Na trgu obstajajo
številni zelo učinkoviti naravni repelenti, za
še intenzivnejšo zaščito pa so na voljo tudi
sintetični pripravki. Poleg zaščite si je koristno
priskrbeti tudi izdelke za nego in zdravljenje po
pikih insektov. Še posebej na bolj izpostavljenih
območjih sveta je treba zaščiti pred insekti
posvetiti nekoliko večjo pozornost.
Pripravljeni na pot
Z vsemi priporočljivimi preventivnimi
zdravstvenimi ukrepi in ustrezno pripravljeno
potovalno lekarno bomo na poti vsekakor
bolj brez skrbi pa tudi v primeru zdravstvenih
težav nam bo lažje poskrbeti zase in za svoje
sopotnike. Dobro pripravljene nas bodo
morebitne zdravstvene nevšečnosti veliko težje
prikrajšale za užitke na potovanju.
Metoda Meško Žitnik, mag. farm.
Lekarna pri Sv. Martinu
Zg. Hajdina 44a
2288 Hajdina
tel. št.: 02 620 7887
info@lekarna-martin.si
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Letošnji birmanci in prvoobhajanci v župniji Hajdina
V župniji sv. Martina je bila 24. maja slovesnost svete birme. Zakrament birme je letos prejelo 72 birmancev iz 8. in 9.
razreda.
Birmovalec je bil mariborski pomožni škof in generalni
vikar dr. Peter Štumpf.
V nedeljo, 27. maja, pa je bila v župniji še slovesnost prvega svetega obhajila. Prvo sveto obhajilo je prejelo 30
prvoobhajancev, prvoobhajilno slovesnost pa je vodil

župnik Marijan Fesel. Prvoobhajance je na zakrament sv.
spovedi in obhajila pripravljala katehistinja Milena Pintarič.
TM
Foto: Črtica in druge zgodbe

Spomin na prvo sveto obhajilo

Slovesnost biserne poroke zakoncev Šegula
V cerkvi sv. Martina na Hajdini je bila 6. maja slovesnost biserne poroke. Ta visoki zakonski jubilej sta v krogu družine in
prijateljev proslavila zakonca Marta in Peter Šegula s Sp. Hajdine.
Civilni obred sta opravila župan mag.
Stanislav Glažar in občinski svetnik
Franc Krajnc, cerkveni obred pa župnik Marijan Fesel. S pesmijo je slavljenca razveselil pevec Tihomir Babič.
Mineva 60 let, odkar sta se vsa mlada,
polna življenja in velikih pričakovanj

Letošnji birmanci v hajdinski župniji

poročila Marta, rojena Cep, in Peter Šegula. Na Sp. Hajdini sta si ustvarila skupen dom in družino, postala sta ponosna starša hčerki Danici, danes pa sta
ponosna dedek in babica vnuku Urošu. S trdno voljo, vero in povezanostjo
jima je uspelo ohraniti življenjsko moč

Slavljenca na praznični dan v cerkvi sv. Martina v krogu družine in prijateljev
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in trdnost vseh šest desetletij skupnega življenja. Biserni nevesti je bil priča
vnuk Uroš Sagadin, bisernemu ženinu
pa vnukova žena Alenka Sagadin.
Bisernoporočencema tudi naše dobre
želje in čestitke!
TM
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Dan državnosti in konec šolskega leta proslavili na
občinskem trgu
Četrtkov večer, 21. junija, je bil v občini Hajdina posvečen dnevu državnosti in uspešnemu zaključku šolskega leta.
Občina Hajdina, OŠ Hajdina in ZKD občine Hajdina so na občinskem trgu skupaj pripravile osrednjo slovesnost ob 27.
rojstnem dnevu Slovenije in zaključku šolskega leta
Z glasbo, plesom, recitali, mladostno energijo in otroškim nasmehom so proslavo tudi letos obogatili učenci OŠ Hajdina. Slavnostni
govornik je bil župan občine Hajdina mag. Stanislav Glažar. Ob
tej priložnosti je povedal, da sta osamosvojitev in vključitev naše
države v mednarodno skupnost pozitivno vplivali na samozavest
slehernega izmed nas. Ob tem je dodal: »Sprostila in uresničila se
je tista pozitivna energija, ki jo je v vrsti slovenskih rodov snovala
politična misel o zedinjeni Sloveniji. Eden tistih, ki je o tem že pred
desetletji pisal in govoril, pa je naš častni občan, pisatelj, kulturnik,
politik, predvsem pa borec za samostojno, neodvisno in demokratično Slovenijo Franc Jeza.
Prav je, da ob dnevu državnosti, ko praznuje naša relativno mlada
država, z veseljem povemo, da nam je v tem obdobju uspelo doseči zavidljive rezultate na številnih področjih življenja in dela. Praznik

je zagotovo priložnost, da vsem črnim prerokom izven naše države
in vsem tistim v naši državi s ponosom predstavimo številne uspehe, ki smo jih dosegli v kratki zgodovini samostojne države. Pred
nami pa so novi izzivi in prepričan sem, da jih bomo s skupnimi
močmi tudi uspešno izpeljali.«
Ob zaključku šolskega leta je zbrane nagovorila tudi ravnateljica OŠ
Hajdina Vesna Mesarič Lorber. Ob tej priložnosti je na kratko
predstavila vse glavne poudarke šolskega leta, čestitala najuspešnejšim učencem, županu pa se je v imenu vseh zahvalila za dobro
sodelovanje in za vstopnice Term Ptuj, ki jih je župan podelil za vse
učence hajdinske šole.
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Besedilo in foto: TM

