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Poštnina plačana pri pošti 2251 PTUJ

Slavnostno odprtje igrišča z umetno travo in
razsvetljavo na Sp. Hajdini
Aktualno na področju investicij
Novo šolsko leto 2020/21
Nastaja knjiga o rimski kulinariki
Sprejem za naj vratarja Matjaža Rozmana
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V Gerečji vasi 15. oktobra predavanje o uporabi
defibrilatorja

Na Dravski kolesarski poti spoznavali projekt Zlata
Drava
Partnerstvo za Dravsko kolesarsko pot je v
sodelovanju z Občino Starše v soboto, 12.
septembra, izvedlo kolesarjenje po trasi Dravske
kolesarske poti in predstavitev »izpiranja zlata« v
sklopu projekta Zlata Drava.
Projekt izvajajo v sosednji starški občini in v sklopu tega
obujajo zgodbe o zlatokopih. Kolesarji so se pripeljali iz
ptujske in mariborske smeri, med udeleženci pa je bilo
tudi nekaj občanov hajdinske občine, ki so imeli priložnost
spoznati nekatere naravne lepote ob Dravi.
TM
Foto: Matija Brodnjak

Občina Hajdina je v zadnjem obdobju v Hajdošah in
Gerečji vasi namestila dva nova defibrilatorja. Z željo, da
bi čim več občank in občanov seznanili s temeljnimi
postopki oživljanja in uporabo avtomatskega defibrilatorja,
organiziramo tečaj, ki bo v četrtek, 15. oktobra 2020, ob
16.30 v dvorani gasilskega doma v Gerečji vasi.
Vabljeni.
Občinska uprava
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UVODNIK

Spoštovani občanke in občani
Počasi se končujejo topli poletni dnevi in
pred nami je barvita jesen. Končale so se tudi
šolske počitnice in ponovno so naši učenci
sedli v šolske klopi, letos malo drugače in
ob upoštevanju vseh ukrepov, povezanih s
covidom-19. Pred tistimi, ki so v minulem
šolskem letu uspešno končali devetletko, so
že novi izzivi in nove odločitve, ki jih bodo
spremljale v njihovem nadaljnjem življenju.

Trgatev v Gerečji vasi
V Gerečji vasi so imeli prvo vaško trgatev in s
tem dogodkom so letošnji gostitelji občinskega
martinovanja tudi naznanili praznično obarvano
jesen, ki bo po dogodkih zaradi trenutne situacije
skromnejša kot prejšnja leta.
TM

Za vse, ki obiskujete hajdinski vrtec in
Osnovno šolo Hajdina, smo tako kot v
minulih letih poskrbeli za varno pot v šolo,
za kar gre vsa pohvala Svetu za preventivo
in vzgojo v cestnem prometu Občine
Hajdina.
Lokalna skupnost veliko vlaga v vrtec
in šolo ter tako skrbi za dobre pogoje
in delo v šoli in vrtcu, podpira pa tudi

različne nadstandardne programe, vse v
okviru finančnih zmožnosti. Ob tem velja
poudariti, da Občina Hajdina v konzorciju z
Občino Duplek sodeluje pri projektu Celovita
energetska prenova javnih objektov v lasti
Občine Duplek in Občine Hajdina. V naši
občini sta v projekt vključena dva objekta
– Osnovna šola Hajdina in Vrtec Hajdina.
Z izvedbo investicije bo zagotovljeno
povečanje
energetske
učinkovitosti
objektov, pridobljena pa bo tudi delovna in
bivalna površina v šoli.
Za mlade je tudi sicer v naši občini dobro
poskrbljeno, tako na športnih, kulturnih
kot drugih področjih. Ponosni smo, da ima
naša občina certifikat Mladim prijazna
občina. Ob tem še velja poudariti, da
subvencioniramo vozovnice za dijake in
študente ter nagrajujemo diplomante,
magistre in doktorje znanosti. Mladim
družinam, ki se odločijo za gradnjo, pa

subvencioniramo komunalni prispevek.
Zadnja velika pridobitev v občini je
izgradnja nogometnega igrišča z umetno
travo in razsvetljavo v športnem parku
na Sp. Hajdini, ki je končana in predana v
uporabo. Nova pridobitev je namenjena
tekmovalnemu športu in rekreaciji.
Lepo in prijetno jesen vam želim, šolarjem
uspešno šolsko leto, vsi skupaj pa
poskrbimo, da ostanemo zdravi.

Franc Krajnc,
podžupan Občine Hajdina

HAJDINČAN je glasilo Občine Hajdina.
Člani uredništva: Tatjana Mohorko (odgovorna urednica), dr. Maja Gojkovič, Silvestra Brodnjak, Maja Majcen, Magdalena Intihar, Hilda Bedrač, Sandi Mertelj in Jože Mohorič
Lektoriranje: Petra Krajnc
Tisk: Tiskarna Ekart, d. o. o.
Oblikovanje in priprava na tisk: Uroš Bunderla, s. p.
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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11. redna seja občinskega sveta
11. redna seja je potekala, v sredo, 16. septembra 2020, z začetkom ob 19.30.
Na seji je bilo sprejeto:
1. Sklepi in zapisnik 10. redne seje.
2. Odlok o spremembi in dopolnitvi
Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode
na območju Občine Hajdina.
Na območju Občine Hajdina obstaja
nekaj lokacij, kjer se zaradi depresije
(nižjega terena) ni moč priključiti na
obstoječo kanalizacijo gravitacijsko,
ampak je potrebna izgradnja internega hišnega črpališča. Zato je treba:
–– v Odloku o dopolnitvah Odloka o
odvajanju in čiščenju komunalne
in padavinske vode na območju
Občine Hajdina dodati izraz interno hišno črpališče;
–– določiti, da bodo ta interna hišna
črpališča v upravljanju in vzdrževanju upravljavca Komunalnega
podjetja Ptuj.
Na zahtevo MOP mora biti določen
tudi časovni okvir izgradnje, saj je pogoj za pridobitev evropskih sredstev
100-odstotna priključitev na prijavljenem projektu kanalizacije za območje
ID 16415 Hajdoše.
3. Sklep o potrditvi novelacije investicijskega programa »Odvajanje in
čiščenje komunalne odpadne vode v
porečju Drave – Občina Hajdina«.
Po oddaji vloge je MOP, Direktorat za
vode in investicije, izdal nove Metodološke predpostavke za pripravo in pregled finančnih in ekonomskih analiz za
operacije na PO MOP v finančni perspektivi 2014–2020, kar je pomenilo,
da je bilo treba izdelati novo Ekonomsko analizo. Od prvotne finančne konstrukcije so se spremenile vrednosti
upravičenih in neupravičenih stroškov,
kar pomeni, da se izgradnja hišnega
priključka za nezazidano stavbno parcelo in sekundarnih kanalov za nezazidana stavbna zemljišča uvršča med
neupravičene stroške. Spremenil se
je tudi terminski načrt izvedbe v letih
2021 in 2022.
4. Predlog sklepa o potrditvi:

–– Predinvesticijske zasnove (PIZ)
»Gradnja regionalnih kolesarskih povezav za zagotavljanje
trajnostne mobilnosti v Spodnjem Podravju, odsek 1 Ptuj–
Hajdina–Kidričevo–Majšperk«,
–– Investicijskega programa (IP)
»Gradnja regionalnih kolesarskih povezav za zagotavljanje
trajnostne mobilnosti v Spodnjem Podravju, odsek 1 Ptuj–
Hajdina–Kidričevo –Majšperk«.
Namen projekta je izgradnja regionalne kolesarske povezave med Mestno
občino Ptuj, Občino Hajdina, Občino
Kidričevo in Občino Majšperk za zagotavljanje dnevne mobilnosti med
Ptujem kot regijskim središčem z izobraževalnimi, upravnimi, storitvenimi
dejavnostmi z zalednimi gravitacijskimi naselji in sosednjimi občinami.
V okviru projekta bo vzpostavljenih
26,85 km kolesarske povezave. Trasa
poteka pretežno ob regionalni cesti
R2-432 in po obstoječih poljskih poteh.
Zaradi značilnosti trase in omejitev na
posameznih odsekih trase ni mogoče
na celotni trasi zagotoviti ločene kolesarske infrastrukture, zato bo ponekod umeščena mešana raba ali skupna
raba na cestišču.
5. Sklep o imenovanju člana Sveta
območne izpostave Javnega sklada
za kulturne dejavnosti Ptuj, s katerim
se v Svet območne izpostave JSKD Ptuj
imenuje Hilda Bedrač.
6. Sklep o imenovanju sodnikov porotnikov na Okrožnem sodišču na
Ptuju, s katerim se za sodnike porotnike imenujejo Valerija Šamprl, Radoslav Simonič, Zdenka Godec in Franc
Krajnc.
7. Sklep o priznanjih Občine Hajdina
za leto 2020. Podelijo naslednja priznanja:
Bronasti grb prejmejo:
–– Društvo žena in deklet Gerečja
vas za 20-letno uspešno delovanje društva,
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–– Planinsko društvo Hajdina za
20-letno uspešno delovanje društva,
–– Zveza kulturnih društev Občine
Hajdina za 20-letno uspešno delovanje,
–– Miran Pleteršek, Slovenja vas 56b,
za delovanje na gasilskem in vaškem področju,
–– Zlatko Kondrič in Silva Purgaj, Zg.
Hajdina 17, za delovanje na društvenih in vaškem področju,
–– Matjaž Rozman, Gerečja vas 57a,
za posebne dosežke na športnem
področju.
Srebrni grb prejme:
–– Ivan Brodnjak, Hajdoše 32, za večletno prizadevnost, zasluge v gasilstvu in lokalni skupnosti.
Zlati grb prejme:
–– Športno društvo Skorba za 50-letno uspešno delovanje društva.
8. Sklep o priznanjih za najlepše urejeno vaško skupnost in za najlepše
urejene objekte v Občini Hajdina za
leto 2020. Priznanja prejmejo:
–– Vaška skupnost Zg. Hajdina, priznanje za najlepše urejeno vaško
skupnost,
–– Bar Kavalo, Sp. Hajdina, Prokaval,
d. o. o., priznanje za vzorno urejen
poslovni objekt,
–– Kmetija Zupanič, Sp. Hajdina 37a,
priznanje za vzorno urejeno kmetijo,
–– Miran in Alenka Baum, Zg. Hajdina 131a, zlata vrtnica za vzorno
urejeno stanovanjsko hišo,
–– Lea in Davorin Vidovič, Hajdoše
38, srebrna vrtnica za vzorno urejeno stanovanjsko hišo,
–– Silva in Franc Vogrinec, Sp. Hajdina 19, bronasta vrtnica za vzorno
urejeno stanovanjsko hišo.
Občinski svet Občine Hajdina se je seznanil s Poročilom o izvrševanju proračuna Občine Hajdina za obdobje januar–junij 2020.
Občinska uprava
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Aktualno na področju investicij
V poletnih mesecih in v začetku septembra je Občina Hajdina uspešno končala nekatere manjše investicije po naseljih
občine. V Hajdinčanu tokrat predstavljamo le nekatere pridobitve, občinska uprava pa je za nekatere gospodinjstva v
Slovenji vasi, Hajdošah in Skorbi pripravila informacijo o začetku dolgo pričakovanega projekta ureditve kanalizacije.
PREUREDITEV TRIKRAKEGA KRIŽIŠČA NA R2-454/1495 V
KROŽNO KRIŽIŠČE V NASELJU ZGORNJA HAJDINA
Z veseljem sporočamo novico, da so se začela dela pri izgradnji krožišča na Zg. Hajdini pri Maji. Dela izvaja lokalni
izvajalec Cestno podjetje Ptuj, kot investitor pa nastopa
Direkcija RS za infrastrukturo. Sofinancer je Občina Hajdina, ki pokriva stroške postavitve nove javne razsvetljave in
dela pločnika, ki se prestavi.
Predviden čas izgradnje je 100 delovnih dni, kar pomeni,
da se bodo dela predvidoma končala konec decembra
2020.
Ob tej priložnosti prosimo vse udeležence v prometu, da
upoštevajo prometno signalizacijo in spremenjen režim
prometa v času gradnje ter naj bodo strpni in potrpežljivi,
saj je promet na lokacijo prihodnjega krožišča zelo povečan.
Občinska uprava
Foto: Andrej Petek, TM

Na Zg. Hajdini pri Maji poteka izgradnja že napovedanega krožišča.

Občina Hajdina je poskrbela za nujna dela ob dravski obkanalski cesti, ob kateri
so se drevesa in grmičevje preveč razbohotila. Delavci Cestnega podjetja Ptuj so
naredili konkreten poseg v zeleni prostor.

Končana so asfalterska dela na odseku Mlakar–Zg. Hajdina preko proge.
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Defibrilator imajo tudi v Gerečji vasi, na zgradbi tamkajšnjega gasilskega doma.
Občina je na nekaterih odsekih kolesarskih poti poskrbela tudi za ureditev
prostora okrog pokrovov na jaških fekalne in meteorne kanalizacije. Ti so bili
dvignjeni in okrog njih na novo položen asfalt.

Na asfaltnem igrišču pri Domu krajanov Draženci so postavljeni goli in lovilni
mreži za goloma.

Defibrilator je na novo nameščen na zgradbi Gasilskega doma Hajdoše.

Hajdinska šola in vrtec pred celovito energetsko
sanacijo
Občina Hajdina v konzorciju z Občino Duplek sodeluje pri projektu Celovita energetska prenova javnih objektov v lasti
Občine Duplek in Občine Hajdina. V Občini Hajdina sta v projekt vključena dva javna objekta – Osnovna šola Hajdina in
vrtec Hajdina.

Žal je letošnje neurje spet poplavilo lepo urejen odsek Dravske kolesarske poti
na območju Občine Hajdina.

KANALIZACIJA – IZVEDBA PROJEKTA »ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNIH VODA V POREČJU REKE DRAVE –
OBČINA HAJDINA«
Občanom naselij Slovenja vas, Hajdoše in Skorba smo dolžni podati informacijo o začetku dolgo pričakovanega
projekta, saj na občinsko upravo dnevno dežujejo vprašanja. Res je bila prvotna informacija pristojnih organov, da
bomo lahko začeli dela takoj, ko bo projekt uvrščen v Dogovor regij, kar je bilo storjeno 27. maja 2018.
Slednje se ni zgodilo, saj so državne institucije zahtevale še potrditev vlog na Oddelku za kohezijo in Posredniškem
organu. Da se je postopek podaljšal, pa je bil vzrok v spreminjanju metodologije ocenjevanja vlog v času že oddaje
vlog (v januarju 2020), tako da je bilo treba vloge ponovno pripraviti po novih metodologijah. Trenutno je vloga na
obravnavi na Ministrstvu za okolje in prostor. O nadaljnjih napredkih projekta vas bomo redno obveščali.
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V prvotni fazi sta bila za projekt izvedena projektna naloga in razširjeni
energetski pregled obeh stavb, v katerem so predstavljeni potrebni investicijski ukrepi za energetsko sanacijo
osnovne šole in vrtca. Sicer pa je bilo
treba izdelati in na občinskem svetu
potrditi investicijsko dokumentacijo
in dokumentacijo o javno-zasebnem
partnerstvu pri izvedbi projekta energetske prenove objektov.
Po sprejetju potrebne dokumentacije
se je pripravil javni razpis za podelitev
koncesije za izvedbo projekta energetskega pogodbeništva za energetsko prenovo objektov v lasti Občine
Duplek in Občine Hajdina. Na podlagi
javnega razpisa smo prejeli eno ponudbo za izvedbo energetske sanacije s strani podjetja Plistor, d. o. o. Po
pregledu prijave sta sledila odločitev
o priznanju usposobljenosti prijavitelja in objava razpisne dokumentacije
za predložitev rešitve v okviru javnega razpisa. Prijavitelj je nato podal rešitev in sledila je faza konkurenčnega
dialoga.

Prihodnje leto se bo na objektu hajdinske šolske in vrtca izvajala celovita energetska prenova.
Foto: TM
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Prijava na razpis je bila sicer mišljena že v septembru,
vendar se je zaradi odločitve Ministrstva za infrastrukturo, ki je najavilo, da bo z novim razpisom stopnja sofinanciranja s trenutnih 40 % dvignjena na 49 % upravičenih
stroškov, rok zamaknil na november. Zamik prijave na
javni razpis pa ne vpliva na terminski načrt, saj je izvedba
investicijskih ukrepov predvidena v letu 2021.
Vzporedno s pripravo potrebne dokumentacije za izvedbo projekta energetske prenove objektov pa poteka tudi
pridobitev zemljišča, ki ga potrebujemo za izvedbo vrtine za toplotno črpalko, saj parcela, na kateri stoji osnovna šola, spada v II. vodovarstveno območje, kjer je izvedba takšnih vrtin prepovedana. Zemljišče je trenutno še
v lasti Direkcije RS za infrastrukturo, zaključek nakupa
zemljišča pa je predviden v septembru.
Z izvedbo nameravane investicije bo zagotovljeno višje
bivalno in delovno ugodje za vse uporabnike objektov,
povečanje energetske učinkovitosti objektov, uvedba
obnovljivih virov energije v objekte, vsi navedeni ukrepi
pa bodo zagotovili nižjo rabo energije glede na obstoječe stanje in tako prihranek pri stroških za energijo.

Investicijski ukrepi, ki zajemajo energetsko sanacijo osnovne šole, so: izdelava fasade novega dela šole in telovadnice,
menjava stavbnega pohištva, toplotna izolacija podstrešja
v mansardi in telovadnici, prenova razsvetljave, prenova
ogrevalnega vira – vgradnja toplotne črpalke voda-voda,
vgradnja termostatskih ventilov, prenova sekundarnega
sistema (elementi razdelivca, obtočne črpalke itd.), posodobitev sistemov prezračevanja za vzpostavitev pasivnega
pohlajevanja in energetsko upravljanje objekta. Dodatno
se je občina odločila, da v projekt vključi tudi rekonstrukcijo
mansarde v starem delu šole. Ukrep zajema menjavo strehe in ostrešja, izvedbo nove talne plošče, vgradnjo strešnih
oken in izvedbo izolacije poševnin ter zapiranje z mavčnimi
ploščami.
Investicijski ukrepi, ki zajemajo energetsko sanacijo vrtca,
so: prenova ogrevalnega sistema – vgradnja toplotne črpalke voda-voda, prenova razsvetljave in energetsko upravljanje objekta.
IZVEDBA INVESTICIJSKIH UKREPOV PREDVIDENA V
LETU 2021
Trenutno se za objekt pripravlja razpis, s katerim se pozove prijavitelja, da poda končno ponudbo za energetsko prenovo objektov. Temu sledita novelacija investicijske dokumentacije in priprava vloge za prijavo na javni
razpis Kohezijskega sklada za sofinanciranje energetske
prenove stavb v lasti in rabi občin.

Občinska uprava
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Začetek novega šolskega leta skupaj s SPVCP
Vodstvo Občine Hajdina je skupaj z OŠ Hajdina in Svetom za preventivo in vzgojo v cestnem prometu ob začetku novega
šolskega leta poskrbelo za varnost in dobro počutje najmlajših udeležencev v prometu. Na prehodih za pešce v bližini
šole so tudi letos pomagali prostovoljci.

Zbrani na letošnji analizi izvajanja varnosti ob začetku novega šolskega leta v Občini Hajdina

Lokalna skupnost je še pred začetkom novega šolskega leta poskrbela za obnovo talnih označb na
prehodih za pešce.

Varno in ob pomoči prostovoljcev v rumenih jopičih čez prehod za pešce
Tudi letošnja nekoliko krajša akcija
ob začetku šolskega leta je potekala v
dobrem sodelovanju Občine Hajdina,
SPVCP Občine Hajdina, OŠ Hajdina,
Policijske postaje Ptuj, Medobčinskega redarstva Ptuj, Društva upokojencev Hajdina in Planinskega društva
Hajdina.
V ponedeljek, 7. septembra, je bil v
prostorih Hotela Roškar tradicionalni
zaključek akcije Začetek šole, hkrati pa tudi priložnost, da se vodstvo
občine zahvali vsem prostovoljcem,
ki so se vključili v vsakoletno akcijo in delo uspešno opravili. Župan
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mag. Stanislav Glažar je v nagovoru
znova izpostavil, da je skrb za varnost
občanov, še posebej najmlajših udeležencev v prometu, v občini na prvem
mestu. »Veliko predlogov SPVCP smo
doslej že upoštevali in tudi v zadnjem
letu smo veliko naredili na terenu, nekaj
zadev pa še ostaja odprtih. Trudimo se,
da bi bilo čim več varnih šolskih poti in
velik doprinos k temu so tudi predvidene nove kolesarske poti v okviru projekta, ki ga peljemo s sosednjimi občinami,« je dejal župan Glažar.
Za dobro sodelovanje se je vsem sodelujočim v akciji zahvalila tudi rav-
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nateljica OŠ Hajdina Vesna Mesarič
Lorber, ob njej pa tudi predsednik
hajdinskega SPVCP Slavko Burjan.
Slednji je ob tej priložnosti predstavil tudi delo in obveznosti SPVCP ter
nanizal nekaj zanimivih podatkov o
uspešnem delu na tem področju. Za
dobro sodelovanje se je Burjan zahvalil celotni ekipi strokovnjakov različnih področij, s katerimi sodelujejo v
SPVCP.

Besedilo in foto: TM
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Na Ptujskem na obisku okoljski minister Vizjak
Minister za okolje in prostor mag. Andrej Vizjak in državna sekretarka dr. Metka Gorišek sta se v petek, 4. septembra,
sešla z županjami in župani občin Cirkulane, Kidričevo, Majšperk, Podlehnik, Videm, Zavrč in Žetale. Na pogovoru z
ministrom je sodeloval tudi hajdinski župan mag. Stanislav Glažar.
Osrednje teme pogovora so bile strategija prostorskega razvoja Republike
Slovenije do leta 2050 in večji poudarek na ohranjanju podeželja, Ptujska
obvoznica, ravnanje z odpadki in urejanje vodotokov.
Pogovori so bili usmerjeni predvsem
v traso »Ptujske obvoznice« in največ
časa so tokrat namenili cestni gradnji, še posebej že desetletja načrtovani gradnji nove cestne povezave
med Ormožem in Ptujem, kjer je prvi
del trase, od Ormoža do Markovcev,
že dolgo znan, zatika pa se pri zadnjem kraku te ceste.
»Nujna je študija variant, še posebno,

ker gre za zelo občutljivo območje, kjer
se srečujemo z Naturo 2000 in različnimi interesi lokalnih skupnosti. Ne
bomo šli po poti zavlačevanja, a do
kar najbolj primerne rešitve hočemo
priti po transparentni poti, in ko bodo
študije nared, jih bomo predstavili tukajšnjim prebivalcem, organizirali delavnice, posvetovanja,« je napovedal
okoljski minister.
Minister Vizjak je poudaril, da so v
okviru nalog in načrtov ministrstva
tudi terenski obiski, saj »težko načrtujemo bodoče ukrepe tako na področju
prostorskega razvoja kot na področju
investicij v okoljsko infrastrukturo brez

seznanitve stanja na terenu in konkretnimi problemi«.
Rdeča nit sestanka z župani s Ptujskega, ki je potekal v Kidričevem, je bila
nastajajoča Strategija prostorskega
razvoja Republike Slovenije do leta
2050, v kateri je bilo doslej »premalo
poudarka na ohranjanju podeželja
kakor tudi ohranjanja naseljenosti
ob slovensko-hrvaški meji«.
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Draženčan Drago Furek
novi vitez krvodajalstva
Na Enoti za transfuzijsko dejavnost (ETD) Ptuj so konec julija gostili krvodajalca stokratnika. V klub stokratnikov sta
vstopila 53-letni Drago Furek iz Dražencev, ki je na krvodajalski stol prvič sedel leta 1984, in 64-letni Janez Golob
s Ptuja.

Drago Furek je kri prvič daroval leta 1984 in na to ima še danes lep spomin.
Foto: Samo Turk, UKC Maribor

Vir in foto: Ministrstvo za okolje in
prostor

V Občini Hajdina so ponosni na tako plemenita dejanja posameznikov, je na
sprejemu v družbi sodelavcev poudaril župan Glažar.
Foto: TM

Poslanka Suzana Lep Šimenko, županja Fakin in župani na Ptujskem po delovnem srečanju z ministrom Andrejem Vizjakom
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4. avgusta je vitezu krvodajalstva iz hajdinske občine v
družbi podžupanov Karla Svenška in Franca Krajnca, predsednice odbora za negospodarske dejavnosti Hilde Bedrač,
direktorice občinske uprave Lidije Terbulec in predsednice
Občinske organizacije Rdečega križa Hajdina na krajšem
sprejemu v prostorih občine čestital tudi hajdinski župan
mag. Stanislav Glažar. Dejal je, da so v občini ponosni na
tako plemenita dejanja posameznikov in si močno želijo,
da bi bili dobri zgledi v družbi tudi v prihodnje.
Na vprašanje, kaj ga žene k temu humanemu dejanju, potem ko že desetletja vztraja pri darovanju krvi, je 53-letni
Drago Furek iz Dražencev povedal, da predvsem močna
volja in želja pomagati sočloveku, ko ta potrebuje kri. Dober vzgled sta mu tudi oče Drago in brat Dušan, oba vztrajna krvodajalca, ki sta kri darovala 100-krat in še nekajkrat
več. Drago je obljubil, da bo darovanje nadaljeval, dokler
bo to mogoče in dokler bo zdrav. Tistim, ki kolebajo, ali naj
se odločijo za krvodajalstvo in sedejo na krvodajalski stol,
pa svetuje, naj ne odlašajo, saj bodo s tem dejanjem v naši
družbi naredili veliko dobrega in koristnega.
Da gre za izjemne posameznike, ki že desetletja s svojim humanim početjem rešujejo življenja, je potrdila tudi

Čestitka za humano delo tudi Simoni Strmšek Šlamberger, predsednici OO RK
Hajdina

Župan mag. Stanislav Glažar je čestital krvodajalcu stokratniku.
Simona Strmšek Šlamberger, predsednica OO RK Hajdina, sicer pa vodja administracije na ETD Ptuj, in dodala, da
je ponosna, da je takih vztrajnih krvodajalcev veliko tudi
iz občine, od koder prihaja sama. Čestitala je Dragu Fureku in povabila krvodajalce, da se jim pridružijo tudi v tem
negotovem času, ko je maska obvezna, a krvodajalci so na
varnem in zanje bodo dobro poskrbeli na odvzemu krvi.
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Besedilo in foto: TM
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Sprejem za naj
nogometaša Matjaža
Rozmana
Nogometni klub Celje je prvič osvojil naslov državnega
prvaka in v tej zgodbi je imel zelo pomembno vlogo vratar Matjaž Rozman, doma iz Gerečje vasi. Poleg naslova
državni prvak je Matjaž postal tudi najboljši vratar slovenske nogometne lige v pretekli sezoni. 4. avgusta je zanj
krajši sprejem pripravil župan občine Hajdina mag. Stanislav Glažar.

Utrinek z veličastnega sprejema v Gerečji vasi, kjer ni manjkala niti zlata žoga.
Foto: arhiv Rozman
Župan Glažar je Rozmanu, sicer tudi večkratnemu naj
športniku Občine Hajdina, čestital za ta izjemni dosežek
in poudaril, da Matjaža na nogometni poti spremlja že od
njegovega 12. leta starosti in da je vedno verjel vanj, zato
mu tak uspeh zelo privošči.
Sandi Mertelj, predsednik ŠZ Občine Hajdina, je ob tem
dodal, da je to tudi uspeh za šport v Občini Hajdina in
hkrati velika želja, da bi tudi z Rozmanovo pomočjo v prihodnje te izkušnje znali kar najbolje prenesti na mlade nogometaše, vključene v ONŠ Golgeter. Rozmanu je zaželel,
da uživa v uspehu in zmagi ter da to pozitivno energijo
nosi naprej.
VELIČASTEN SPREJEM TUDI V GEREČJI VASI
Nekaj dni kasneje, v nedeljo, 9. avgusta, so svojemu sovaščanu prav poseben sprejem pripravili še v domači Gerečji vasi. Druženje z nagovori, dobro pogostitvijo in z živo
glasbo je bilo v športnem parku v Gerečji vasi. Osrednji or-

ganizator enkratnega sprejema za državnega prvaka Matjaža Rozmana je bilo Športno društvo Gerečja vas v sodelovanju z Vaškim odborom Gerečja vas, PGD Gerečja vas in
Društvom žena in deklet Gerečja vas. Rozman je bil vesel
pozornosti svojih Gerečjevaščanov in ljubiteljev nogometa, ki jih večkrat omeni tudi na velikih dogodkih, skupaj z
njimi pa se je veselil tudi začetka tekem v novi sezoni in ligi
šampionov.
Besedilo in foto: TM

Najboljši vratar slovenske nogometne lige v pretekli sezoni je bil poseben gost
pri županu Občine Hajdina.

Lastnica frizerskega studia Tia iz Skorbe, Jasmina
Horvat, po rodu Celjanka, je Matjažu izročila prav
posebno darilo – darilni bon v obliki enoletnega
brezplačnega striženja. Foto: arhiv Horvat
Skupinski posnetek z najboljšim vratarjem slovenske nogometne lige v pretekli sezoni Matjažem Rozmanom. Na sprejemu se je Matjažu pridružila tudi mama Marija Rozman, zaposlena v hajdinski občinski upravi.
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Prva trgatev v
Gerečji vasi
Pri vaških brajdah v Gerečji vasi, v
vaškem središču, kjer raste tudi potomka stare trte z Lenta, se je v petek, 4. septembra, zbralo le nekaj domačinov, ki so domačima kletarjema
Stanku Žnidarju in Francu Drevenšku
pomagali potrgati prve zrele grozde.
S tem dogodkom so Gerečjevaščani,
letošnji gostitelji občinskega martinovanja, začeli praznovanje, ki pa bo
zaradi trenutne situacije precej skromnejše kor prejšnja leta.
S pesmijo so trgače pričakali pevke
in pevci mešanega pevskega zbora
DŽD Gerečja vas, na harmoniki pa
jih je tokrat spremljal Janko Žnider.
Potem sta jim prijazno dobrodošlico izrekla podžupan Karl Svenšek in
predsednik VO Gerečja vas Marjan
Rozman.
Prva sta škarje v roke prijela domača kletarja Žnidar in Drevenšek,
potem pa se jim je pridružil tudi župan mag. Stanislav Glažar, z njim pa
podžupan Franc Krajnc ter predsedniki in predstavniki društev na vasi.
Franc Drevenšek, skrbnik trte, je
povedal, da trta lepo raste, da so ob
potomki z Lenta posadili še nekatere stare sorte, po dveh letih pa se že
veselijo prvega pridelka. Po kratki trgatvi se je vesela družba tudi okrepčala in nazdravila novemu vinskemu
letniku.

Prijetno jesensko opravilo so s pesmijo obogatili domači pevci in pevke.

Vsak je lahko odtrgal svoj grozd in ga dal v puto.

Prvega pridelka v vaškem središču je bil vesel tudi župan Glažar.

Besedilo in foto: TM
Dobrodošlica pri vaških brajdah v Gerečji vasi
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Na vaško trgatev je bil vabljen tudi podžupan
Krajnc.

September 2020

Utrip
počitniških
druženj v Skorbi
V Skorbi so sredi avgusta uspešno izpeljali še ena zanimiva poletna druženja za počitnikarje iz Skorbe in okolice. Tamkajšnje kulturno društvo je
v sodelovanju z vaškim odborom pripravilo tri nepozabne dneve druženja
v obliki delavnic, ves čas pa so udeleženci upoštevali priporočila NIJZ.

September 2020
Hvala vsem, ki nam pomagajo pri izvedbi projekta, še posebej članom –
mentorjem KD Skorba, VO Skorba in
vaščanom, Občini Hajdina in županu
mag. Stanislavu Glažarju,« je ob odprtju razstave povedala Renata Gabrovec.
Otvoritvena slovesnost je bila na
občinskem trgu, pred vhodom v

razstavišče, kjer je zbrane nagovoril župan Glažar ter čestital počitnikarjem in mentorjem za izvedbo še
enih poletnih delavnic. V imenu Likovno-fotografske sekcije KDP Hajdina je mlade ustvarjalce nagovorila
Silvestra Brodnjak ter jih povabila k
sodelovanju in ustvarjanju na likovnih
in fotografskih delavnicah v občini.

Počitnikarji so 12., 13. in 14. avgust v
Skorbi preživeli zelo ustvarjalno, Dom
krajanov pa je bil te tri dni poln otroške razigranosti. Kot je povedala Renata Gabrovec, predsednica KD Skorba, so veseli, da jim je kljub omejitvam
in ukrepom uspelo izpeljati letošnje
delavnice, na katerih so počitnikarji spoznavali različne likovne tehnike in ustvarjali z različnimi materiali,
ustvarjali so tudi v gledališki delavnici
in lutkovnem kotičku. Sicer pa so se
lahko razgibali tudi v športno-zabavnih igrah, v četrtek, 13. avgusta, pa
so majhni nadobudneži spoznavali
osnove robotike in programiranja s
pomočjo lego kock. Zadnji dan druženja so si privoščili obisk Mestnega
kina Ptuj in se poslovili do prihodnjih
počitnic.
V PSC HAJDINA RAZSTAVA »POLETNI UTRINKI«
Po poletnih delavnicah je nastala še
zanimiva razstava v razstavišču PSC
Hajdina, ki so jo odprli 2. septembra,
izdelki počitnikarjev pa bodo tam na
ogled do konca septembra. »Ponosni
smo, da lahko del našega ustvarjanja
pokažemo tudi drugim. Na razstavo
smo tokrat postavili likovne izdelke, narejene z različnimi likovnimi tehnikami
in motivi, ter poletne fotografske motive.
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V kulturnem programu sta nastopili
mladi glasbenici Zala Zelenko in Lina
Malinger, Manja Gabrovec je prebrala
pesem Terezije Filipaja, program pa je
povezovala Manca Matjašič.
Besedilo in foto: TM
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Zlati poročni dan zakoncev Drevenšek
V cerkvi sv. Martina na Hajdini je bila v soboto, 29. avgusta, slovesnost zlate poroke zakoncev Dragice, rojene Rozman,
in Cirila Drevenška s Spodnje Hajdine. Po petdesetih letih sta izmenjala zlata prstana in slovesno potrdila obljube izpred petdesetih let, ko sta pogumno stopila na skupno življenjsko pot v trdni veri premagati vse težave, ki jih ponuja
srečni zakon.
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Praznično, a
manj družabno
na praznik
Marijinega
vnebovzetja
Na praznik Marijinega vnebovzetja,
15. avgusta, je bila slovesnost v podružnični cerkvi Marije Vnebovzete
v Slovenji vasi drugačna kot prejšnja
leta zaradi omejitev in vseh ukrepov,
povezanih z novim koronavirusom.
Hajdinski kolesarji so se na poti k praznični maši ustavili pri zvoniku in kapeli v Gerečji vasi.
Žegnanjsko slovesnost je vodil hajdinski kaplan Primož Lorbek. Nekateri Hajdinčani so tudi letos v Slovenjo
vas poromali s kolesi, že po tradiciji pa

so se na poti ustavili na pol poti, pri
gostoljubnih Gerečjevaščanih, ki so
jih pri zvoniku in kapeli tudi pogostili.
V dobri družbi sta bila tudi podžupan

Karl Svenšek in predsednik VO Gerečja vas Marjan Rozman.
TM
Foto: arhiv Rozman

Ocenjevalna komisija TD Mitra Hajdina spet na terenu
Zlatoporočenca sta po petdesetih letih v družbi svojih najdražjih in župana Občine Hajdina izmenjala zlata prstana in slovesno potrdila obljube.

7. in 8. septembra 2020 se je z gasilskim kombijem, tokrat PGD Slovenja vas, odpravila na delo sedemčlanska komisija
TD Mitra Hajdina, ki je pod vodstvom predsednice Sonje Brlek Kranjc opravila ocenjevanje stanovanjskih, kmetijskih in
poslovnih objektov ter vaških središč v vseh vaseh Občine Hajdina.

Civilni obred zlate poroke sta opravila dr. Štefan Čelan, pooblaščenec za
sklepanje zakonskih zvez, in župan
Občine Hajdina mag. Stanislav Glažar. Slavnostno mašo je daroval kaplan Primož Lorbek, kulturni utrinek
pa je dodal solist Uroš Sagadin.
V življenju ljudi je veliko pomembnih mejnikov. Poroka, to svečano
dejanje, je mejnik, ko se zavestno in
svobodno povežeta dve zreli osebi z
željo in sposobnostjo ljubiti življenjskega sopotnika, mu pomagati, mu
biti zvest, ustvariti ljubezen, srečo in
varen dom.
Te in še mnoge druge izbrane bese-

Člani komisije so po zaključku ocenjevanja, o katerem bo
sklepal Občinski svet Občine Hajdina, strnili svoje ugotovitve, pripombe in priporočila za v prihodnje. Ugotavljajo, da
se splošna urejenost vasi iz leta v leto spreminja na lepše.
Veliko je novogradenj, ki so urejene v skladu z modernimi
gradbenimi trendi. Vse več pa je tudi starejših objektov, katerih lastniki pozorno skrbijo zanje, imajo lepo urejeno okolico, marsikdo še goji še stare sorte cvetja. Še vedno se najdejo hiše brez dobro vidne hišne številke, kar otežuje delo
komisije, prav gotovo pa še marsikoga, ki išče določenega
naslovnika.
Do naslednjega ocenjevanja, ki bo spadalo že v enajsto leto
delovanja TD, bi bilo smiselno sprejeti dopolnitve pravilnika o ocenjevanju, v katerem bi določili npr. tri kategorije
objektov: zgrajeni pred letom 1980, v letih 1980–2000 in
po letu 2000. Vaški odbori bi pri predlogih za ocenjevanje
morali upoštevati, kdo izmed lastnikov je že bil predlagan
oz. kdo je bil nagrajen v zadnjih treh letih. Tudi člani UO TD

de je bilo slišati na zlati poroki Drevenškovih, ki sta se skupnega jubileja veselila v družbi svojih najdražjih,
hčera Andreje in Brigite, vnukov,
sorodnikov in prijateljev. Zanju velja
rek, ki pravi, da je družina tam, kjer
se življenje začne in ljubezen nikoli
ne konča.
Zlatoporočencema iskreno čestitamo!
TM
Zlati par Dragica in Ciril Drevenšek
Foto: arhiv družine Drevenšek
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Mitra iz vseh vasi pa bi morali budno spremljati urejenost
svoje vaške okolice.
Silvestra Brodnjak

Ekipa ocenjevalcev v letu 2020 (z leve proti desni): Leonida Lešnik, Sonja Brlek
Krajnc, Silvestra Brodnjak, Irena Bojovič, Franc Krajnc, Majda Turnšek in Angela
Cartl
Foto: Kaja Intihar
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Ljudski pevci
s Hajdine v
avgustu na
dveh nastopih
Ko se je koronska kriza nekoliko unesla, so Ljudski pevci s Hajdine izpolnili
obljubo vodstvu Doma upokojencev
Ptuj – Enoti Park v Kidričevem – in
obiskali njihove stanovalce.
Izbrali so sredo, 12. avgusta, ko so na
vrtu pri domu postavljali klopotec.
Dogodku so prisostvovali številni
oskrbovanci, ki so jih v lepem dopoldnevu preselili na prosto, kjer so v
primerni razdalji pozorno prisluhnili
pevcem.
HAJDINSKI PEVCI ZAPELI SREBRNOMAŠNIKU
V nedeljo, 16. avgusta, so hajdinski
ljudski pevci spet nastopili. Na god sv.

Roka je pri istoimenski cerkvi potekala slovesna sv. maša, ki je bila praznična še iz enega razloga.
Pred 25 leti je v cerkvi sv. Martina na
Hajdini kot novomašnik začel svojo duhovniško pot Hajdinčan pater
Branko Cestnik. Letos je bila na Hajdini dvakrat načrtovana njegova srebrna maša, a je korona obakrat prekrižala načrte. Tokrat je bila usoda
mag. Branku Cestniku, dolgoletnemu
priljubljenemu župniku na Frankolovem, bolj naklonjena. Ni naključje, da
mu je poleg Hajdine zelo blizu tudi rokovska cerkev, saj v njeni bližini živita
njegova mama in sestra z družino. Bili
smo priča izjemno lepemu mašnemu
dogodku, ob katerem so blagoslovili
tudi restavrirani kip sv. Roka, ki so ga
verniki v procesiji pospremili iz cerkve
sv. Petra in Pavla nazaj k sv. Roku.
Vodja Ljudskih pevcev Janko Kirbiš
je za slovesnost pripravil pesem, posvečeno sv. Roku, ki so jo pevci zapeli
njemu v čast.

Po končani mašni slovesnosti in podelitvi spominskih podobic je pater Branko
Cestnik stopil med svoje rojake, Ljudske pevce s Hajdine, iz njegove rojstne vasi
ter z njimi prijateljsko pokramljal.

S hribčka cerkvica se razgleduje,
v njej pa sveti Rok domuje.
Mi smo prišli pozdravit ga,
ker danes velik praznik ima.
Iz več krajev smo prišli,
da bi za god mu voščili.
Obenem pa ga prosili,
da bi pred okužbo varni bili.
Današnji godovnik sveti Rok,
varuj nas poškodbe rok in nog
pa tudi drugih vseh nadlog
obvaruj ti slovenski rod.
Prošnje naše izrečene,
na oltarju položene,
Bogu ti jih posreduj,
nas vsega hudega varuj.
Preden pa se poslovimo,
v prošnjo roke še sklenimo,
če ostanemo zdravi in živi vsi,
nasvidenje čez leto dni.
Besedilo in foto: Silvestra Brodnjak

Tri generacije družine Intihar iz Gerečje vasi
Domačija Boštjana in Sandre Intihar iz Gerečje vasi je v letu 2019 dobila priznanje za vzorno urejeno kmetijo. Ko smo se
kot komisija za ocenjevanje stanovanjskih hiš, poslovnih objektov in kmetij pripeljali na prostrano Intiharjevo dvorišče,
nismo vedeli, čemu naj posvečamo več pozornosti.
Ali dvodružinski hiši, ki v svoji belini
kraljuje na »pobriti« zelenici (za katero skrbi Rozi – robotska kosilnica) ali
gospodarskemu delu dvorišča, kjer
so za velikimi vrati vozni park in stroji,
potrebni za poljedelsko obdelavo več
kot deset hektarjev zemlje (nekaj tudi
najete). Na zgornjem, zadnjem delu
dvorišča stoji farmski objekt za okoli 14 tisoč piščancev, ki jih že od leta
1964 vzrejajo, nekoč kot kooperanti
Obrata za kooperacijo Perutnine Ptuj,
zadnji desetletji pa kot zadružniki Perutninarske zadruge Ptuj s sedežem
na Hajdini. Vsi smo se strinjali, da si
nesporno zaslužijo priznanje TD Mitra
Hajdina in Občine Hajdina. Mladima
prevzemnikoma nagrajene kmetije
smo na lanskem občinskem prazniku
od srca zaploskali.

PO SLEDEH ČLANKOV IZPRED DVAJSETIH LET
Letos mineva 20 let od tega, ko smo v
Hajdinčanu v posebnem poglavju Gerečan predstavili »glavna krivca« za to,
kar lahko upravičeno občuduje vsak,
ki spozna to zanimivo družino. Takrat
sta bila osrednji osebi Tončka in Alojz
Intihar, starša Tatjane in Boštjana. Ata
je hodil v službo, mama pa je bila »šefica« perutninske farme na srednje
veliki kmetiji. Ob njunem skrbnem in
umnem gospodarjenju sta bila delovni vzor svojima otrokoma, ki sta si našla sebi primerna partnerja. Tatjana si
je z možem Karlom Kiselakom ustvarila družino v bližini doma, domačijo
pa sta prevzela sin Boštjan in njegova žena Sandra. Obe mladi družini
sta v letu 2001 poskrbeli za to, da sta
Tončka in Alojz postala srečna babica

in dedek januarja rojene Tatjanine in
Karlove Urške ter junija Boštjanove in
Sandrine Kaje.
Intiharjevi vnukinji smo imeli kar nekaj let možnost srečevati v različnih
aktivnostih, ki so potekale v Osnovni šoli Hajdina, od koder sta kot vsa
leta odlični učenki nadaljevali svojo
izobraževalno pot v ptujski gimnaziji.
Tudi tam sta bili sošolki, v istem razredu, in sta si vedno stali ob strani. Kaja
je bolj uživala v naravoslovnih predmetih, Urški pa je bilo bližje družboslovje. Nedavni zaključek koronske
pandemije je padel v čas njunih maturitetnih zrelostnih izpitov. Obe vnukinji sta se odlično odrezali, Urška pa
je postala celo najboljša dijakinja na
Gimnaziji Ptuj. Jeseni se bo posvetila
študiju umetnostne zgodovine in pedagogike.

Pater Branko Cestnik med pridigo, v kateri je na kratko spregovoril o sebi ter
svoji povezanosti s Hajdino in sv. Rokom, kateremu je potem posvetil glavnino
pridige in blagoslovil restavrirani kip.

Še posebej vesel je bil hajdinski stoletnik Maksimiljan Kampl, ki je od februarja letos s svojo ženo
Marto stanovalec kidričevskega doma. Pred skoraj
tremi desetletji je bil namreč prav on pobudnik
ustanovitve pevske skupine, ki jo je vodil vse do
pred nekaj leti, ko je njegovo vlogo prevzel Janko
Kirbiš. Pevci so ga povabili medse, da je skupaj z
njimi ubrano zapel dve pesmi.
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Ob Intiharjevem omizju človek kar pozabi na domotožje. Sandri, Kaji in Boštjanu se je pridružila tudi vnukinja Urška Kiselak, ob njej pa sta babica Tončka in dedi
Alojz.
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Pred dnevi smo posedeli na terasi njihovega doma in prijetno pokramljali. Dvajset let je minilo, ko sem pisala o sedanji babici Tončki in dediju Alojzu. Zdi se mi, da se nista
nič postarala, četudi sta zdaj že oba upokojena ter rešena
odgovornosti in skrbi, ki jo terja delo na tako veliki kmetiji,
ki sta jo leta 2010 izročila mlademu rodu. Sin Boštjan, ki
hodi, tako kot nekoč njegov oče, na delo, je pred dvanajstimi leti med prvimi diplomiral na Višji strokovni šoli ŠC Ptuj
in postal inženir mehatronike. Usvojeno znanje, s katerim
je nadgradil svoje bogate praktične izkušnje, mu je še kako
prav prišlo pri organizaciji dela v njihovi perutninski farmi. Med prvimi so se odločili tudi za kolektorje na strehi in
tako že več let izkoriščajo sončno energijo in jo pretvarjajo
v električno. Vzrejni ciklus jim regulira elektronika in s pomočjo računalnika poteka krmiljenje mikroklime v hlevu.
Žena Sandra je na farmi prevzela opravila mame Tončke,
če pa je treba, pa drug drugemu pomagajo pri delu, ki ga

nikoli ne zmanjka. Mladi gospodar Boštjan uživa tudi pri
delu s traktorjem, pri čemer mu rada priskočita na pomoč
tudi dedi Alojz in bodoča študentka razrednega pouka
Kaja.
Vesela sem, da sem lahko ukradla nekaj trenutkov tudi
mladima bodočima študentkama, ki preživljata zasluženo
najdaljše počitnice v življenju. Nasmejani devetnajstletnici, sestrični, ki sta vse življenje izjemno navezani druga na
drugo, sta polni energije. Kjer je bila ena, je bila tudi druga.
Tudi pri gasilcih, na kar sta obe zelo ponosni. Imenitno sta
videti v uniformah in želim jima, da bi tudi v prihodnje še
našli čas za svoje gasilske prijatelje, prav tako pa tudi za vrstnike iz osnovne in srednje šole, ki sta jim znali s ponosom
pripovedovati in prikazovati, kako je bilo nekoč življenje
na deželi in kako je danes videti kmečki stan.
Besedilo in foto: Silvestra Brodnjak

Vstopili smo v novo šolsko leto
2020/21

Počitnice so se iztekle in šola je 1.
septembra spet odprla svoja vrata.
Verjamem, da je letošnji začetek bil
precej negotov in zelo pozno smo
izvedeli, ali se bomo v šolske klopi
sploh lahko vrnili. V šolo smo prišli
z obrazno masko, saj je Nacionalni
inštitut za javno zdravje izdal priporočilo za nošenje mask z namenom
preprečevanja in širjenja okužbe s
koronavirusom.
Živimo v obdobju, ko se vse zelo hitro
spreminja, in nikoli ne vemo, kdaj se
nam lahko zgodi karantena, izolacija
in delo na daljavo, saj je med nami
nov virus, proti kateremu nimamo
zdravila. Zato nam preostanejo zgolj
preventivni ukrepi, da bi ostali zdravi
in bi lahko šolo obiskovali ves čas v
živo, ker je tako veliko boljše. Verjamem, da si nihče ne želi, da bi se tako
kot lansko šolsko leto morali izobraževati na daljavo. Kljub vsemu vsi
načrtujemo, pričakujemo pozitivne
stvari, sprejemamo pozitivne sklepe
za resno in odgovorno delo ter upamo, da se bo zgodilo najboljše.
Ob vsem, kar nas spremlja, pa verjamem, da smo pripravljeni tudi na odkrivanje novega znanja, na sodelovanje, na razvijanje sposobnosti, na

gradnjo medsebojnih odnosov idr.
Šolo v tem šolskem letu obiskuje 278
učencev, ki so razporejeni v 17 oddelkov. Med njimi je tudi 31 prvošolcev. Učence spremlja več kot trideset
strokovnih delavcev, ki si iz dneva v
dan prizadevajo, da bi zanje naredili največ, kar zmorejo. Hvaležna sem
jim za njihovo delo in trud, ki ga vlagajo v pedagoško delo.
Za konec mi ostanejo še želje za vse,
ki s šolo kakor koli sodelujete.
Dragi učenci in učenke,
želim vam veliko uspeha pri šolskem
delu in da bi ostali zdravi. Če bomo
vsi spoštovali drug drugega in pazili nase in na druge, bomo zagotovo
močnejši od virusa.
Spoštovani starši,
vljudno vas vabim k sodelovanju, ki
je v teh časih, ko si vsi želimo, da bi
naši učenci in vaši otroci ostali zdravi,
še kako pomembno. Povezujejo nas
skupni cilji in le s sodelovanjem in
zaupanjem jih bomo lahko uresničevali. Veselim se srečanja z vami, vaših
pobud, predlogov in iskrenih pogovorov.
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Želim si tudi dobrega sodelovanja z
občani Občine Hajdina in z društvi
kakor tudi z Občino Hajdina in župnijo. Doslej je bilo to sodelovanje zelo
uspešno.
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Letos malo
drugačen prvi
šolski dan
V šolske klopi so se 1. septembra ob
upoštevanju epidemioloških ukrepov
vrnili šolarji po vsej državi, tudi hajdinski. Na OŠ Hajdina so na prvi šolski
dan, v torek, 1. septembra, spet na
stežaj odprli šolska vrata. Pred šolsko
zgradbo je bilo živahno že zjutraj, ko
so se tam zbrali učenci in učitelji. Prvošolce, teh je letos 31 v dveh oddelkih, in njihove starše so pred hajdinsko šolo sprejeli opoldan.
Uvodni pozdrav je imela ravnateljica
OŠ Hajdina Vesna Mesarič Lorber.
Prvošolcem je predstavila obe razredničarki in vzgojiteljico, nato pa je sledil še kratek nagovor župana Občine
Hajdina mag. Stanislava Glažarja. Ta
je prvošolcem namenil veliko dobrih
želja in vsem šolarjem zaželel uspešno, predvsem pa mirno šolsko leto.
Pestro in živahno je bilo 1. septembra
tudi v hajdinskem vrtcu Najdihojca, ki
je po neljubem dogodku v juliju doživel nekatera obnovitvena dela in prenovo v notranjosti.
Besedilo in foto: TM

Šolsko leto, ki je pred nami, je in bo
polno izzivov, negotovosti, ampak če
bomo verjeli, da za vsakim dežjem
posije tudi sonce, smo na dobri poti.
Vesna M. Lorber,
ravnateljica OŠ Hajdina z enoto
Vrtec
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Kuža pazi s prvošolci po
varni šolski poti
Učenci 1. a in 1. b OŠ Hajdina so se z razredničarkama Dragico Kosi in Mojco Purg v petek, 4. septembra, v spremstvu
vodje policijskega okoliša Igorja Levstika iz Policijske postaje Ptuj odpravili na ogled varne šolske poti v neposredni bližini šole.
Na ta dan jim je družbo delal še simpatični velik rumen
kuža z velikim rdečim srcem – maskota Zavarovalnice Triglav Kuža pazi. Z njegovo pomočjo in s pomočjo rumenih
rutk je vrsta generacij prvošolčkov po vsej Sloveniji velikokrat varno prehodila pot v šolo in nazaj.
Z rumenimi ruticami okrog vratu in dobre volje so se prvošolci odpravili na kratek sprehod po varni šolski poti v
bližini šole, na poti pa so zavzeto poslušali nasvete policista Igorja. Skupaj z njim so varno prečkali tudi prehod za
pešce.
Besedilo in foto: TM

Utrinki na prvi šolski dan na OŠ Hajdina

Hajdinski prvošolci so se v družbi maskote Kuža pazi in policista odpravili na
kratek sprehod po varni šolski poti v bližini OŠ Hajdina. Nastali so zanimivi
utrinki.
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Utrinki iz vrtca Najdihojca
Hajdina

Otroke vijolične igralnice je obiskal pravi ježek.

Prvi sprehodi malčkov oranžne igralnice z vozičkom

V zeleni igralnici smo se ob zgodbici Razbita buča poigrali tudi z bučami.

Otroci rumene igralnice so se zabavali ob živahnem plesu.

Otroci modre igralnice so izvedli razgibavanje in igro z baloni ter ob tem zelo uživali.

V beli igralnici smo vrtčevsko leto začeli nasmejano, radovedno in ustvarjalno. Skupaj bomo gradili mozaik
prijateljstva ter se podali na pot zanimivih dogodivščin in iskanja novega znanja.
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Prvo raziskovanje gozda otrok zelene igralnice v novem vrtčevskem letu
Foto: arhiv vrtca Najdihojca

Otroci iz oranžne igralnice in njihov prvi stik s poljsko bučo

Otroci iz rdeče igralnice se peljemo z vlakom novim dogodivščinam naproti.
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Vrtec gozdnih škratov

Jumicar na OŠ Hajdina

Otroci potrebujejo gibanje in učenje skozi igro tudi v naravnih okoljih. Tega se zavedamo tudi v vrtcu, zato otrokom
ponujamo veliko bivanja v različnih naravnih okoljih.

Občina Hajdina že nekaj let na naši šoli omogoči izvajanje
programa Jumicar. Letos je bil namenjen učencem četrtega in petega razreda. Izvajal se je v ponedeljek, 14. septembra, pred šolsko zgradbo.
Hajdinski četrtošolci in petošolci so se na poligonu lahko preizkusili tudi kot
vozniki malih avtomobilov.

Vrtec gozdnih škratov v naravni igralnici
Gozd je eden izmed tistih prostorov,
ki je lahko odlična učilnica ali igralnica, ki je vedno pripravljen, da vstopimo vanj, in je lahko ob vsakem obisku
drugačen, zanimiv in neponovljiv.
Je odličen prostor, kjer lahko otroke
navdušujemo, spodbujamo in smo
jim pozitiven vzor v odnosu do drugega in narave. Ob tem, da ob gibanju
na svežem zraku krepijo svoje zdravje,
se učijo bivati z naravo, razvijajo domišljijo, ustvarjalnost, sodelovanje,
raziskovanje, spretnosti in razmišljanje. Bivanje v gozdu je lahko odlična priložnost za opazovanje otrok,
njihove igre, rezultatov raziskovanja,
socialnih interakcij, interesov, načinov
igre in otrokove vloge v njej. Zavedamo se, da se pogosto veliko naučimo
od otrok in da tudi od njih dobimo
ogromno idej za aktivnosti.
Bližina gozdička ob našem vrtcu nam
daje veliko možnosti za to. Velikokrat

se sprehodimo skozi gozdiček ter se
igramo in raziskujemo v njem. Tako je
nastala ideja o pripravi naravne igralnice. Na mestu je bilo, da smo začeli
idejo tudi uresničevati. Najprej smo
preverili, kdo je lastnik gozdička, in
Zavod za gozdove nam je dovolil, da
lahko za otroke pripravimo naravno
igralnico, ki še vedno dobiva svojo podobo. V začetku smo očistili del gozdička in iz naravnega materiala začeli
pripravljati kotičke za igro, sedenje in
razgibavanje. Pri tem so nam na pomoč priskočili tudi nekateri domači,
starši, otroci iz vrtca in šolarji. Ob koncu je dobil še svoje ime, poimenovali
smo ga Vrtec gozdnih škratov – z željo,
da majhni in veliki škrati tukaj najdejo
prostor za igro, učenje in zdravo življenje z upoštevanjem pravil narave.
Veliko idej za ureditev še čaka na uresničitev in zagotovo jih bomo skupaj
tudi uresničili.
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Gozd je prostor, ki nam daje različne
izzive in učenje za življenje, zato so
pomembna tudi pravila, ki smo si jih
postavili in oblikovali skupaj z otroki ter jih dosledno upoštevamo tako
glede varnosti kot zdravja in zaščite
pred klopi. V letošnjem letu, ki je zaznamovano z virusom covid-19, je še
toliko bolj pomembno, da znamo najti prostor za sobivanje tudi v naravi, ki
nam daje veliko možnosti za varno bivanje. Le potruditi se moramo, da jih
najdemo.
Želimo si, da bi naravna igralnica
ohranjala že dokončano podobo in
hkrati pridobivala še dodatne kotičke
skupaj z majhnimi in velikimi škrati, ki
jih drugi obiskovalci ne bi uničevali in
bi znali spoštovati škratkova pravila,
ki smo jih oblikovali z željo, da jih spoštujemo vsi.
Besedilo in foto: Renata Gabrovec

Program Jumicar je izobraževalni program preventivne
vzgoje otrok v cestnem prometu. Poučuje otroke, kako se
vesti v prometnem okolju, tako da so postavljeni v vlogo
voznika in doživljajo dogodke, kakršne opaža in zaznava
voznik v pravem prometu. Tokrat so spoznali, kako težko je
vozilo pravočasno ustaviti, kako pomemben je varnostni
pas, predvsem pa, kako jih na cesti vidi voznik in da se voznik kljub previdnosti včasih ne more pravočasno odzvati,
če se otrok neprevidno in nepričakovano vključi v promet.
Učenci so najprej prisostvovali teoretičnemu delu, kjer so

pridobili znanja iz prometne vzgoje, na poligonu pa so se
z avtomobili vključevali v različne prometne situacije. Na
lastni koži so spoznali, da ni tako preprosto biti dober voznik. Za vse učence je bila to poučna in zanimiva izkušnja,
ob kateri so se veliko naučili in hkrati zabavali.
Za pomoč ob izvedbi se zahvaljujemo Občini Hajdina in
Branku Burjanu, ki se kot predsednik SPVCP Občine Hajdina še posebej zavzema za tovrstne akcije, namenjene
izboljšanju prometne varnosti v naši občini.
Nataša Štumberger
Foto: Bojana Mlakar

V vrtcu imeli pestro in hkrati veselo poletje
Poletje je čas veselja in zanimivih dogodivščin. Tudi v vrtcu Hajdina obojega ni manjkalo, kljub temu da nam je v sredini
juliji zagodla poplava. Preostanek poletja nam je zavetje nudila OŠ Hajdina, kjer smo se kljub drugačnim pogojem, kot
jih imamo v vrtcu, prav dobro počutili.
Ves čas smo imeli na voljo veliko prostora za gibanje in hkrati dovolj prostora za umik. Dela v vrtcu so z usklajevanjem različnih deležnikov lepo
napredovala, tako da smo 1. septembra zakorakali v suhe in delno prenovljene prostore vrtca.
Novo vrtčevsko leto smo začeli v sedmih oddelkih, v katere nam je uspelo
vključiti 131 otrok, od katerih se nam
bo nekaj malčkov priključilo še v septembru. Veseli smo, da smo lahko

vključili vse otroke iz naše občine, ki
so oddali vloge v času razpisa in so izpolnjevali pogoje za vpis.
V vrtcu je sedaj že živahno, pri mlajših se iz igralnic še sliši jok, otroci,
tudi novinci, v starejših skupinah pa
že veselo, igrivo in ustvarjalno preživljajo sončne septembrske dni. Trudili se bomo, da bomo otrokom nudili
pestro in spodbudno okolje, veliko
možnosti za raziskovanje in razvijanje različnih spretnosti ter priložnosti

27

za igro in krepitev prijateljskih vezi.
Veselimo se sodelovanja z družinami
otrok, saj se zavedamo, da je otrok v
okolju, kjer vladajo prijazni odnosi,
srečen, zadovoljen in se laže razvija.
Upamo in želimo, da nas korona ne bo
ohromila in da bomo vrtčevsko leto izpeljali zdravi in srečni v vrtcu.
Viktorija Vrabl,
pomočnica ravnateljice za vrtec
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Slavnosti dogodek v hajdinski župniji
Pojasnilo k članku Županova čestitka najuspešnejšim devetošolcem
V uredništvo Hajdinčana smo prejeli pripombi glede zapisa o najuspešnejših devetošolcih, ki jih je ob zaključku šolskega
leta v prostorih občine gostil župan mag. Stanislav Glažar. Želimo pojasniti, da zapisan povzetek morda ni bil dobro
razumljen in dobesedno nismo objavili prav nobenega neresničnega podatka, pa čeprav smo tako pisali zadnja leta in
nismo navajali podrobnosti, zato dodatno pojasnilo. Podatki o vseh devetošolcih, ki so bili na sprejemu, so znani in v
povabilu na sprejem »odličnjakov« je bilo med drugim zapisano:
Učenci OŠ Hajdina, ki se vpišejo v zlato knjigo za šolsko leto 2019/20: Ria Ana Hotko, Nika Sitar, Tia Pleteršek, Mark
Antonij Žumer.
Učenci, ki so bili uspešni samo v 9. razredu oz. niso dosegali določenega povprečja v preostalih letih šolanja: Monja
Lončarič, Anđela Kostić in Laura Jambrovič.
Učenca OŠ Breg, ki se vpišeta v zlato knjigo za šolsko leto 2019/20, sta Blaž Čepe in Danaja Mlakar.
Uredništvo

Sončna sobota, 5. septembra, je bila
za župnijo sv. Martina na Hajdini posebej praznično obarvana. Na ta dan
je v župniji ob upoštevanju vseh ukrepov, povezanih s covidom-19, in ob
upoštevanju navodil, ki so jih prejeli s

strani NIJZ, potekala slovesnost svete
birme, ki je bila iz aprila prestavljena
na nov datum. V župnijski cerkvi sv.
Martina je birmovalec Bernard Geršak, stolni kanonik, podelil zakrament
svete birme 41 birmancem in birman-

Prvošolci na brezplačni pričeski pri Jasmini
Že šesto leto je v Skorbi pri gostilni Koštomaj odprt frizerski studio Tia lastnice Jasmine Horvat, doma iz Skorbe. Pred
prvim šolskim dnem je Jasmina v svojem salonu razvajala prvošolce, ki so se prišli k njej uredit brezplačno, za dober
začetek pa je vsakemu podarila še čokolado.
Po epidemiji, ko so vrata salona lahko
znova odprli, se je podjetnica Jasmina
odločila še za temeljito prenovo salona. Pri tem ji je bil v veliko podporo in
pomoč partner Dejan. Zdaj salon že
lep čas sije v novi, moderni podobi in
stranke so to že pohvalile.
Mlada podjetnica z veliko frizerskih izkušenj pravi, da so bili vzponi in padci na tej poti, ampak vsak padec jo je
naredil se močnejšo, še posebej letos,
ko je bila že od januarja na bolniški,
potem pa je udarila še epidemija. A za
Jasmino je zdaj že prva operacija vratnih vretenc, da pa bo bolečin pri delu
v salonu še manj, bo treba narediti
še nekaj korakov več pri zdravljenju,
pove Jasmina. Na pomoč ji je priskočila tudi frizerka Mateja, ki bo v salonu
ostala še nekaj časa, vanj pa se počasi
vrača tudi Jasmina, saj svoje stranke,
ki se nanjo velikokrat spomnijo z dobrimi željami, zelo pogreša.
Besedilo in foto: TM

Frizerski studio Tia v prenovljeni podobi, frizerka Jasmina pa je za prvi šolski dan brezplačno uredila prvošolca Roka in tudi vse druge, ki so se odzvali na njeno povabilo.
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Letošnji birmanci in birmanke v hajdinski župniji
Foto: Tadej Tement
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kam, ki so se lep čas zavzeto pripravljali na ta slavnostni dogodek. Čestitamo!
TM
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Dejal je, da so mu v lepem spominu
ostale Bučijada, košnja na star način,
kartanje in še nekateri drugi zanimivi
dogodki, o katerih pišejo tudi v zborniku. Dobre želje so članicam namenili tudi podžupan Karl Svenšek, predsednik vaške skupnosti, predsednik
in poveljnik PGD Gerečja vas, domači
športniki, predsednice sorodnih društev, predsednica TD Mitra Hajdina in
mnogi drugi, ki z društvom zelo dobro sodelujejo in so se tokrat zbrali na
priložnostnem praznovanju v Gerečji
vasi.

20 uspešnih let Društva žena in
deklet Gerečja vas
Članice Društva žena in deklet Gerečja vas so 20. rojstni dan društva praznovale nekoliko kasneje, kot je bilo načrtovano, a zato nič manj slavnostno in
jubileju primerno. Dve desetletji delovanja društva so predstavile v posebnem
zborniku z naslovom Vse od A do Ž.

Župan Glažar je DŽD Gerečja vas čestital za izvirnost
in ustvarjalnost.

Magda Intihar, predsednica DŽD Gerečja vas, društvo uspešno vodi že deset let. Ob jubileju društva se je
vsem članicam zahvalila za dobro sodelovanje, posebej pa je izpostavila svoji desni roki Darjo in Jožico ter
prvo predsednico Anico.
Gerečjevaščankam je letošnja epidemija preprečila načrtovano praznovanje 20-letnice društva in predstavitev
jubilejnega zbornika. 20. redni zbor

članic so v družbi vabljenih gostov
in vodstva hajdinske občine vendarle uspešno izpeljale v soboto, 29. avgusta, v prostorih Gasilskega doma
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Gerečja vas, kjer se tudi sicer redno
srečujejo. Druženje so začele s pesmijo domačega mešanega pevskega
zbora, ki deluje pod okriljem društva
žena in deklet, posebno zahvalo za
20-letno sodelovanje pa so ženske
namenile zborovodju Petru Krajncu.
Magda Intihar, predsednica DŽDG,
je na kratko predstavila delo društva
v letu 2019 in tudi nekatere aktivnosti
v letošnjem jubilejnem letu, posebno
pozornost pa je namenila zborniku,
v katerem Gerečjevaščanke predstavljajo društvo od nastanka do danes,
številne projekte, razstave, gostovanja in nepozabna druženja v domači
vasi in na ekskurzijah. Zahvalila se je
prvi predsednici Anici Drevenšek, ki
je društvo vodila prvih 10 let. Drevenškova je ob tej priložnosti tudi spregovorila in predstavila začetke društva,
ko so jim z nasveti pomagale članice
iz sosednjega Kidričevega in Silvestra
Brodnjak. Poudarila je, da so vse projekte korektno izpeljale, a Bučijada je
po njenem mnenju bila ena in edina
daleč naokoli. V desetih letih so razstavo buč in vse aktivnosti, povezane
z bučami, končale, vmes so izpeljale
še druge projekte, dogodke, obudile
so kar nekaj starih običajev in navad,
v delavnicah pa so se naučile veliko
novega in tudi koristnega za zdravje.
Ob jubileju je Gerečjevaščankam čestital tudi hajdinski župan
mag. Stanislav Glažar ter pohvalil njihovo izvirnost in ustvarjalnost.

Besedilo in foto: TM

Predsednica Intiharjeva v družbi prve predsednice Drevenškove ter predsednic in članic sorodnih društev s
Hajdine, iz Hajdoš in Dražencev. Vsem je podarila zbornik društva.

Od semena do obilnega pridelka buč v Društvu žena
in deklet občine Hajdina
27. maja letos so se prvič po 7. marcu, ko je bil v Domu krajanov v Skorbi 21. zbor članic, srečale članice Društva žena in
deklet občine Hajdina. Ves vmesni čas so upoštevale navodila o karanteni. Tokrat pa so se zbrale na Vratičevi njivi na Zg.
Hajdini, kjer so družno okopale buče, ki jih je posadila njihova članica Kristina Kirbiš z Zg. Hajdine.
Vmes je bilo »dolgo, vroče poletje«, ko
so Hajdinčanke namesto ročnih del izvajale kulinarične delavnice o pripravi
jedi po rimskih receptih, ki bodo dobile svoj epilog v knjigi receptov (o tem
v drugem prispevku).
Prišla je doba spravila buč. Marsikje to
opravijo strojno, s kombajni. Hajdinčanke pa ohranjajo tradicijo »trebljenja buč« kot nekoč. V začetku septembra so se dvakrat zbrale na Vratičevi
njivi in sedle vsaka za svojo bučo. Ob
prijetnem klepetu, tekoči okrepitvi in
zaključku pri gospodinji Kristini Kirbiš
je bila maja okopana njiva spet prazna
in pripravljena na jesensko-zimski počitek. Upajmo le, da nam ne bo spet
zagodla korona in bodo morale hajdinske »ročnodelke« plesti, kvačkati,
našivavati, klekljati, trenirati v pikadu
in še kaj kar doma namesto v gasilskem domu.
Silvestra Brodnjak

Članice je med okopavanjem obiskala tudi predsednica društva Marija Pulko, ki živi v neposredni bližini njive
z bučami. Izmenjale so najpomembnejše informacije in se dogovorile, kako bo potekalo delo v prihodnje.
Foto: S. Brodnjak

Vse to je zraslo po uspešnem majskem okopavanju.
Hajdinčanke so ročno »trebile buče«, ki bodo po
sušenju počakale na januarski košicenbal v Slovenji
vasi. Foto: Andrej Pulko
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Rimska kulinarika na hajdinski način
Od ponedeljka, 29. junija, do 4. avgusta 2020 so se zvrstile kuharske delavnice za pripravo jedi po receptih iz rimskih časov, ki so jih v kuhinji v gasilskem domu na Hajdini izvajale članice Društva žena in deklet občine Hajdina pod vodstvom
Marije Pulko in ob strokovnem mentorstvu kustosinj Pokrajinskega muzeja Ptuj - Ormož Mojce Vomer Gojkovič in mag.
Nataše Kolar, v prostem času tudi dolgoletnih članic hajdinskega društva.

Ob zaključku vsake delavnice sta nastali skupinska fotografija kuharic in »razstava« vseh pripravljenih jedi. Na zadnji, 4. avgusta, se nam je pridružil tudi podžupan
Franc Krajnc. Pohvalil je delo in ustvarjalne zamisli članic. Želi jim, da bi se njihove kuharske vrste sčasoma tudi pomladile in bi nekoliko razbremenile starejše
članice.
Prav po njuni zaslugi je spoznavanje rimske kulinarike postalo ena temeljnih aktivnosti društva, ki šteje več kot sto
dvajset članic. Svoje znanje so prikazale ob najrazličnejših
dogodkih v občini in širše pa tudi izven meja domovine. Izbor jedi se je iz leta v leto večal in zadnje čase imajo izjemno
veliko povabil na različne dogodke. Za svoje rimsko kulinarično poslanstvo so prejele tudi več priznanj, najbolj ponosne pa so na nagrado Arheološkega društva Slovenije, ki so
jo prejele leta 2009, in Valvazorjevo priznanje Slovenskega
muzejskega društva, ki jim je bilo podeljeno leta 2011 na
slovesnosti v Narodni galeriji v Ljubljani.
DELAVNICE RIMSKE KULINARIKE SO KONČANE, ČAKA
DRUGI DEL
Na vsaki od letošnjih tematskih delavnic je bilo kot v kuhinji
pravega gostinskega lokala. Ob mizah so bile razporejene
kuharice, ki so imele vsaka svoje delo. Ene so rezale zelenjavo, druge mešale različne sestavine, tretje v kuhinji kuhale
in pekle idr. Vsake toliko časa so na mizo prinašale v lončenih posodah pripravljene jedi in vsako posebej podrobno
fotografirale. Na čelu omizja sta sedeli gonilni sili projekta
Knjižica receptov o rimskih jedeh, Mojca in Nataša. Ob vsaki
jedi, ki so jo predale v fotografiranje, so jima njene ustvarjalke podale natančen opis priprave jedi in živila ter količine,
ki so potrebne za štiri osebe. Za zapiske starih rimskih kuharjev je namreč značilno, da navajajo samo sestavine, ne
pa tudi količin.

Kuharski del delavnic je končan, sedaj pa smo se za mizo
zbrale Marija Pulko, Mojca Vomer Gojkovič, Nataša Kolar,
Angelca Mlakar, Danica Serdinšek in Silvestra Brodnjak.
Čakajo nas drugi del, ureditev jedilnikov, prikaz receptov,
oprema s fotografijami in vse drugo, kar je potrebno za izdajo knjige s kuharskimi recepti. »Trenutno delo lepo poteka
in upamo, da bomo konec leta imele pripravljeno gradivo za
tisk, da bi ob zboru članic že lahko listale po knjižici,« je na
skupnem sestanku povedala predsednica društva Marija
Pulko. Sama k temu dodajam, da bi lahko bili rimski recepti
v knjižni obliki lepo poslovno darilo naše občine.
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Iz Dražencev
po Dravski
kolesarski poti
Članice Društva gospodinj Draženci
so letošnje poletje izkoristile za malo
drugačna druženja v naravi. Lep avgustovski popoldan so namenile druženju na kolesih.
Podale so se na vedno bolj priljubljeno Dravsko kolesarsko pot ter uspešno premagale pot od Dražencev do
Term Ptuj in naprej ob Dravi do Starš
ter nazaj. Zdenka Godec, predsednica društva, je dejala, da so si v društvu
zadale cilj, da se bodo v prihodnje še
več družile v naravi in poskušale prekolesariti čim daljšo Dravsko kolesarsko pot.
NEPOZABNO DRUŽENJE TUDI NA
KOPAH
Draženčanke so se 5. avgusta podale
tudi na Kope. Nasmejale so se ob zanimivem humorističnem šovu »Holcerija« pri Grmovškovem domu. Za kosilo
so pojedle pohorski lonec, ena skupina pa se je odpravila tudi na pohod
do Ribniške koče. V drugi skupini so se
članice podale na daljši sprehod in se
s štirisedežnico odpeljale do energijskih točk na vrh Kop. Navdušene nad
pohorskimi lepotami so Draženčanke
končale še eno prijetno druženje in
prekrasen oddih v naravi.
TM

Po Dravski kolesarski poti …

Utrinki s Kop, kjer so se v avgustu potepale članice Društva gospodinj Draženci.
Foto: arhiv društva

Silvestra Brodnjak

Tako je bil končni izdelek zadnje delavnice videti s ptičje perspektive, ki pa je
tokrat bila Brankova. Foto: Branko Veselič
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Hajdoške ženske aktivne tudi v poletju
Članice Društva ženske Hajdoše so se družile tudi v poletnem času. Ob sredah so kolesarile po bližnji in daljni okolici.
Podale so se tudi na pohod v Sedlašek, kjer so praznovale okroglo obletnico članice Anice Tekmec.
Voščile so ji in zaželele vse lepo v
novem desetletju. Razveselile so jo s
simboličnim darilom, šopkom vrtnic,
v katerem vsaka predstavlja desetletje. S slavljenko so ob dobrotah in
rujni kapljici preživele prijeten poletni
popoldan.
26. julija so se srečale na tradicionalnem Aninem pikniku, ki ga organizirajo vsako leto. Običajno je bil piknik
v športnem parku, letos pa so se odločile, da se zaradi slabe vremenske
napovedi dobijo v gasilskem domu.
Gasilci Gorazd, Davorin in Poldi so jim
pripravili dobrote z žara. Zbralo se je
veliko članic, ki so ob dobrotah, pijači
in prijetnem kramljanju preživele lep
sobotni popoldan. Predsednica društva Majda Turnšek je vsem Anam in
Anicam voščila za god.
V četrtek, 10. septembra, so se odpravile na popoldanski izlet. Obiskale so
Občino Kidričevo, kjer jih je sprejel
direktor občinske uprave Damijan
Napast. Na kratko jim je predstavil zanimivo polpreteklo zgodovino dvorca
in kraja Sternthal, ki se je po 2. svetovni vojni preimenoval v Kidričevo. Kidričevo je danes dobro poseljen kraj,
ki je nastal ob tovarni aluminija Talum.
Pot so Hajdošanke nadaljevale do rekreacijskega centra Green Lake in kasneje do muzeja kamnin in mineralov
Pangea, ki je v lasti Viljema Podgorška.
Zanimivo zbirko, v kateri so eksponati
iz vsega sveta, so si ženske z zanimanjem ogledale in prisluhnile razlagi
lastnika. Ta muzej je eden večjih v Sloveniji in tudi širše. Popoldanski izlet
so končale v Dolini Winettu, kjer so se
okrepčali z odličnimi postrvmi in kremnimi rezinami. Preživele so čudovit
jesenski popoldan v bližnji okolici, ki
jo še premalo poznamo.
Hilda Bedrač

Na obisku v sosednji Občini Kidričevo, na ogledu dvorca Sternthal
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Dvajsetica iz
hajdinskih buč
Letošnji pridelek buč je bil tolikšen,
da so jih Hajdinčanke »trebile« kar v
dveh rundah. V soboto, 12. septembra, jih je Ida Janžel takole ovekovečila pred še zadnjimi zlatorumenimi
darovi narave, s katerimi so obeležili
dvajseto obletnico delovanja Društva žena in deklet občine Hajdina.
Avtorici izvirne dekoracije sta Kristina Kirbiš in Silva Purgaj.
SB

Foto: Ida Janžel

Druženje mladih gasilcev PGD Slovenja vas
V letu 2020 smo se zaradi znanih razlogov (covida-19) z mladino v PGD Slovenja vas srečevali zelo malo. Mladi so zelo
pogrešali druženja z mentorji in tudi aktivnosti, ki smo jih v društvu v preteklosti začeli zelo uspešno izvajati.

Na zdravje slavljenki Anici Tekmec

Hajdošanke na tradicionalnem Aninem pikniku
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Pri muzeju kamnin Pangea jih je sprejel lastnik muzeja Viljem Podgoršek.
Foto: arhiv društva

Utrinki z letošnjega druženja mladih slovenjevaških
gasilcev
Foto: arhiv društva

Na pobudo mentorjev v našem društvu smo se odločili, da 6. septembra
izpeljemo za gasilsko mladino prireditev z naslovom Mladi gasilci na pomoč. Predstavili smo jim gasilsko tehniko, s katero društvo razpolaga, prav
tako smo ponovno v goste povabili
društvo ljubiteljev eksotičnih živali Bioxo, ki so mladim in tudi starejšim obiskovalcem predstavili eksotične živali.
Navdušenja ni manjkalo. Mladino in
vse prisotne smo tudi skromno pogostili. Tako je nedeljski popoldan minil
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v znamenju dobre volje in prijetnega
druženja.
Zahvala velja mentorjem pionirjev in
mladine v PGD Slovenja vas ter drugim prisotnim, ki so pomagali pri izvedbi naše prireditve. Za spodbudo
mladim je bil sklep, da bomo takšna
prijetna druženja v PGD Slovenja vas
v prihodnje še organizirali, če nam
bodo razmere to dovoljevale.
Dragica Vegelj,
predsednica PGD Slovenja vas
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Vikend doživetij z mladimi gasilci PGD Hajdina
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Vodstvo društva Šola zdravja med oranžniki Ptuja in
okolice
V petek, 28. avgusta 2020, je bilo pred Domom krajanov v Skorbi vse v znamenju oranžne barve. Koronavirus je letos
spremenil bioritem celotnemu življenju, zato se je temu prilagodilo tudi vodstvo društva Šola zdravja s sedežem v Domžalah. Odpravilo se je na teren ter se po regijah srečuje s svojimi člani in članicami.

Zadnja sobota v avgustu je bila rezervirana za ekskurzijo
našega društva. A nam je korona prekrižala načrte, zato
smo izpeljali načrt b in izvedli otroški vikend ter druženje
članov. Z mladino smo uživali v vodnih igrah na nogometnem igrišču, ogledali smo si I. mitrej na Sp. Hajdini,

sobotni popoldan pa smo preživeli z bratoma Malek in
uživali v njunih animacijah.
Mateja Ogrizek,
PGD Hajdina
Foto: arhiv društva

Gasilci presenetili slavljenca Primoža
V začetku septembra je hajdinski kaplan Primož Lorbek praznoval okrogli rojstni dan. V župnijski cerkvi na Hajdini je na
svoj rojstni dan daroval mašo in z župljani delil zanimive zgodbe iz svojega življenja.
Posebno čestitko mu je namenil tudi
župnik naddekan Marijan Fesel, s
petjem in darilom so se na Primoža
spomnili njegovi pevci v cerkvenem
pevskem zboru, ob vseh čestitkah in
majhnih pozornostih pa je Primoža
prav posebno presenečenje čakalo
zunaj pred cerkvijo. Na njegov rojstni
dan so ga prišli »poškropit« njegovi
stanovski kolegi iz PGD Slovenja vas s
predsednico Dragico Vegelj. Presenečenje je uspelo, so povedali gasilci in
Primožu zaželeli sreče, zdravja in dobrega počutja v župniji, med občani
in še posebej med prijatelji gasilci.
Besedilo in foto: TM

Kaplan Primož v družbi svojih gasilskih prijateljev iz PGD Slovenja vas
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Eno takih delovnih srečanj je bilo tudi
s predstavniki »oranžnih jutranjikov«
Ptuja in okolice, ki so se v zadnjih desetih letih na pobudo Ptujčanke Marije Gabron organizirali kar na osemnajstih krajih.
Poleg predsednice društva Zdenke
Katkič, ki je tokrat vodila telovadbo
32 jutranjikov, so kasneje zbranim v
dvorani spregovorile tudi podpredsednica Bernardka Krnc in sodelavki
Brigita Grubič ter Neda Galijaš. To je
ekipa, ki si prizadeva, da bi se 83 občinam, v katerih imajo že čez 220 skupin s 4836 člani, pridružile še tiste, ki
še omahujejo z odločitvijo o načinu
zdravega življenja starejše populacije
(trenutna povprečna starost vključenih je 69 let). Iz besed govornic povzemamo nekaj bistvenih informacij:
»Posebnost Šole zdravja je, da telovadijo zunaj, na prostem, na javnih površinah, na varni razdalji in ne uporabljajo
nobenih pripomočkov. Jutranja vadba
‘1000 gibov’ se je v korona času izkazala
kot odličen primer preventive, saj v njihovih vrstah niso zabeležili nobenega
primera okuženih s covidom-19.«
»Poslanstvo društva Šola zdravja je
zelo pomembno za zdravo družbo, ker
skrbimo za spodbujanje rednega gibanja in telesne vadbe. Tako ohranjamo
zdravje in povečujemo delež gibalno
dejavnega prebivalstva, kar je zelo bistveno pri starejši populaciji, da njeni
člani čim dlje ostanejo gibčni in samostojni. Našo skrb za preventivo v zdravstvu je prepoznalo tudi Ministrstvo
za zdravje, ki Šolo zdravja podpira in
izpostavlja kot primer dobre prakse,«
je povedala predsednica Katkičeva.
Njena ekipa si prizadeva s svojimi

Del »lastovk« iz osemnajstih skupin Šole zdravja Ptuja in okolice, ki so telovadile pod vodstvom predsednice
društva Zdenke Katkič.

Članice najmlajše skupine Šole zdravja iz Občine Hajdina, domačinke iz Skorbe, so predstavile tudi svojo
himno, ki so ji potem sledile še druge skupine.

sodelavci, kineziologi in drugim
osebjem, širiti vedenje o pravilni in
zdravi telovadbi ter učinkovitem preživljanju prostega časa tudi starejše
generacije, ki na ta način dnevno
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ostaja v stiku z okoljem in se ne zapira v svoje domove. Poleg telesne
kondicije se utrjujejo tudi družabni
stiki med člani.
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Vodstvo društva je pozdravilo aktivnosti v Občini Hajdina, kjer imamo
v sedmih vaseh kar pet skupin oranžnikov in dokaj redno udeležbo na
vsakodnevnih telovadnih druženjih
na urejenih površinah. Lahko se pohvalimo z razumevanjem in podporo,
ki smo je deležni s strani občinskega
vodstva. Najstarejša skupina v naši
občini je pri Kavalu, ki se srečuje že
osem let. Prav v septembru praznuje
obletnico. Čestitamo jim tudi v uredništvu Hajdinčana!
Iz društva Šola zdravja vam sporočajo: »Če v vaši vasi ali kraju še ni organizirana jutranja vadba ‘1000 gibov’,
poiščite kontakt na naši spletni strani
https://solazdravja.com/ ali nas pokličite po telefonu na številko 059 932 066.«
Na spletni strani si lahko ogledate tudi
temeljit prikaz vsake od vaj, s pojasnili
športnega pedagoga Andraža, zakaj
je treba upoštevati navodila o gibih in
tudi o pravilnem dihanju.
Nasvidenje pri Kavalu, v Slovenji vasi pri
gasilskem domu, na Zg. Hajdini onkraj
proge – na igrišču za tenis, na Zg. Hajdini pri lipi in v Skorbi pred domom krajanov vsak dan ob 8.00!
Besedilo in foto: Silvestra Brodnjak

Zdenka Katkič je spregovorila zbranim v dvorani Doma krajanov v Skorbi.
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MLADE OBISKAL USPEŠNI NOGOMETAŠ MATJAŽ ROZMAN
Na koncu smo pripravili še presenečenje – obiskal nas je namreč najboljši
vratar pretekle 1. Slovenske nogometne lige, Gerečan Matjaž Rozman.
Otroci so bili tega presenečenja zelo
veseli, Matjaž je tudi podelil precej
avtogramov, na koncu pa otrokom še
spominske majice. Matjažu in ekipi,
ki je uspešno izpeljala še eno Poletno
šolo nogometa, se je pridružil tudi župan Občine Hajdina mag. Stanislav
Glažar.
Hvala vsem trenerjem za izvedbo Poletne šole nogometa in Občini Hajdina za podporo. Zahvala velja tudi
vsem otrokom, ki so se šole udeležili.
Zaradi njih se ta projekt namreč tudi
izvaja.
Sandi Mertelj
Foto: TM

Vodstvo Šole zdravja pred delom svoje baze (z desne): Zdenka Katkič, predsednica društva, Bernardka Krnc,
vodja projektov, in Brigita Grubič, ki skrbi za administracijo in finance. Prek nje naročamo tekstil, vodi računovodstvo, evidenco članstva in evidenco plačila članarine, ki znaša 20 evrov letno. Na posnetku manjka
Neda Galijaš, medijska promotorka, ki skrbi za stike z javnostmi in ureja spletno stran.

Letošnja Poletna šola
nogometa malo drugače

Utrinki s Poletne šole nogometa 2020 v Športnem
parku Spodnja Hajdina

Letošnja Poletna šola nogometa 2020 je bila organizirana
malo drugače, saj smo morali zaradi koronavirusa najprej
spremeniti termin, nato pa malo prilagoditi še izvedbo.
Vsakoletni junijski termin namreč letos ni bil na razpolago,
zato smo izvedbo šole izpeljali v zadnjem tednu avgusta.
A žal tudi tukaj ni šlo vse po načrtih, število otrok je bilo
namreč omejeno le na 50. Kljub temu nam je vseeno v
petih dneh uspelo izpeljati še eno Poletno šolo, tokrat že
dvajseto po vrsti. Dogajanje je bilo predvsem nogometno,
prisotne je bilo veliko zabave, predvsem pa je bilo vzdušje
povsem sproščeno. Ti treningi se sicer ne morejo primerjati s tistimi med letom, bistvo tega dogodka je bilo namreč
povsem drugačno – druženje, zabava, spoznavanje novih
prijateljev in še enkrat zabava. Otroke smo želeli trenerji
tudi kaj novega naučiti in morda nam je to v določeni meri
tudi uspelo.
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ONŠ Golgeter Hajdina v 14. sezono delovanja

Slab začetek, boljši konec?

V začetku avgusta 2020 se je tudi uradno začela že štirinajsta sezona delovanja ONŠ Golgeter Hajdina. V letošnji sezoni
bomo v tekmovanju MNZ Ptuj in NZS nastopili z desetimi selekcijami v vseh starostnih kategorijah, od najmlajših cicibanov U7 vse do mladincev U19. Vključenih bo več kot 150 otrok iz Občine Hajdina in bližnje okolice, kar priča o tem, da
je preteklo delo bilo opravljeno več kot odlično.

Nogometaši v ligah pod okriljem MNZ Ptuj so kljub nekaterim omejitvam pri organizaciji tekem, povezanih s koronavirusom, začeli s sezono 2020/21. Ligaši iz Občine Hajdine so precej slabo začeli sezono.

Hajdina: Žiga Emeršič, Nino Kuhar, Aljaž Cvikl, Andrej Mlinarič, Matija Goričan, Aljoša Ornik, Nik Veličkovič, Jakob
Kolenko, Jan Cesar, Jan Zupanič, Uroš Simonič, Timotej Tomić, Alen Kropec, Matej Svržnjak, Anej Lozinšek, Domen
Šeliga, Rok Mesarič, Klemen Kovačec, Aleksej Muhič, Ino
Prelog, Gašper Plajnšek; trener: Danijel Voglar.

Kadetska ekipa ONŠ Golgeter Hajdina
Foto: arhiv ONŠ
Osnovni cilji delovanja naše šole ostajajo že vrsto let enaki, to je, da se otroci dobro počutijo pri nas, da uživajo v
igranju nogometa ter da se znova in
znova vračajo na nogometna igrišča.
Predvsem pri mlajših starostnih kategorijah do U13 rezultati niso v ospredju, pomembnejše je navajanje otrok
na delo v skupini, druženje, zabava,
igranje z žogo idr. Pravo tekmovanje
se praktično začne pri selekciji mlajših
dečkov U13, ko se otroci že počasi navajajo na igranje velikega nogometa.
Osnovni cilj selekcije starejših dečkov
U14 in U15, ki nastopa v ligi MNZ Ptuj,
je privajanje na tekmovanje v ligi NZS,
kamor se hočemo spet vrniti.
Z najboljšimi ekipami na vzhodnem
delu Slovenije se bodo letos pomerili
kadeti in mladinci. Zaradi koronavirusa se nam je namreč uspelo prebiti v
višjo ligo brez dodatnih kvalifikacij;
liga bo letos štela kar 12 članov. Cilj v
takšni konkurenci je zagotovo doseči
obstanek v ligi. Morda se to sliši preveč skromno, a žal je realnost takšna.

SUPERLIGA MNZ PTUJ
V Super ligi nastopa trojica Hajdina, Gerečja vas in Skorba
– slednja je novinka v tej konkurenci, je pa že igrala v nekaterih prejšnjih sezonah. Vsi trenutno zasedajo mesta na
začelju tabele, vendar gre za zdaj samo še za štiri odigrane
kroge, tako da so razlike med ekipami še zelo majhne. Na
uvodu smo že doživeli tudi prvi občinski derbi, v 3. krogu
je Gerečja vas gostovala pri Skorbi in zmagala z izidom 1:2
(strelci: Šimenko, Rozman, Hertiš).
V nadaljevanju ponujamo seznam vseh igralcev ekip iz
hajdinske občine, ki so bili v uvodnih krogih prijavljeni za
tekme.

Gerečja vas: Tadej Kurnik, Urban Tomanič, Miha Lešnik,
Matic Kolarič, Rok Sagadin, Tadej Rozman, Aljaž Medved,
Marko Drevenšek, Simon Kaisersberger, Damjan Hertiš,
Aleš Požegar, Leopold Šmigoc, Tadej Habjanič, Boštjan
Strel, Gregor Gasenburger, David Lenart, Alen Kokot, Tomaž Murko, Lovro Pišek Svenšek, Jure Zelenko, Aljaž Avguštin, Michael Lovrec, Matic Ravnjak; trener: Marko Drevenšek.

Mladinska ekipa ONŠ Golgeter Hajdina
Vsekakor si želimo uspehov na vsaki
tekmi, hočemo biti tekmovalni in tudi
zmagovalni, ampak o tem razmišljajo tudi naši tekmeci. Ker so določene
sredine tako po kakovosti kot tudi po
organizaciji pred nami, moramo biti s
cilji realni. Imamo sicer že nekaj izkušenj iz sezone pred dvema letoma, a
vseeno, odločalo bo igrišče.
Pomemben mejnik letošnje sezone
pa so tudi novo veliko nogometno
igrišče z umetno travo in reflektorji
na Sp. Hajdini. Občini Hajdina z župa-
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nom na čelu je namreč s to pridobitvijo uspelo ustvariti še kakovostnejše
pogoje za delovanje ONŠ in tudi vseh
drugih nogometnih klubov iz Občine
Hajdina. Za prihodnost nogometa v
Občini se torej tudi zaradi te izjemne
pridobitve zagotovo ni treba bati.
Delovanje ONŠ Golgeter Hajdina se
torej nadaljuje z zgodbo številka 14,
prihajajo novi obrazi, oblikujejo se
že nove generacije igralcev, skratka,
uspešna zgodba se nadaljuje.
Sandi Mertelj

Skorba: Tomaž Gabrovec, Dejan Horvat, Nejc Ogrinc, Rok
Stater, Matjaž Ogrinc, Benjamin Ciglar, Jan Skledar, Jaša Toplek, Kajetan Brodnjak, Samo Šimenko, Denis Hreljič, Ino
Šimenko, Sašo Vaupotič, Žan Luka Tomanič, Andrej Horvat,
Robert Perko, Denis Krajnc, Tadej Horvat, Niko Fridl, Danijel Kaučič; trener: Uroš Krajnc.
1. ZAVRČ
2. MARKOVCI
3. STOJNCI
4. BUKOVCI
5. BOČ POLJČANE
6. APAČE
7. GORIŠNICA
8. HAJDINA
9. GEREČJA VAS
10. SKORBA

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

4
3
3
2
2
1
1
1
1
0

0
0
0
1
0
1
1
0
0
1

0
1
1
1
2
2
2
3
3
3

15:1
14:8
11:7
9:9
7:6
9:9
4:13
8:12
3:9
6:12

Vrstni red po štirih odigranih krogih:
1. LIGA MNZ PTUJ: DVA VISOKA PORAZA HAJDOŠ
Ekipa Hajdoše je letos napredovala ligo višje, čeprav je v
pretekli sezoni v 2. ligi MNZ Ptuj osvojila 4. mesto. Kot novincem v 1. ligi se jim je uvod povsem ponesrečil, doživeli
so dva visoka poraza: na gostovanju v Majšperku so izgubili 7:1, doma z Grajeno pa 0:9. V tolažbo je lahko Hajdošanom dejstvo, da so izgubili z ekipama, ki kažeta resne
ambicije po naskoku na vrh lestvice. Sami si v prvi vrsti
želijo obstanka.
Hajdoše: Timotej Kurnik, Danijel Vogrinec, David Kolarič,
Matej Novak, Tadej Bauman, Damjan Tomić, Davorin Petrušič, Aljaž Kaisersberger, Damijan Gajser, Niko Glažar,
Boštjan Kurež, Roman Kaisersberger, Žan Vratič, Gregor
Glažar, Aleš Serdinšek, Matevž Liber Kazimir, Matjaž Novak, David Serdinšek, Blaž Zagoranski, Luka Šprah; trener:
Roman Kaisersberger.
2. LIGA MNZ PTUJ: ZMAGA IN PORAZ SLOVENJE VASI
V 2. razredu bo tudi letos nastopala ekipe Slovenje vasi.
Ekipa je številnejša in tudi kakovostnejša kot lani, zato lahko računa na kakšno mesto višje kot v prejšnji sezoni, ko
je zasedla predzadnje mesto. V uvodnih dveh krogih so
vpisali polovični izkupiček, s Pragerskim so izgubili 0:7, z
Oplotnico v gosteh pa zmagali 1:3 (dvakrat je zadel Vrečar,
enkrat Pišek).
Slovenja vas: Mehmed Adanalić, Gregor Vrečar, Matteo
Polanič, Matic Lukovnjak, Dušan Panič, Benjamin Cener,
Jani Lenart, Aleksander Kumer, Nikola Herceg, Miha Pišek,
Aljaž Šešo, Peter Donko, Ivan Žunkovič, Blaž Babšek, Denis
Šmintić, Borut Erhatič, Srečko Kumer, Marko Košir, Simon
Menhart; trener: Aleš Gerečnik.
Jože Mohorič,
Štajerski tednik

12
9
9
7
6
4
4
3
3
1

Nogometaši Gerečje vasi so v uvodnem krogu Superlige MNZ Ptuj izgubili na
domačem igrišču z Apačami.
Foto: Črtomir Goznik

41

September 2020

V finalu turnirja v Slovenji vasi Prepolje boljše od
gostiteljev
Nogometni klub Slovenja vas je v avgustu pripravil tradicionalni memorialni turnir v spomin na preminule člane kluba.
Letos se zaradi ukrepov, povezanih s koronavirusom, niso odločili za običajni dvodnevni turnir z osmimi ekipami, ampak so izvedli enodnevni turnir le s štirimi ekipami.

September 2020

Še eno nogometno srečanje Zg. Hajdina – Sp. Hajdina
V soboto, 19. septembra, je bilo v
Športnem parku na Spodnji Hajdini
organizirano tradicionalno nogometno srečanje – revijalna tekma prijateljev Nogometnega kluba Hajdina
– tekma med ekipama Zgornje in
Spodnje Hajdine.

To lepo tradicijo prijateljskih nogometnih srečanj na Hajdini ohranjajo
že vse od leta 1981. Sicer pa so bili
modri in rumeni na zelenici dobro

razpoloženi, maloštevilna publika na
tribuni in v bližini igrišča pa je lahko
videla nekaj dobrih potez in akcij. Na
koncu se je prijateljska tekma končala

z rezultatom 0:0. Po tekmi je sledilo še
prijateljsko druženje, tradicija pa se
nadaljuje spet prihodnje leto.
Besedilo in foto: TM

Uvodno tekmo turnirja sta odigrali ekipi Slovenje vasi in Lovrenca, po streljanju 11-metrovk pa so v finale napredovali domačini.
Foto: Črtomir Goznik
V vročem vremenu in na odlično pripravljeni zelenici so
bile odigrane štiri tekme, ki so ponudile zanimiv razplet
– zmago edinega ligaša iz MNZ Maribor. Igralci Prepolj
so najprej prepričljivo ugnali Hajdošane, v finalu pa so se
srečali z gostitelji turnirja, ki so bili v drugem polfinalu po
streljanju 11-metrovk boljši od Lovrenčanov. Izenačen finale so na koncu z enim golom tik pred koncem tekme
odločili igralci Prepolj.
Gostitelji zaradi poraza v finalu niso bili pretirano zaskrbljeni. »Turnir je kljub nekaterim omejitvam, ki smo jih morali upoštevati, lepo uspel. Obiskovalci so bili zadovoljni s

prikazanim, ekipe pa so turnir izkoristile za zadnje popravke
v igri in za uigravanje pred prvenstvom. Vsi skupaj upamo,
da bomo naslednje leto lahko znova organizirali turnir v ‘stari obliki’,« je po turnirju dejal predsednik ŠD Slovenja vas
Matevž Pleteršek.
REZULTATI TURNIRJA V SLOVENJI VASI
Slovenja vas – Lovrenc 0:0 (3:1 – po 11-metrovkah)
Hajdoše – Prepolje 1:3
tekma za 3. mesto: Lovrenc – Hajdoše 1:0
tekma za 1. mesto: Slovenja vas – Prepolje 0:1
JM
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Letošnja revijalna tekma med ekipama Zg. in Sp. Hajdine je bila drugačna zaradi ukrepov, povezanih s covidom-19. Organizator jo je vendarle uspešno izpeljal.
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Odpeljana še zadnja dirka letošnjega državnega
prvenstva
Na kartodromu v Slovenji vasi je bila konec drugega tedna v septembru odpeljana zadnja, tretja letošnja dirka državnega prvenstva v kartingu. Tekmovanje je imelo tudi močan mednarodni pridih, saj so se dirk udeležili tudi vozniki iz
Avstrije, Hrvaške, Italije, Madžarske, Srbije in Črne gore. Skupno je v vseh dirkah nastopilo blizu 100 dirkačev.
USPEŠNI ČLANI AMD HAJDINA
Med njimi so bili v državnem prvenstvu uspešni tudi člani
AMD Hajdina, nastopili so Dmitrij Mlakar, Primož Matelič,
Jan Skledar in Vid Pšajd.
Dmitrij Mlakar je nastopil v razredu Rotax Max Junior in
osvojil končno 1. mesto. »Dirka ni bila preveč naporna, a celotno državno prvenstvo letos ni bilo lahko. Prav nasprotno, imel
sem tudi nekaj smole, zato je naslov prvaka odtehtal vse. To mi
pomeni veliko, čez dve leti lahko že osvojim kristalno čelado.
Zame sezone sicer še ni popolnoma konec, čaka me še dirka
v Italiji in tam pričakujem dober rezultat. V prihodnje bi se rad
pomeril še s tekmeci v tujini. Vsi pa se zavedamo, da se priprave
na to začenjajo že zdaj.«
Primož Matelič je nastopil v razredu Rotax DD2, osvojil je
končno 2. mesto v državnem prvenstvu.
Jan Skledar in Vid Pšajd sta letos nastopala v razredu KZ2
in osvojila 1. mesta na vseh devetih posamičnih dirkah (na
treh letošnjih dirkah so bile odpeljane po tri posamične vožnje v konkurenci, op. a.). Končno 1. mesto je s 183 točkami

Utrinek z zadnje letošnje tekme državnega prvenstva v Slovenji vasi
Foto: Črtomir Goznik
osvojil Skledar, Pšajd jih je za 2. mesto osvojil sedem manj.
JM, Štajerski tednik

Novi zmagovalci občinskega prvenstva v tenisu
V organizaciji Tenis kluba Skorba je v soboto, 12. septembra, na igriščih Tenis centra Goja v Hajdošah potekalo občinsko
teniško prvenstvo moških dvojic. To je bil tudi letošnji prvi športni dogodek ob občinskem prazniku.
Tekmovanja se je udeležilo osem parov
in je potekalo v dveh skupinah. Zmagovalca skupine sta igrala za prvo mesto, druga v skupini pa za tretje mesto.
V finalu so se pomerili: Uroš Krajnc –
Sašo Gojčič : Beno Gregorec – Žiga
Kmetec (rezultat 6:3), za 3. mesto pa so
se pomerili: Stanko Glažar – Boris Grabar : Franc Mohorko – Martin Šlamberger (rezultat 6:1).
REZULTATI
1. mesto: Uroš Krajnc – Sašo Gojčič
2. mesto: Beno Gregorec – Žiga Kmetec
3. mesto: Stanko Glažar – Boris Grabar
4. mesto: Franc Mohorko – Martin
Šlamberger
5. mesto: Jan Zupanič – Jan Koštomaj
Franc Mohorko,
TK Skorba
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Odslej bodo kegljali tudi hajdinski upokojenci
Nekdanja prosvetna dvorana pri cerkvi, ki je v lasti Društva upokojencev Hajdina, je doslej služila za različne kulturne
dogodke, zadnje čase, pred nastopom korone tudi vajam Folklorne sekcije pri KPD Stane Petrovič Hajdina, v zimskem
času pa tudi Šoli zdravja Zg. Hajdina pri lipi za jutranjo telovadbo.

Sredi poletnega koronavirusnega obdobja se je vodstvo društva odločilo,
da bodo športne vrste razširili in pohodnikom, planincem, kolesarjem in
igralcem pikada priključili še moško in
žensko ekipo, ki bosta trenirali in tekmovali v kegljanju z visečo kroglo, na
t. i. ruskem kegljišču. Najprej so začeli
trenirati na prostem, na igrišču pri lipi
na Zg. Hajdini. Udeležili so se tudi že
nekaj turnirjev, sedaj pa je prišla vrsta
na njih, da tudi oni v goste povabijo
športne kolege iz bližnjih društev: Cirkovce, Kidričevo, Lovrenc na Dr. polju,
Majšperk, Ptujska Gora in Žetale. Dvorano so preuredili tako, da sta nastali
dve kegljišči, ki pa se lahko po potrebi
odstranita.
Po le nekaj uvajalnih treningih sta se
na turnirju v četrtek, 27. avgusta 2020,
v imenu DU Hajdina pomerili ekipa
moških (Slavko Burjan, Franc Cartl,
Franc Drevenšek, Alojz Horvat, Zlatko Kondrič, Stanislav Požgan in Bojan Terlep) in žensk (Dragica Cestnik,
Anica Drevenšek, Irena Gojčič, Marjana Pignar, Silva Purgaj, Marta Sitar
in Marija Žunkovič).
Kot gostitelji so Hajdinčani dali prednost preostalim ekipam, zavedajoč
se reka: »Ni pomembno zmagati,
pomembno je množično sodelovati.« Med moškimi je zmagala ekipa
Lovrenca v postavi: Janez Zafošnik,
Josip Kokot, Josip Kovačič, Franc
Kovačič, Jože Vidovič, Franc Kirbiš,
Franc Mlakar in Slavko Sambolec
pred Majšperkom in Ptujsko Goro. Za
zmagovalno žensko ekipo Lovrenca
so kegljale: Frančka Kovačič, Marta
Murko, Dragica Bavdek, Lizika Ko-

vačič, Milica Sagadin, Kristina Reich,
Ana Snedec in Erika Vidovič. Drugo
in tretje mesto sta zasedli ekipi Cirkovc in Ptujske Gore.
Korona je množičnost sicer omejila, a
druženje v primerni razdalji je poteka-

Besedilo in foto: Silvestra Brodnjak

Po pozdravnem nagovoru predsednice Društva upokojencev Hajdina Anice Drevenšek in župana Občine
Hajdina mag. Stanislava Glažarja je besedo prevzel vodja tekmovanja Danijel Uran in vse seznanil s pravili
tekmovanja.

Za nemoten potek športnega srečanja je skrbela
ekipa hajdinskega društva upokojencev. Na fotografiji so nekateri od njih skupaj s tekmovalci.
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lo tako, da so sklenili, da se kmalu spet
srečajo, saj so pred njimi še tri tekmovalna kola do zaključnega turnirja, ki
bo v Majšperku.
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Če bi želeli del svojega prostega
časa posvetiti kegljanju, ste vabljeni
na Hajdino ob torkih in četrtkih od
18.00 do 20.00. Dokler bo vreme
dopuščalo, bodo treningi na igrišču
pri lipi na Zg. Hajdini, potem pa v
dvorani.

Župan Občine Hajdina mag. Stanislav Glažar je uradno predal kegljišče svojemu namenu in z ekipo Hajdinčank Marijo Žunkovič, Marjano Pignar, Dragico Cestnik, Ireno Gojčič, Anico Drevenšek, Silvo Purgaj in Marto
Sitar izvedel prvi met krogle.

Ženska ekipa iz Lovrenca na Dr. polju med tekmovanjem, ko še niso vedele, da bodo na koncu s
545 točkami premagale vse preostale tekmovalke.
Njihovi moški kolegi so bili s 573 točkami najboljši
med moškimi kegljači.

V Draženski jami srečanje ribiških prijateljev
V nedeljo, 6. septembra, so stari ribiški prijatelji iz ŠRD Markovci in RD Žejne ribice Draženci prekrižali ribiške palice ob
ribniku v Draženski jami. Te medsebojne tekme, pri katerih je v ospredju druženje, šele nato tekmovalni naboj, redno
potekajo in se že bližajo številki 20.
V povratnem dvoboju so se med seboj pomerili člani obeh ribiških društev z 10-člansko ekipo tekmovalcev.
Po štiriurnem učenju plavanja črvov
je tehtnica pokazala uspešnost in
tudi neuspešnost tekmovalcev: RD
Žejne ribice 103,460 kg in ŠRD Markovci 96,740 kg ulovljenih rib, torej 6,720 kg v korist ribic. V ekipi iz

Dražencev je bil najuspešnejši ribič
Miran Rotvajn, v ekipi Markovec pa
Viktor Slameršak.
Predsednik ŠRD Markovci Viktor Slameršak: »Hvala gostiteljem za gostoljubje. S tem dokazujejo, da je vsak ob
svoji vodi gospodar in nepremagljiv,
sicer pa je tudi drugo mesto uspeh za
našo ekipo.«
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Predsednik Žejnih ribic Dušan Černenšek: »Zadnji čas nam gre kar v
redu. Tako nam je uspelo domov pripeljati pokal iz vitrine v Markovcih in ga
izmakniti ribičem RD Majšperk.«

Ignac Habjanič
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Hajdinski upokojenci poslali pozdrave z izleta na
Kope
S Kop nad Slovenj Gradcem so prispeli pozdravi hajdinskih upokojencev,
ki so se pod vodstvom predsednice
Anice Drevenšek v četrtek, 10. septembra, pred korono (zamaskirani na
avtobusu) umaknili na sveži pohorski
zrak.
Po MMS je prispela fotografija, ki je
nastala pri Grmovškovem domu, kjer
so jim pripravili bogat humorističen
program, predvajali film o življenju
na Pohorju nekoč, seznanili so jih z
gozdovi, lesu in holcarjih. Pripravili so
tudi šaljivo tekmovanje, v katerem so
se nekatere posameznice zelo dobro
izkazale in dokazale, da tudi na ravnini obvladamo problematiko, povezano z lesom.
Sledila sta izdatno kosilo in sprehod
po planini. Dobro razpoloženi so se
proti večeru vrnili domov. Vsem, ki
niso mogli iti zraven, priporočajo, da
si kdaj omislijo družinski potep po
Kopah.
S. Brodnjak

Med izletniki upokojenci je bil tudi kandidat za novega člana, ki pa mu za sprejem manjka še nekaj let.
Trikrat lahko ugibate, kdo je to. Odkar ima »pri hiši« kaplana, si lahko kdaj vzame tudi kakšen prost dan.

Ob poslušanju zanimivega predavanja in ogleda
filma se je prileglo malo počitka.
Foto: Anica Drevenšek

Hajdinčanke potrgale in skužuhale
koruzo
Le nekaj članic Društva žena in deklet
občine Hajdina se je letos lahko družilo ob trganju in kožuhanju koruze.
Znova so se Hajdinčanke zbrale na
njivi Kristine Kirbiš, članice DŽDH, in
potrgale nekaj koruze, potem pa jo
doma na Kirbiševi kmetiji skožuhale
in ličje spravile za katero od bližnjih
delavnic.
Foto: arhiv Silve Purgaj
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Ribiško ribolovno srečanje ribiških prijateljev

Ribiška tekma na praznični dan

Ribiški ribolovni aktiv RD Žejne ribice Draženci je v Draženski jami 25. julija ob ne preveč prijaznem vremenu, saj je deževalo ves čas tekme, organiziralo že 5. ribolovno tekmo za svoje ribiške somišljenike iz sedmih ribiških društev. Tekme
so se udeležili ribiči iz naslednjih društev: ŠRD Krap iz Pobrežja, Obkanalski krivolovci iz Slovenje vasi, RD Šterntal, ŠRD
Markovci, RD Dornava, RD Majšperk in gostitelji – RD Žejne ribice.

Člani RD Obkanalski krivolovci iz Slovenje vasi so na praznični dan, 15. avgusta,
znova organizirali dobro obiskano ribiško tekmo. Po zaključnem tehtanju so se
nekateri ribiči veselili dobrega ulova in nagrad. Vzdušje ob ribniku je bilo dokaj
dobro, ponudba gostiteljev tekme odlična, obiskovalcev pa zaradi vseh znanih
ukrepov precej manj kot prejšnja leta.

Po žrebu startnih številk in namestitvi
na lovnih mestih se je ob 8.30 začelo zares. Lovilo se je do 12.30, ko se je
evidentirala količina ulovljenih rib. Po
štiriurnem namakanju trnkov in vedrenju pod ribiško »marelo« je bil rezultat
naslednji: 1. mesto ŠRD Markovci, 2.
mesto RD Žejne ribice in 3. mesto ŠRD
Krap Pobrežje.
Prve tri ekipe so prejele pokale, enako
tudi najuspešnejši ribič Jože Gajser
iz ekipe Žejnih ribic. Vse nastopajoče
ekipe so prejele tudi pisno zahvalo za
sodelovanje, nagrade pa je podelil svetnik Občine Hajdina Damijan Cebek.
Jože Gajser, najuspešnejši od vseh
tekmujočih: »Vreme nam ni bilo najbolj
naklonjeno, sicer pa so bili pogoji za vse
ribiče enaki. Sem kar malo presenečen,
da sem bil med vsemi nastopajočimi najboljši, pa tudi z uvrstitvijo naše ekipe sem
zadovoljen.«
Dušan Černenšek, predsednik Žejnih
ribic: »Dosegli smo drugo mesto, kar ni
niti tako slabo in bomo drugo leto lahko
uspešnejši. Če bi bili prvi, drugo leto namreč ne bi mogli biti boljši. Zahvaljujem
se vsem vabljenim ekipam, da so se kljub
slabemu vremenu odzvale povabilu, in

že sedaj povabljeni na tekmo prihodnje
leto.«
UTRINKI Z NOČNE RIBIŠKE TEKME
Preostali ribiči, ki nismo tekmovali dopoldne, smo imeli možnost medsebojne tako imenovane nočne tekme, ki je
potekala med 21. in 1. uro zjutraj naslednjega dne. Na tekmi je sodelovalo 11
tekmovalcev. V zgodnjih jutranjih urah
se je videlo, koliko je kdo lovil in koliko
dremal ob vodi. Nočni zmagovalec je
postal Drago Lenart, tretje mesto je zasedel njegov sin Urban Lenart, mednju
pa se je na drugo mesto vrinil Ferdo
Valentan.
Ignac Habjanič

Najboljšim trem ribičem je poleg Milana Fureka, predsednika RD Obkanalski krivolovci,
čestital tudi Janko Vegelj, občinski svetnik iz Slovenje vasi. Prvo

mesto je osvojil Srečko Strmšek
(20,48 kg), drugo mesto Srečko Šeruga (10,31 kg) in tretje Darko Vukovič
(9,46 kg).
TM

Najboljši trije ribiči na ribiški tekmi v Slovenji vasi
s podeljevalcem Jankom Vegljem, občinskim svetnikom
Foto: arhiv društva

Zmagovalca Srečka Strmška smo ujeli med ribarjenjem.

Tehtanje po zaključku tekme

Če prejmete anketo NIJZ,
odgovorite nanjo
Z Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) so nas obvestili, da so 25. 8.
2020 začeli Nacionalno raziskavo o učinkovitosti komuniciranja Programa Svit,
državnega programa presejanja in zgodnjega odkrivanja raka na debelem črevesu in danki, ki bo trajala do začetka novembra 2020.

Najboljši na nočni ribiški tekmi v Dražencih
Foto: Denis Krajnc
Čestitka najboljšim ribičem

Skupinski posnetek ribiških prijateljev v Draženski jami. Foto: TM
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V raziskavo so povabili 8000 prebivalcev iz vse Slovenije, ki so 25. 8. 2020
dopolnili najmanj 40 let in ki bodo 30.
11. 2020 stari največ 75 let. Osebe so
bile izbrane naključno, z zbranimi odgovori pa želijo preveriti, ali vprašani
poznajo Program Svit in njegova sporočila. Zanima jih tudi, ali sporočila
dosežejo osebe, ki so jim namenjena,
in če so dovolj razumljiva. Odgovori
bodo v pomoč strokovni službi NIJZ za
oblikovanje dostopnejših, razumljivih
in prijaznih gradiv. Na ta način želijo izboljšati odzivnost vabljenih v Program
Svit.
Pomembno je, da v raziskavi lahko sodeluje le naslovnik oz. tisti, na katerega
je bilo naslovljeno povabilo za sodelovanje.
Osebe, stare med 40 in 55 let, izpol-

njujejo vprašalnik prek spletne strani.
Vprašalnik je dostopen na povezavi
https://anketa.nijz.si/SVIT. Za dostop
do vprašalnika je potrebno osebno
geslo, ki je navedeno na prvi strani
pisma, ki so ga anketiranci prejeli po
pošti. Osebe, stare med 55 in 74 let,
so anketo prejele po pošti in lahko izpolnjen vprašalnik vrnejo v ovojnici s
plačano poštnino, ki je bila priložena
anketi.
Če se osebe na prvo povabilo ne bodo
odzvale, bodo na dom prejele opomnik in fizični izvod ankete za izpolnjevanje. Koda za spletno anketo, ki so
jo prejele osebe, stare med 40 in 55 let
s prvim vabilom, pa bo ostala aktualna
do konca raziskave.
Sodelovanje v anketi je prostovoljno,
a pričakujemo, da ne bo nikogar, ki si
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ne bi vzel nekaj minut časa in odgovoril na zastavljena vprašanja. Ob tem
bo morda marsikdo tudi razmislil o
pomembnosti Programa Svit pa tudi o
odnosu njega samega ali njegovih najbližjih, starejših od 50 let, ki so prejeli
vabilo za pregled vzorcev blata, a se
nanj niso odzvali.
Po lestvici odzivnosti v Spodnjem Podravju je razvidno, da smo v Občini
Hajdina v zadnjem obdobju po odzivnosti žal zdrsnili kar za nekaj mest, kar
priča o tem, da se ne zavedamo, kaj pomeni pravočasna preventiva v primeru
morebitnega odkritja kakršnih koli
sprememb na debelem črevesu.
Silvestra Brodnjak,
ambasadorka Progama Svit
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NASVETI ZA VEČ ZDRAVJA: Vitamin D

Dan slovenskega športa tudi v Občini Hajdina

Vitamin D je v maščobi topen vitamin, ki ima pomembno vlogo pri razvoju kosti in zob ter pri delovanju imunskega sistema. Je edini vitamin, ki ga lahko v zadostni meri biosintetizira človeško telo – in sicer v koži s pomočjo ultravijolične
svetlobe (UVB).

V sredo, 23. septembra, ko smo v Sloveniji prvič praznovali dan slovenskega športa, smo v Občini Hajdina ob upoštevanju vseh ukrepov, povezanih z novim koronavirusom, slavnostno odprli novozgrajeno nogometno igrišče z umetno
travo in razsvetljavo.

Vitamin D med vitamine uvrščamo v
resnici zato, ker je za biosintezo potreben
zunanji pogoj (UVB-žarki), ta pogoj pa ni
vedno izpolnjen. V takšnih pogojih je nujen
zadosten vnos tega vitamina s prehrano.
V živilih rastlinskega izvora je vitamin D v
obliki ergokalciferol (vitamin D2), medtem
ko ga v živilih živalskega izvora najdemo
kot holekalciferol (vitamin D3). Slednjo
pod vplivom UVB-žarkov sintetizira tudi
človeško telo.
Glavna fiziološka naloga vitamina D je,
da poveča zmožnost tankega črevesa, da
absorbira kalcij in fosfor ter s tem pomaga
vzdrževati
ustrezno
koncentracijo
kalcija in fosforja v krvi. To omogoča
normalno mineralizacijo kosti, vpliva
na diferenciranje celic kože, uravnava
aktivnost celic imunskega sistema,
vpliva pa tudi na prenos hormonsko
občutljivih genov, s čimer se uravnava
tvorba številnih beljakovin. Poudariti je
treba, da je pomembna vloga vitamina
D za ohranjanje zdravih kosti izpolnjena
le, če je poleg ustrezne preskrbljenosti z
vitaminom D zagotovljen tudi zadosten
vnos kalcija.
Ker telo vitamin D deloma biosintetizira,
je prehranske potrebe po tem vitaminu
precej težje opredeliti. Odvisne so
namreč od količine biosintetitiziranega
(endogenega) vitamina D. Po najnovejših
priporočilih v popolni odsotnosti

biosinteze človeško telo dnevno potrebuje
20 µg vitamina D. Prehranske potrebe se
torej spreminjajo z letnim časom in glede
na izpostavljenost sončni svetlobi.
Endogena sinteza vitamina D v koži pri
večini ljudi predstavlja glavni vir vitamina
D, nanjo pa vpliva več dejavnikov, kot so
geografska lega, čas v dnevu, dolžina
oblačil, čas, preživet na soncu, tip kože in
uporaba krem za sončenje. Za ustrezno
tvorbo vitamina D mora biti izpolnjenih
več pogojev. Poleg časa in obsega
izpostavljenosti je zelo pomembna moč
sončnih žarkov. Ta je večja, ko je sonce
visoko na obzorju. Na geografskem
območju Slovenije jeseni in pozimi
moč sončnih žarkov ni zadostna, da bi
zagotavljala ustrezno preskrbljenost z
endogenim vitaminom D, zato je ustrezno
količino vitamina D treba zaužiti s hrano.
V nekaterih geografskih območjih (npr.
Severna Evropa) je ta problem še bolj
pereč, medtem ko je v tropskih območjih
izpostavljenost soncu lahko zadostna čez
vse leto.
Najpomembnejši prehranski vir vitamina
D so živila živalskega izvora, precej manj
ga je v rastlinskih živilih. Tudi sicer je
vitamin D v znatnih količinah v precej
malo živilih – najbogatejši prehranski viri
so z maščobo bogata živila, kot so ribe,
jajca, mleko in mlečni izdelki.

V hvaležen spomin
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Alojz Črešnik, Skorba 1.
Anton Dečman, Hajdoše 86.
Marija Cestar, Draženci 32.
Ivan Štumberger, Gerečja vas 87.
Angela Matjašič, Slovenja vas 61b.
Silvester Vincencij Žitnik, Gerečja vas 69.
Franc Jerenko, Slovenja vas 25.

50

VITAMIN D IN IMUNSKI SISTEM
Ta ima pomembno vlogo pri normalnem
delovanju imunskega sistema. To je
potrdila tudi Evropska agencija za varnost
hrane (EFSA). Njegovi receptorji so prisotni
v večini, če ne v vseh celicah našega
telesa. Vpliva tudi na celice prirojenega
imunskega sistema in omogoča njihovo
učinkovito delovanje.
Različne študije so ugotovile povezavo
med pomanjkanjem vitamina D in
pogostostjo pojavljanja respiratornih
bolezni in gripe. Pri tem bi omenila tudi
koronavirus.
Vitamin D prispeva k normalni
absorpciji/uporabi kalcija in fosforja.
Vitamin D prispeva k normalni ravni
kalcija v krvi.
Vitamin D prispeva k ohranjanju zdravih
kosti.
Vitamin D prispeva k delovanju mišic.
Vitamin D prispeva k ohranjanju zdravih
zob.
Vitamin D prispeva k delovanju
imunskega sistema.
Vitamin D ima vlogo pri delitvi celic.
Ostanite zdravi!
Metoda Meško Žitnik
Lekarna pri Sv. Martinu
Zg. Hajdina 44a
2288 Hajdina
02 620 78 87

Osrednja gosta slovesnosti sta bila
mag. Darko Repenšek z Ministrstva
za izobraževanje, znanost in šport in
Radenko Mijatović, predsednik Nogometne zveze Slovenije. Po nagovorih
sta skupaj z županom Občine Hajdina
mag. Stanislavom Glažarjem in predsednikom ŠZ Občine Hajdina Sandijem Merteljem na simboličen način s
prerezom vrvice odprla nov športni
objekt.
Občina Hajdina je pri tej investiciji
uspešno kandidirala tudi za sredstva
na razpisu Ministrstva za šolstvo in
šport, Fundacije za šport in Nogometne zveze Slovenije, kar je veliko doprineslo k lažjemu zaključku finančne
konstrukcije projekta. Vrednost investicije znaša dobrih 600.000 evrov in
polovica sredstev je iz drugih, prej že
omenjenih virov. Šport v Občini Hajdina s to pomembno investicijo dodatno pridobiva svojo veljavo, z novo pridobitvijo pa bodo predvsem Otroška
nogometna šola Golgeter Hajdina in
vsi športni klubi iz Občine Hajdina lahko nadgradili svoje dosedanje športne
aktivnosti in – kar je velika prednost
– na novem igrišču bo športno vadbo
mogoče izvajati skozi vse leto.
Prvi so novo igrišče preizkusili mladi
iz ONŠ Golgeter Hajdina, po slovesni
otvoritvi pa je sledila revijalna nogometna tekma med reprezentanco

Občine Hajdina in Nogometnim klubom Drava. Ptujčani so zmagali z 2:0.
Padalci Aerokluba Ptuj pa so dodatno
popestrili dogodek, ko so na novo igrišče »prinesli« nogometno žogo. Nad
Sp. Hajdino jih je varno pripeljal pilot
David Merc z Zg. Hajdine.
TM
Foto: Tadej Tement
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PROGRAM ŠPORTNIH PRIREDITEV – OBČINSKI
PRAZNIK 2020
DATUM
Sobota, 12. 9. 2020, 9.00
Ponedeljek, 28. 9. 2020, 17.00
Ponedeljek, 28. 9. 2020, 18.30
Četrtek, 1. 10. 2020, 12.30
Četrtek, 1. 10. 2020, 12.30
Sobota, 3. 10. 2020, 11.00
Sobota, 3. 10. 2020, 10.00
Nedelja, 4. 10. 2020, 14.00
Ponedeljek, 5. 10. 2020, 18.00
Četrtek, 8. 10. 2020, 16.00
Sobota, 10. 10. 2020, 9.00
Sobota, 10. 10. 2020, 10.00
Nedelja, 11. 10. 2020, 14.00
Petek, 16. 10. 2020, 15.30
Sobota, 17. 10. 2020, 9.00
Sobota, 17. 10. 2020, 9.00
Petek, 23. 10. 2020, 17.00
Petek, 30. 10. 2020, 17.00
Sobota, 31. 10. 2020, 14.00
Ponedeljek, 2. 11. 2020, 9.00

DOGODEK
Občinsko prvenstvo v tenisu – pari
Občinsko prvenstvo v nogometu – super veterani
Občinsko prvenstvo v nogometu – veterani
Občinsko prvenstvo v golfu – moški
Občinsko prvenstvo v golfu – ženske
Občinsko prvenstvo v ribolovu – četvorke
Kolesarjenje ob občinskem prazniku
Odbojka na mivki – trojke
Občinsko prvenstvo v nogometu – člani
Občinsko prvenstvo v footgolfu
Občinsko prvenstvo v ribolovu – pari
Tek Hajdinska desetka
Dan ONŠ Golgeter Hajdina
Nočni pohod na Donačko goro
Občinsko prvenstvo v namiznem tenisu
Memorial Danija Rajha
Občinsko prvenstvo v vrtnem kegljanju
Občinsko prvenstvo v kegljanju
Občinsko prvenstvo v šahu
Občinsko prvenstvo v streljanju

ORGANIZATOR
Tenis klub Skorba
ŠZ Občine Hajdina
ŠZ Občine Hajdina
ŠZ Občine Hajdina
ŠZ Občine Hajdina
Obkanalski krivolovci in VO Slovenja vas
DU Hajdina, sekcija kolesarjev, in Občina Hajdina
ŠZ Občine Hajdina
ŠZ Občine Hajdina
ŠZ Občine Hajdina
RD Žejne ribice
ŠZ Občine Hajdina
ONŠ Golgeter Hajdina
PD Hajdina
ŠZ Občine Hajdina
RD Žejne ribice
ŠD Nova Hajdina
ŠD Gerečja vas
ŠD Gerečja vas
ŠZ Občine Hajdina

Vabilo na kolesarjenje
Društvo upokojencev Hajdina organizira skupaj z Občino Hajdina kolesarjenje,
ki bo v soboto, 3. oktobra 2020, in spada med prireditve ob občinskem prazniku.
Zbirno mesto bo pred sedežem DU Hajdina na Zg. Hajdini, start je ob 10. uri.
Pot je dolga 24 km in poteka z Zg. Hajdina proti Dražencem, Sp. Hajdini, Skorbi,
Hajdošam, Slovenji vasi, Gerečji vasi in nazaj na zbirno mesto. Trasa je primerna
za vse starostne skupine. Vsak udeleženec vozi na lastno odgovornost in po
cestnoprometnih predpisih. Poskrbljeno bo za vodenje po trasi.
Lepo vabljeni.
UO DU Hajdina

Novo igrišče z umetno travo in razsvetljavo nekaj dni
pred uradnim odprtjem

Foto: Tadej Tement
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