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PUST V VRTCU ŽETALE

Pust že od nekdaj pomeni slovo od zime. Že včasih je obisk šem ali mask prinašal srečo, kmetom pa dobro letino. Tudi v vrtcu Žetale
smo ta dan nestrpno pričakovali. Čakanje nam je popestril obisk kurentov, ki so z nami zarajali in nam predstavili svoje glasne zvonce.
In smo pričakali pustni torek, se našemili, se zabavali in se veliko smejali. Ta dan so se otroci spremenili v princese, čarovnice, policiste, žirafe in druge pravljične junake. Da bi pregnali zimo, smo se skupaj s šolarji odpravili na povorko po Žetalah in nato še v gasilski
dom, kjer so nas pričakali slastni krofi, flancati in miške ter topel čaj. Po končanem pustu smo v vrtcu pripravili prireditev, na kateri so
se otroci s svojimi nastopi predstavili staršem. Najmlajši so se igrali z Muco Copatarico, otroci iz rumene igralnice so odigrali Dobrega
snežaka, otroci iz zelene igralnice pa so predstavili Mačka Murija. Zima se poslavlja od nas z obilico snega. Tega smo izkoristili in se
veliko igrali zunaj, se sankali, kepali … Zdaj pa že pričakujemo pomlad in nove dogodivščine, ki prihajajo z njo.

Vzgojiteljica Simona F.
JAVNI RAZPIS ZA VPIS PREDŠOLSKIH OTROK V JAVNI ZAVOD
OSNOVNA ŠOLA ŽETALE - ENOTA VRTEC ZA ŠOLSKO LETO 2018/2019
Obveščamo vas, da je vpis predšolskih otrok v Javni zavod OŠ Žetale – Enota vrtec za šolsko leto 2018/2019 možen od 13. 3. 2018 do
13. 4. 2018. Vlogo za vpis pošljete v tajništvo OŠ Žetale ali se oglasite osebno v vrtcu.
Izvajamo javno veljavni program za predšolske otroke, ki so lahko vključeni v oddelke:
• za otroke od enega leta do treh let starosti,
• za otroke v starosti od treh let do vstopa v šolo,
• kombinirani oddelek za otroke prvega in drugega starostnega obdobja.
Za dodatna pojasnila in informacije smo vam na razpolago po telefonu (02/761-99-28) ali osebno.

Prijazno vabljeni, da se nam pridružite!
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DOBER DAN
Lepo pozdravljeni, spoštovani občani
in občanke naše Občine Žetale.
Minila sta že dva meseca leta 2018. Narava je obogatena z belino, ptički obletavajo krmilnice, se pomladno oglašajo in pripravljajo na
ptičji podmladek.
Ljudje vihtijo lopate in se ukvarjajo s kupi snega. Prišlo bo do sprememb v naravi; zdaj ena sama velika mokrota, v juliju pa suša,
porjaveli travniki, njive, vrtovi in naše stokanje, da si narava ne zna porazdeliti mokrote. A življenje v naravi mora naprej.
Naša žetalska beseda se je lepo oblikovala v kulturni večer. Mnogo lepih misli, premikov po odru, lepo zapeta pesem, zadovoljno
občinstvo, toplota ob besedi KULTURA, zapis v spomin ob vzornem, bogatem branju mladenke Tjaše, tekoča beseda recitatorjev,
zanimivo in prepričljivo pripovedovanje mladih osnovnošolcev lepo na pamet, nagovor župana, gospoda Butolna … In si rečeš: »Bogat
kulturni večer, škoda, da niso bili vsi stoli zasedeni.«
Sicer smo si lahko priklicali v obnovo spomina bogato besedovanje Ivana Cankarja in njemu posvečeno 2018. leto kot Cankarjevo leto.
Sto let od njegovega odhoda, lepe misli: »Jaz, bratje, pa vem za domovino.« Vsi jo čutimo in smo lahko srečni, da nam je podarjen mir,
lahko prijateljujemo, včasih je dobro, da prisluhnemo radijski oddaji, ki se odvija ponoči in prinaša mnogo lepih, vzgojnih idej. Pa še
tista lepa misel govorca, ki je rekel, da je dolgo čakal, da se je rodil Janez, lepo slovensko ime, celo novorojenec je dobil ime Jože, da
ne govorimo o podjetjih, ki imajo čudna imena. Treba bo posvetiti mnogo truda in skrbi lepi slovenski besedi.
Pa smo spet v večnamenski žetalski dvorani. Odvili so se občni zbori, programi dela so začrtani in potrjeni. Pomladno cvetje sili na
plano z vso cvetno lepoto. Nastopi in festivali tečejo po programu. Naši kulturniki, ki se jih udeležujejo, so uspešni.
Naj zaživi še gledališka skupina in si bomo rekli, da smo kulturno bogati in kakovostni, če še pomislimo na skupino tamburaškega
orkestra.
S knjigo se lahko srečujemo ob sredah, beremo, širimo in ohranjamo besedni zaklad. Povezujemo se z naravo, imamo radi svoje zelene
gozdove, smo potrpežljivi, ustvarjalni Žetalanci in Žetalanke.
Lokalno glasilo z dvema šesticama je v rokah. Beremo in si potrjujemo, da živimo v mirnem kraju. Čas drsi in že bo rožnik, šesti mesec
leta in naslednja številka Ž.N.

V imenu vseh, ki oblikujemo novice,
želim veseli velikonočni-pomladni čas in lep pozdrav.

VOŠČILO
ŽUPAN
Občinska uprava, Občinski svet
in
Uredniški odbor Ž.N.
želimo občankam in občanom blagoslovljene
velikonočne praznike in prijetno doživljanje
pomladnih dni.
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ŽUPANOV UVODNIK

IN VENDAR SE PREMIKA
Odkar so bili v letu 2012 v Sloveniji sprejeti krizni ukrepi, se položaj občin, posebej
manjših, demografsko ogroženih občin, kot je naša, nenehno slabša. Res je, da
se to vse do leta 2015 ni opazilo, ker smo zelo uspešno črpali evropska
sredstva. V tej perspektivi teh sredstev za manjše občine tako rekoč ni,
ker so pogoji za projekte takšni, da jih ne moremo doseči. To dejstvo
še dodatno vpliva na zmanjšanje investicij v občini.
V tem trenutku je vendarle nekaj razlogov za več optimizma.
Projekt izgradnje širokopasovnega omrežja v Halozah, ki ga je pripravil Konzorcij sedmih haloških občin, vodi pa ga Občina Žetale, se
vendarle premika iz vladnih kabinetov na teren. Določanje tako
imenovanih belih lis, to je gospodinjstev, za katere ponudniki nimajo tržnega interesa, je končano. V naši občini je takšnih gospodinjstev 269. V jeseni naj bi bil razpis Evropskega sklada za
razvoj podeželja, na katerega pa se ne bodo prijavljale občine,
temveč ponudniki. Če bo šlo vse po načrtih, bi drugo leto gradnja vendarle lahko stekla.
Prizadevanja za rekonstrukcijo ceste Kozminci-Žetale so obrodila sadove. Že letos naj bi rekonstrukcija stekla. Cesta bo razširjena in povsem na novo asfaltirana. Na žalost v tej fazi ne bo avtobusnih
postajališč, ker je za to potrebna drugačna dokumentacija, pridobivanje le-te pa traja predolgo,
da bi bila cesta rekonstruirana letos. Moram zapisati, da je k temu, da se bo projekt sploh izvedel,
odločilno pripomogel minister Gorazd Žmauc s Ptuja.
Po nekajkratni zavrnitvi projekta »HALOZE SIZE BYKE« zaradi domnevno nepravilnega prevoda v
hrvaščino je zdaj projekt popoln in v fazi ocenjevanja, tako da upanje, da projekt vseeno zaživi, še
vedno obstaja. Če bomo dobili dovolj točk, bo občina iz tega projekta modernizirala cesto PeklačaVildon in cesto do Pušnikove domačije ter označila kolesarske poti.
Dobili smo podpisano pogodbo MOP-a za sanacijo plazu na Varvaselah. Za sanacijo bo potrebnih
približno 150.000 eurov. Od ministrstva bomo dobili približno 113.000 eurov. Investicija bo stekla v
začetku aprila.
Občinski svet je na predlog odbora za infrastrukturo sprejel letošnji program modernizacije občinskih cest. Za modernizacijo je zagotovljenih 193.000 eurov. Razpis za izbor izvajalca je v sklepni
fazi, zato računamo, da se bodo dela lahko začela že v mesecu maju.
Projekt revitalizacije Vukove domačije, ki je bil potrjen na LAS Haloze, še čaka na presojo na Agenciji za kmetijske trge, zato še ni jasno, kdaj se bo investicija lahko začela.
Po več kot dveh letih prizadevanj bo v ambulanti Žetale ponovno depo zdravil. Osnovna zdravila,
za katera ni potrebno doplačilo, bo zdravnica lahko takoj izročila pacientu. Osnovna težava zapletu
so bile davčne blagajne in izdajanje računa, ne glede na to, da gre za zdravila, za katera ni potrebno
doplačila. Račun bo pacient dobil pri naslednjem obisku zdravnika.
Vse našteto je seveda vzrok za več optimizma v občini. Upamo, da se bo po državnozborskih volitvah odnos do občin še izboljšal.
Vsem občankam in občanom želim blagoslovljene velikonočne praznike in prijetno praznovanje.

Vaš župan,
Anton Butolen
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OBJAVLJAMO ŽUPANOV GOVOR NA PRIREDITVI
OB KULTURNEM PRAZNIKU
Spoštovani,
Spet je pred nami slovenski kulturni praznik, praznik, ki je edinstven v svetu. Spet se nekaj dni vsaj navidezno vse vrti okoli kulture. Na žalost bo tako kot vsako leto že čez nekaj dni kultura in
vse, kar je povezano z njo, povsem neopazno izginila iz središča
zanimanja in se umaknila za zidove gledališč, knjižnic, muzejev, se
preselila na zadnje strani, v pozne večerne in obrobne termine v
sredstvih javnega obveščanja.
Živimo v času globalizacije in liberalnega kapitalizma, ko nam
dejansko vladajo bankirji in menedžerji, ki verjamejo samo v
lastnino, kapital in dobiček in so se po lastnem prepričanju rodili
pametni, mladi, lepi in večno zdravi. Zato so prepričani, da ne rabimo ne šolstva, ne zdravstva, kaj šele kulture, ki je baje tako ali
tako samo nepotreben strošek, ki ga je potrebno, če že obstaja,
zmanjšati na minimum.
Dejstvo, da je človek družbeno bitje in je kultura neločljiv del
njegovega bistva, se povsem ignorira. Ne samo, da je brez kulture in umetnosti življenje plehko in prazno. Kultura in umetnost
predstavljata zakladnico idej in moralnih vrednot, ki lahko pomembno vplivajo tudi na rast gospodarstva.
Vsem nam je jasno, da brez rasti gospodarstva ni napredka, pa
vendar se vprašamo, ali je ves napredek namenjen le bogatenju
peščice posameznikov, ali splošni kvaliteti življenja vsakega izmed nas, ki za ta napredek prispevamo svoj delež. K splošni kakovosti življenja pa spada tudi možnost aktivnega in pasivnega
udejstvovanja.
Da je kultura neločljiv del človekove biti od pradavnine naprej,
pričajo že več kot 40000 let stare jamske poslikave. Kultura je
vedno spremljala človeka od rojstva do smrti, pri delu, veselju in
žalosti.
Za slovenski narod ima kultura še poseben pomen, saj je odigrala pomembno, pravzaprav odločilno vlogo, da smo se kot narod
sploh izoblikovali in obstali. Pomembno vlogo je odigrala pri

ustvarjanju lastne države, zato je razočaranje nad sedanjim stanjem, predvsem tistih, ki se s kulturo v Sloveniji poklicno ukvarjajo, razumljivo.
Večina poklicnih kulturnih ustvarjalcev in poustvarjalcev je bila
tako rekoč primorana, da postanejo samozaposleni in životarijo z
dohodki, ki so pod življenjskim minimumom.
V letu, ko praznujemo stoletnico Cankarjeve smrti in se ponovno
vračamo k njegovemu literarnemu delu, z žalostjo ugotavljamo,
da so podobne zgodbe rdeča nit njegovega umetniškega ustvarjanja in se v še hujši obliki pojavljajo tudi danes. Samo upamo
lahko, da se ne bo ponovil tudi požar, ki ga je simbolno napovedal
v Hlapcu Jerneju in se je potem dejansko zgodil.
Na srečo pa ni vse v denarju. Kultura je širok pojem. Kultura so
tudi naši medsebojni odnosi v državi, službi, v družbi, družini.
Tudi ti nam včasih šepajo, za kar je odgovoren vsak izmed nas.
Prosim, oprostite in hvala so še vedno besede, ki odpirajo večino vrat. Premalo jih uporabljamo. Kultura v najširšem smislu smo
ljudje, saj jo od vseh živih bitij poznamo samo ljudje. Iz ljudi prihaja in k ljudem se vrača. Iz ljudi se rojeva in ljudem je namenjena.
Kajti kultura je plemenitost duha in dobrota srca. Dober človek je
po naravni logiki kulturen človek, in obratno: kulturen človek je v
osnovi dober človek.
Naredimo torej v letu do naslednjega kulturnega praznika korak
naprej vsaj na tem področju, čeprav se bojim, da nam v letu dvojnih volitev tudi to ne bo uspelo.
Upam pa, da nam bo uspelo večjo skrb posvečati ohranjanju našega jezika, kajti jezik je tisto, kar nas identificira kot narod. Čestitam vsem zbranim ob slovenskem kulturnem prazniku in vam
želim lep kulturni večer ob poslušanju lepe slovenske besede,
pesmi in glasbe.
Hvala za pozornost!

Župan A. Butolen

CENIK OGLAŠEVANJA V ŽETALSKIH NOVICAH
REKLAME
barvno

črno belo

CENA OBJAVE

cela stran (18x27 cm)

190 EUR

polovica strani (18x14 cm)

95 EUR

tretjina strani (18x9 cm)

75 EUR

četrtina strani (9x14 cm)

45 EUR

osmina strani (9x7 cm)

25 EUR

cela stran (18x27 cm)

160 EUR

polovica strani (18x14 cm)

85 EUR

tretjina strani (18x9 cm)

55 EUR

četrtina strani (9x14 cm)

40 EUR

osmina strani (9x7 cm)

20 EUR

DRUGE OBJAVE
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zahvala

16 EUR

mali oglas

8 EUR
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Že večkrat smo zapisali v našem
lokalnem glasilu Žetalske novice,
kako nastajajo. Kdo jih ureja, je tako
objavljeno v posamezni številki.
Da delujemo že tretji mandat, pomeni,
da ustrezno in odgovorno oblikujemo
naše glasilo. Zavedamo se, da je
občinski proračun tanek, zato se
moramo temu prilagajati. Občinski
svet je odločil, da bosta izhajali le dve
številki v letu, a ste bralci tako zvesti, da
pogrešate tromesečni izid. Odločitev je
padla in Novice izhajajo zopet štirikrat
letno, le da kaj izvzamemo, spremenimo,
ustregli bomo tudi željam objav,
zato tudi v tej številki prilagamo CENIK.

DILEME ZIMSKE SLUŽBE
Letošnji februar je po dolgem času postregel z izjemno
pošiljko snega. Pravzaprav že nekaj desetletij ni bilo tako
obilnega sneženja. Povrh pa je snežilo praktično deset dni
skupaj in kot običajno je v takšnih razmerah zimsko vzdrževanje cest na veliki preizkušnji. Razumljivo je, da želijo občani čim boljše razmere za vožnjo tudi v takšnih razmerah,
pa vendar so pričakovanja in zahteve nekaterih v takšnih
razmerah nerealne.
Občina Žetale je že pred nekaj leti, v skladu z zakonodajo, podelila koncesijo za vzdrževanje cest tako poleti kakor pozimi Cestnemu podjetju Ptuj, ki pa predvsem pozimi
določena dela oddaja podizvajalcem. Le-ti niso vedno isti,
tako da občina ni vedno seznanjena, kdo pluži in posipava
določeno cesto, zato tudi ne more zagotoviti določenim občanom, da njihove ceste pluži točno določen podizvajalec.
Organizacija dela in tehnična izvedba je jasno domena Cestnega podjetja Ptuj.
Toda to je bila le ena manj problematična pripomba na izvajanje zimske službe. Na občini smo vsako kritiko pa tudi
dobronamerno pripombo vzeli resno in reagirali. Če lahko
rečem, da je bila velika večina občanov zadovoljna z izvajanjem zimske službe in je občasne težave sprejela z razumevanjem, pa so nekateri v svojih kritikah in pritožbah enostavno pretiravali.
Praktično celodnevna telefoniranja in grožnje na Cestno
podjetje Ptuj, na občino, podizvajalcem in tudi inšpekcijam
je preseglo vse meje. Predstave manjšega dela občanov o
zimski službi so popolnoma zmotne; zahtevajo nemogoče,
v nekaterih primerih pa tudi protizakonite usluge. Zato želim pojasniti nekaj takšnih primerov.
1. Povsem zgrešeno je mišljenje, da mora občina počistiti
cestišče in zagotoviti prevoznost do vsake hiše. Občina je
dolžna izvajati zimsko službo na kategoriziranih cestah. Privatnih cestišč in dovozov pa ne samo, da ni dolžna čistiti,
temveč je financiranje tega čiščenja protizakonito. Res je
občina do zdaj plačevala tudi čiščenje določenih, predvsem
daljših, odsekov nekategoriziranih cest, če je občan vložil
prošnjo in je prošnjo odobril Odbor za infrastrukturo in potrdil občinski svet. Glede na mnenje Službe notranje kontrole to v prihodnje ne bo več možno.

razred, površine za pešce pa v VI. prednostni razred. Nivo
vzdrževanja se v teh primerih prilagaja trenutnim vremenskim in snežnim razmeram.
Takšno ali še slabše vzdrževanje občinskih cest smo imeli,
ko smo bili še v občini Ptuj in samo upamo lahko, da se ne
bo nikoli več ponovilo.
3. Razumem stisko zaposlenih, staršev otrok, ki jih je treba spraviti v vrtec in potem priti še v službo. Skrajno resno jemljem njihove kritike in se za morebitne nevšečnosti
v imenu občine opravičujem. Ne razumem pa, da pri 5 cm
snega 14-letni otrok ni zmogel 900 m hoje do avtobusa na
regionalki; da nekdo, ki je relativno mlad in nezaposlen,
gleda skozi okno in ves dan telefonira na vse naslove ves
zaskrbljen, ker cesta po njegovem mnenju ni dovolj dobro
splužena, češ kaj pa, če se mi kaj zgodi? Morda bi se pa
vendarle morali vprašati, kako smo na zimo pripravljeni kot
občani, kakšne so pnevmatike, imamo v avtu lopato, imamo
snežne verige in ali jih znamo namestiti in navsezadnje glede na to, kakšno imamo pot do doma, ali imamo ustrezen
avto?
4. Ne glede na vse ukrepe občine in občanov samih pa se
je treba zavedati, da v vsakem vremenu vsaka cesta ne bo
nikoli prevozna.
5. Čisto za konec še naj zapišem, da je račun za zimsko službo v januarju znašal približno 20.000 evrov, v februarju pa
110.000 evrov. Račun za marec še čakamo. To so izjemni
stroški, ki predstavljajo 15 % osnovnega proračuna, zato ni
čudno, da po uri ogorčenih klicev zaradi slabega pluženja
prejmemo še klic ogorčenega občana, ki sprašuje, ali imamo na občini res toliko denarja, da plužimo 5 cm snega.
6. Vse, kar sem zapisal, velja za relativno majhen del občanov, ki pa so zelo glasni in vztrajni. Velika večina vas je
težke razmere sprejela za razumevanjem, za kar se vam
iskreno zahvaljujem.

Župan

2. Trditev, da je ustavna pravica tudi stalna prevoznost cest,
je povsem neresna. Kaj takega ni verjetno v nobeni ustavi,
v naši pa prav gotovo ne. Obstaja pa PRAVILNIK o rednem
vzdrževanju javnih cest, ki pa se ga na občini, v korist občanov, ne držimo, ker bi pa to res pomenilo nevzdržne razmere. Pravilnik v 30. členu določa pogoje za zagotavljanje
prevoznosti cest v zimskih razmerah: (citat)
- Prevoznost je zagotovljena, če višina snega na cestah I.
in II. prednostnega razreda ne presega 10 cm, na drugih
cestah pa 15 cm, promet pa je možen z uporabo zimske
opreme vozil. Na odsekih cest z vzdolžnim naklonom nad
10 odstotkov se šteje, da je prevoznost zagotovljena tudi,
če je promet možen samo z uporabo snežnih verig.
- Ne glede na prejšnji odstavek prevoznosti ni nujno treba zagotavljati v obdobju izredno močnega sneženja, ob
močnih snežnih zametih in snežnih plazovih. Enako velja za
poledico, ki je ni mogoče odpraviti z razpoložljivimi tehničnimi sredstvi. Ceste, katerih prevoznost je odvisna od snežnih razmer, se lahko hkrati uvrstijo v I.–V. in VII. prednostni
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DELO OBČINSKEGA SVETA OBČINE ŽETALE
Občinski svet Občine Žetale se je 19. 12. 2017 sestal na 16. redni
seji. Dnevni red je obsegal enajst točk. Svetniki so obravnavali in
sprejeli Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu
Občine Žetale za leto 2017 (Rebalans 2). V drugem branju so
sprejeli Odlok o proračunu Občine Žetale za leto 2018 s spremljajočimi dokumenti.
V nadaljevanju so določili višino najemnine za uporabo
mrliške vežice, višino grobnine na pokopališču in višino najemnine za grobove na pokopališču. Vse cene so ostale enake kot
v letu 2017. Na koncu so sprejeli še sklep o določitvi vrednosti
točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
za leto 2018. Tudi vrednost točke se ni spremenila in je ostala
enaka kot v letu 2017.
20. 02. 2018 se je Občinski svet Občine Žetale sestal na
svoji 9. izredni seji, katere dnevni red je obsegal štiri točke.
Osrednja točka seje je bila obravnava in sprejem Dokumenta
identifikacije investicijskega projekta »Modernizacija občinskih
cest Občine Žetale v letu 2018« (v nadaljevanju; DIIP). Na podlagi sprejetega DIIP-a bodo letos modernizirani naslednji odseki
javnih poti, in sicer:
- odsek javne poti JP 741233 Železnik-Krajnšek v dolžini 250 m;
- odsek javne poti JP 741451 Žetale-Bedenik v dolžini 150 m;
- odsek javne poti JP 741511 Žetale-Žerak v dolžini 93 m;
- odsek javne poti JP 741541 Paukon-Podgaje v dolžini 315 m;
- odsek javne poti JP 741551 Paukon-Krhiče v dolžini 710 m.
V okviru investicije bo dobavljenih in montiranih še 60 m varnostnih odbojnih ograj ob javnih poteh JP 741233 Železnik-Krajnšek
in JP 741451 Žetale-Bedenik.
Investicija je ocenjena na 190.550 evrov. Za izvedbo del
bomo uporabili t.i. sredstva 23. člena Zakona o financiranju občin, ki je v tem trenutku edini državni vir za izvajanje investicij.
Letos nam pripada 93.345 evrov nepovratnih in 93.345 evrov povratnih sredstev. Povratna sredstva bomo morali začeti vračati v
letu 2020 in jih povrniti v roku 10 let. Posojilo je sicer brezobrestno in se ne šteje v obseg dovoljene zadolžitve občine, ga je
pa vseeno potrebno vrniti. Prijava projekta je bila oddana dne
21. 02. 2018, trenutno je v teku javno naročilo male vrednosti za
izvajalca gradbenih del. Rok za oddajo ponudb je 23. 3. 2018,
istega dne bo potekalo tudi odpiranje ponudb.
V nadaljevanju je bil sprejet še Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Žetale za leto 2018 (Rebalans 1) kot posledica predhodno sprejetega DIIP-a.

bora, je bila pogodba podpisana 24. 01. 2018. Izbran je že tudi
strokovni nadzor, ki ga bo izvajal Stanko Tement iz podjetja TMD
INVEST Ptuj d.o.o., ter koordinator za varnost in zdravje pri delu,
Franc Stopajnik s.p.. Predviden začetek del je april 2018, zaključek del pa julij 2018.

Občinska uprava
OBISK NAJSTAREJŠIH OBČANOV PO NASELJIH
V sredo, 20. 12. 2017, smo obiskali najstarejše občane po naseljih
Občine Žetale. To je tradicija, ki ji sledimo vse od nastanka občine v letu 1999. Občane obiščejo župan, direktor občinske uprave
in svetnik iz naselja, kjer je občan doma.
V Čermožišah smo obiskali Rozino Polajžar, rojeno leta
1923, v Dobrini Marijo Zakelšek, rojeno leta 1929, v Kočicah Veroniko Vukalič, rojeno leta 1923, v Nadolah Berto Vogrinc, rojeno
leta 1931 in v Žetalah Alojzijo Horvat, rojeno leta 1925.
Vsem želimo veliko zdravja in osebnega zadovoljstva ter se
že veselimo naslednjega srečanja z njimi.

Občinska uprava
OBNOVA KOTLOVNICE V OSNOVNI ŠOLI ŽETALE V
OKVIRU JAVNO-ZASEBNEGA PARTNERSTVA
Kot smo poročali že v prejšnji številki Žetalskih novic, je bila 29.
11. 2017 podpisana Koncesijska pogodba za podelitev koncesije
za izvedbo projekta javno-zasebnega partnerstva za »Vzpostavitev in upravljanje sistema ogrevanja za Osnovno šolo Žetale«,
t.i. energetsko pogodbeništvo.

Občinska uprava
SANACIJA ZEMELJSKEGA PLAZU NA LOKALNI
CESTI LC 240041 DOBRINA-VARVASELA-GRUŠKOVJE (VARVASELA 1)
7. 12. 2017 smo s strani Ministrstva za okolje in prostor, Sektorja
za zmanjševanje posledic naravnih nesreč prejeli v podpis vlogo
za dodelitev sredstev za odpravo posledic neposredne škode na
stvareh zaradi posledic poplav med 12. in 16. septembrom 2014.
Vloga se je nanašala na sanacijo plazu na LC 240041 Dobrina-Varvasela-Gruškovje (Varvasela 1).
Podpisani vlogi je 27. 12. 2017 sledil podpis pogodbe, na
podlagi katere bo ministrstvo sofinanciralo sanacijo predmetnega plazu v višini 113.395,00 evrov. Celotna vrednost sanacije plazu sicer znaša 147.613,90 evra z vključenim DDV, razliko v višini
34.218,90 evra bomo pokrili iz proračuna občine. Z izbranim izvajalcem del, ki je podjetje H.S. NIZKE GRADNJE d.o.o. iz Mari-
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Koncesionar je kmalu po podpisu pogodbe pričel z deli, in
sicer z vrtanjem vrtin, ki jih je devet, od tega tri že poskusno
delujejo. Sistem bo deloval s tremi toplotnimi črpalkami, in sicer
bosta dve za ogrevanje in ena za sanitarno vodo. Ena od toplotnih črpalk poskusno obratuje, druga bo priklopljena v naslednjih
dneh. Dela na prostem je prekinil sneg in nadaljevala se bodo
takoj, ko bo mogoče. Vsekakor si želimo, da se sistem vzpostavi
do konca marca 2018.

Občinska uprava
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ČESA SE MORAJO MOTORISTI SPOMLADI
NA CESTAH NAJBOLJ ZAVEDATI
Pomlad je čas za nove cestne raziskovalne priložnosti: ko motoristi
svoje motorje odpeljejo iz garaže
in ko sta medsebojna vozna kolegialnost in spoštovanje še kako
pomembni.
Prihajajo meseci, ko se bodo na
naše ceste spet vrnili motoristi.
Nova motoristična sezona od
voznikov motorjev kot tudi od
šoferjev v avtomobilih zahteva
posebno previdnost in medsebojno prilagajanje.

Motoristi: najprej preverite svojo opremo

So visoke temperature in sončno vreme prebudili v vas željo po
prvi letošnji pustolovščini na motorju? Preden se boste odpeljali
na prvo cestno raziskovanje z motorjem, opravite celovit pregled
svoje opreme, opozarjajo v Policiji in Agenciji za varnost prometa.
Da bi se vaši motoristični podvigi končali z nasmehom in vam ostali v lepem spominu, morate še pred prvo vožnjo poskrbeti za
vse varnostne ukrepe, opozarjajo v Policiji in Agenciji za varnost
prometa, kjer bodo tudi letos pripravili nasvete za varen začetek
novih motorističnih podvigov. »Motoristi naj vedno nosijo svetla in
odsevna oblačila ter imajo prižgane luči. Na začetku sezone, torej
spomladi, je asfaltna površina še hladna in kot taka ne omogoča
optimalne oprijemljivosti pnevmatik, vozišča so še polna udarnih
jam in peska od zimskega posipa, naše sposobnosti obvladovanja motorja so po nekaj mesecih neaktivnosti upadle, zato vsem
motoristom priporočam, da pred daljšo vožnjo osvežite spomin
s krajšo kondicijsko vožnjo in se na sezono tudi fizično pripravite. Sam kot dolgoletni motorist vsako sezono poskrbim tudi za
pregled motorja in opreme. Pri tem nikoli ne varčujem,« je nasvet
Igorja Velova, direktorja Agencije za varnost prometa, ki si ga velja
zapomniti.

pnevmatiko niste naredili veliko kilometrov, obstaja nevarnost, da
je prestara in neustrezna.
Zavore: Preverite delovanje zavor še pred vožnjo in se hkrati prepričajte, ali so ročice nastavljene po vaši meri. Preverite tudi raven
zavorne tekočine.
Stanje verige: Preverite in podmažite verige na motorju.
Svetlobna oprema: Ne zanesite se samo na signale na armaturni
plošči, preverite dejansko delovanje luči.
Poskrbite za ustrezno opremo.
Čelada: Izberite čelado, ki se bo dobro prilegala vaši glavi, predvsem v predelu čela in lic.
Rokavice: Pomembno je, da je velikost rokavice v predelu kazalca
in sredinca točna. Prevelike rokavice so lahko nevarne in ovirajo
motorista pri pomembnih manevrih.
Kombinezon: Če boste izbrali tekstilni kombinezon, je priporočljivo, da izberete model z vgrajenimi ščitniki. Udobnost kombinezona vedno najprej preizkusite na motorju. Priporočamo tudi
uporabo odsevnega brezrokavnika.
Ščitnik hrbtenice: Sočasno z nakupom in pomerjanjem velikosti
kombinezona je najlažje izbrati tudi ustrezen ščitnik hrbtenice –
želvo.
Škornji: Paziti je treba na ustrezno velikost in na to, da škorenj ni preveč trd.

Začnite postopoma, preverite svoje zmogljivosti

Preverite tehnično brezhibnost motorja

Šele ko se boste prepričali, da vaša oprema zadostuje varnostnim
standardom varne vožnje, sedite na sedež svojega motorja in se
prepustite prvi vožnji. Toda počasi: začnite postopoma in si najprej
privoščite kakšen ogrevalni krog. Je že res, da čez zimo niste pozabili voziti, dejstvo pa je, da tudi vožnja z motorjem zahteva posebno vrsto »kondicije« – tako v osredotočenosti na vožnjo kot v
spretnostnem znanju.

Preverite svoje sposobnosti

Vožnja motornega kolesa zahteva zelo visoko raven koncentracije,
vožnja pa predstavlja tudi kar velik fizični napor, predvsem poleti,
ko je zelo vroče, in ko se podajamo na daljšo pot.

Utrujenost
Stanje pnevmatik: Skrbno preverite ustreznost pnevmatik, saj
je kakršna koli poškodba lahko nevarna. Pri vulkanizerju preverite morebitne poškodbe, bodite pozorni tudi na primeren tlak, ki
je priporočljiv za vaš motor. Posebno opozorilo: tudi če s svojo
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Motoristi utrujenosti zaradi adrenalina pogosto sploh ne občutijo.
Zato je pomembno, da si že pred začetkom poti določite daljše
postanke za sprostitev in počitek.

Stres

Ne odpravljajte se na pot, če ste utrujeni, pod stresom ali pretirano
razburjeni.

Alkohol

Prav tako kot za vse druge kategorije velja tudi za vožnjo motornega kolesa prepoved vožnje pod vplivom alkohola in drugih
prepovedanih substanc.

Statistike naj bodo spodbuda za previdnost: za nesreče so
večinoma odgovorni motoristi

prednosti motoristom s strani voznikov drugih motornih vozil, ki
jih spregledajo.
Čeprav so lani zabeležili približno10-odstotni padec prometnih nesreč, v katere je vključen motorist, pa obstaja zelo skrb vzbujajoče
dejstvo, da so med povzročitelji prometnih nesreč največkrat tisti
z manj izkušnjami. Motoristi, ki imajo vozniško dovoljenje do pet
let, so povzročili daleč največ prometnih nesreč: povzročili so jih
kar 816 (36 %), beležijo na Agenciji za varnost prometa in Policiji.
Velika težava ostaja tudi vožnja pod vplivom alkohola.

Vozniki avtomobilov: bodite spoštljivi in pozorni do vseh
udeležencev

Ne samo motoristi, ob novi sezoni morajo v promet bolj previdno vstopati tudi vozniki osebnih avtomobilov. Vsak udeleženec
v prometu bi se moral na vsakem ovinku bolj pozorno ozirati za
drugimi udeleženci, predvsem za tistimi, ki so praviloma v podrejenem položaju in posledično spadajo v rizično skupino: motoristi,
kolesarji in pešci.
Spomladi in poleti je prav teh udeležencev na cestišču več, zato
velja dodatna previdnost, predvsem ob nevarnejših cestnih odsekih in slabših vremenskih razmerah. Uporabljajte ogledala in
smerokaze, prepričajte se, da imate prednost, in ne izsiljujte prednosti – motoristi so lahko hitrejši, kakor mislite. Ne tvegajte in dovolite motoristu enakopravnost v prometu.
Viri:
Internet 2017
V kar 83 odstotkih so za prometne nesreče, v katerih so vpleteni
motoristi, odgovorni prav ti. V Policiji zadnja leta ugotavljamo, da
je glavni vzrok tovrstnih nesreč neprilagojena hitrost (43 %), neupoštevanje prednosti ter nepravilna stran in smer vožnje (20 %).
Pogosto so povzročitelji prometnih nesreč z najhujšimi posledicami motoristi sami (v letu 2016 83 % nesreč z udeležbo motorista).
Prav tako je izredno pomemben dejavnik tveganja tudi izsiljevanje

Obilo motorističnih užitkov ob vožnji jeklenega konjička in čim
varnejši vstop v sezono motociklizma vam želi kolektiv Policijske
postaje Podlehnik.

Damjan BRAČIČ,
vodja Policijskega okoliša

IDIOPATSKA PLJUČNA FIBROZA – SUH KAŠELJ
JE LAHKO ZNAK HUDE BOLEZNI
Idiopatska pljučna fibroza (IPF) je redka bolezen pljuč, po odkritju katere bolnikom ostane v povprečju le še od dve do pet let
življenja. Za bolezen predvsem starejših ljudi je značilno brazgotinjenje pljučnega tkiva, zaradi katerega bolnik vse težje diha.
Vzroka za IPF ne poznamo, dejavniki tveganja pa so kajenje, delo ali bivanje v umazanem okolju in genetika.
Znaki IPF so neznačilni: suh kašelj, težka sapa, pokanje v pljučih in betičasti prsti. Zato je pot do diagnoze pogosto dolgotrajna. Čeprav je, kot opozarja prim. Katarina Osolnik, dr. med., s Klinike Golnik, za bolnike z idiopatsko pljučno fibrozo najbolj
pomembno prav pravočasno odkritje bolezni: ˝Če bolezen odkrijemo v zgodnejši fazi, je možnost zdravljenja boljša. Ko
zdravnik posumi na IPF, mora bolnika takoj napotiti k specialistu za pljučne bolezni.˝
Prosite za dodatne preiskave, če težave z zadihanostjo in kašljem ne pojenjajo, svetuje predsednik Društva pljučnih in alergijskih bolnikov Mirko Triller, ki bolnike poziva, naj svojemu zdravniku vedno povedo, kako se zares počutijo.
Možnosti zdravljenja IPF so omejene. Ena od možnosti je transplantacija pljuč, ki je primerna le za nekatere bolnike, večino
pa po obravnavi na posebnem konziliju Klinike Golnik zdravijo z antifibrotiki, ki upočasnijo upad pljučne funkcije. V napredovani fazi bolezni bolnike zdravijo s kisikom, zdraviti morajo tudi pridruženo srčno popuščanje in lajšati hud kašelj. Na koncu
bolnikom z IPF omogočijo paliativno obravnavo. ˝Zelo pomembno je, da se z bolniki in svojci odkrito pogovorimo, saj večina
za IPF sliši prvič in take diagnoze ni lahko sprejeti,˝ sklene primarijka Katarina Osolnik,dr. med.

Društvo pljučnih in alergijskih bolnikov
Več informacij na naši spletni strani www.dpbs.si

Žetalske novice

11

Ste zaključili srednješolsko izobraževanje ali
opravili mojstrski, delovodski ali poslovodski izpit?
Prijavite se na razpis za povračilo šolnin za izobraževanje do največ V. stopnje,
na katerem lahko pridobite povrnjenih do 2.500 EUR.
Povrnjeni bodo stroški šolnin, ki so nastali od šolskega leta 2014/15 do 2017/2018,
ter stroški za mojstrski, delovodski in poslovodni izpit,
ki so nastali od 1. 1. 2014 do 31. 8. 2018.
ROK PRIJAVE
Do porabe sredstev oz. najpozneje do 7. 9. 2018
Razpis je objavljen na www.sklad-kadri.si.
VEČ INFORMACIJ
dir@sklad-kadri.si ali na 01 434 58 84

Program Sofinanciranje izobraževanja in usposabljanja za dvig izobrazbene ravni in pridobivanje poklicnih
kompetenc sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Javni razpis za sofinanciranje šolnin za dvig izobrazbene ravni I.
Sklad je 23. 6. 2017 na svoji spletni strani in v Uradnem listu RS št. 31/17 objavil javni razpis za sofinanciranje šolnin za dvig
izobrazbene ravni. Namen javnega razpisa je povečati vključenost v vseživljenjsko učenje (VŽU) ter izboljšati kompetence, ki
jih odrasli potrebujejo zaradi potreb na trgu dela, večje zaposljivosti in mobilnosti ter osebnega razvoja in delovanja v sodobni
družbi.
Skupna vrednost razpoložljivih sredstev je 6.675.453,74 EUR. Posamezni prijavitelj je lahko upravičen do soﬁnanciranja
šolnine do največ 2.500,00 EUR.
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje stroškov izobraževanja posameznikom:
# ki so pred programom, za katerega uveljavljajo šolnino na tem javnem razpisu, imeli zaključeno največ srednjo poklicno
izobrazbo ali manj;
# ki bodo pred oddajo vloge zaključili izobraževalni program (do 31. 8. 2018);
# so poravnali šolnino med 1. 1. 2014 in 31. 8. 2018:
-

za programe od a. do g. za šolska leta od 2014/2015 do 2017/2018,

-

za programe od h. do i., razpisane za obdobje od 2014 do 2018.

Prijavni obrazec in druge informacije so dostopne na www.sklad-kadri.si.
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»65 LET V SLUŽBI LJUDSTVA – NA POMOČ«
65. občini zbor PGD Žetale

V soboto, 3. februarja 2018, je v prostorih gasilskega doma potekal
65. občni zbor PGD Žetale. Občni zbor je začel predsednik PGD
Žetale tov. Janez Vogrinc, ki je v uvodu pozdravil vse prisotne, posebej še vabljene goste, med katerimi so bili: župan Občine Žetale
g. Anton Butolen, predsednik GZ Videm tov. Janez Merc, poveljnik
GZ Videm tov. Roman Cafuta, tajnik GZ Videm tov. Domen Golob,
predstavniki PGD iz GZ Videm, PGD Pekre in DVD Đurmanec ter
predstavniki društev, ki delujejo v Občini Žetale. Po izvolitvi organov občnega zbora so bila podana poročila o delu PGD Žetale v
letu 2017. Najprej je obširno poročilo o delu PGD Žetale v letu 2017
podal predsednik tov. Janez Vogrinc. O delu DRUŠTVA na operativnem področju v letu 2017 je poročal poveljnik tov. Dejan Bele.
Delovanje PGD Žetale smo podrobno predstavili v številki Žetalskih
novic. Poročilo nadzornega odbora je podal član odbora tov. Milko Vek. Pred razpravo o podanih poročilih je verifikacijska komisija
seznanila prisotne, da je občni zbor sklepčen in lahko nadaljuje z
delom in polnopravno sprejema svoje odločitve. Poročila o delu
PGD Žetale za leto 2017 so bila sprejeta soglasno. Osrednji točki
tokratnega občnega zbora sta bili razrešnica dosedanjim organom
PGD Žetale in izvolitev novih organov društva za naslednje mandatno obdobje 2018-2023. Predlog razrešnice dosedanjih organov
PGD Žetale je podal predsednik delovnega predsedstva tov. Jože
Krivec. Razrešnica dosedanjim organom društva je bila sprejeta
soglasno. Zatem je predsednica kandidacijske komisije tov. Simona
Vogrinc občnemu zboru posredovala ime kandidata za predsednika PGD Žetale, poveljnika PGD, člane NO in disciplinske komisije.
Za predsednika PGD Žetale je bil soglasno izvoljen tov. Roman Gajser, za poveljnika PGD Žetale pa tov. Dejan Bele. V nadzorni odbor
so bili izvoljeni: Milko Vek, Vinko Širec in Dejan Vek. Člani disciplinske komisije so postali Tatjana Korez, Stanko Krivec, Silvo Korez,
Stanko Jus in Martin Bele. Novoizvoljeni predsednik tov. Roman
Gajser je občnemu zboru predstavil člane Upravnega odbora PGD
Žetale. Zatem je ponovno izvoljeni poveljnik PGD Žetale tov. Dejan
Bele predstavil člane poveljstva PGD Žetale.
Načrt dela PGD Žetale za leto 2018 je podal novoizvoljeni predsednik tov. Roman Gajser, ki se je v uvodu vsem članom zahvalil za
izkazano zaupanje. Posebej se je zahvalil dolgoletnemu dosedanjemu predsedniku tov. Janezu Vogrincu za uspešno dvajsetletno
vodenje PGD Žetale. Po predstavitvi je bil načrt dela PGD Žetale za
leto 2018 soglasno sprejet. Zatem je tov. Roman Gajser predstavil
finančni načrt PGD Žetale, ki je bil brez razprave soglasno sprejet.
Zatem je občni zbor izvolil tov. Jožeta Vogrinca in tov. Jožeta Krivca za delegata PGD Žetale na Občnem zboru GZ Videm. Naslednja
točka dnevnega reda je bila podelitev priznanj, odlikovanj in napredovanj. Časovno najdaljša točka dnevnega reda je bila beseda
gostov, pri kateri so sodelovali župan Občine Žetale g. Anton Butolen, predsednik GZ Videm tov. Janez Merc in predstavniki društev.
Po uradnem delu je sledilo družabno srečanje s pogostitvijo, ki je ob
zvokih mladega ansambla Pomežik trajalo do zgodnjih jutranjih ur.

Udeleženci 65. Občnega zbora PGD Žetale, 3.2.2018

Janez Vogrinc, predsednik PGD Žetale 1998-2018

Slovo dolgoletnega predsednika PGD Žetale
Janeza Vogrinca

Janez Vogrinc je kot predsednik vodil PGD Žetale 20 let. V gasilske vrste se je vključil v zgodnji mladosti. Izhaja iz tradicionalne
gasilske družine, v kateri so bili in so še vsi družinski člani gasilci.
Največ gasilskih veščin se je naučil od pokojnega očeta Janka, ki ga
je postopoma uvajal v skrivnosti gasilstva. Star komaj 24 let je leta
1998 prevzel funkcijo predsednika PGD Žetale. To je bil čas, ko se
je bila bitka za samostojno Občino Žetale. Jani se je z mladostno
zagnanostjo »vrgel« na delo in uspel. PGD Žetale je v času njegovega predsedovanja doseglo nesluten razvoj. Nabavljena so bila
tri nova gasilska vozila: orodno vozilo IVECO leta 2000, gasilska
avtocisterna IVECO GVC – 24/50 leta 2008 in vozilo za prevoz moštva znamke RENAULT GVM-1 leta 2009. Leta 2013 ob 60-letnici

Nagovor novega predsednika PGD Žetale tov. Romana Gajserja

PGD Žetale je bil svojemu namenu predan nov gasilski dom, za
katerega je bila prva lopata zasajena davnega leta 1982. Jani in
njegovi gasilski kolegi smo v gradnjo doma prispevali neverjetnih
30.000 prostovoljnih delovnih ur. Resnici na ljubo je treba poveda-
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ti, da vseh teh naštetih uspehov ne bi bilo mogoče doseči, če ne bi
bilo izdatne pomoči Občine Žetale, župana g. Antona Butolna in
naših občanov. Ob vsem tem nas veseli dejstvo, da Jani ne odhaja
iz gasilskih vrst. Svoje bogate izkušnje, ki jih je v pridobil v preteklih
letih, bo še naprej razdajal kot podpredsednik in blagajnik PGD Žetale. Hvala, tovariš Jani.

Roman Gajser, novi predsednik PGD Žetale

Na 65. občnem zboru je bil za novega predsednika PGD Žetale soglasno izvoljen tov. Roman Gajser. Roman Gajser je v gasilske vrste
stopil pred dvajsetimi leti. V teh letih je prehodil pot od gasilca do
gasilskega častnika II. stopnje. Opravil je številna izobraževanja za
specialnosti, med drugim za nosilca dihalnih aparatov. Od leta 2001
je bil član znamenite tekmovalne ekipe članov A, ki je s svojimi tekmovalnimi uspehi ponesla ime društva in Žetal po širni Sloveniji.
Na občnem zboru leta 2009 je bil izvoljen za blagajnika društva,
leta 2013 pa še za podpredsednika. Zahtevno delo blagajnika je
opravljal vestno in marljivo, na podpredsedniškem mestu pa si je
v preteklem obdobju pridobil še dodatne izkušnje za vodenje PGD
Žetale. Tovarišu Romanu želimo pri upravljanju najodgovornejše
funkcije v PGD Žetale obilo uspeha in dobrega sodelovanja.

Gasilska odlikovanja

Pionirji in mladinci:
- Bronaste značke so prejeli: Žiga Bukvič, Laura Bukvič, Jaka Korez, Tomaž Korež, Taj Vek Kopše, Patrik Vidovič, Melanija Širc, Maj
Korez, Nejc Prevolšek, Alen Stres
- Srebrni znački sta prejela Žiga Bukšek in Anej Stres
- Zlato značko je prejel David Bukšek
Člani:
- Priznanje gasilske zveze Videm III. stopnje sta prejela Milko Vek
in Stanko Pulko
- Priznanje gasilske zveze I. stopnje sta prejela Boštjan Horvat in
Tatjana Korez
- Listino gasilskega veterana je prejela Vida Prevolšek
- Gasilsko odlikovanje II. stopnje je prejel Vincenc Širec
- Gasilsko odlikovanje plamenica I. stopnje je prejel Janez Vogrinc
Na predlog PGD Žetale je bila pobratenemu društvu PGD Pekre
podeljena plaketa GZ Videm za 20-letno dobro sodelovanje.

Program dela PGD Žetale za leto 2018

1. Požarna varnost
a) Zagotavljanje požarne varnosti na območju Občine Žetale, skladno s pogodbo o opravljanju gasilske javne službe
b) Napotitev operativnih članov na zdravniški pregled (3. in 4. člen)
c) Obvezne mesečne vaje za operativne člane PGD Žetale (Udeležba na preverjanju PGD Videm)
d) Priprava ekip na tekmovanje
e) Udeležba ekip na tekmovanjih (GZ Videm, drugih tekmovanjih
po Sloveniji)
f) Udeležba mladine na kvizu gasilske mladine in orientaciji

VIDELA SEM TE JOKATI
Videla sem te jokati.
Glasu ni bilo,
ne besede nobene …
Ne moglo bi nič tako prikovati
na moje srce zavese ledene.
Danes tvojih sem let.
Še vidim podobo,
še vidim in nočem zbežati.
Vse zmogla storiti bi, dati,
da ti solze lahko bi obrisala, mati.

14

Žetalske novice

g) Redni tedenski preizkusi gasilske tehnike in opreme
h) Sodelovanje s Civilno zaščito Občine Žetale
i) Informiranje preko intervencija.net

2. Izobraževanje

a) Udeležba na tečajih za specialnost IDA, obnovitveni tečaj IDA,
Modul A, B, inštruktor
b) Udeležba na tečajih (pripravnik, gasilec, višji gasilec, nižji gasilski
častnik)
c) Udeležba na tečajih, ki jih organizirata GZ Videm in Podravska
regija
d) Operativne vaje na poligonu v Ormožu
3. Investicije
a) Nabava osebne, zaščitne opreme (ognjevarne obleke, čelade,
delovni pasi, škornji)
b) Drobna gasilska oprema (svetilke, delovne in paradne uniforme,
kombinezon za gozdne požare)
c) Nadaljevanje del v gasilskem domu (ureditev sanitarij)
d) Nabava polnilca za IVECO TURBO DELLI in motorko Ziegler
e) Začetek zamenjave vozila GVVV1 (obdobje 2018-2023)
4. Prireditve
a) Postavitev mlaja
b) Sodelovanje na občinskem prazniku in kostanjevem pikniku
c) Slovesnost Florjanove nedelje
d) Družabno srečanje članic in članov društva ali strokovna ekskurzija
e) Izvedba 12. gasilskega tekmovanja za mladino, člane in članice
ter praznovanje 65. obletnice (julij 2018)
f) Srečanje z Lovsko družino Žetale

5. Ostalo

a) Sodelovanje z Občino Žetale in GZ Videm
b) Sodelovanje z gasilskimi društvi v GZ Videm in drugimi prijateljskimi društvi
c) Družabno srečanje članic PGD Žetale ob dnevu žena
d) Srečanje veteranov PGD Žetale z enim od prijateljskih društev
e) Udeležba na srečanju veteranov GZ Videm, srečanju članic Podravske regije in srečanje mladine GZ Videm
f) Reševanje sprotnih zadev

Kontaktne osebe PGD Žetale:

- Predsednik Roman Gajser, 031 225-878
- Poveljnik Dejan Bele, 041 374-491
Člani PGD Žetale smo ponosni na tradicijo gasilstva v Občini Žetale. Še naprej se bomo trudili, da bomo brezpogojno uresničevali
naše geslo: »V SLUŽBI LJUDSTVA – NA POMOČ!«

Jože Krivec

EN SAM POGLED
Pove en pogled
več, kot tisoč besed …
Zanj zrastejo rože
v srcu dehteče.
Zanj vzhajajo sanje
in želje boječe …
Ko se oko omrači
in sonca v njem ni,

iz njega švignejo strele
in grom zagrmi.
Takrat zaboli, zaskeli,
kot meč z ostrino
na dve strani…
En sam pogled.
Ni treba besed.
A vse se zgodi …

V. Kidrič

SREBRNI JUBILEJ, KI OBVEZUJE
Uvod

Leto 2018 je za Društvo upokojencev Žetale jubilejno leto. 27. novembra 2018 bo minilo 25 let od ustanovitve društva. Brez pretiravanja lahko rečemo, da je društvo v teh 25 letih delovanja upravičilo svoj obstoj. V tem slovesnem času se je treba spomniti vseh
tistih članov društva, ki so v preteklosti dali svoj prispevek za njegovo uspešno delo in jih danes ni več med nami. Društvo je v teh
letih skrbelo za družabno življenje svojih članov in po svojih močeh
pomagalo k napredku Občine Žetale. Člani Društva upokojencev
Žetale se bomo tudi v prihodnje trudili, da bo naše delo uspešno.
Zato je srebrni jubilej, ki ga s ponosom praznujemo, predvsem jubilej, ki obvezuje ...

Pustovanje 2018

Društvo upokojencev Žetale je v petek, 9. februarja 2018, organiziralo tradicionalno pustovanje, ki je bilo namenjeno članom društva
in njihovim družinskim članom. Kljub neugodnim vremenskim razmeram se je v Večnamenski dvorani Žetale zbralo 40 udeležencev,
ki so ustvarili veselo predpustno razpoloženje. Na začetku tega
družabnega srečanja je prisotne pozdravil predsednik DU Žetale
g. Filip REŽEK. Sledilo je okusno kosilo, ki ga je pripravila Restavracija Gastro s Ptuja. Po kosilu se je začelo pustno rajanje, ki so
ga začinile domiselne pustne maske članov našega društva. Zvoki
frajtonarice glasbenika Jožeta Koreza iz Rogaške Slatine so prisotne zvabili na plesišče. V prijetni družbi je čas, odmerjen za medsebojno druženje, kar prehitro minil. In ko je ura na zvoniku farne
cerkve odbila dve čez polnoč, smo se razšli s prijetnim občutkom,
da se kmalu srečamo na jubilejnem 25. občnem zboru DU Žetale.

Jubilejni 25. občni zbor DU Žetale

Člani Društva upokojencev Žetale so se v soboto, 10. marca 2018,
zbrali na jubilejnem 25. občnem zboru. Uvodoma je prisotne člane
DU Žetale in vabljene goste pozdravil predsednik g. Filip Režek.
Sledil je kratek kulturni program kvarteta Dobrinček. Z minuto
molka smo se spomnili članov društva, ki so preminuli v času od
zadnjega občnega zbora. Sledila je izvolitev organov občnega
zbora. Za predsednika delovnega predsedstva je bil izvoljen g.
Alojz Rosič. Poročilo o delu DU Žetale v letu 2017 je podal predsednik društva g. Filip Režek. V nadaljevanju je bilo podano poročilo
blagajnika g. Viktorja Žeraka; častnega razsodišča, ki ga je predstavila ga. Tončka Stres, in na koncu še predsednika nadzornega odbora g. Jožeta Kopšeta. Vsa podana poročila o delu DU Žetale v
letu 2017 so bila soglasno sprejeta. Osrednji točki dnevnega reda
sta bili: razrešnica dosedanjim organom DU Žetale in izvolitev novih organov DU Žetale za naslednje štiriletno mandatno obdobje.
Najprej so člani društva soglasno podali razrešnico dosedanjim
organom DU Žetale. Zatem so sledile volitve novih organov DU
Žetale. Za predsednika DU Žetale je bil ponovno izvoljen g. Filip
Režek. Predsednik DU Žetale je zatem predstavil program dela v
letu 2018, ki je bil soglasno sprejet. Pred zaključkom Občnega zbora DU Žetale so prisotne pozdravili: predstavnik Pokrajinske zveze
društev upokojencev Spodnjega Podravja, župan Občine Žetale g.
Anton Butolen in predstavniki prisotnih društev.
Po uradnem delu občnega zbora je sledilo družabno srečanje s
pogostitvijo.

Jubilanti DU Žetale v letu 2018
75 let praznujejo:
- Marija Horvat, Kočice
- Hilda Letonja, Hoče
- Jože Polajžer, Nadole
80 let praznujeta:
- Alojz Rosič, Pekre
- Marija Žerak, Kozminci

85 let praznujeta:
- Nežika Kodrič, Kočice
- Berta Rosič, Pekre
90 let praznuje:
- Eva Butolen, Žetale

Od nas so se poslovili in odšli na pot spomina
- Ana Stres, Žetale
- Jože Bukšek, Žetale
- Jurček Vogrinc, Nadole
- Janko Kozel, Dobrina
- Franc Pulko, Žetale
- Ivan Polajžar, Dobrina
- Sebastijan Vogrinc, Nadole

Plan dela DU Žetale v letu 2018

Januar 2018:
- Seja Upravnega odbora Društva upokojencev Žetale
Februar 2018:
- Seja Upravnega odbora Društva upokojencev Žetale
- Pustovanje članic in članov DU Žetale v Večnamenski dvorani Žetale
- Priprave na Občni zbor Društva upokojencev Žetale
Marec 2018:
- Priprave na Občni zbor Društva upokojencev Žetale
- Izvedba Občnega zbora Društva upokojencev Žetale v Večnamenski dvorani Žetale
Maj 2018:
- Seja Upravnega odbora Društva upokojencev Žetale
Junij 2018:
- Izlet DU Žetale v Logarsko dolino
Julij 2018:
- Seja Upravnega odbora Društva upokojencev Žetale
- Družabno srečanje članov DU Žetale
Avgust 2018:
- Seja Upravnega odbora Društva upokojencev Žetale
- Sodelovanje na srečanju Zveze društev upokojencev Spodnjega
Podravja
September 2018:
- Akcija varovanja šoloobveznih otrok v sodelovanju s Svetom za
preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Žetale
- Sodelovanje na srečanju upokojencev v Majšperku
- Izlet v neznano
Oktober 2018:
- Seja Upravnega odbora Društva upokojencev Žetale
- Sodelovanje na prireditvah ob prazniku občine Žetale in kostanjevem pikniku
November 2018:
- Seja Upravnega odbora Društva upokojencev Žetale
- Martinovanje članov Društva upokojencev Žetale
- Predstavitev Zbornika ob 25. obletnici DU Žetale
- Proslava v počastitev 25. obletnice DU Žetale
December 2018:
- Zaključna seja Upravnega Društva upokojencev Žetale v letu 2018
- Prednovoletni obisk starejših in onemoglih članov Društva upokojencev Žetale
Ostale aktivnosti
1. Sodelovanje s Pokrajinsko zvezo Društev upokojencev Spodnjega Podravja Ptuj
2. Sodelovanje z Občino Žetale
3. Sodelovanje z Osnovno šolo Žetale
4. Sodelovanje z društvi v Občini Žetale
5. Sodelovanje v projektu LAS Haloze – ureditev balinišča v Žetalah
6. Sodelovanje s prijateljskimi društvi upokojencev
Člane Društva upokojencev Žetale vabimo, da po svojih močeh pomagajo in sodelujejo pri izvajanju programa dela v letu 2018.

Jože Krivec
Žetalske novice
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NOVO VODSTVO, NOVI IZZIVI

Tokratni prispevek začenjam z osebno izkušnjo v Turističnem
društvu Žetale. Kot še nekaj drugih članov sem imel prvi stik z
društvom preko mednarodnega projekta, ko sem se leta 2010
udeležil nekajdnevne mladinske izmenjave v Latviji. Tam sem
se dobro spoznal še z drugimi udeleženci in člani Turističnega
društva Žetale. Postali smo prijatelji in kasneje preko različnih
projektov društva videli velik del Evrope, srečali mnogo izjemnih
vrstnikov, spoznali različne kulture in pridobili ogromno znanja
in dragocene življenjske izkušnje. Z menjavanjem generacij smo,
takrat novinci, počasi začeli prevzemati upravne funkcije v društvu. Po dveh uspešnih mandatih Boštjana Štajnbergerja je bila
funkcija predsednika dodeljena meni.
Glede na izvedene projekte društva ni naključje, da je to v lokalnem okolju prepoznano predvsem po mednarodnih dejavnostih.
V zadnjem desetletju smo se namreč udeležili in tudi organizirali
več kot 50 projektov, nepozabne izkušnje pa omogočili več kot
200 mladim. Čeprav smo na mednarodnem področju trenutno
nekoliko manj aktivni kot v preteklih letih, bomo še vedno pošiljali skupine mladih na izmenjave po Evropi, zato vabim vse
zainteresirane, da stopijo v stik z nami in izkoristijo ponujene
priložnosti.
Člani društva si prizadevamo, da bi nas ljudje prepoznali tudi po
naših aktivnostih za bogatejše dogajanje v Občini Žetale ter za
prepoznavnost našega kraja v Sloveniji in svetu. Ena izmed bolj
izrazitih specifik sestave društva je razmeroma velika izseljenost
iz domačega kraja, zaradi študija ali pa iskanja poklicnih priložnosti, ki jih v naši regiji primanjkuje. Nekateri člani tako vsaj med
tednom živimo v večjih slovenskih mestih ali v tujini. Čeprav nam
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to po eni strani otežuje redno sestajanje, je zato vsaka priložnost
toliko bolje izkoriščena. Društvo nam mnogim predstavlja enega
bolj prijetnih razlogov za vračanje v domači kraj. Ideje za nadaljnje aktivnosti nemalokrat prinesemo s seboj iz krajev prebivanja
ali pa s potovanj.
Tudi v tem letu bomo nadaljevali z nekaterimi dogodki, ki so se
v zadnjih letih že uveljavili kot stalni. Tako smo letos že izvedli
motivacijski vikend v januarju, ko smo skupaj preživeli dva dni
na Rogli in naredili načrt dogajanja za tekoče leto. Ponovno smo
se udeležili tudi sejma Natour Alpe-Adria v Ljubljani, kjer smo
predstavili delo društva, turistične priložnosti v Žetalah in okolici, naše kulinarične dobrote ter povabili obiskovalce na izlet v
Žetale.
Za obdobje naslednjih dveh let sva funkciji predsednika in podpredsednice društva prevzela Klemen Furman in Jana Lončarič,
ki se bova s pomočjo upravnega odbora in vsemi člani trudila
vestno opravljati svoji vlogi in nadaljevati odlično delo prejšnjih
vodstev.
Ob koncu bi rad tebe, bralka ali bralec, pozval k branju društvenega bloga na spletnem naslovu www.td-zetale.net, spremljanje
dogajanja na Facebook strani TD Žetale in te povabil na dogodke, ki bodo organizirani pod našim okriljem. V imenu Upravnega
odbora TD Žetale in v svojem imenu želim veliko lepih trenutkov
ter prijetno praznovanje velike noči.

Klemen Furman
predsednik TD Žetale

AKTIVNOSTI KULTURNEGA DRUŠTVA ŽETALE
Letos pa smo spet uživali v zimi, kakršne se spomnimo iz otroštva.
Ta prava, lepo pobeljena in mrzla pokrajina, pa vendar lepa. Vsak
letni čas je lep in poseben. V zimskem času smo več časa namenili
sebi, branju, počitku in dejavnostim, ki nas veselijo.
Vedno se radi spomnimo dobrih prireditev, ki so nas obogatile.
Po mnenju obiskovalcev nam je zelo uspel božično-novoletni koncert v organizaciji KD Žetale. Tudi člani KD Žetale smo ponosni in
veseli; prilagamo še nekaj fotografij, ki nas na ta dogodek spominjajo. V društvu smo januarja in februarja aktivno nadaljevali delo
za izvedbo občinske proslave ob slovenskem kulturnem prazniku
in rednega občnega zbora KD Žetale. Pomembne utrinke z obeh
uspešnih prireditev navajamo.

Proslava ob slovenskem kulturnem prazniku
2018 - 7. februarja 2018 ob 19.00 uri – Večnamenska
dvorana Žetale

Skozi program nas je vodila Tjaša, pozdravni govor je imel g. župan. Oba zbora sta zapela Prešernove in druge slovenske pesmi,
dramska skupina pa je razmišljala o poeziji štirih, Gazelah in recitirala pesmi Borisa A. Novaka. Učenci OŠ so nam približali Ivana
Cankarja, Žiga pa je popestril vzdušje s harmoniko.
Na slovenski kulturni praznik proslavljamo vso slovensko kulturo,
srž svoje narodne identitete in trdno ogrodje, okoli katerega se je
čez čas gradila in zgradila narodna zavest, ki je prerasla v samozavest in željo po samostojni državi. Najkakovostnejše glasbene,
likovne, plesne in dramske stvaritve so le s svojim obstojem dokazovale in še dokazujejo kompleksnost naše kulture, ki hkrati predstavlja jedro slovenske samobitnosti.
Nismo oživljali le spomina na Franceta Prešerna, ki je s svojim literarnim ustvarjanjem pokazal na bogastvo izraznih možnosti slovenskega jezika in ga s tem postavil ob bok drugim evropskim
jezikom, sam pa postal ikona slovenstva, temveč tudi Trubarja,
Cankarja in druge književnike, stiškega samostanskega skriptorija,
bakroreze v Valvasorjevi Slavi vojvodine Kranjske, Groharjevega
Sejalca, Vurnikovo iskanje nacionalnega sloga, Plečnikovo Narodno in univerzitetno knjižnico in ljubljansko grafično šolo. Brez njih
ne bi bili to, kar smo danes. Vrnili smo se v 19. stoletje, k dragemu
Prešernu, preskočili v 20. in se tam podružili z Ivanom Cankarjem,
nato pa vrnili v sedanjost, pričujoče 21. stoletje, v katerem poezija
še vedno nastaja, njeni avtorji pa življenje živijo v koraku z nami, o
čemer govori tudi poezija Borisa A. Novaka, letošnjega Prešernovega nagrajenca za življenjsko delo. Ivan Tavčar, župan popotresne
Ljubljane, tudi pisatelj, je v enem izmed svojih govorov 19. stoletje
označil za stoletje elektrike. Aprila 1883, štiri leta po Edinsonovem
izumu žarnice na ogleno nitko, je v Mariboru zasvetila prva električna luč. Predindustrijske dejavnosti; jeklarstvo, železarstvo, gla-

žutarstvo, so se počasi umikale modernejšim oblikam proizvodnje,
neizogibnemu premiku v moderni naprej, ki ga je povzročila industrijska revolucija. Skozi Maribor, Celje in Ljubljano je prvič zapeljal
vlak, ki je na dvotirni progi, dolgi 577 km, povezal Dunaj s Trstom.
Začetki stoletja so bili nemirni, zaznamovale so ga napoleonske
vojne, ki so z vzpostavitvijo Ilirskih provinc prinesle kratko francosko okupacijo slovenskega ozemlja. Konec Napoleonove nadvlade
je bil podlaga za narodno prebujanje, svoje narodne pripadnosti
so se takrat začeli zavedati tudi ljudje na današnjem slovenskem
ozemlju, ki so se do takrat zavedali le svoje deželne identitete.
Politični program Zedinjena Slovenija je zahteval ukinitev razdrobljenosti Slovencev in združitev v eno deželo Slovenijo. Dokazati
individualnost slovenskega jezika, njegovo enakopravnost z drugimi, že uveljavljenimi evropskimi, je postal pomemben del programa nastajajoče posvetne književnosti v slovenščini. Jernej Kopitar,
Jovan Vesel Koseski, Anton Martin Slomšek, Janez Bleiweis, Fran
Levstik, Janez Trdina, Simon Gregorčič, Anton Aškerc – ponujam
samo nekaj imen znamenitih slovenskih književnikov 19. stoletja,
ki si lasti tudi začetek modernega slikarstva pri nas. Zraven vsega tega, ali skladno z današnjim dnem, najprej in predvsem, pa je
19. stoletje na Slovenskem rodilo poeta, ki je našemu maternemu
jeziku dokazal in dvignil vrednost, Slovencem tako utrdil narodno
identiteto in nam zapustil poeme, ki so prerasle meje literature.
France Prešeren je postal simbol našega naroda, velik pesnik, ki
je prav s pesmimi in svojim narodnozavednim delovanjem za takega, velikega, razglasil tudi naš narod. Beseda pesem po svojem
etimološkem izvoru v slovenščini v prvi vrsti pomeni peto pesem,
česar se zaradi avtomatizma uporabe te besede premalo zavedamo. Današnji dan je praznik tudi tiste besede, ki se rada prepleta
z melodijo glasbe.
Stoletju vzpona meščanstva in narodov je sledilo burno obdobje
revolucij, kriz in vojn. Za Slovence se je začelo s krvavo soško fronto in razkosanjem našega ozemlja na več dežel, končalo pa z življenjem v samostojni državi, v kateri lasten zrak in lastno svobodo
dihamo še danes, kar je rezultat prizadevanj zgodovine, zaznamovane s hrepenenjem po lastni državi. Prva in druga svetovna vojna,
obdobje med njima, nato osamosvojitev so zaznamovali tudi slovensko literarno ustvarjanje. 1876. leta se je na vrhniškem klancu
rodil Ivan Cankar, literat, ki je s svojim ustvarjanjem segal v 20.
stoletje. Učenci Osnovne šole Žetale so razložili, zakaj so Cankarju prav letos posvetili nekaj dodatne pozornosti in še marsikatero
drugo stvar o njem. Učence so na nastop pripravljale učiteljice Jožica Prevolšek, Brigita Luteršmit in Saša Peršoh. Pri izdelavi scene
jim je pomagal učitelj Miran Železnik. Ivan Cankar je bil mojster
glasbe besed, besedil, ki zvenijo kot poezija v prozi. Nekoč je zapisal, da bi vsa njegova besedila morali brati na glas, ne potihoma,
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saj je namreč uho edini verodostojen sodnik.
Prešernove nagrade in nagrade Prešernovega sklada so najvišja
priznanja Republike Slovenije za dosežke na področju umetnosti.
Prve nagrade so podelili leta 1947, leta 1955 so jih poimenovali po
Francetu Prešernu. Letošnja nagrajenca za življenjsko delo sta Janez Mejač, plesalec, koreograf, pedagog in dolgoletni vodja ljubljanskega baleta, ter Boris A. Novak, pesnik, pisatelj, dramatik,
prevajalec in literarni teoretik. In prav na enak dan kot Prešeren,
le 153 let kasneje, se je v Beogradu v Srbiji, rodil Boris A. Novak.
Novak je do zdaj objavil več kot 90 knjig. Lani je za 3. knjigo epa
Vrata nepovrata dobil nagrado za knjigo leta. Študijsko se je izpopolnjeval v Združenih državah Amerike. Kot dramaturg je deloval
v SNG Drama, od leta 1991 je predsednik slovenskega PEN-a, leta
2002 pa je bil izvoljen tudi za podpredsednika Mednarodnega
PEN-a. Organiziral je pomoč za begunce iz nekdanje Jugoslavije
in pisatelje iz obleganega Sarajeva. Novak je dvojni vitez francoske
republike, izredni član SAZU-ja. Piše predvsem poezijo za otroke in
odrasle, je avtor lutkovnih in radijskih iger za otroke, pravljic, številnih dramskih del, hkrati pa prevaja predvsem francosko, angleško,
nizozemsko in južnoslovansko poezijo. Velik zgled je jemal pri Prešernu, tako kot on pisal sonetne vence, sonete, romance, gazele in
tako kot Cankar poudarjal, kako pomemben je zven pesmi. Ali z
njegovimi besedami: »Zven pomeni in pomen zveni.« Njegova poezija je zazvenela na našem odru. 184 let je minilo, odkar je France
Prešeren v Ilirskem listu objavil znameniti sonetni venec, posve-
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čen njegovi Juliji, 119 jih je preteklo od izida Cankarjeve polemične
pesniške zbirke Erotika, ki so jo zaradi neprimerne vsebine uničili, in manj kot leto dni od izdaje več kot 40.000 verzov dolgega
epa Vrata Nepovrata Borisa A. Novaka. Beseda je živ organizem,
ki nastaja, raste in tudi umira. Zato tudi umetnost in kultura nista
mrtvi ali stvar zgodovine, sta pa v veliki meri zgodovini postavljeno ogledalo, o čemer smo se danes lahko prepričali tudi sami.
Želimo si, da ob slovenskem kulturnem prazniku in vseh ostalih
za tem praznujemo veličino slovenske kulture in kulture nasploh.
Praznujmo torej, veseli in ponosni.

OBČNI ZBOR KD Žetale, petek 16. februarja 2018
ob 19.00 uri – Večnamenska dvorana Žetale –
pregled aktivnosti minulega leta:
Bilo je delovno in jubilejno leto za KD Žetale. KD Žetale je z organizacijo prireditev in rednimi tedenskimi vajami obeh zborov ter
vajami dramske sekcije v letu 2017 vložilo veliko prostovoljnega
dela in truda. Organizirane so bile naslednje svečanosti:
- Proslava ob počastitvi slovenskega kulturnega praznika, 7. 2.
2017.
- Koncert MoPZ KD Žetale 11. marca 2017.
- Božično – novoletni koncert s Tamburaškim orkestrom Majšperk,
16. 12. 2017.
V letu 2017 so bile po mesecih izvedene naslednje aktivnosti:
- V januarju so potekale priprave za izvedbo proslave ob slovenskem kulturnem prazniku. KD je nosilec izvedbe te proslave.
- 7. 2. 2017 je bila uspešno izvedena proslava ob slovenskem kulturnem prazniku. Na proslavi so nastopili: oba zbora in dramska
sekcija ter učenci OŠ Žetale.
- 4. februarja 2017 je bil izveden občni zbor društva. Na občnem
zboru kot najvišjem organu društva so se sprejela poročila za preteklo leto in potrdil program dela in finančni načrt za 2017.
- 17. 2. 2017 je MoPZ na osnovi povabila LPZ Štore gostoval na njihovem koncertu z naslovom »Naša je slovenska pesem«.
- MoPZ je zelo uspešno organiziral koncert zbora ob 10. obletnici delovanja 11. 3. 2017. Na pobudo zborovodje Silva Potočnika je
MoPZ organiziral koncert ob 10-letnici delovanja. Scenarij za omenjeno prireditev je pripravil Silvo Potočnik. K sodelovanju so povabili Tjašo Gajšek, Tonija Butolna in Silva Koreza. Skozi hudomušni
skeč so povezovali omenjeni koncert. Koncert je potekal v treh tematskih sklopih ob vodenju omenjene trojice.
Najprej so predstavili posamezne pesmi v preprosti izvedbi, kot
se je pelo nekoč na paši, ob kmečkih opravilih ali v gostilni. V naslednjem sklopu je celotni zbor predstavil triglasno petje: Žetalanci, Urška in Fajfca. Tako je nekoč prepeval že Žetalski nonet. Za
osrednji del koncerta so si člani MoPZ nadeli nageljne, da je bilo
bolj svečano. V tem delu so pesmi zapeli štiriglasno. Skupaj z obiskovalci smo zapeli V dolini tihi.
K sodelovanju so povabili tudi ŽePZ, ki je koncert popestril s tremi
pesmimi. Celotni koncert je potekal v sproščenem vzdušju. Člani
MoPZ so uživali na nastopu, kar se je tudi poznalo na zelo dobri iz-

vedbi vseh pesmi. Nad celoto izvedbo koncerta so bili pevci MoPZ
upravičeno ponosni.
- 25. 3. 2017 je MoPZ sodeloval na proslavi ob dnevu žena in materinskem dnevu, ki sta jo organizirala Občina in OŠ Žetale.
- 3. 6. 2017 je MoPZ sodeloval na otvoritvi razstave 18. slikarskega
Ex-tempore v Žetalah.
- 10. 6. 2017 je bilo izvedeno tudi uspešno druženje in ekskurzija v
Slovensko primorje s Trstom. Uživali smo ob lepi pokrajini in ponovno obudili znanja, ki so povezana z zgodovino in kulturo tega
dela Slovenije.
- 26. 8. 2017 je MoPZ sodeloval na srečanju zborov Štajerska poje
– Vurberk 2017.
- Oktobra sta oba zbora sodelovala na prireditvah v organizaciji
Občine Žetale ob 18. občinskem prazniku občine in 26. kostanjevem pikniku. MoPZ je sodeloval na svečani otvoritvi asfaltirane
ceste v Nadolah.
- Novembra so potekale intenzivne priprave na božično-novoletni
koncert. Nosilec aktivnosti je bil ŽePZ KD Žetale v sodelovanju z
MoPZ KD Žetale.
- Koncert je bil uspešno izveden 16. decembra 2017 z nastopom

TA Majšperk in Kvarte iz Rogaške Slatine. Po obisku sodeč in po
izjavah udeležencev prireditve je bil božično-novoletni koncert res
dobra popestritev dogodkov v veselem decembru v naši občini.
Iskrena zahvala vsem, še posebej zborovodkinji ŽePZ Nastji Božak za nastop z ŽePZ, Kvarto in kot solistki Tamburaškega orkestra
Majšperk.
Ker je bilo letos volilno leto v KD Žetale, so bili na občnem zboru
na novo izvoljeni organi društva. Novi predsednik je g. Silvo Potočnik, podpredsednica pa ga. Vikica Kidrič. Iskrene čestitke vsem v
Izvršnem odboru KD Žetale.
Kultura je naša oblika dejavnosti, je način našega življenja. Tudi v
letu 2018 si bomo skupaj prizadevali naše sposobnosti povezati za
uspešno delovanje v okolju, kjer živimo. Novemu vodstvu želimo
veliko uspeha in zadovoljstva pri ljubiteljskem kulturnem delu.

Za KD Žetale,
Tjaša Gajšek in Marta Prevolšek

PLANINSKO DRUŠTVO ŽETALE
Zima je čas, ko imamo ljudje morda malce več časa za razmišljanje, še posebej v mrzlih dneh, ki smo jim bili priča
zadnjih nekaj dni, ko smo imeli temperature pod ničlo. Pa
vendar ni bilo vedno tako. Zime so bile včasih bolj konstantne s snegom, ki je držal skoraj tri mesece ali več. Bili smo
otroci in vsak malce večji hribček je imel svojo poteptano
progo, kjer smo se sankali, smučali do prvega mraka, potem pa v hišo na toplo, pa šola in drugi dan naprej. Kaj pa
dandanašnji?
Bila je lepa nedelja popoldne, peljal sem se iz Leskovca
proti Žetalam in za primerjavo lahko povem, da sem samo
na enem hribu opazil nekaj otrok, ki so uživali, tako kot mi
včasih. Kaj pa ostali? Kje so? Kaj delajo?
Ali nam res moderne pametne naprave pomenijo več kot
druženje v naravi skozi igro spoznavanja drug drugega in
nastajanja prijateljstev, ki trajajo? Ali so res pomembnejše
objave na Facebook-u, razna všečkanja in kaj je kdo rekel
ali napisal na družabnih omrežjih, kot pa odkrit pogovor na
štiri oči?
Kakor koli že, verjamem, da prinašajo vse pametne naprave
toliko dobrega kot slabega; enako velja tudi za družabna
omrežja. Ljudje moramo pač postaviti sami sebi, koliko česa
potrebujemo. Verjamem, da so druženje, gibanje in iskren
pogovor še vedno iskrena in prava vrednota.
In kje to najdemo?
V raznih društvih prav gotovo. Mislim, da je delovanje društev pomembnejše kot kadar koli. Prav zaradi načina življenja, ki terja od nas vse več časa in nam povzroča tudi stalno
več stresa. V dobri družbi se človek lahko sprosti in malo
pozabi na vse skrbi modernega časa.
V Planinskem društvu Žetale nam je to omogočeno: družimo se v naravi, spoznavamo našo lepo domovino, imamo veliko zdravega gibanja, včasih pogledamo tudi preko
meja Slovenije. Ljudje lahko hodijo v hribe zaradi različnih
motivov, ampak vsem nam je skupna ljubezen do narave,
gibanja in dih jemajočih razgledov z naših vrhov. Prav zato
v našem društvu vztrajamo in še bomo, ker vemo, kako je to
pomembno za splošno in duhovno zdravje nas samih.
In če sem v uvodu začel z besedo o razmišljanju nazaj, bom
na kratko povzel delovanje društva v preteklem letu. Preho-

dili smo del Haloške planinske poti, podali smo se na Strahinjšcico, za prvi maj gremo obvezno na Donačko goro; to
je eden naših tradicionalnih pohodov, obiskali smo Višarje.
Udeležili smo se pohoda od Litije do Čateža in tradicionalnega Štefanovega Pohoda na koncu. Seveda hodijo naši
člani tudi na individualne izlete, pozneje pa se med sabo
pogovorimo o poteh in izmenjujemo ideje.
In kako je videti, ko se odpraviš v hribe? Prav gotovo nam
je zdaj v veliko pomoč internet, da se o določeni turi zbere
čim več informacij o stanju poti in vremenu, ki je bistvenega pomena. Z mojim prijateljem Francem sva se odločila,
da greva na Skuto, ki je bila že dolgo v mojih mislih, pa se
je nekako izmikala. Pripraviš si nahrbtnik, obvezni so sendviči, dovolj vode glede na dolžino ture in kakšna energijska tablica. Majico ali dve za preobleči in kaj za primer, če
te zaloti dež. Tudi brez fotoaparata ne gre. Nujen je tudi
komplet prve pomoči, vsaj za nas vodnike, pa kompas in
karta, če se znajdemo v težavah. Ker je bilo to gibanje na
jeklenicah, sva imela tudi čelade, varovalne pasove in samovarovalne komplete, s katerimi se pritrdiš na jeklenico in
varuješ. Ob treh zjutraj sva šla z avtomobilom do izhodišča.
Prvi del poti do koče na Okrešlju je kar lahek, od tam pa
naprej do vstopa v Turski žleb. Ko sva prispela na vrh žleba,
je bila pot lažja do vstopa v steno Skute. Tam se je začel
najbolj težaven del poti. V pomoč so nama bili jeklenice in
klini. Po približno dveh urah lažjega plezanja sva prispela na
vrh v krasnem vremenu. Nazaj sva šla po enaki poti. Ko sva
prispela nazaj do koče na Okrešlju, sva si zmagoslavno privoščila požirek pijače in še zadnji sendvič. Na teh kočah je
pestra ponudba enolončnic, ki tudi teknejo po opravljenih
turah. V dolino sva se vračala prijetno utrujena in zadovoljna s še enim osvojenim vrhom. In zaključek: bila je dana beseda, dogovor, odpravila sva se na izlet, ki je finančno zelo
malo zahteval, dal pa nama je veliko v duhovnem smislu.
V nadaljevanju imamo tudi v našem društvu že pripravljen
program za letos, čaka nas še občni zbor in potem bomo
veselo nadaljevali svoje poslanstvo ljubezni do narave, hribov in samih sebe.

Jože Kamenšek-Jos.
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SREBRNI JUBILEJ, KI OBVEZUJE
Zime, v kateri pišem ta članek, nikakor noče biti konec. Pa smo
na začetku januarja mislili, da je letos sploh ne bo. Takšne s snegom, mislim. Tudi v decembru si tolikšne količine snega in mraza ne bi mogli zamisliti. Očitno se je pustni slogan »Bejži zima,
kurent gre!« v resnici obrnil na glavo. Na glavo smo poveznili tudi
staro leto 2017 in ga dostojno počastili z zaključkom v domači
žetalski dvorani. Prirejamo ga, kot že vrsto let, člani Strojnega
krožka, da si ob prihodu novega leta ob kozarcu penine in veseli
družbi zaželimo vse tisto, kar nas osrečuje. Veliko se nas je zbralo
na ta sobotni večer. Za veseli ples in petje so poskrbeli Štajerski
baroni, za našo lakoto pa Marjan in Gastro. Tudi sladkih dobrot
naših članic ni manjkalo. Šele rano jutro nas je opomnilo, da moramo domov. Prijetne stvari vse prehitro minevajo. Hitro sta minila tudi januar in februar, saj so nas ves čas zaposlovale priprave
na 22. občni zbor SK Žetalanec. Bilo je treba marsikaj postoriti,
pripraviti ali dogovoriti za naprej. Ostali čas smo porabili doma,
v službi ali pa zgolj oboroženi z lopatami in plugi v bitki proti
snežnemu metežu. Še na večer 2. marca, ko smo se zbirali na
občnem zboru, je rahlo snežilo. Tako kot letošnja zima tudi občni
zbor ni bil običajen, saj smo na njem izpeljali volitve organov
združenja za mandat 2018-22. V veliko veselje nam je, da so se
v organe vodenja vključili tudi mladi člani, saj s sabo prinašajo
svež veter, ki bo polnil jadra za plovbo društva vnaprej. Nekaj nas
»ta starih« pa se bo malo umirilo, saj nam (po statutu društva)
več kot dva mandata ni dovoljeno sodelovati v UO SK. Trajno pa
je dolgoletno funkcijo blagajnika odložil naš Toni, saj mu čas in
druge obveznosti ne dopuščajo več tega dela. Lahko rečem, da
ga bomo pogrešali na tem mestu. Zaradi vsega, kar je v 22. letih
žrtvoval krožku, smo se mu skromno zahvalili z zahvalo društva
in spominskim darilom. Vsi pa vemo, da nam bo, če bo potreba, takoj priskočil na pomoč. Ta večer smo izpostavili še enega
svojega člana. Po sklepu UO SK Žetalanec smo Srečku Tacigi iz
Stoperc podelili naslov »Naj član za leto 2018«. Tudi Srečko je
en takšen »tič«, zraven katerega čas in delo hitro potekata. Je
vzoren član, vedrega značaja, skratka pravi prijatelj, ki ga težko
spregledaš. Zaradi tega je bil nominiran za ta zasluženi naslov.

S HALOŠKIH HRIBOV

Kot sem omenil, smo imeli volitve, na katerih smo dobili novega
predsednika; natančneje predsednico. Naslednja štiri leta je za
dirigentsko palico društva prijela članica UO Petra Plajnšek, magistrica agronomije, ki je s svojo trezno odločnostjo in znanjem
velika pridobitev v društvu. Njej in vsem novoizvoljenim članom
želim veliko uspehov in delovnega elana. Prav tako bi se želel ob
tej priložnosti zahvaliti vsem članicam in članom, ki ste v dveh
mandatih mojega predsednikovanja sodelovali z mano, nudili
pomoč, podporo, nasvete ali zgolj dobre želje. Samo na takšen
način lahko takšna stanovska skupnost uspešno deluje. Res je,
da vedno ne teče vse gladko. So ovire, problemi, takšni ali drugačni. Vendar lahko trdim, da si v teh letih skupnega dela nismo
nasprotovali zaradi političnih usmeritev. Te po mojem mnenju v
takšnem društvu ne smejo igrati pomembne vloge. Mislim, da
smo želi delovne uspehe tudi zaradi tega. Naj tako ostane tudi
vnaprej. Na koncu želim vsem bralcem Žetalskih novic obilo pomladanskih žarkov in velikonočnega veselja.

Franc S.

VESELO NA SANEH IN SMUČEH

Letošnja zima, bogata s snegom, je nudila snežne radosti tudi žetalskim
otrokom. Veseli smučarji in sankači so kar 5 počitniških dni preživeli na lepo
steptanem hribu. Družile so se 3 generacije. Na smuči je stopil dedek Janez, za
njim vnuka, sosedovi otroci, dobra smučarka Angelca in žetalski hrib je zaživel.
Nič vstopnine, le dobra volja je družila Žetalance. Zanimiva je bila smučarska vlečnica – traktor s prikolico je vozil izkušen traktorist, babica je
prinesla še čaj in tako so minili počitniški dnevi v hribovitih Halozah.
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IZ DRUŠTVA PODEŽELSKIH ŽENA
OBČINE ŽETALE
Za članek, objavljen v našem lokalnem glasilu, mi je že v
navadi, da začnem s pregovorom, s pesmijo, pa naj bo v
Cankarjevem letu tale kitica njegove pesmi POMLADI NI:

Že sonce na zemljo pritiska,
po bregih pa taja se sneg;
v veselju priroda vsa vriska,
saj zima se spušča že v beg.
Pomlad je zares ena sama pesem: vse v zelenju, dehtenju,
cvetenju. Za članice našega društva je največja skrb, da bo
okolica lepo urejena, da bo miza praznično pogrnjena in
bogata velikonočnih jedil. Izobraževanja, ki so se odvijala
na Turistični kmetiji naše predsednice ge. Darinke Kodrič,
so že mimo. Tudi letni občni zbor je za nami, saj je tretji
sušec že v kroniki. Bilo je ob 13. uri v večnamenski dvorani v Žetalah, udeležba skoraj 100-odstotna. Prisotni so bili
člani drugih organizacij in društev, pa tudi župan g. Anton
Butolen s svojim humornim nagovorom in hvaležnostjo, da
naše članice vedno vzorno sodelujejo pri občinskih dogodkih. Tudi g. Franci Stojnšek se je oglasil pri točki Beseda
gostov, nam zaželel uspešno leto s pohvalo, da dobro delamo in sodelujemo z društvi. V imenu Kulturnega društva
Žetale nas je pozdravil predsednik društva g. Silvo Potočnik
in nam zaželel uspešno delo in sodelovanje. Enakih misli
je bil g. Jože Krivec, ki nam je zaželel uspešno izvedbo letnega delovnega načrta v imenu DU in PGD Žetale. Gospa
Skokova nam je prenesla pozdrave članov ORK naše občine.
Poročila o delu društva so bila dobro predstavljena in tudi
potrjena. Sprejele smo načrt dela za tekoče leto, ki obsega
izobraževanja, rekreacijo v OŠ, tretji julij pa je že rezerviran
za poučni izlet po Beli krajini. Spomnile smo se druženja ob
zaključku minulega leta, ki smo ga v decembru 2017 preživele pri predsednici svojega društva. Tako druženje je načrtovano tudi za leto 2018. Morda se bomo dobile kak večer

na besedovanju v naši klubski sobi. Zagotovo bomo aktivne
pri sodelovanju z društvi in organizacijami. Druženje nas
razvedri in ovrednoti marsikateri trenutek življenja, zato
je važno vodilo, da se povezujemo z društvi in potrjujemo
poslanstvo, ki je značilnost našega društva.
Lepo preživljajte pomladni čas. V zdravju, veselju in uspešnosti se družite ob lepem prazniku, VELIKI NOČI.

Za društvo M. K.

VEČER OB KARTANJU
Delavsko društvo hribovskih kmetij in podeželja je 3. 2. 2018 v večnamenski dvorani v Žetalah v večernem času organiziralo turnir v
kartanju (igranju šnops-a) in druženje ob kartah. Zvečer se nas je
zbralo kar nekaj. Z žrebom smo določili tekmovalce. Nekateri so
nas samo obiskali in spremljali kartanje ter se družili ob kartah.
Večer je minil v dobrem vzdušju ob igranju in kramljanju ob kartah.
Društvo je postreglo z narezkom in žlahtno kapljico, da je popestrilo večer. Igranje je potekalo pozno v noč in na koncu smo razdelili
tolažilne nagrade. V dvojicah sta četrto mesto osvojila Franc Cep
in Herman Kopše, tretje mesto Jože Kopše in Herman Potočnik,
drugo mesto Bojan Male in Damjan Mikolič ter prvo mesto Tomi
Hohnec in Anton Kodrič. Vsi so bili nagrajeni z medaljami. Posamezno je tretje mesto osvojil Tomi Hohnec, drugo mesto Kristjan
Jus in prvo mesto Jože Cep. Zmagovalci so bili nagrajeni s pokali.

Za DHKP: Jože C.
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VESELO SREČANJE LETNIKOV 1957 IN 1958
(konec osnovnošolskega izobraževanja leta 1972)
Če si kdo zaželi srečanja, ga tudi organizira in izpelje. To sta
storili glavni organizatorki, ga. Angela Černenšek in ga. Marjana Iljaž. Srečali smo se 20. januarja 2018 ob 14. uri v gostilni
Pri treh lipah v Vidmu. Po petih letih od zadnjega srečanja na
Turistični kmetiji Bedenik-Vogrinc se nas je v Vidmu zbralo 15.
Nekateri so upravičeno izostali na zanimivem, besedno-plesnem bogatem popoldnevu ob rujni kapljici in dobri pojedini.
Prišli so: Ivan kot zanimiv moderator popoldneva, Danica, Gelica, Branko kot fotograf, Nada, Stanko, še en Branko, Franc, Marjana, Herman, ki se rad spominja svojih osnovnošolskih zgodb,
Lojzek – zanimiv govorec, Anica, Marija, Majda in razredničarka
Marija K. Obilo lepih zgodb, smeha in spominov na šolske dni.
Zaživele so lepe pripovedi o vnukih, domovih in vsakdanjem
življenju. Taka srečanja so nepozabna; so potrditev, da smo nekoč sestavljali dobro, vzorno razredno skupnost. Potrdili smo
zaobljubo, da se ob obletnici spet dobimo. Bil je zanimiv popoldan. Organizatorkama in drugim prisotnim se zahvaljujem za bogato
preživeti čas. Vsem želim mnogo uspešnih doživljajev v krogu, ki ste si ga ustvarili. Lepo pozdravljeni in morda še res kdaj nasvidenje,
veseli biserniki ali šestdesetletniki minulega leta 2017 in tekočega 2018. leta.

Za Vas M. K.

ŽUPNIJA ŽETALE - POST 2018
Po obilni snežni odeji, ki smo je bili deležni v februarju, je prav
prijetno opazovati, kako vse močnejši sončni žarki topijo sneg, ki
napaja zemljo, da bo imela zalogo vode za poletne dni, za rast
rastlin, ki so se začele prebujati iz zimskega počitka.
Tako kot se menjujejo letni časi, se menjujejo tudi časi v cerkvenem letu. Še nedolgo nazaj smo se veselili ob jaslicah, zatem
vstopili v novo leto, že smo v postnem času. Čas, v katerem naj bi
se vsak kristjan odpovedal kakšni svoji razvadi, ki nas zaposluje
vse leto, in namenil ta čas molitvi, svojim bližnjim, pa tudi tistim,
ki so osamljeni, starejši in potrebujejo pomoč ali si želijo samo
našega obiska in pogovora. V postnem času molimo v cerkvi križev pot. Vsako nedeljo pred mašo pripravi ena skupina, ki deluje
v župniji, križev pot in nas po postajah, ki jih je prehodil Jezus,
spomni na Njegovo trpljenje, ki ga je prestal za vse ljudi, da bi
po njem spoznali pot k Bogu. V tem postnem času bo kot vsako
leto tudi župnijski pohod z molitvijo križevega pota od križa do
kapele, ki bo letos potekal v zaselku Nadole.
Jezusovega prihoda v Jeruzalem se bomo spomnili s cvetno
nedeljo, ki jo bomo obhajali pri Mariji Tolažnici. Simbolika tega
praznika je butara ali po žetalsko presmec, ki je sestavljen iz spomladanskega zelenja. Cvetni nedelji sledi veliki teden z obredi
zadnje večerje, velikega petka ter blagoslovom ognja in velikonočnih jedil na veliko soboto. Vrhunec velike noči je Jezusovo
vstajenje, katerega se bomo spomnili z vstajenjsko procesijo pri
Mariji Tolažnici. Letos nas čaka tudi nekaj vzdrževalnih del na
naših cerkvenih objektih. Sanirati bo treba streho in križ pri Mariji Tolažnici, ki sta bila poškodovana v vetru. Zamenjala se bo
tudi streha na župnijski hiši pri Mariji Tolažnici, saj je že začelo zamakati. V župnijski cerkvi se bo izdelala nova oltarna miza
in ambon. Za vse to so potrebna finančna sredstva, zato smo
kot župljani povabljeni, da po svojih zmožnostih pomagamo, da
bodo župnijski objekti, ki so nam jih zapustili predniki, primerno
vzdrževani in bodo lahko še naprej služili svojemu namenu.
Vsem Vam želim, naj Vas svetloba Velike noči vodi po poti za
Kristusom.
Blagoslovljene Velikonočne praznike. Aleluja!
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OBISK PRI JUSTINI KOREZ

OD TU IN TAM

Na jesenski deževni dan, 2. 10. 2017, sva predstavnici Občinske organizacije Rdečega križa Žetale obiskali gospo Justino Korez iz Žetal 25. Gospa Justa je v mesecu septembru
praznovala častitljivih 91 let. Ob prijetnem klepetu in obujanju spominov na stare čase je popoldan hitro minil.
Gospa Justa preživlja svoje tretje življenjsko obdobje ob
hčerki Nadi in njeni družini. Vesela je, da lepo skrbijo zanjo
in da na stara leta ni sama. Razveseli se tudi obiskov drugih
hčerk in vnukov, posebej pa še pravnukov. Ob lepih in toplih
dnevih rada posedi pod domačo lipo, od koder ima čudovit
razgled na središče Žetal. Ob slovesu sva slavljenki zaželeli
še veliko trdnega zdravja in dobrega počutja med svojimi
domačimi.

Marija Mikolič

NA OBISKU PRI GOSPE VUKALIČ
8. januarja je praznovala svoj častitljivi 95. rojstni dan gospa Veronika Vukalič iz Kočic, po domače Vinarska. Nekaj dni po
tem prazniku smo jo obiskali člani OORK Žetale. Pričakala nas je z nasmehom na obrazu. Malo smo poklepetali, a letos je
bila bolj redkobesedna. Povedala pa nam je, da vnukinja Klavdija lepo skrbi zanjo in da jo tudi sin Tone rad obišče.
Zaželeli smo ji zdravja in obljubili, da jo drugo leto ob osebnem prazniku spet obiščemo.

PRI GOSPE KATICI V GAJU

Zlato sonce je pozdravilo marčevsko jutro, narava bela in mokra,
rahel veter in odločen korak z mislijo: »Danes se moram pogovoriti s prijazno, nasmejano, z življenjem zadovoljno gospo Katico Vodušek.« Malo pobrskam po Slovarju slovenskega knjižnega jezika,
kjer je pod izraz GAJ zapisano: brezov, hrastov gaj, negovan gozd,
senčni in pihotni gaj; in še pesniško: »Ptiči so peli, da je odmeval
log in gaj.« Gajska domačija 100% potrjuje izraz Gaj. Asfaltna cesta te privede naravnost pred vrata hiše na naslovu Čermožiše 45,
kjer živi gospa Katica ob sinu Janiju in snahi Ireni ter vnuku Blažu.
Mitja in Rok sta že od doma, hčerka Jožica rada pride z možem
oz. zetom Jančijem in prijetno nasmejano Nežo. Veseli in zanimivi
sta pravnukinji iz družine vnuka Mitja. Gospa Katica pravi: »Rodila
sem se februarja 1934 v Čermožišah. Zanimiv je bil hišni vzdevek,
ki se danes manj uporablja. Živela sem v družini, ki je štela 4 dečke
in 3 deklice. Dva brata sta bila žrtev 2. svetovne vojne. Na domačiji
je ostal brat Jurček, ki se je poslovil od življenja 1985. leta. Vedno

grem rada v rojstni kraj, saj so v družini Mikolič vsi prijazni in me
veselo sprejmejo. Tam sem živela do svojega 27. leta. Z Gajskim
Pepekom sem se poročila 1961. leta. Bil je dober, delaven mož.
Rad je imel živali, najraje konje. Z dvema voznima konjema je vozil
les, delal na polju, oral v tistem času, ko je bil traktor še redek stroj
za obdelovanje zemlje. Teče že 31. leto mojega vdovstva. Minili
so težki dnevi življenja, zdaj mi je lepo: živim miren vsakdanjik,
vstajam po 7. uri, se uredim, kuham kosila, spečem še kruh. Spekla
sem mnogo gibanic. Večkrat se spomnim dogodkov, ki so se odvijali na gostijah. Nekoč sem preštela in ugotovila, da sem 45-krat
kuhala na gostijah in sedminah. Tudi na Jadranu sem bila petkrat,
odpeljali sva se s sestro, kjer sva ostali po teden dni. Hodili sva v
Pelegrin. Zdaj se držim bolj doma, sem članica DU Žetale, rada se
družim z ljudmi. Mnogo zanimivih ur sem preživela s pevkami,
ki smo se družile v zboru cerkvenih pevk. Več let sem bila članica ljudskih pevk našega kraja. Bilo je zanimivo in veselo. Rada
se spominjam dni, ko sem gojila veliko željo po izobraževanju po
končani OŠ. Naredila sem vse izpite za nadaljnje šolanje, a v tistih
časih ni bilo denarja za obiskovanje šol; tako je menil moj oče. V
Lučah v Savinjski dolini sem obiskovala gospodinjski oz. kuharski
tečaj, kar mi je v življenju koristilo. Rada pogledam kakšno nadaljevanko na televiziji, zanimajo me poročila, tudi kakšno knjigo
rada preberem, radio pa molči. Rada imam rože. »Teh je pri Gajskih mnogo, povsod cvetje, urejen dom z željo, da bi ge. zdravje še
služilo. V Gaju je lepo, mirno življenje ob ljudeh, ki se imajo radi.«
Gospa Gajska Katica še pove: »Včasih smo gojili svinje, kokoši so
se sprehajale po dvorišču, zdaj se oglaša pes in mačke me večkrat
počakajo za obrok hrane. Mlade telice so v hlevu, lepo napredujejo, jaz pa se veselim pomladi, zelenja, cvetja in rada poklepetam z
ljudmi, ki se ustavijo v Gaju.«
Gospa Katica, želim vam zdravja in take drže, ki ste jo izkazovali
sedmega sušca, ko sem se sprehodila v GAJ.

Za Gajsko Katico M. K.
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VREMENSKI PREGOVORI
Če sušca grmi, dobra letina sledi.
Če na štiridesetih mučencev (10.3.) piha, bo pihalo štirideset dni.
Če je v sušcu zemlja preveč pila, bo poleti manj dobila.
Če je na Ruperta (27.3) jasno nebo, bo malega srpana ravno tako.
Če je moker april, bo kmet veliko pridelkov dobil.
Kadar murva brsti, slane se več bati ni.
Če je Jurija (24.4.) dež in na Petra suša, se raduje kmetova duša.
Ako prvega maja dan dežuje, dobro letino oznanjuje.
Če maj se z vročino začenja, mraz še po Urbanu rad ne jenja.
Če je pred Servacijem poletje, mraz rad pritiska na cvetje.

NOV FRIZERSKI SALON
V DOBRINI
V soboto, 10. 3. 2018, je v prostorih nekdanje trgovine Dobrinček svoja vrata odprl nov frizerski salon »Studio V«.
Vesela sem, da se nas je na otvoritvenem dogodku zbralo
lepo število domačinov. Prijazno se zahvaljujem vsem, ki ste
prišli; hvala gospodu županu Antonu Butolnu za spodbudne
besede, Gelici in Jožetu, pevskemu zboru ter muzikantom
Kristjanu, Alenu in Tomažu.
Po sproščeni otvoritvi se zame začenja nadvse resno in odgovorno delo. Menim, da je začetek težak v vsaki dejavnosti
in vedno prinaša določene negotovosti, teh pa zagotovo ne
moremo spoznati, če ne začnemo. Zavedam se prednosti kolegov z dolgoletnimi izkušnjami v frizerskem poklicu, ki nenehno zahteva izpopolnjevanja, navsezadnje pa – na mladih
svet stoji! Kljub svoji mladosti vztrajno nabiram nova znanja
in izkušnje z največjim veseljem in vnemo. Dodatno motivacijo mi seveda pomeni vsak, ki »pride pod moje škarje«, kajti
svoje delo opravljam zelo rada. Ker pa imam rada tudi svoj
domači kraj, sem še posebej ponosna, da bom lahko svoje
delo opravljala tukaj, kjer mi je najljubše. Udobnost in lepota
našega kraja zagotovo potrebuje svežino in nas mlade, ki bi
želeli tukaj ne samo živeti, marveč tudi delati, s čimer bi bili
polno povezani z Žetalami.
Poskusiti nove stvari in izstop iz lastne cone udobja je pogosto ključ do zadovoljstva in sreče. Mnogi niso nikoli poskusili in
zato ne morejo vedeti, kako uspešni v sledenju svojih ciljev bi
lahko bili. V življenju je vredno vsaj poskusiti, da ugotovimo
pravo pot.
Vljudno vabljeni v frizerski salon Studio V! Delovnik: pon-pet
8-12 in 15-19, sob. 8-13 ali po naročilu. Salon lahko najdete
tudi na Facebookovi spletni strani.
Vsem Žetalankam in Žetalancem želim prijetno obarvane
velikonočne praznike!
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CANKARJEVO LETO
Ob 100-letnici smrti Ivana Cankarja, ki jo obeležujemo leta 2018, so učenci od 6. do 9. razreda
uspešno združili svoje moči pri pouku likovne
umetnosti in slovenščine. Spoznavali so življenje
in delo Ivana Cankarja, o njem izdelali plakat in
film, slikali portrete našega največjega pisatelja in
upodabljali misli iz njegovih del ter domače branje v devetem razredu – zbirko črtic Moje življenje – upodobili v obliki stripa. Kar so ustvarili, so
predstavili na šolski in občinski proslavi ob slovenskem kulturnem prazniku, razstavo likovnih izdelkov pa lahko občudujemo v avli šole.
Učiteljici Saša in Irena K.

OB PREŠERNOVEM DNEVU,
SLOVENSKEM KULTURNEM
PRAZNIKU
Dan pred slovenskim kulturnim praznikom, posvečenemu Prešernu, smo običajno zakorakali
v šolo in se kmalu nato napotili proti kulturni
dvorani v Žetalah. Šolska proslava je potekala
z mislijo na Ivana Cankarja, saj letos obeležujemo 100-letnico smrti besednega umetnika, ki
je napravil velik mejnik v slovenski književnosti.
V ptujskem gledališču je letos na sporedu tudi
gledališka predstava iCankar, ki nas s svojo hudomušnostjo in komičnim zgledom navdihne, da
kdaj pa kdaj vzamemo v roke kakšno knjigo, ki
je nastala izpod Cankarjevega pisala. Da bi razumeli bistvo predstave, smo se na gledališki
vzgoji poučili o obnašanju, o splošnem delovanju gledališča in seveda o sami predstavi, igralski zasedbi, vsebini in namenu predstave: da se
navdušimo nad malce starejšo književnostjo. Na
Ptuju smo vzeli pot pod noge do gledališča in
si tam ogledali predstavo, ki se nam je gotovo
vtisnila v spomin, saj so igralci interpretirali Cankarjeva dela tako, da nam je vzelo sapo. Branili
se nismo fotografiranja z znanim igralcem Domnom Valičem, ki je tudi pisal avtograme, da so
se mu šibile roke. Dan smo zaključili s prijetno
vožnjo proti Žetalam, z mislijo na pravkar ogledano predstavo.
Ana Plajnšek, 7. razred
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KAKŠNO JE VREME?
Jurček se zbuja,
odpira oči.
Nekam je svetlo.
Saj zunaj sneži!

ZOBNA SESTRA NA OBISKU

Že s polno paro
k očetu drvi.
Kidat bo treba.
Saj zunaj sneži!
Oče le vzdihne,
do tega mu ni.
A to ni pomembno.
Saj zunaj sneži!
Takoj se obleče,
lopato drži.
Že zdržal bo muke.
Saj zunaj sneži!
Ure že dela
in križ ga boli.
Pa vendar ne tarna.
Saj zunaj sneži!
Ko vse je končano,
na toplo zbeži.
Močno si oddahne.
Nič več ne sneži
Matija Pešak, 9. razred

PLETARSTVO: OBRT, KI IZGINJA
Kulturna dediščina so narodni zakladi, ki jih generacije prenašajo
med sabo. So sledi, ki jih za sabo pušča kultura. Pomembna sled
moje domovine je pletarstvo, s katerim se ukvarja moja babica
Zdenka Pulko. Ljubljena babica plete že od mladih nog, od starosti
petnajst let. Dejavnosti se je učila v pletarni v Dobrini, pri mojstru
Mirku Emeršiču. Učenje je začela s steklenicami enega decilitra in
napredovala na petdesetlitrske. Postala je mojstrica v pletenju raznih košar, kot so košare za kruh, sadje ali gobe, pa tudi v pletenju
lesk za sušenje sadja. Izdelala je voziček za otroške lutke, pleten
naslonjač in lestence različnih velikosti. Včasih, ko je delala še v
pletarni, se je ves material proizvedel le tam, tudi steklenice so
pridobili iz sosednje steklarne v Straži pri Rogatcu, danes pa za
material poskrbi sama. Uporablja le vrbovo šibje, ki ga nareže iz
vrbovih dreves, nakar ga skuha v kotlu. Nato sledi lupljenje z nožem in sušenje. Šibje skladišči na suhem, dokler ga ne potrebuje.
Pred pletenjem ga namoči za dve uri, da je šibje krotko in upogljivo. Pri delu uporablja različna orodja, kot so nož, šilo, kladivo in
škarje. Za pletenje flaš potrebuje steklenice različnih velikosti, za
pletenje košar pa lesene modele, ki jih pripravi mizar. V izdelkih
uporablja tudi materiale, kot so steklo, les, srobot in blago. Čas
pletenja je odvisen od velikosti izdelka. Delo traja približno eno do
dve uri ali več. Po končanem pletenju nekatere izdelke lakira, kar
jih polepša in zaščiti pred vlago. Produkte prodaja in razstavlja v
Muzeju na prostem Rogatec in Dvorcu Strmol v Rogatcu. Tam tudi
vodi učne delavnice in predstavitve. Sodeluje v različnih razstavah
in promocijah. Predstavljala je tudi v Srbiji in Avstriji. Znanje deli po
celotni Sloveniji, nastopala je tudi televizijskih oddajah. Ne samo,
da je pletarstvo zahtevno in stereotipno moško delo, temveč je
tudi dolgotrajno. Babica Zdenka po vseh teh letih še vedno plete
in nadaljuje izumirajočo tradicijo, ki zaznamuje zapuščino Rogatca.
Je mojstrica, ki pušča svojo sled v kulturni dediščini.
Daša Ferk, 9. razred
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ZIMSKA ŠOLA V NARAVI
ZA UČENCE 6. IN 7. RAZREDA

Mamica
Moja mamica je lepa
in kot sonce žari,
ko mi poljubček na lička podari.
Je ljubeča, rada pomaga, svetuje
in nam srečo daruje.
Mama, mama, mamica
moja je vesela,
čeprav od jutra do večera dela.
Julija Šolman 3. r

Mamica

Takoj po novoletnih počitnicah smo se učenci 6. in 7. razreda z razredničarkama odpravili v Kranjsko
Goro, kjer smo 5 dni preživeli v šoli v naravi.
V dopoldanskem času smo vsak dan izvajali alpsko smučanje pod vodstvom učiteljev CŠOD. Začetniki so se spoznali s smučmi in njihovim obnašanjem na snegu, tisti bolj izkušeni pa so se že prvi dan
podali na pravo smučišče, kjer so izpopolnjevali svoje znanje. Na koncu je prav vsem uspelo osvojiti
osnove smučanja. Poleg alpskega smučanja smo se preizkusili tudi v teku na smučeh, odpravili smo
se na nočni in dnevni pohod do jezera Jasna, obiskali smo Liznjekovo domačijo, pomerili smo se v
nadvse zabavnem kvizu, poskušali razne vrste zelenjave in sadja, igrali didaktične igre ter se družili
s prijatelji iz OŠ Ormož.
Zimska šola v naravi je v nas pustila polno lepih vtisov in nepozabnih izkušenj.

Mamica me zjutraj prebudi,
ko v kuhinjo pridem,
mi zajtrk naredi.
Oblačila mi prinese,
nato torbo odnese.
Bundo si oblečem,
se od mamice poslovim
in v šolo odhitim.
Ko se vrnem domov,
objamem mamico,
saj moja zlata mamica
je kot cvetoča rožica.

Ožbej Peršak 3. r

Učenci z učiteljicama

ZIMSKI ŠPORTNI DAN
V šoli se učimo o letnih časih. Ko je zima, je mrzlo, sneži, sankamo se … Ja, ja, vse to smo vedeli, a še ob koncu januarja ni bilo ne
duha ne sluha o snegu. Mesec februar pa je natresel dovolj snega za izvedbo športnega dne.
Učenci od 1. do 4. razreda smo se toplo oblekli, pripravili različne pripomočke za veselje na snegu (sanke, bobe, lopatke, vreče,
krožnike …) in se odpravili čez cesto na bližnji grič. Uh, kako je letelo! Sploh ni bilo časa gledati, kje je proga! Počasi gor in hitro dol!
To je bilo veselo! Odpravili smo se še na krajši sprehod, naredili snežno skulpturo in smo komaj opazili, da smo že prijetno utrujeni.
Odpravili smo se v šolo, kjer smo popili topel čaj, se preoblekli v suha oblačila in si oddahnili. Preživeli smo čudovit zimski dan v
veseli družbi.
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LIKOVNA UMETNOST MALO DRUGAČE

V petek, 9. 3. 2018, smo z učenci 2. razreda izvedli pouk likovne umetnosti malo drugače. Sneg je naravni material, ki nam omogoča
ustvarjanje najrazličnejših umetnin. Učenci so se ustvarjanja lotili z veliko vnemo. Po dveh urah so ustvarili družino snežakov in
krokodila, ki komaj čaka na tople dni. Pri uri so učenci razvijali ustvarjalnost, krepili socialne veščine, predvsem pa uživali na snegu.

PUSTNA POVORKA
V ŽETALAH
V torek, 13. 2. 2018 smo na OŠ Žetale
izvedli tehniški dan na temo PUST.
Učenci od 1. do 5. razreda so se maskirali individualno. Po razredih so se
pogovarjali o pustnih šegah in navadah ter izdelovali izdelke, povezane
s pustom. Učenci od 6. do 9. razreda
so zaključili z izdelovanjem skupinskih razrednih mask na temo živali in
se pripravili za njihovo predstavitev.
Osrednji dogodek tehniškega dneva
je bila pustna povorka po Žetalah.
Na njej so se nam pridružili tudi otroci iz vrtca. Ustavili smo se na Občini Žetale, pri Krušičevih in Jazbečevih ter pri trgovini. Povsod so nas
lepo sprejeli in nam podarili sladkarije. Daljši postanek smo imeli pri
gasilskem domu, kjer so nas članice
Društva podeželskih žena Žetale
pogostile s krofi in čajem. Dan smo
zaključili s pustnim rajanjem v šolski
telovadnici ter podelitvijo nagrad
naj maskam. Iskrena hvala vsem, ki
ste kakor koli pomagali pri pripravi
in izvedbi pustne povorke.
				
				
Miran Železnik

