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Člani dupleške skupine Šole zdravja na dan športa 
h gibanju pritegnili tudi predstavnike občine

Mihela Kaloh

Pri jutranji telovadbi 
tudi župan

DUPLEK

P rejšnjo sredo, 23. sep-
te mbra ,  s o pr v i  n a-
ciona l n i da n špor t a 

za zna mova li t ud i v obči n i 
Duplek. Dravske vile in povo-
dni možje iz Šole zdravja so 

pred občinsko stavbo izvedli 
svoj vsakodnevni jutranji ritual 
- 1000 gibov, razgibavanje po 
metodi dr. Grišina. A tokrat so 
članice in člani, ki jih ne krasi-
jo zgolj leta, temveč tudi izre-
dna energija, in kot se pohvalijo 
sami, gibčnost ter dober imun-
ski sistem, zamenjali svojo obi-
čajno lokacijo na travniku v 
Zgornjem Dupleku za asfalt v 
središču Spodnjega Dupleka.

"Letos prvič obeležujemo 
praznik športa in nam, kot 
vztrajnim športnikom, se je 

zdelo prav, da bi k telovadbi 
povabili tudi občinarje. Morda 
bomo tako bolj opazni in nam 

Šola zdravja pred občino Duplek

bo uspelo ljudi premakniti k 
razmišljanju, koliko lahko sami 
naredimo za svoje zdravje, za 
dober imunski sistem. Za to, da 
pridemo pred občino, pa smo 
se odločili, ker je treba začeti 
ozaveščati pri vrhu. V občini 
imamo dva krajinska parka - 
Kamenščak in Drava -, oba sta 
zapuščena. Če bomo to uredili 
in če bo občina poskrbela, da 
bomo naredili kolesarsko pot, 
potem bomo za možnost re-
kreacije naših ljudi dobro po-
skrbeli, s prijetnim vzdušjem 
pa lahko k nam vabimo tudi 
turiste," je prepričana vodja te-
lovadk in pobudnica športne 
akcije Sonja Černčič Lagerwall.

Vabilu k sodelovanju pri ju-
tranji telovadbi so se odzva-
li tudi župan Mitja Horvat in 
nekaj zaposlenih na občini. 
Strinjali so se, da jim je po-
lurna rekreacija dobro dela, 
župan, ki je vadbo začel v su-
knjiču - ni je pa z njim končal 
-, pa se je pošalil, da je ideja o 
takšnem razgibavanju na de-
lovnem mestu sicer vrhunska, 
vendar je bila izvedba nekoliko 
preintenzivna. "O kakšni lažji 
različici pa bi veljalo razmisli-
ti," je namignil.

"Ozaveščati o 
tem, koliko lahko 
sami naredimo 
za svoje zdravje, 
je treba začeti  
pri vrhu"

Franc Bratkovič 

Kletar in varuh  
vinograda pri Vinagu

TRADICIJA

O vtar je bil v 19. in v za-
četku 20. stoletja v Slo-
venskih goricah čuvaj 

vinogradov, sadovnjakov in 
tudi polj. Njegova služba je tra-
jala tri mesece, od 15. avgusta 
do 15. novembra. Delo je opra-
vljal dan in noč, in to za več po-
sestnikov. Ovtar pa ni mogel 
biti vsak, kandidat za ovtarja je 
moral na sodišču priseči, da bo 
vestno opravljal ovtarsko službo, 
z rednimi obhodi. Soglasje, da 
lahko opravlja to delo, je dala 
tudi občina.

Ovtar je bil opremljen z ov-
tarsko palico, ki je bila last 
občine. Izdelana je bila iz hru-
škove veje s kovinsko konico 
(nožem), nosil jo je na rami. Ov-
tarjev zdaj že dolgo ni več, se pa 
ovtarstvo ohranja kot običaj. 
Tako so ovtarji, ki ohranjajo to 
izročilo, imeli lani prvo srečanje 
slovenskih ovtarjev.

Pred 30 leti je bil Rudolf 
Druzovič iz Cerkvenjaka neke 
vrste posodobljen ovtar, en 
mesec je to delo opravljal pri 
Vinagu. Ne prej ne pozneje 

Vinag ni varoval svojih vino-
gradov pred nepridipravi. Kot 
pravi Druzovič, je bila to za-
nimiva zgodba v njegovem ži-
vljenju. Med sprehajalci na 
Piramidi je spoznal znane Ma-
riborčane, tudi olimpionika 
Leona Štuklja. Danes 78-letni 
Druzovič še pove, da je bil v 

Vinagu 20 let kletar. V kolekti-
vu so imeli tudi mešani pevski 
zbor, katerega član je bil, vodil 
pa ga je Jože Potrč. Nasploh ima 
na to obdobje v Vinagu, ki ga 
danes ni več, lepe spomine.

Rudolf Druzovič Foto: Osebni arhiv


