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Blagoslovljene božične praznike
in veliko dobrega v letu 2020.
SREČNO!

UVODNIK

SPOŠTOVANE OBČANKE,
SPOŠTOVANI OBČANI,

kmalu se bo končalo leto 2019. Zopet smo
skupaj z vsemi vami drage občanke in občani uresničevali razvoj občine. Na koncu
leta delamo obračune in sprejemamo zaključke svojega dela. Vsak pri sebi najbolj
ve, kako je zadovoljen z odhajajočim delom.
Tako je tudi v naši občini. Poleg izvedenih
vseh obveznih nalog smo letos lahko ponosni na izvedeno obnovo Cmorove ceste
v Motovilcih. O nekaterih delih ste že prebirali v prejšnji številki glasila nadaljevanje pa boste lahko prebrali v tej številki. Glasilo občine je namenjeno vsem vam, da vas
seznanimo o vseh dogodkih, uspehih, nalogah in vsemu, za kar
je pristojna občina. Na koncu leta hvala vam za vaš prispevek k
razvoju in prepoznavnosti naše občine.
Povprečnina za leto 2020 in 2021 je po težkih usklajevanjih končno
bila potrjena. Že sedaj vemo, da ne bo zadostovala za vse naloge
in investicije, ki so še pred nami. Vsi skupaj se moramo zavedati,
da so potrebe na terenu velike, da je potrebno skrbno načrtovanje
investicij in da skupaj z vsemi odločevalci lahko uspešno planiramo delo za naprej.
December nas razveseljuje tudi z najlepšimi prazniki. To je tudi čas
obdarovanja in čas ko ne pozabimo nase, na družino, prijatelje in
vse tiste, ki so v teh dneh še posebej osamljeni.
Dne 26. decembra praznujemo dan samostojnosti in enotnosti.
Ob tem prazniku iskreno čestitam vsem občankam in občanom.
Drage občanke, dragi občani,
želim vam prijetne božične praznike, osebnega zadovoljstva,
medsebojnega spoštovanja, zdravja, sreče, ljubezni in vse dobro
v letu 2020.
Vaša županja
Cvetka Ficko

SPOŠTOVANE BRALKE,
SPOŠTOVANI BRALCI,

v najlepšem času leta, ko se staro leto poslavlja in
zbiramo vtise, urejamo misli in ustvarjamo spomine
na različna doživetja, in ko je pred vrati že novo leto z
novimi željami, pričakovanji, cilji in izzivi, vas v toplem
objemu svojega doma vabimo k prebiranju nove številke glasila, ki predstavlja živahno dogajanje v občini
in širše v drugi polovici tega leta.
V zadnji letošnji številki pišemo o prireditvah, ki so se
zgodile v okviru praznika Občine Grad in novih investicijah ter dogodkih, ki so bili posvečeni 100. obletnici
združitve Prekmurja s Slovenci. Ob tej pomembni obletnici smo želeli skozi vso leto prebuditi v nas zavedanje
o preteklosti prekmurskega človeka in poudariti njegovo identiteto, ki jo je uspel ohraniti pod tisočletno
madžarsko krono. Torej dokler nosimo ljudje svoj dom,
kraj, pokrajino, jezik, vero in pripadnost narodu v srcu,
se nam za prihodnost ni potrebno bati, kajti ravno ta
naša samozavest, različnost in hkrati strpnost nam
lahko prinesejo novih razvojnih priložnosti v širšem
kulturnem prostoru.
Predstavljamo vam tudi delovanje naših društev, ustanov in zavodov.
Drage bralke, dragi bralci,
o veselih dogodkih v prazničnem decembru, ko se je
utrip življenja vendarle malce upočasnil in smo na njih
drug drugega lahko razveselili s podarjenim časom in
prijetnim pogovorom, boste lahko brali v naslednji
številki glasila, ob božičnih praznikih pa vam želim
predvsem miru in upanja, v prihajajočem letu pa naj
vam zdravje služi, vas veselje druži, se vam sreča smeje
in vas ljubezen ter prijateljstvo greje.
Naj bo novo leto uspešno in bogato z lepimi doživetji
ter prijetnimi presenečenji, želimo pa si seveda tudi,
da nas še naprej spremljate v letu 2020.
Štefanija Fujs

glavna in odgovorna urednica

INFORMATIVNO GLASILO OBČINE GRAD, št. 55, 23. december 2019. Glavna in odgovorna urednica: Štefanija Fujs. Uredniški odbor: Mateja Knap, Klementina Pozvek, Mihaela
Žökš, Melita Ficko Sapač. Lektorica: Klementina Pozvek. Naslovnica: Mihaela Žökš. Grafična priprava, prelom in tisk: Tiskarna aiP Praprotnik. Naklada: 900 izvodov, leto izdaje:
december 2019. Glasilo ni naprodaj – vsako gospodinjstvo v občini ga dobi brezplačno, drugi interesenti pa na sedežu Občine Grad, Grad 172, 9264 Grad, tel. 02/551 88 80,
e-pošta: tajnistvo@obcina-grad.si. Glasilo je dostopno tudi na spletni strani Občine Grad: http://www.obcina-grad.si. Informativno glasilo Občine Grad je vpisano v razvid
medijev, ki ga vodi Ministrstvo za kulturo RS, pod zaporedno številko 270.
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UVOD

PREBIVALCI - STATISTIKA

Drage občanke/dragi občani, prišli smo do konec leta. Čas
se je spet zavrtel in na kolesu časovnice se poslavljamo od
leta 2019.
Vpeti v svoje lastno dogajanje in svojo zgodbo preživetja, tako materialnega kot duhovnega, se dnevi in tedni
obračajo bliskovito. Vsak se po svoje trudi v ta čas vnašati
čim več kvalitetnih trenutkov. Verjamem, da je mogoče
res predvsem od nas samih odvisno, koliko jih bo, vendar
pa sem hkrati trdno prepričana, da bomo v skupni povezanosti, sodelovanju in medosebni pomoči, živeli lažje in
bolje. Pregovor pravi, da več glav več ve. Je pa tudi res, da je
več glav pač več glav. Vsaka je malo po svoje, pri vsaki srce
malo na svoje vleče. Vsako življenje tako zapelje, da ima
svoje prepričanje in lastno mišljenje. Mislim, da je ključno, da drug na drugega gledamo s spoštovanjem. Da se
poslušamo in sprejemamo. Da smo strpni in tolerantni. Za
odločitvijo, ki jo je nekdo sprejel, stoji njegova pot, ki ga je
pripeljala do nje. In to je vredno spoštovanja.
Na Občini Grad smo vestno sledili zastavljenim ciljem in
izpolnjevanju zakonsko predpisanih nalog in obveznosti.
Ni nam vseeno, kako se občina razvija in kakšno bomo zapustili mlajšim rodovom. Delamo po naših zmožnostih,
skrbno, gospodarno in odgovorno. Vsi cilji so usmerjeni k
napredku in razvoju celotne občine.
Dragi občani naša prizadevanja strmijo za lepši, boljši in
varnejši jutri, a dobro vemo, da je do cilja vrsta ovir, vidnih
in nevidnih, pričakovanih in nepričakovanih, birokratskih,
finančnih, objektivnih in subjektivnih.
Pred nami je tudi praznični čas.
Treba bo torej prižgati nove luči, luči za mir v nas samih,
za več ljubezni, upanja, za letošnji drugačen, bolj doživet
in srečen božič za vse nas. Naj bo res srečen. Mir in radost
božiča pa naj sta naša stalna spremljevalca.
Počasi in nezadržno bo prišel tako tudi zadnji dan v letu.
Kazalec bo naznanil novo leto, staro leto bo izročilo svoje
žezlo novemu z željo, naj bo pravično in dobro. Za trenutek
bomo ugasnili luči, na stotine ust se bo zbližalo v poljub,
na stotine rok se bo objelo. Izreklo se bo na tisoče želja.
Sprejmimo drug drugega in imejmo se radi kljub drugačnosti. Stisnimo drug drugemu dlan, podarimo si odkrit in
prijateljski pogled. In ne pozabimo vsako kapljico, ki nam
prinese nasmeh na obraz in toplino v našo dušo, priliti v
naš vodnjak sreče.
In ne pozabite: Naše pozitivne misli ustvarjajo prihodnost
– v njej smo skupaj in smo povezani.
Nekaj izpeljanih investicijskih del smo vam že predstavili v
avgustovski številki Informativnega glasila, sedaj pa vam
predstavljamo predvsem delo od meseca julija naprej. Seznanili vas bomo tudi s statističnimi podatki.

V Občini Grad je konec novembra 2019 bilo 2.148 prebivalcev in se je glede na leto 2014 zmanjšalo za 156 prebivalcev.
Naselje/leto

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Grad

704

691

689

673

661

646

211

208

207

203

226

222

213

211

Dolnji Slaveči
Kovačevci

Kruplivnik
Motovilci
Radovci
Vidonci

442
119

279
323

435
116

282
318

417
111

277
314

415
111

414

108
197

417

104
197

277

280

279

309

310

309

203

196

Skupaj
2.304 2.272 2.228 2.199 2.173 2.148
Vir podatkov: Centralni register prebivalcev, november 2019

NOVOROJENCI
Od decembra 2018 do konca novembra 2019 se je v Občini
Grad rodilo 14 otrok; 8 deklic in 6 dečkov: Eva, Tomo, Urban,
Mario, Kaja, Nika, Vita, Zala, Tjaša, Lara, Jakob, Julian, Alina,
Amadej.
Občina Grad podeljuje enkratno denarno pomoč ob rojstvu
otroka v višini 200,00 EUR.

ŠTUDENTJE
V letu 2019 smo študentom za napredovanje v višji letnik
ter dokončanje študija podelili 2.960,00 EUR.
V letu 2019 je bilo 8 diplomantov: magistrica ekonomskih
in poslovnih ved, diplomirana vzgojiteljica predšolskih
otrok, diplomirani inženir gradbeništva, inženirka varstva
okolja in komunale, magistrica prava, ekonomistka, diplomirana ekonomistka, magistrica profesorica nemščine kot
tujega jezika in magistrica profesorica pedagogike.

Mihaela Žökš dipl. upr. org.
Strokovna sodelavka za družbene dejavnosti
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poslenih v občinski upravi (funkcionarji so izvzeti), ki
operativno opravljajo dela na projektu, ter za ostale
stroške nosilne občine, ki so neposredno povezani s
tem projektom). Občina Grad bo krila delež teh stroškov na podlagi že dogovorjenega ključa (delež 2,98
%) samo na podlagi natančno opredeljenih dejansko
nastalih stroškov nosilne občine.
11. Občinski svet Občine Grad pooblasti županjo Cvetko Ficko, da v imenu Občinskega sveta Občine Grad
sprejme morebitne spremembe oz. novelacije DIIP-a
in nadaljnjo investicijsko dokumentacijo (predinvesticijsko zasnovo, študijo izvedljivosti in investicijski
program).
12. Občinski svet Občine Grad sprejme sklep, da vseh 11
ostalih občin projekta Oskrba s pitno vodo Pomurja
– sistem B (1. faza) podpiše sporazum o izpolnjevanju
medsebojnih finančnih obveznosti, ki še bodo nastale v okviru 1. faze, preden bo Občina Grad podpisala
sporazum o izpolnjevanju medsebojnih finančnih
obveznosti iz projekta »Nadgradnja vodovoda sistema B«.
13. Občinski svet Občine Grad pooblasti županjo Cvetko
Ficko, da, v kolikor bo vseh 11 ostalih občin podpisalo
sporazum o izpolnjevanju medsebojnih finančnih
obveznosti, ki še bodo nastale v okviru 1. faze, podpiše
sporazum o izpolnjevanju medsebojnih finančnih
obveznosti iz projekta »Nadgradnja vodovoda sistema B«.
14. Občinski svet Občine Grad se je seznanil s Programom dela PIŠK Murska Sobota s finančnim in kadrovskim načrtom za leto 2019.
15. Občinski svet Občine Grad se je seznanil z odstopno
izjavo z mesta predsednika in člana strokovnega sveta PIŠK Murska Sobota.
16. Občinski svet Občine Grad nalaga Pokrajinski in študijski knjižnici Murska Sobota, da za leto 2020 pripravi finančni načrt, ki bo upošteval 53. člen Zakona
o knjižničarstvu.
17. Občinski svet Občine Grad se je seznanil s polletnim
poročilom ZUKD Grad za leto 2019.
18. Občinski svet Občine Grad se je seznanil s polletnim
poročilom za leto 2019 OŠ Grad.

O DELU OBČINSKEGA SVETA
Sklepi 6. redne seje Občinskega sveta Občine Grad, ki je
bila 20. 9. 2019:
1. Občinski svet Občine Grad se je seznanil s programom dela Nadzornega odbora Občine Grad za leto
2019.
2. Občinski svet Občine Grad se je seznanil z realizacijo
proračuna Občine Grad za obdobje od 1. 1. 2019 do 30.
6. 2019.
3. Občinski svet Občine Grad potrjuje predlog rebalansa
proračuna Občine Grad za leto 2019.
4. Občinski svet Občine Grad sprejme dopolnitev Načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Grad
za leto 2019.
5. Občinski svet Občine Grad potrjuje predlog ekonomske cene vrtca, in sicer v višini 380,23 EUR z veljavnostjo od 1. 9. 2019 naprej.
6. Sklep o subvenciji ekonomske cene vrtca pri OŠ Grad
z dne 17. 4. 2019 ostaja še naprej v veljavi.
7. Na podlagi 10. člena Statuta Občine Grad (Uradne
objave Občine Grad, št. 1/2017) je Občinski svet Občine Grad na 6. redni seji, dne 20. 9. 2019, sprejel obvezno razlago 5. točke 75. člena Odloka o občinskem
prostorskem načrtu Občine Grad (Uradne objave
Občine Grad, št. 5/2017), ki se glasi: »Na poplavnih
območjih, za katere razredi poplavne nevarnosti še
niso bili določeni, so dopustne samo rekonstrukcije
in vzdrževanje objektov v skladu s predpisi, ki urejajo
graditev objektov, če ne povečujejo poplavne ogroženosti in ne vplivajo na vodni režim in stanje voda.«
Določilo 5. točke 75. člena OPN gre razumeti tako, da
velja samo za zemljišča, katerih parcele v EUP MOT1, MOT-4, DSL-1, DSL2, DSL-3, DSL10, DSL-11 in DSL-12
segajo na območje poplav, kot je prikazano na grafiki
Stanja prostora, oziroma segajo na območje opozorilne karte poplav na grafiki Atlasa okolja.
Obvezna razlaga je sestavni del Odloka o občinskem
prostorskem načrtu Občine Grad (Uradne objave Občine Grad, št. 5/2017).
8. Občinski svet Občine Grad potrjuje Elaborat o oblikovanju cene izvajanja storitev javne službe za odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne
vode v naselju Motovilci v letu 2019.
Storitev odvajanja in čiščenja odpadne vode v Motovilcih se začne obračunavati s 1. 10. 2019.
9. Občinski svet Občine Grad potrdi Dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP) »Nadgradnja
vodovoda sistema B«, ki ga je izdelalo podjetje SL
Consult d.o.o., junij 2019, verzija 03.
10. Občinski svet Občine Grad sprejme sklep, da se okvirni stroški za vodenje in koordinacijo, ki so v DIIP ocenjeni na 210.000,00 EUR, v nadaljevanju izvajanja
projekta natančneje opredelijo in da so namenjeni
izključno za pokrivanje dejansko nastalih stroškov
nosilne Občine Rogašovci (za povečan obseg dela za-

Občina Grad

Sklepi 1. izredne seje Občinskega sveta Občine Grad, ki je
bila 27. 11. 2019:
1. Občinski svet Občine Grad sprejme sklep, da bo po
zagotovilu občine Šalovci in Hodoš o poplačilu že zapadlih računov za odvetniške storitve ter nadaljnjem
sprotnem plačevanju stroškov odvetniških storitev, ki
nastanejo v okviru projekta Oskrba s pitno vodo Pomurja – sistem B, Občina Grad pristopila k podpisu
sporazuma za Nadgradnjo vodovoda sistema B.
2. Občinski svet Občine Grad pooblasti županjo Cvetko
Ficko, da podpiše sporazum o izpolnjevanju medsebojnih finančnih obveznosti iz projekta »Nadgradnja
vodovoda sistema B«
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NADALJEVANJE INVESTICIJ V LETU 2019

Letos sta se uredili gozdni cesti v Vidoncih in Motovilci

Izvedba globoke drenaže za zajem in odtok vode iz plazu s
polaganjem kanalet na javni poti v Vidoncih (h.Št. 141)

Obnova strehe na zvoniku v Kovačevcih - S strani Režijskega obrata Občine Grad se je tudi obnovila - prebarvala fasada.
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Ureditev prehoda iz parkirišča na pokopališče v Radovcih

Izkop jarkov na javni poti - Kovačeva graba v Vidoncih do H.Št. 124

Prehod bo namenjen tudi kot dostop za delovne naprave pri košnji
pokopališč.

Urejanje odvodnjavanja na sabotinovi cesti v Radovcih

Cestno podjetje MS sanira poškodovano vozišče v Kovačevcih– javna
pot Dolžine.

Občina Grad

Dela na področju odvodnjavanja na Dolnjih Slavečih
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Delavci RO urejajo bankine na javni poti – »Mlinarov vrej« v
Vidoncih.

Nadaljevanje del na parkirišču pri Vulkaniji
Investicijsko vzdrževanje ceste Cmorov breg v Motovilcih z ureditvijo
javne razsvetljave

Izvedba zadnjega sloja asfalta in uredila se je horizontalna in
vertikalna signalizacija. V sklopu izgradnje parkirišča se je uredila
tudi brežina potoka, kamor se izteka meteorna voda s parkirišča.

Polaganje kanalet v Motovilcih
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SLAVNOSTNA SEJA OB 19. OBČINSKEM PRAZNIKU
PRAZNIK ZA LJUDI, KI NIMAJO LE ŽELJA, TEMVEČ JIH KRASIJO DEJANJA

Dobitniki plaket in priznanj Občine Grad 2019 z županjo

Občina Grad je praznovala svoj 19. občinski praznik 11. avgusta v Motovilcih. Na slavnostni seji so bile podeljene
plakete in priznanja Občine Grad, nagrade najuspešnejšim učencem, dijakom Občine Grad, posebno priznanje je
dobil tudi športnik Nino Celec in obdarjene so bile matere
novorojencev v letu 2018.
Scenariji: okrasitev odra in kulturni program smo pripravili
v duhu obeleževanja 100. obletnice priključitve Prekmurja
z matičnim narodom.
Drage občanke/dragi občani,
gradimo to skupnost, našo skupnost, našo občino v
dobrem. Le tako bomo lahko ponosni na nas same. To, kar
so si pred leti zadali, je nastalo in nastaja; to, kar smo si
mi začrtali, raste, in vsi smo lahko ponosni na vse to, ker
je naše.
Slovesnost ob prazniku Občine Grad je v prvi vrsti namenjena prav nagrajencem. Županja je poudarila, »da so to
ljudje, ki se zavedajo, da je vsak uspeh sad trdega dela,
znanja, inovativnosti in še česa«.
Tako je vsem dobitnikom plaket in priznanj čestitala za
njihove uspešne zgodbe in življenjske dosežke, ki presenečajo, navdihujejo in dajejo celotni občini neizbrisen pečat.
Poudarila je, da je pomembno, da pozitivno zremo v prihodnost in da imamo radi kraj, v katerem živimo in delamo.
Slavje je bilo lepo, poln šotor pa potrditev, da cenimo delo
in trud vseh nagrajencev. Med samo prireditvijo pa se mi

Občina Grad

je po mislih »podil« en kup vprašanj. Vesela in seveda ponosna sem na vse dobitnike priznanj in plaket, a medtem
ko so prejemali priznanja, se ostali zbrani zagotovo nismo
zavedali, koliko časa in truda so ti ljudje posvetili temu, da
imajo v rokah to, na občinski ravni pomembno potrditev,
da so res dobri, odlični.
Želim povedati, da niso pomembni samo končni rezultati, športne nagrade in dosežki. Pomembnost in velikost
vseh teh ljudi je v majhnih, a zelo pomembnih stvareh.
Volja, pogum, vztrajnost, trdnost in ne nazadnje tudi
trma so tiste stvari, ki so jim skupne.
Ne obupajo, čeprav jim gre kdaj pa kdaj kaj narobe, če ni
vse po njihovih načrtovanih ciljih; ne obupajo, ko boli; ko
čas namenjajo pomoči potrebnim, čeprav imajo doma
svoje najbližje; ko se trudijo, organizirajo dogodek ali pa
dogodke, pa ni toliko obiska, kot so pričakovali, a jih to
ne ustavi, gredo naprej. To so ljudje, ki so v vsej svoji veličastnosti še vedno tako zelo skromni, preskromni, da jim
je preprosto težko ali pa skoraj neprijetno ob takšnem
lepem priznanju, ki ga podarja Občina Grad.
A to naj bo največja potrditev in največja zahvala vsem
in za vse. Ni se nam potrebno bati za odličnost na kulturnem, športnem in družabnem področju naše občine.
Imamo velike ljudi in prav je, da jih cenimo!
Prejemniki plaket Občine Grad so bili:
ga. Irena Grah za ustvarjalno delo na kulturnem področju
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in področju ohranjanja ljudskega izročila; ga. Edita Časar – APARTMAJI DŽABOKA & GRUŠKA za prispevek k razvoju in
promociji turizma v Občini Grad; NOGOMETNI KLUB GRAD za osvojeno 1. mesto v 3. SNL- vzhod v sezoni 2018/19.
Prejemniki priznanj Občine Grad pa so bili:
g. Anton Kerec za pridobljeni naziv »Najbolj skrbni lastnik gozda v letu 2018 na območni enoti Murska Sobota«; g. Herman
Rajsar za ohranjanje dolgoletne tradicije izdelovanja prekmurskih remenk; g. Anton Mencigar za dolgoletno prizadevno
delo na področju gasilstva in razvoja lokalne skupnosti; PGD Kruplivnik za 80 let delovanja društva; Zdravstvena postaja
Grad ob 50. obletnici delovanja; Društvo upokojencev Grad za 20 let delovanja društva; DŠKT LUKAJ Motovilci za 20 let
delovanja društva; Gasilska zveza Grad za dosežene uspehe na področju gasilstva v Občini Grad ob 20. obletnici delovanja.
Mihaela Žökš dipl. upr. org.
Strokovna sodelavka za družbene dejavnosti
(Foto: M. Žökš)

FOTO UTRINKI OBČINSKEGA PRAZNOVANJA:

Slavnostni govornik je bil g. Franc Bogovič, poslanec Evropskega
parlamenta

Županja je nagradila uspešne učence.

Prisotne mamice z novorojenci v letu 2018
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Uspešni dijaki

Športnik Nino Celec

Prekmurje je edinstvena pokrajina. Pokrajina, ki ima svojo
melanholično »düjšo« in svoje edinstvene »lidij«. To sta nam
zaigrala Ekaterina Lepoša in Nino Dotto.

Mladi vaščani iz Motovilcev so pripravili kulturni program

Kak pa je inda fajn bilo, nam je skozi ples in glasbo pokazala
folklorna skupina KTD Moščanci

Zbrani na slovesnosti

Vsi skupaj za skupno dobro

Na koncu je sledila zabava s skupino Prestiž

Občina Grad
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SV. MAŠA ZA BLAGOSLOV DELA
OBČINE IN BLAGOSLOVITEV
OBNOVLJENEGA KRIŽA NA
DOLNJIH SLAVEČIH

Ob tej priložnosti so bile izdelane tudi spominske podobice.
Avtor: Mihaela Žökš

Praznovanje se je pričelo 14. julija in bo trajalo do 18.
avgusta.
Občina Grad je v sklopu prireditev 19. občinskega praznika
in v letu obeleževanja 100. obletnice priključitve Prekmurja
k matični domovini, obnovila križ, ki stoji ob glavni cesti na
Dolnjih Slavečih.

Tako je v nedeljo, 21. julija 2019, ob križu potekala sveta maša,
ki jo je darovali grački župnik Marko Magdič, ki je hkrati tudi
župnijski upravitelj Župnije Sv. Jurij.
Sv. maša je bila za blagoslov dela občine in za vse iz vasi Dolnji
Slaveči.
Zbrane je nagovorila tudi županja Občine Grad Cvetka Ficko.

Pri blagoslovu obnovljenega križa se je zbralo veliko vernikov
iz župnij Grad in Sv. Jurij.

Križ je obnovljen in postavljen na istem mestu, kot so ga pred
mnogimi leti postavili predniki. Zaščiten je s premazom, nameščena sta kipa Marije in Jezusa, pri čemer sta narejena tudi
nadstreška nad kipi. Pri obnovi križa so sodelovali še številni
mojstri in posamezniki, ki so opravili pleskarska, kleparska,
restavratorska in druga dela pri obnovi križa.
Tako sta odslej obe župniji in Občina Grad bogatejši za obnovljeno cestno sakralno znamenje. Ker je bila tudi Krištofova
nedelja, smo blagoslovili še vozila.
Po blagoslovitvi smo bili povabljeni na pogostitev v gasilski
dom. Obveljal je stari rek »v slogi je moč«, kajti če so ljudje
složni, se marsikaj naredi.

S čudovitimi občutki v duši smo se razšli v upanju, da križi in
kapelice ne bodo nikoli zapuščeni, saj so pomnik naše kulturne
dediščine.

Mihaela Žökš, dipl. upr. org.
Strokovna sodelavka za družbene dejavnosti
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OBČINA GRAD PODPRLA PROJEKT
„KOLESARIMO ZA CELIAKIJO“
Matjaž Golob, ki je v 14 dneh večkrat prekolesaril Slovenijo
in tako obiskal vseh 212 občin, je v soboto, 10. 8. 2019, prikolesaril v Občino Grad, kjer ga je sprejela županja Cvetka
Ficko.
Mihaela Žökš, dipl. upr. org.
Strokovna sodelavka za družbene dejavnosti

GOSPOD ENGELBERT RECEK IZ KRUPLIVNIKA PRAZNOVAL 98.
ROJSTNI DAN
Iskrene čestitke najstarejšemu (moškemu) občanu Občine Grad.
Županja Cvetka Ficko je v nedeljo, 4. 8. 2019, v spremstvu Mihaele Žökš, strokovne sodelavke za družbene dejavnosti
Občine Grad, svetnika g. Stanka Kereca in vaškega predsednika g. Cirila Mihaliča, obiskala najstarejšega občana.
G. Engelbert, ki uživa sadove svojega marljivega dela v krogu svojih najdražjih v Kruplivniku, se je
obiska zelo razveselil. Zaupal nam
je, da rad moli, igra na orglice, zelo
rad pa tudi prepeva, kar smo sami
lahko slišali na obisku. Je velik ljubitelj narave in vsak dan je zanj
najlepši pogled skozi okno.
G. Engelbert spada med tiste ljudi, ki so kljub visoki starosti ohranili bistro glavo, in nam vsem
vzbuja upanje, da nam je tudi v
visoki starosti lahko lepo.
Mihaela Žökš, dipl.upr.org.
Strokovna sodelavka za družbene dejavnosti

»SKUPAJ DO ODGOVOROV NA POTREBE STAREJŠIH LJUDI«
Skrb za starejše v skupnosti postaja vedno večji izziv, ki se ga morajo
vsi pristojni odgovorno lotevati in s skupnim sodelovanjem učinkovito reševati.
S tem namenom je Mozaik, društvo za socialno vključenost, so.p.
izvedel projekt Mozaik inovativnih storitev za celostno oskrbo in pomoč starejšim ter drugim ranljivim skupinam. Na ta način smo skušali povezati različne organizacije, tudi posameznike, da bi izboljšali
položaj starejših in drugih ranljivih skupin na območju Goričkega.
V začetku projekta je društvo Mozaik organiziralo strokovni posvet z naslovom »Skupaj do odgovorov na potrebe
starejših ljudi«, kjer so predstavniki Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, predstavniki
socialnih zavodov, občin in nevladnih organizacij izpostavili potrebo po vzpostavitvi mreže podpornih storitev za
oskrbo starejših in drugih ranljivih skupin.
Po strokovnem posvetu so se projektne aktivnosti usmerile v manjša lokalna okolja v Pomurju. K sodelovanju so pristopile

Občina Grad
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občine in vse druge pomembne organizacije, ki v občinah
delujejo na področju skrbi za starejše.
Tako smo tudi v prostorih Občine Grad izvedli dve delavnici,
kjer so sodelovale organizacije: Mozaik, društvo za socialno
vključenost, so.p., Občina Grad, Občina Puconci, Zdravstveni
dom Murska Sobota (Patronažna služba za Občino Grad),
Policijska postaja Gornji Petrovci, Društvo upokojencev Grad,
Krajevna organizacija Rdečega križa Grad, Karitas Grad in ECO
Bodonci.
Predstavniki lokalnih organizacij in programov, ki nudijo pomoč in podporo starejšim, so predstavili svoje programe in
aktivnosti, ki jih izvajajo ter probleme, s katerimi se pri delu
srečujejo.
Analizirali so potrebe starejših in drugih v stiski, preverili in
pregledali različne razpoložljive potenciale lokalnega okolja,
ki so neizkoriščeni, in na osnovi tega razvijali skupni model
inovativnih storitev za pomoč in podporo ranljivim. Vsem je
skupno, da okolje ponuja možnosti, s katerimi pa lahko le v
medsebojnem sodelovanju in povezovanju učinkovito odgovarjamo na potrebe starejših. Prav tako so na delavnicah razpravljali o konkretnih problemih ter iskali in aktivirali potencialne vire za izboljšanje položaja starejših v lokalnem okolju.

Dolgoletna praksa in izkušnje pri delu z različnimi družbenimi
skupinami potrjujejo dejstvo, da le skupaj in povezani lahko
najdemo učinkovite rešitve v hitro spreminjajoči in starajoči
se družbi. Storitve je potrebno hitro in učinkovito nuditi tam,
kjer so ljudje doma, da bodo v svojem okolju lahko čim dlje
ostali in tam tudi kvalitetno živeli. V podporo temu v društvu
Mozaik takšne programe in projekte tudi izvajamo.
Ob tej priložnosti se zahvaljujemo Občini Grad za sprejem in
možnost izvedbe omenjenih delavnic.
Mozaik, društvo za socialno vključenost, so.p.

ŽUPANJA POZDRAVILA NOVO GENERACIJO PRVOŠOLČKOV
jateljstvo, zato se naj imajo radi in si pomagajo.
V šolsko skupnost so jih sprejele učiteljice in ravnatelj šole g. Viktor Navotnik.
Prvošolčke so pozdravili tudi otroci iz drugega razreda, ki so lani obiskovali prvi razred, in tako pokazali prvošolčkom, kaj so se naučili v prvem razredu.
Na koncu pa jih je čakalo še presenečenje: TORTA.
Mihaela Žökš, dipl. upr. org.
Strokovna sodelavka za družbene dejavnosti

Županja se je razveselila novih prvošolčkov. (Foto: M. Žökš)

Brezskrbno poletje se je končalo in šolarji
so sedli v šolske klopi. Posebej vznemirljivo
in nepozabno doživetje je bilo za 16 prvošolčkov, ki so v občini Grad prvič prestopili
prag šole in prvič zaslišali šolski zvonec,
pozdravila pa jih je tudi županja Cvetka
Ficko, ki je učiteljem, učencem ter staršem
zaželela obilo uspeha, sreče in varnosti v
novem šolskem letu. Kot je dejala, je prvi
šolski dan vedno nekaj posebnega za učence, ki prvič prestopijo šolski prag in si ga
zapomnijo za celo življenje, tako tudi za
starše in občino. Otrokom je povedala, da
je poleg učenja v šoli pomembno tudi pri-

Prvošolčkom želimo, da bi v šolo radi hodili, se v njej dobro počutili in
se veliko novega naučili. (Foto: M. Žökš)
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OTVORITEV SANIRANE GOZDNE SREČANJE STAREJŠIH
CESTE V VIDONCIH
OBČANOV

Ohranjajmo pristne medčloveške odnose. Mednje sodi tudi spoštovanje do starejših občanov, ki
so svoja ustvarjalna leta vgrajevali v našo bivalno
skupnost.

V ta namen je v nedeljo, 22. septembra, v gasilskem domu
pri Gradu potekalo že tradicionalno srečanje starejših občank in občanov Občine Grad. Zbrane je pozdravila županja Cvetka Ficko, duhovno misel za dogodek pa je podelil
župnik g. Marko Magdič. 150 udeleženih starejših občanov
(od 70 let naprej) se je imelo čast razveseliti ob zanimivem
kulturnem programu, ki so ga sooblikovali učenci Osnovne
šole Grad. Učiteljica ga. Marija Štesl je skrbno opisovala
misli o lepoti staranja, modrosti, dragocenem času, ki
ga namenimo drug drugemu … Zaigrala sta nam Dejan
in Tadeja Filo.
Ob kosilu so udeleženci skupaj z županjo nazdravili za zdravo in mirno nadaljnjo pot življenja. Vsak udeleženec je bil
ob pogostitvi skromno obdarjen. Nasmejani obrazi so bili
dokaz, da vsem tovrstna srečanja veliko pomenijo.

V nedeljo, 15. septembra, je potekala otvoritev sanirane
gozdne ceste v Vidoncih.
Slovesno otvoritev ceste s prerezom traku so opravili županja Cvetka Ficko, revirni gozdar Janko Vojko in organizator
piknika, vaščan Anton Kerec.
Sledila je vožnja po obnovljeni cesti do ribnika, kjer nas
je čakala pogostitev. Otvoritve so se udeležili še ljubitelji
starodobnih vozil.
Pridne gospodinje so za vse udeležence spekle pecivo,
moški del pa je poskrbel za dobro kapljico in pravi gorički
bograč.

Mihaela Žökš, dipl.upr.org.
Strokovna sodelavka za družbene dejavnosti
(Foto: Z. Žekš)

Občina Grad

Mihaela Žökš, dipl. upr. org.
Strokovna sodelavka za družbene dejavnosti
(Foto: M. Žökš
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ŽUPANJE SLOVENSKIH OBČIN NA OBISKU NA REČICI
V petek, 11. oktobra 2019, je na Rečici ob Savinji potekalo 4. srečanje
Kluba županj. Županje so na čelu 22
slovenskih občin, srečanja na Rečici
ob Savinji pa se je udeležilo 11 članic
kluba.
Gostiteljica Ana Rebernik, županja
občine, je predstavila razvojne izzive občin in možne potenciale za
nadaljnji razvoj.
Županje so si ogledale naselje Občine Rečica ob Savinji in Kamp Menina, sledila pa je razprava z Romanom
Matkom, strokovnjakom s področja
turizma na temo »Turistični izzivi«.
Govorili so o razvoju turizma v občini
in njenem širšem območju.
Srečanje so županje v sproščenem druženju, ob izmenjavi izkušenj in dobrih praks zaključile na turistični kmetiji Dobrovc,
kjer so prav tako poskrbeli za meni z jedmi, ki so značilne za Zgornjo Savinjsko dolino.
Mihaela Žökš, dipl. upr. org.
Strokovna sodelavka za družbene dejavnosti

OTVORITEV IN BLAGOSLOV CESTE V MOTOVILCIH
Občina Grad je v letu 2019 s sredstvi, pridobljenimi iz Zakona o financiranju občin, financirala cesto v Motovilcih na Cmorov
breg v dolžini 1,6 km z ureditvijo javne razsvetljave. Vrednost investicije je znašala skoraj 120.000 evrov.
Izvajalec del je bilo podjetje Pomgrad - Cestno podjetje d.d. Dela so trajala od septembra do oktobra 2019.
Tako smo v soboto, 23. novembra 2019, cesto slovesno predali v uporabo. Zbrane na slovesnem dogodku je ob tej priložnosti pozdravila županja Cvetka Ficko. Mladi iz Motovilcev so pripravili kulturni program, župnik Marko Magdič pa je opravil
blagoslov, da bomo po njej potovali varno.
Uradni prerez traku so opravili županja Cvetka Ficko, podžupan Janez Ferko, svetnik Jožef Ceiger in vaški predsednik Viljem
Grah. Slednji je tudi izrazil zadovoljstvo nad uspešno realiziranim projektom in vse zbrane povabil na pogostitev in druženje
v gasilski dom.
Takšni dogodki so vedno veseli, slovesni, saj ne gre toliko za to, kako veliki so projekti, ampak je njihova prava
vrednost v tem, da prinesejo
novo dodano vrednost kraju,
ljudem, vsem, ki tukaj živijo,
in nas na nek način med seboj povežejo. Taki dogodki
so tudi priložnost za to, da
si pogledamo v oči, povemo,
kaj nam je všeč, kaj nam ni
všeč, in da stopimo skupaj
na pot razvoja. Ceste in poti
so tisto, kar združuje in povezuje to, kar je oddaljeno.
Srečno naprej.
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Mihaela Žökš, dipl. upr. org.
Strokovna sodelavka za družbene dejavnosti
(Foto: Z. Žekš)
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V SPOMIN

LUDVIK KOČAR (1946 - 2019)

Prejemnik občinskega priznanja – za dolgoletno delovanje na
področju gasilstva in medsebojne pomoči; avgust 2013

Ludvik Kočar (Foto: M. Žökš)

S svojim smehom
vsakega osrečiti si znal,
a pred usodo
sam nemočen si ostal.

Tam, kjer sonce vzhaja in zahaja in kjer pomladna sapica zaveje
med drevesi, tam je naše lepo Goričko. Skupaj smo praznovali
SVETOVNI DAN ČEBEL.

PRVI ŽUPAN OBČINE KUZMA–GRAD IN DOLGOLETNI SVETNIK OBČINE GRAD

Tisto več … česar ne vidimo, morda niti nočemo videti, ampak je še kako pomembno za naše sobivanje, za sprejemanje
različnosti in povezovanje tudi izven naših meja. Pomagati
sosedu, ki je v stiski, le z eno samo namero, da ga osrečimo s
svojim dejanjem, pomočjo. Tudi tu je tisto nekaj več v smislu
ljubezni kot božjega v nas samih. Vse to šteje vsakemu od
nas in štelo bo tudi takrat, ko bomo polagali račune za svoja
življenja in svoja dejanja brez olepšav in sebičnosti. Nebo, ta
Božja energija, nas bo presojala po moči srca in lahkotnosti
duše, nikakor po jeziku moči. Če bomo govorili jezik ljubezni,
bomo ločevali zrnje od plevela … JEZIK LJUBEZNI, TISTO NEKAJ
VEČ, je govoril g. Ludvik Kočar. Bil je poln sočutja in prijaznosti, imel je veliko ljubezni do vsega stvarstva, do bližnjega, do
narave, do živali … Skromen, poln življenja, delaven. Veselilo ga
je delo za skupno dobro. Vedel je, da dobrota človeka bogati.
Mihaela Žökš, dipl. upr. org.
Strokovna sodelavka za družbene dejavnosti

HVALA ZA VSE, KAR STE STORILI ZA NAŠO LOKALNO SKUPNOST.
POČIVAJTE V MIRU.
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MESEC NOVEMBER, DAN
SPOMINA NA NAŠE RAJNE
OBČANE
Novembra se spominjamo bližnjih in njihove prehojene
življenjske poti – s hvaležnostjo za lepe trenutke, ki smo
jih preživeli skupaj, in z upanjem, da se nekoč snidemo
nad zvezdami.
V imenu vseh občank in občanov Občine Grad je županja
Cvetka Ficko položila pri vsakem križu na pokopališčih v
občini ikebano. V znak zahvale za vse, ki počivajo, kajti vsi
so oblikovali našo lokalno skupnost.

Mihaela Žökš, dipl. upr. org.
Strokovna sodelavka za družbene dejavnosti
(Foto: M. Žökš)

PODELILI PRIZNANJA JUBILANTOM MURSKOSOBOŠKE OBRTNOPODJETNIŠKE ZBORNICE; MED JUBILANTI SO BILI TUDI NAŠI
OBRTNIKI – PODJETNIKI
Območna obrtno-podjetniška zbornica M. Sobota je v petek, 25. oktobra 2019, v Motelu Čarda pripravila srečanje obrtnikov
in podjetnikov zbornice.
V sklopu srečanja so bila podeljena številna jubilejna priznanja za 10, 20, 25, 30, 35 in 40 let dela v obrti. Med jubilanti so
bili tudi naši podjetniki – obrtniki.
Priznanje za 10 let dela v obrti je prejelo podjetje:
Dengrad gradbeništvo d.o.o., Grad.
Jubilanta za 25 let dela v obrti sta bila:
Zvonimir Kolmanko s.p., Slikopleskarstvo, Motovilci in
Gabriela Žökš s.p., Gostilna Bežan - Žökš s.p., Grad.
Podelili so tudi priznanja jubilantom z več kot 50-letno družinsko tradicijo. Tako je bronasti ključ Obrtno-podjetniške
zbornice Slovenije dobila:
Gabriela Žökš s.p., Gostilna Bežan - Žökš, Grad, s skupno 71-letno družinsko tradicijo.
Obrtništvo je srce ekonomije
in gospodarstva 21. stoletja.
Visoki jubileji opravljanja obrti so rezultat vztrajnosti in
izjemne predanosti delu ter
dokaz vizije razvoja podjetij,
obrti.
Čestitamo vsem jubilantom
in želimo uspešno delo naprej.
Mihaela Žökš, dipl. upr. org.
Strokovna sodelavka za
družbene dejavnosti

Gabriela Žökš - BRONASTI KLJUČ OBRTNO-PODJETNIŠKE ZBORNICE SLOVENIJE

Občina Grad
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OBČINSKI NOGOMETNI TURNIR 2019

Občinski nogometni turnir v Kruplivniku
(Foto: M. Žökš)

V nedeljo, 14. 7. 2019, je na nogometnem igrišču v Krupliv- Zmagovalci turnirja 2019, ekipa ŠRD Dolnji Slaveči (Foto: M. Žökš)
niku potekal tradicionalni občinski turnir v malem nogometu za prehodni pokal Občine Grad. Prireditev je potekala v okviru 19. občinskega praznika Občine Grad. Organizacijo
je letos prevzelo ŠD Kruplivnik. Turnirja se je udeležilo osem ekip športnih društev iz občine.
Končni vrstni red občinskega turnirja je bil sledeči: 1. ŠRD Dolnji Slaveči, 2. NK Grad mladinci, 3. ŠD Vidonci, 4. DŠKT LUKAJ
Motovilci, 5. KMN Grad, 6. ŠD Kruplivnik, 7. ŠD Kovačevci, 8. ŠD Radovci.
Najboljši vratar turnirja je bil Denis Pelcar, ki je v golu zastopal NK Grad mladince. Najboljši strelec je postal Tadej Marič,
ŠRD Dolnji Slaveči. Igralci in obiskovalci so se ves čas družili ob dobri jedači in pijači.
Mihaela Žökš, dipl. upr. org.
Strokovna sodelavka za družbene dejavnosti

Udeleženci turnirja (Foto: M. Žökš)
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PRVI FESTIVAL PICE NA GORIČKEM V KOVAČEVCIH
Okrepčevalnica pri Cimeštru, Občina Grad in ŠD Kovačevci smo ob občinskem prazniku priredili 1. Fest pice na Goričkem
za trofejo Caputo (moka), ki je potekal v soboto, 20. julija 2019, v Športnem centru Kovačevci. V sklopu prireditve je potekalo več aktivnosti, in sicer: tekmovanje v pripravi pice za trofejo Caputo, prikaz priprave testa za pico, degustacija pic,
predstavitev lokalnih produktov. Zvečer pa je sledila zabava s skupino Prestiž in Boštjanom Konečnikom.

Tekmovanja so se udeležili tudi mladi ljubitelji kuhanja.

Izbira pic je bila pestra.

Mladi pod budnim očesom »picopeka Slovenije 2018«

Obiskovalci 1. Fest pice

Zmagovalci 1. Fest pice

Občina Grad
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Med peko so igrali domači fantje

Mihaela Žökš, dipl. upr. org.
Strokovna sodelavka za družbene dejavnosti
(Foto: M. Žökš)

Veselje med ekipo ŠD Kovačevci

MARTIN ŽÖKŠ TEKMOVAL ZA SLOVENSKO REPREZENTANCO NA
SVETOVNEM PRVENSTVU V PEKI PICE, NEAPELJ 2019 – DOMOV
PRINESLI SREBRO

Podelitev, slovenska reprezentanca

Občina Grad spet na vrhu v razvoju kulinaričnega turizma.
Ponosni na našega Martina, prav tako na celotno ekipo.
Iskrene čestitke. V Kovačevcih je bil v mesecu septembru
sprejem Martina Žökša, ki se je udeležil svetovnega prvenstva v peki pice, Neapelj 2019.
Tekmoval je za slovensko reprezentanco v sestavi: Martin Žökš (Pri Cimeštru), Samo Herceg (Trta Grill) in Willy
Klančič Famaržan iz Miren pri Novi Gorici. Skupaj so torej
osvojili fantastično 2. mesto in tako v domače Kovačevce prinesli SREBRO iz svetovnega prvenstva Neapelj 2019. Tekmovalna pica »SLOVENSKA FANTAZIJA«
Pozdravna tabla, ki stoji v Kovačevcih, bo tako dobila še en
dodatni napis.
Sprejem je bil poln veselja, radosti, tekle so solze sreče. Prišli so domačini, prijatelji iz sosednjih vasi in županja Cvetka
Ficko. Njihova zmagovalna pica se je imenovala SLOVENSKA FANTAZIJA, na njej pa je bila prekmurska šunka, kranjska
klobasa, bučno seme, mocarela, vse to pa na goričkem testu. Zmagovalci so bili skupina iz Tajvana, drugo mesto torej
Slovenija in Hrvaška (enako število točk), četrto mesto Srbija, peto Portugalska, šesto Argentina, favoriti Italijani pa so
bili sedmi. Tekmovalna pica »SLOVENSKA FANTAZIJA« je tako že v stalni ponudbi Pri Cimeštru v Kovačevcih in v Trti v
Murski Soboti.
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Sprejem v Kovačevcih

Mihaela Žökš, dipl. upr. org.
Strokovna sodelavka za družbene dejavnosti

PRAZNOVANJE 20 LET GZ GRAD

Na samem dogodku je Gasilska zveza Grad tudi razvila
svoj prvi prapor. Prapor GZ Grad je izdelalo družinsko podjetje Ercigoj iz Ljubljane. Prapor je sestavljen iz dveh delov.
Na sprednjem delu je na rdeči podlagi z zlatimi črkami
izvezen napis Gasilska zveza Grad, ki obkroža logotip Gasilske zveze Slovenije, ter letnici nastanka zveze in letnica

V podjetju Ercigoj sta predsednik in tajnica GZ Grad prevzela nov
prapor. (Foto: Arhiv Občine Grad)

razvitja prapora. Na zadnji strani prapora je na rdeči podlagi izvezena figura svetega Florjana, zavetnika gasilcev.
Svetega Florjana zaokrožuje ogenj s sedmimi plameni, kar
predstavlja sedem prostovoljnih gasilskih društev, ki tvorijo
Gasilsko zvezo Grad, katera je predstavljena na spodnjem
delu prapora s svojim novim grbom. Ker je izdelava prapora od zamisli do realizacije zahtevala veliko razmisleka,
finančnih sredstev in časa, smo skrbno izbrali tudi osebo
za praporščaka, ki smo mu zaupali skrb za primerno in
ustrezno rokovanje s praporom. Kot zanimivost: za izdelavo
našega prapora je bilo potrebno narediti kar 1,5 milijona
šivankinih vbodov.

V soboto, 3. 8. 2019, je v Motovilcih potekala slavnostna prireditev ob 20. obletnici delovanja ter razvitje prvega prapora
GZ Grad.
Zbrane sta pozdravila predsednik in poveljnik GZ Grad, tovariš Stanko Recek, in tovariš Klemen Flisar.
Slavnostna govornika sta bila županja Občine Grad, gospa
Cvetka Ficko, in pomurski regijski poveljnik, tovariš Dušan
Utroša.
Na prireditvi so se podelile zahvalne listine ustanovnim
članom. To so bili: Silvester Dervarič, Franc Šalamon, Anton
Mencigar, Ludvik Kočar, Karel Recek, Štefan Cör, Stanko Smodiš, Štefan Lovenjak, Alojz Kular in Občina Grad.

Občina Grad
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20 let hitro mine in večina se še dobro spominja ustanovitve, začetkov in prvih korakov v novi gasilski zvezi. Čeprav
z bogatimi izkušnjami je bilo potrebno marsikatero stvar
postaviti prav od začetka, iz nič, kot radi rečemo, in danes
se s ponosom oziramo na prehojeno pot. Postavljeni so bili
dobri temelji, zato se pogumno obračamo v prihodnost
Gasilske zveze Grad.
Tajnica GZ Grad, Valerija Horvat
(Foto: M. Žökš)
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OBČINSKE VAŠKE IGRE 2019
NK Grad je bil letos organizator občinskih vaških iger za
prehodni pokal Občine Grad. Igre so potekale na nogometnem igrišču pri Gradu v nedeljo, 4. avgusta. Iger se je
udeležilo 6 ekip iz občine.
Posamezne ekipe so se pomerile v šestih igrah, ki so bile vse
zelo zanimive. Smeha, dobre volje in navijanja ni manjkalo.
Končni cilj iger je bilo prijetno druženje občanov, čeprav je
tudi tekmovalnost privrela na plan. Po napetih igrah smo
prišli do končnih rezultatov. Ti so pokazali, da je zmagala
ekipa ŠRD Dolnji Slaveči, drugega mesta so se razveselili
tekmovalci ŠD Kovačevci, tretjega pa ŠD Kruplivnik. Družili
smo se še ob dobri jedači in pijači, ki so jo pripravili vaščani
Grada.
			
Mihaela Žökš, dipl. upr. org.
Strokovna sodelavka za družbene dejavnosti
(Foto: M. Žökš)
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POHOD PO GRAŠČAKOVI POTI
8. septembra 2019 je Društvo za promocijo in razvoj turizma Občine Grad »Skouriš« organiziralo tradicionalni pohod po Graščakovi poti. V prelepem vremenu se je približno
40 pohodnikov podalo na 13 km dolgo pot, ki je potekala
mimo kulturnih in zgodovinskih znamenitosti naše občine.
Po pohodu je sledilo druženje pred Info pisarno v Radovcih.
Daniel Huber

Pohodniki Graščakove poti pred Info pisarno v Radovcih
(Foto: L. Frumen)

GASILCI SE URIMO TUDI NA TEKMOVANJIH
Gasilci smo aktivni skozi celo leto, naj bodo to intervencije,
izobraževanja, vaje in ne nazadnje razna druženja. Sestavni
del urjenja so tudi gasilska tekmovanja, ki jih skozi celo leto
ni manjkalo. Mesec september je bil torej zaznamovan z
raznimi izbirnimi tekmovanji na nivoju regije.
Gasilska mladina se vsako leto meri v gasilski orientaciji.
Tekmovanje je sestavljeno iz orientacijskega teka, orientacije s kompasom, karto, orientiranja v naravi in izvajanja
raznih gasilskih veščin. Tekmovalci so bili letos še posebno
motivirani, saj je regijsko tekmovanje v gasilski orientaciji
2019 potekalo kar v naši gasilski zvezi. Organizator je bilo
tokrat Prostovoljno gasilsko društvo Motovilci.
Tako so se v nedeljo, 1. 9. 2019, v tek pognali pionirji, pionirke, mladinci, mladinke, pripravniki ter pripravnice. Skupaj
je nastopilo 72 ekip iz celotne pomurske regije.
V kategoriji pionirjev so Motovilci 1 dosegli 6. mesto, Motovilci 2 14. mesto ter Vidonci 16. mesto. Ekipa Vidonci je
nastopila tudi v kategoriji pionirke, dosegli so 9. mesto.
V kategoriji mladinci so Motovilci dosegli 9. mesto, mladinke pa so bile 4.
Svoje predstavnike smo imeli tudi pri pripravnikih. Ekipa
Motovilci 2 je bila 2., Motovilci 1 pa 3. Pripravniki Motovilci 2
so se uvrstili tudi na državno tekmovanje, ki je potekalo 14.
9. 2019 na Kopah. Med 32 ekipami pripravnikov so dosegli
odlično 18. mesto.
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V nedeljo, 22. 9. 2019, so se v Lipi pomerili tudi člani in
starejši gasilci na svojem regijskem tekmovanju. Tja so se
uvrstile najboljše ekipe iz tekmovanj posameznih gasilskih
zvez. Gasilsko zvezo Grad so zastopali gasilci PGD Motovilci in PGD Dolnji Slaveči pri članih A ter PGD Motovilci v
kategoriji člani B.
Pomerili so se v vaji z motorno brizgalno po pravilih CTIF,
štafeto z ovirami ter v vaji razvrščanja. Motovilci člani B
so dosegli 8. mesto. Člani A PGD Dolnji Slaveči so končali
na odličnem 5. mestu, člani A PGD Motovilci pa so postali
regijski prvaki in se uvrstili na državno tekmovanje, ki bo
PGD Motovilci člani A, REGIJSKI PRVAKI

PGD Dolnji Slaveči člani A

naslednje leto v Celju.
Nedelja, 29. 9. 2019, je bila rezervirana za regijsko tekmovanje mladine. Potekalo je v organizaciji PGD Cankova. Našo
gasilsko zvezo so predstavljali pionirji PGD Dolnji Slaveči, Vidonci in Motovilci ter mladinci PGD Dolnji Slaveči in
Motovilci.
Pionirji so nastopili v vaji z vedrovko, štafeti z ovirami ter
v vaji razvrščanja. Dolnji Slaveči so dosegli 12., Vidonci 17.,
Motovilci pa 25. mesto.
Mladinci so se merili v vaji z ovirami, štafeti z ovirami ter
v vaji razvrščanja. Dolnji Slaveči so bili 9., Motovilci pa 13.

PGD Motovilci člani B

PGD Motovilci

V akciji

PGD Dolnji Slaveči

Občina Grad
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Čez celo poletje pa sta potekali gasilski ligi za mladino ter
člane. Tudi tu smo imeli svoje predstavnike. Na štirih tekmovanjih, ki so štela za rezultate letne lige za mladino, so
našo zvezo zastopali mladinci iz Dolnjih Slaveč. Na koncu
so dosegli skupno 5. mesto. Za rezultate letne lige pri članih je štelo 5 tekmovanj širom regije. Zastopali so nas člani
PGD Motovilci, ki so prav na zadnjem tekmovanju zapravili
skupno zmago. Na koncu so se zadovoljili s skupnim 2. mestom, ki je tudi odličen rezultat.
Vsem ekipam čestitam za požrtvovalnost ter dosežene
rezultate in jim želim veliko znanja in športne sreče tudi
v prihodnje.
V službi ljudstva, na pomoč!
Poveljnik Gasilske zveze Grad
Klemen Flisar
(Foto: Z. Žekš)

PGD Vidonci

KRVODAJALCI NA IZLETU
ob vznožju Velike planine. Pogled na nihalko je pri posameznikih povzročal malo strahu, vendar so zaradi dobrega
vzdušja v skupini tudi to premagali. Ker je začelo grmeti,
smo morali počakati, da je šla nevihta mimo, saj v slabem
vremenu nihalka ne pelje. Nebo se je hitro razjasnilo in v
dveh skupinah smo se odpeljali proti planini. Čas v gondoli
je hitro minil in po izstopu smo naredili krajši sprehod še
do sedežnice, ki nas je pripeljala do končnega cilja, na vrh.
Delavec pri sedežnici je prijazno pomagal vsem, ki so se s
tem prevoznim sredstvom srečali prvič. Pogled s sedežnice je bil čudovit, čeprav nam je megla tu pa tam zakrila
kakšno lepoto. Na vrhu smo se počakali in se družno začeli
spuščati proti planini. Nekaj časa nam je megla še nagajala, vendar se je hitro razkadilo in pred nami je bil čudovit
pogled na Veliko planino. To je največja visokogorska pašna planina na Slovenskem. Na njej so pastirji zgradili več
pastirskih naselij s preko sto pastirskimi stanovi posebne
oblike, ki so pokrite s smrekovimi skodlami in so zaščitni
znak planote. Sredi junija pastirji pripeljejo krave na planino in ostanejo do jeseni. Na planini vam ponudijo sir, kislo
mleko in žgance. Tudi naši izletniki so si nekaj tega privoščili. Dve uri sprehoda po planini med stajami in kravami
je hitro minil in odpravili smo se proti dolini. Sedežnica
in nihalka sta poskrbeli, da smo prišli hitro do avtobusa.
Ob vznožju smo se oskrbeli še s spominki in polni lepih
vtisov nadaljevali začrtano pot. Naslednja postaja je bilo
kosilo v Velenju, kjer so v prijetnem gostišču poskrbeli,
da noben ni lačen in žejen nadaljeval poti. Čeprav so se
na nebu že začeli zbirati črni oblaki, smo se pogumno odpravili še do Velenjskega jezera, ki smo si ga po programu
hoteli ogledati. Jezero je veliko okrog 140 ha in je nastalo
kot posledica izkopavanja lignita. Voda je čista in bogata z
raznovrstnimi ribami. V poletnem času je zelo priljubljena
Velenjska plaža, ki jo obišče veliko turistov. Na jezeru je
možno kopanje, surfanje, vožnja s čolni in še veliko drugih
aktivnosti na vodi.

Tudi letos smo se krvodajalci odločili, da si ogledamo košček naše lepe domovine. Že nekaj časa je bila destinacija Velika planina na prednostni listi, vendar se kar nismo
mogli odločiti zanjo, predvsem zaradi vremena. Izlet moraš
organizirati kar nekaj časa vnaprej, če pa bo ravno takrat
lepo, pa ne moreš vedeti. Ampak letos je želja zmagala in
tako smo se v soboto, 24. 8. 2019, podali na pot proti Kamniku. Avtobus je bil polno zaseden in to je bil dokaz, da
smo se prav odločili. Vremenska napoved ni bila ravno na
naši strani, vendar nam to ni pokvarilo dobre volje na poti.
Ob klepetu in smehu nam je čas hitro minil in že smo bili
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Mi smo si privoščili le ogled in pa sladoled, nato pa smo se vrnili na avtobus. Še pravi čas smo zaključili naše oglede,
sicer bi morali odpirati dežnike, tako pa smo se suhi in z lepimi spomini odpeljali proti domu. Eni bolj, drugi manj utrujeni smo na avtobusu že delali načrte za naslednje leto. Lepo je videti in spoznati lepote naše domovine, vsi smo se pa
strinjali, da je vseeno najlepše doma.
Darinka Bauer

STROKOVNA EKSKURZIJA – OGLED EKO-SOCIALNE KMETIJE
KORENIKA

Občina Grad je skupaj z DŽD Kruplivnik v petek, 30. avgusta 2019, organizirala strokovno ekskurzijo za vse občane
Občine Grad. Pot nas je vodila proti Šalovcem, kjer se nahaja Eko-socialna kmetija Korenika. Tu so nas pričakali
zaposleni zavoda Korenika, ki so nam skozi voden ogled razkazali posestvo, obenem pa smo bili seznanjeni, kako so ta
projekt realizirali. Zavod Korenika je odličen primer dobre prakse, kako iz nič ustvariti uspešno zgodbo.
Mihaela Žökš, dipl. upr. org.
Strokovna sodelavka za družbene dejavnosti
(Foto: M. Žökš)

18. POHOD PO MOTOVILCIH PRIVABIL ŠTEVILNE POHODNIKE
Zadnja nedelja v septembru je bila tudi letos namenjena pohodnikom, ki so se udeležili 10-kilometrskega pohoda po
Motovilcih, vmes pa pokukali tudi v sosednje vasi.
V sproščenem vzdušju so ob opazovanju naravnih danosti poskrbeli za enkratno rekreacijo in sprostitev, hkrati pa
spoznavali našo lepo krajino. Da pa pot ne bi bila preveč naporna, je bilo poskrbljeno s primernim okrepčilom na dveh
vmesnih postajah in pohodniško malico na končnem cilju, ki je – tako kot start pohoda – bil v gasilskem domu.
Za sproščeno vzdušje tudi po opravljenem pohodu pa so poskrbeli pohodniki sami, ko so v živahnem pogovoru zbirali
vtise ter popoldanske ure namenili druženju in krepitvi medsebojnih odnosov, za katere nam v hitrem tempu življenja
marsikdaj zmanjka časa. Tako
smo drug drugemu podarili
nekaj svojega dragocenega
časa ter se tako medsebojno
bogato obdarili.
Društvo za rekreacijo in sprostitev »PEŠKI« Motovilci

Občina Grad
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VAJA GZ GRAD V MESECU
POŽARNE VARNOSTI

80 LET PGD KRUPLIVNIK
V soboto, 14. septembra 2019, je v šotoru pri gasilskem
domu Kruplivnik bilo slovesno praznovanje, 80 let PGD
Kruplivnik.
Svečanost se je pričela ob 17. uri, ko so uniformirani gasilci
pripravili ešalon za svečan prihod pred častno tribuno v
prireditvenem šotoru. Ob prazniku smo se pustili popeljati
nazaj v preteklost, v čase, ko se je vse šele začelo.
Kroniko nam je prebrala ga. Tadeja Rajbar.

Na kmetiji »Kisilak« prišlo do obsežnega požara

Na kmetiji »Kisilak« v Radovcih je prišlo do obsežnega požara
na gospodarskem poslopju in na stanovanjskem objektu, pri
tem so bile poškodovane in pogrešane 3 osebe.
K sreči je bil to le scenarij vaje gasilcev Gasilske zveze Grad,
ki je oktobra v okviru meseca požarne varnosti potekala V
Radovcih.
Scenarij za vajo je pripravil poveljnik GZ Grad Klemen Flisar,
skupaj s poveljstvom PGD Radovci. Obsežno vajo je vodil Milenko Lanjšček, njegov pomočnik pa je bil Peter Ficko, oba iz
PGD Radovci. Izvedbo vaje je nadziral tudi en inštruktor.
Vaja je potekala v nedeljo, 13. oktobra, ko je preko Regijskega
centra za obveščanje ob 09.02 bil sprožen alarm za pričetek
vaje. Takoj so se na pot odpravili gasilci iz vseh sedmih prostovoljnih gasilskih društev, ki delujejo na našem območju. Na
kraj vaje je tako prispelo 60 gasilcev z 12 vozili. Vaja je zajemala izvajanje notranjih napadov, obrambo sosednjih objektov,
preiskovanje prostorov, prezračevanje prostorov, iskanje pogrešanih oseb, nudenje prve pomoči, dobavo vode z motorno
brizgalno ter gašenje gozdnega požara.
Vaja je bila precej obsežna, ampak so jo gasilci uspešno opravili. Našli in rešili so vse tri pogrešane osebe ter uspešno izvršili zadana povelja vodje intervencije. Namen vaje je bil preveriti
in osvežiti operativne postopke za morebitno posredovanje
v resničnih primerih.
Navzoče sva nagovorila predsednik GZ Grad Stanko Recek ter
županja Občine Grad Cvetka Ficko.
Ob koncu vaje je bila v gasilskem domu pripravljena malica in
okrepčilo za vse sodelujoče. Ob tem bi se zahvalil vsem sodelujočim na vaji, še posebej organizatorju vaje PGD Radovci ter
Kisilakovim, ki so nam omogočil uporabo njihovih objektov
za izvedbo tako obsežne vaje.
Ob prihajajočih praznikih vam gasilci GZ Grad želimo veselo, predvsem pa varno praznovanje, v novem letu pa naj vas
spremljata zdravje in sreča.
Z gasilskim pozdravom »Na pomoč!«

Slovesnost se je pričela že en dan prej, ko so se spomnili vseh gasilcev,
ki so že odšli v Večnost

Predsednik GZ Grad
Stanko Recek
(Foto: Z. Žekš)
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Vsi se moramo zavedati, da gasilska organizacija zahteva veliko nesebičnega dela, požrtvovalnosti in prostega časa. Gasilska pomoč nam je pomembna na vsakem koraku; pomoč
pri požarih, poplavah, potresih in drugih nesrečah. V današnjem času, ko je naš urnik vedno bolj natrpan, smo lahko še
posebno ponosni na vsakega posameznika, ki stoji v vrstah
gasilcev. Ti svoj čas žrtvujejo v dobrobit vseh nas, ob tem pa
nihče ne zahteva plačila za čas, opravljeno delo in trud, kajti
vsak vesten gasilec to počne prostovoljno in z veseljem v srcu.
Obletnico so kruplivniški gasilci prav slavnostno obeležili. Na
prireditvi so bile podeljene plakete za izjemne zasluge pri vodenju in razvoju društva. Prejeli so jih: Engelbert Recek, Jože
Godar in Štefan Lovenjak. Zahvalne listine pa so prejeli: Franc
Grah, Milan Recek, Ciril Mihalič, Gregor Mihalič, Goran Farič,
Gorazd Zelko, Drago Godar, Jože Donoša. Zahvale so prejeli

tudi podpornik kot so društva in Občina Grad.
S spodbudnimi besedami so program polepšali tudi nekateri govorniki. Svoje besede so nam poleg pozdravnega predsednikovega govora g. Silvoja Dervariča, namenili še županja, ga. Cvetka Ficko, predsednik GZ Grad, g. Stanko Recek in
predstavnik GZ Slovenije.
Po uradni svečanosti je sledila pogostitev gostov in gasilska veselica s skupino Metulj.

Mihaela Žökš, dipl. upr. org.
Strokovna sodelavka za družbene dejavnosti

DRUŠTVO ŽENA IN DEKLET KRUPLIVNIK IN OBČINA GRAD »KAK
JE INDA FAJN BILOU«
Društvo žena in deklet Kruplivnik in Občina Grad smo v nedeljo,
20. oktobra 2019, v okviru programa ohranjanja ljudskega izročila
organizirali prireditev »KAK JE INDA FAJN BILOU«. Prireditev je
potekala od 15. ure naprej v domačem vaško-gasilskem domu v
Kruplivniku. V domu, ki je bil okrašen v stilu prekmurske »iže« in
jeseni, se je zbrala številčna množica obiskovalcev, ki so dodobra
zapolnili dvorano.
Namen dogodka je bil obujanje starih običajev ter seveda druženje. Prikazali smo lüjpanje kukorce in tikvinoga semena, izdelavo korin iz krep papirja, lüjščenje graha in čejsanje
perja. Lüpanje je bilo nekoč prava veselica za mlade in stare in tako je bilo tudi sedaj – veliko smeha, vragolij in starih
prigod ob takem dogodku.
Pripravljen je bil tudi pester kulturni program. Obiskovalci so stare pesmi lahko zapeli skupaj z domačimi ljudskimi pevci od Grada in vokalno instrumentalno skupino Cvetje v jeseni ter zaplesali z ljudskimi godci, Vinski bratje.
Predstavili so se najmlajši, vaščan in vaščanka na svoja inštrumenta, ga. Štefka Bohar s svojo pesmijo, Ema in Feri iz
sosednje vasi pa sta do ušes nasmejala s skečem vse prisotne. Svoje pesnitve o takratnih časih sta predstavila tudi
g. Ludvik Škaper in ga. Marta Sever.
Na voljo je bila prava »gorička gujžina«, goričke pogače in žlahtna vinska kapljica. Prisotni so bili tudi člani Čebelarskega društva Grad. Omenjeni dogodek nas je popeljal v čas mladosti naših babic in dedkov in s tem dokazal, da
kulturna dediščina preteklosti še vedno bogati naša srca.
Prireditev so še omogočili: Pridelava sadja Štefan Gjergjek - Kovačevci, Okrepčevalnica pri Cimeštru - Kovačevci, Janko
Kerec – Vidonci, Gostilna Pizzeria Raj - Grad, Ema Grah – Motovilci, Žganjekuha Alojz Toplak - Motovilci in Angela
Blajer iz Kruplivnika – okrasitev odra.
Mihaela Žökš, dipl. upr. org.
Strokovna sodelavka za družbene dejavnosti
(Foto: Z. Žekš)
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SREČANJE GASILSKIH VETERANOV GZ GRAD

Srečanje veteranov GZ Grad poteka že tradicionalno zadnjo nedeljo v mesecu novembru. Veterane je pozdravil predsednik
GZ Grad Stanko Recek, nagovorila jih je tudi županja Občine Grad Cvetka Ficko, mladi gasilci pa so pripravili kratek kulturni
program. Gasilci, ki so letos postali veterani, so prejeli še spominsko kapo. Sledilo je kosilo in kratko druženje s starimi znanci.
Torej srečanje z namenom druženja in izmenjave marsikatere modre besede, saj so gasilski veterani tisti, ki so črtali pot našega
gasilstva. Vedo, kako se dela in kaj se dela.
Hvala, gasilski veterani.
Mihaela Žökš, dipl. upr. org.
Strokovna sodelavka za družbene dejavnosti
(Foto: Z. Žekš)

GRB ŠD RADOVCI

VSTOP V ČAROBNI DECEMBER
V MOTOVILCIH

Športno društvo Radovci
je bilo ustanovljeno leta
1986. Društvo ima ves čas
delovanja veliko število
aktivnih članov in dober
nogometni klub. Nekateri
člani so aktivni ves čas delovanja. Društvo je zgradilo
zelo lep športni center, ki je
namenjen športnim aktivnostim in druženju. Športni center krasijo lipe, katere v poletnem času obiskovalcem
nudijo prijetno senco in predstavljajo zaključek ob glavni
cesti. Ravno lipe oz. njihovi listi so bili podlaga oz. ideja za
oblikovanje grba društva. Letos v jeseni je tako športno
društvo pridobilo svoj grb. V grbu Športnega društva Radovci je lipov list kot simbol povezovanja in nogometna
žoga, ki ponazarja igranje nogometa. Člani društva in njegovi simpatizerji imajo ta grb že na svojih novih trenirkah.

Sobotno popoldne in sobotni večer smo vaščani Motovilcev
preživeli skupaj in tako vstopili v čarobni mesec december.
Druženje se je začelo z našimi najmlajšimi vaščani, kateri so
izdelovali izdelke za novoletno jelko. Ko se je zvečerilo, smo
začeli z okraševanjem novoletne jelke in tako poskrbeli za
prijetno druženje ob drevescu.

Marjan Ficko
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Zvečer so nato stopili v prvi plan vaščani, ki imajo radi kartanje šnopsa, saj je potekal vaški turnir v kartanju šnopsa za Kralja Motovilcev. Turnir, katerega se je udeležilo 24
vaščanov, je potekal do jutranjih ur. Na koncu smo dobili
najboljše »kartaše« v vasi, to so postali s 3. mestom Zvonko
Žekš, 2. mestom Aleš Zelko ter 1. mestom Daniel Makari.
Čestitke vsem udeležencem turnirja!
Prav tako se zahvaljujemo LEStyling-u za izdelane pokale in
novoletne okraske ter Alojzu Toplaku za podarjena darila.
							
			
DŠKT LUKAJ Motovilci
(Foto: Z. Žekš)

NOGOMETNI TURNIR U-11,
MOTOVILCI 2019
V soboto, 12. oktobra 2019, je v Motovilcih potekal turnir
ekip U-11 NK Grad, NK Šalovci, NK Cankova, ŠNK Radgona.
Mladi nadobudneži so se pomerili med seboj in pokazili
veliko nogometnega znanja.
S tremi zmagami je slavila ekipa Cankove, pred Šalovci in
Radgono. Domača ekipa NK Grad je z remijem proti Radgoni zasedla četrto mesto.
Zvonko Žekš
(Foto: Z. Žekš)
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NOGOMETNO DOGAJANJE V NK
GRAD
Manjkajo: Pelcar Denis, Belna Dejan, Gašperšič Alen in Fujs
Damir.
3. mesto po jesenskem delu prvenstva tudi za mladince
NK Grad.
Polovico prvenstva v 1. MNL Murska Sobota so odigrali tudi
mladinci NK Grad. Uvrstitev na 3. mesto z 19 osvojenimi
točkami je lep dosežek. Tudi za mladince sledi premor, nato
pa priprave na spomladanski del prvenstva.

Članska ekipa NK Grad po končanem jesenskem delu tekmovanja zaseda 3. mesto na lestvici Pomurske nogometne
lige 2019/20 z 27 osvojenimi točkami.
Sedaj sledi nekoliko daljši premor, nato pa priprave na spomladanski del prvenstva.
Članska ekipa NK Grad
Stojijo: Mešič Ernest – predsednik, Žnidarič Luka, Kerec Jaša,
Celec Saša, Potočnik Rok, Sukič Simon, Mešič Marsel, Buček
Huber Nikolas, Žnidarič Matjaž – tehnični vodja in Železen
Silvester – tajnik.

Silvester Železen

Članska ekipa NK Grad

Sedijo: Kuhar Metod, Vrhovski Alen, Marič Tomo, Cipot Tadej, Irgolič Janko – trener, Kolmanko Mitja, Stošič Nemanja,
Bernjak Nino in Seršen Primož.

Mladinci NK Grad

ŽIVAHNA POLETJE IN JESEN V
VULKANIJI
V Doživljajskem parku Vulkanija je vedno zelo pestro, še posebej poleti in v času krompirjevih počitnic. Tudi letos smo
v času poletnih počitnic obisk Vulkanije obogatili z dodatno
ponudbo. Obiskovalcem smo poleg obiska vulkanskega podzemlja nudili vožnje z Olijevim cestnim turističnim vlakom
do kamnoloma, kjer so iskali kristale olivina in si ogledali dva
kratka filma o delu v kamnolomih in o olivinu, skozi vožnjo pa
spoznavali vulkansko pokrajino. Celo poletje je v geološkem
muzeju potekala tudi otroška delavnica z nagradno igro.
V mesecu avgustu je ZUKD Grad organiziral kramarski sejem
»Velka meša« pri Gradu, prav tako je bila Vulkanija 15. avgusta
odprta za vse obiskovalce. Sejem je obiskal tudi krtek Oli in se
veselo fotografiral z otroci. 31. avgusta in 1. septembra pa je
krtek Oli vse šolarje skozi igro in doživetje pospremil nazaj v
šolo. Cel vikend so šolarji lahko raziskovali vulkansko podzemlje ter zaplesali z Olijem, ki jim je podaril svinčnike in minerale
za uspešen pričetek šole.
ZUKD Grad vsako leto sodeluje na Dnevih evropske kulturne
dediščine – DEKD. Osrednja tema letošnjih dni je bila »Dedišči-

Občina Grad

Živa pripoved o delu v kamnolomu je navdušila obiskovalce.
(Foto: D. Krpič)

na, umetnost in razvedrilo«. V Vulkaniji smo tako 28. in 29.
septembra pripravili program, s katerim smo obiskovalcem
brezplačno prikazali tradicionalne obrti in dediščino. V soboto
smo obiskovalce z vlakom popeljali do kamnoloma bazaltnega tufa, kjer sta domačina, g. Alojz Ropoša in g. Marjan Benkič, skozi živo pripoved približala delo v kamnolomih nekoč.
Prikazala sta postopek miniranja in razstreljevanja kamnov,
lomljenja in nalaganja na vozove ter radovednim obiskovalcem odgovorila na marsikatero vprašanje. Otroci so veselo
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brskali po kamninah in iskali sledi olivina, si ogledali film in
se nato z vlakom odpeljali ob kraterju nekdanjega vulkana.
V nedeljo pa smo za vse obiskovalce v Lednarjevi usnjarni
pripravili prikaz in živo pripoved o obdelavi usnja in čevljarstva
nekoč. Priznan gorički čevljar, g. Geza Kisilak, je obiskovalcem
nazorno prikazal, kako se je včasih usnje predelalo in kako
so izdelovali čevlje, od najmanjših do največjih, poletnih in
zimskih. Obiskovalci so se lahko udeležili tudi brezplačne delavnice, kjer so si iz usnja in mineralov izdelali nakit.
Zavod Vulkanijo promovira tudi na različnih sejmih, ki se zvrstijo skozi celo leto. V poletnem času smo bili prisotni na sejmu
AGRA v Gornji Radgoni, septembra na sejmu MOS turizem
Celje in oktobra na Festivalu za tretje življenjsko obdobje v
Ljubljani. Povsod smo obiskovalcem predstavljali naš gorič-

Obdelavo usnja je v Lednarjevi usnjarni predstavil čevljar Geza Kisilak.
(Foto: D. Krpič)

ki vulkan in pokrajino ter zaklade, ki jih tukaj lahko obiščejo,
Vulkanijo, grad, cerkve in druge znamenitosti na Goričkem,
obisk pa lahko obogatijo z goričko kulinariko.
12. oktobra je na gradu potekal jesenski bazar. ZUKD Grad je v
sodelovanju s Krajinskim parkom Goričko vsem obiskovalcem
omogočil brezplačne vožnje s cestnim turističnim vlakom
od gradu do Vulkanije in po panoramski poti nazaj na grad.
V času jesenskih počitnic smo v Vulkaniji vsem obiskovalcem
nudili dodatno ponudbo in ugodne družinske pakete. Obiskovalci so tako večinoma izbrali skupno vstopnico, s katero
so obiskali Vulkanijo in grad Grad, vulkansko pokrajino pa so
spoznavali tudi skozi panoramsko vožnjo s cestnim turističnim vlakom. To je bilo pravo doživetje za vse, najmlajše in
tiste največje. V geološkem muzeju smo pripravili otroško
delavnico z nagradno igro, otrokom delili balone, Oli pa je Zavod Vulkanijo promovira na raznih sejmih, MOS Celje. (Foto: Arhiv
vmes z njimi tudi zaplesal.
ZUKD Grad)
Nove poslovne priložnosti smo skupaj s predstavniki turistične zveze Bad Radkersburg iskali na obisku pri ponudnikih Goričkega, med katerimi je bila tudi Vulkanija, ter na Mozaiku
goričkih dobrot na Pertoči, kjer vsako leto sodelujemo.
Lep obisk smo imeli tudi skozi ves november, ko smo se že pričeli pripravljati na veseli december. V decembru pa je krtek Oli
postal praznično razpoložen in se je odločil za prav posebno božično darilo, ki ga podarja vsem občanom Občine Grad.
Danijela Krpič, direktorica ZUKD Grad

S predstavniki Turistične zbornice Bad Radkersburg (Foto: Arhiv ZUKD Grad)
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pojavljanju hribskega škrjanca in velikega skovika. Prvi gnezdi
na njivskih tleh in se na suhih travnikih in kolovozih prehranjuje s semeni in manjšimi žuželkami, drugi pa gnezdi v duplih
starih sadnih sort v visokodebelnih sadovnjakih. Z namenom,
da hribskim škrjancem na Goričkem izboljšamo prehranjevalne možnosti, smo z lastniki 7 ha primernih travnikov za hribskega škrjanca sklenili pogodbe, v okviru katerih bodo travnike
ob primernem času pokosili, jih ne bodo mulčali ali gnojili; za
izvedene ukrepe bodo dobili plačilo. Z namenom ohranitve
50 sadnih dreves, s primernimi dupli v deblih za gnezdenje
velikega skovika, smo z lastniki teh dreves, ki rastejo v 16 različnih katastrskih občinah na Goričkem, sklenili pogodbe. Na
območju Občine Grad raste 8 takšnih dreves. Lastniki bodo v
naslednjih letih sami večkrat obrezali drevo ali odstranili belo
omelo, za izvedene ukrepe pa bodo dobili plačilo.
Veliko časa smo namenili pripravi in izvedbi prve stalne razstave o netopirjih v Sloveniji, ki smo jo skupaj z domačini postavili
v nekdanji šoli v Kančevcih in jo poimenovali »Preživeti z netopirji«. Več o njej v drugem prispevku. Skupaj s kmetijskimi
svetovalci iz Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije Kmetijsko
gozdarskega zavoda Murska Sobota trenutno nagovarjamo
lastnike travnikov in visokodebelnih sadovnjakov, da bodo za
namene ohranjanja metuljev mravljiščarjev in velikega skovika kosili travnike in ob tem puščali nepokošene pasove trave
in hranilnih rastlin za metulje ter kobilice. Kobilice predstavljajo najpomembnejši plen za velikega skovika in belo štorkljo.
Hkrati bomo sklepali pogodbe z lastniki mejic, v katerih se prav
tako prehranjuje ali živi veliki skovik.
V prihodnjih tednih in mesecih bomo začeli z zasaditvijo jablan starih sadnih sort na 15 ha novih površin skupaj z dosaditvijo sadnih dreves na 5 ha površin v obstoječih visokodebelnih
sadovnjakih. Prednostno bomo izbirali območja, kjer smo v
preteklih letih zabeležili pojavljanje velikega skovika. To so deli
občin Rogašovci, Kuzma, Šalovci, Puconci in Moravske Toplice.

NADALJUJEMO Z OBNOVO
GORIČKE KRAJINE
V preteklosti smo v glasilu
Občine Grad že predstavili
začetek izvajanja projekta
Gorička krajina, ki ga sofinancirata Evropska unija iz
Evropskega sklada za regionalni razvoj in Republika Slovenija.
Tokrat pa predstavljamo del aktivnosti in konkretne ukrepe na
terenu, ki smo jih izvedli v 2019, in ukrepe, ki še sledijo v okviru
omenjenega projekta.
Z namenom, da nekaj več kot 100 ha, do leta 2018 opuščenih
travnikov, naredimo znova privlačnih za travniške vrste metuljev in ptic, kar je ena izmed osnovnih dejavnosti Javnega
zavoda Krajinski park Goričko (JZ KPG), in da so ti travniki privlačni tudi za obiskovalce Goričkega ter domačine, ki bi želeli v
prihodnje na teh travnikih pridelovati krmo za živino, smo se v
projektu Gorička krajina lotili obnove oz. košnje travnikov. Da bi
jih trajno ohranili, smo 56 ha travnikov odkupili, z lastniki preostalih travnikov pa smo sklenili pogodbe o košnji. Skupaj gre
na celotnem območju Goričkega za 676 parcel v 42 katastrskih
občinah. Pri tem smo nagovorili več kot 300 različnih lastnikov travnikov. Gre za zahteven podvig, saj obstoječi in pretekli
lastniki ne živijo samo na Goričkem ali v Sloveniji, ampak še
v 9 drugih državah po svetu, od Združenih držav Amerike do
Avstralije. Obnova travnikov vključuje košnjo trave in deloma
odstranitev lesne zarasti, če to prispeva k izpolnjevanju ciljev
projekta, na vsaki travniški parceli posebej. Odvisno od stanja
travnika smo travnik pokosili enkrat, dvakrat ali trikrat. Večkrat
so bili pokošeni travniki, ki so zaraščeni z orjaško zlato rozgo.
Ta tujerodna invazivna vrsta rastline ni primerna za krmo živine, hkrati pa preprečuje rast domačim rastlinskim vrstam.
Večkratna košnja takšnega travnika je ključna za postopno
zmanjševanje deleža rozge na travniku in povečevanje domačih rastlinskih vrst, ki so hranilne rastline več vrstam žuželk ter
krmne rastline domači živini. Na območju Občine Grad je bilo
v obnovo vključenih 9 ha travnikov.
V spomladansko-poletnih mesecih smo od članov Društva za
opazovanje in proučevanje ptic Slovenije prejemali podatke o

Za podrobnejše informacije o izvedbi ukrepov in sodelovanju
v njih se zainteresirani lahko oglasijo na sedežu JZ KPG, Grad
191, ali nas pokličejo od ponedeljka do petka, med 8.00 in 14.00,
na številko 02 551 88 71.
Gregor Domanjko

Travnik v Motovilcih leta 2015 in po košnji leta 2019 (Foto: G. Domanjko)
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je relativno malo pašnikov. Vsega skupaj 180 ha oz. manj kot
1 % celotnega območja, od tega v Občini Grad samo 6 ha. Na
primerljivih kmetijskih območjih, kot so Slovenske gorice ali
Kozjansko, je delež nekajkrat večji.

TRAVNIKI PREDSTAVLJAJO
POTENCIAL ZA RAZVOJ
TURIZMA IN PODJETNIŠTVA

Gregor Domanjko

Goričko ima v primerjavi z drugimi kmetijskimi območji v Sloveniji še vedno relativno velik delež ohranjenih, redno, ampak
ne prevečkrat (tri do štirikrat) košenih travnikov. Kljub temu,
da je bilo samo med letoma 2003 in 2012 več kot 1.000 ha
travnikov preoranih ali opuščenih; samo na vzhodu Goričkega več kot 800 ha. Ob skrbnem upravljanju z obstoječimi bi
lahko travniki v prihodnje za prebivalce Goričkega imeli vsaj
takšen pomen, če ne celo večji, kot so ga imeli v preteklosti.
Na kakšen način?
Po podatkih Slovenske turistične organizacije, ki je leta 2009
izvedla anketo med tujimi obiskovalci v Sloveniji, je »eden od
glavnih motivov potovanj namreč prav odkrivanje naravne in
kulturne krajine oziroma dediščine ter uživanje v sprostitvi,
ki jo prinaša lepa in ohranjena narava ter aktivnosti v njej«.
Lepa in ohranjena narava na Goričkem pomeni, da je v spomladanskem in deloma poletnem času mogoče na travnikih
opazovati več kot 20 cvetočih rastlin, ki so hranilne rastline
za divje in domače čebele ter različne vrste drugih žuželk,
kot so metulji, kobilice in hrošči. Lepa in ohranjena narava
predstavlja potencial za razvoj naravoslovnega turizma na
Goričkem. Takšna oblika turizma vključuje organizirano vodenje domačih ali tujih skupin obiskovalcev v naravi ali obiske individualnih obiskovalcev, ki spoznavajo privlačne dele
narave na učnih poteh, s pomočjo tiskanih in e-vodnikov, na
naravoslovnih razstavah, kot je razstava PreŽiveti z netopirji
v Kančevcih, ali v središčih za obiskovalce, kot sta Vulkanija
in grad Grad.
Ohranjeni travniki so življenjski prostor za številne živalske
in rastlinske vrste, za katere smo se kot država zavezali, da jih
bomo obvarovali. Na Goričkem so to npr. metulji mravljiščarji, bela štorklja, smrdokavra, travniške vrste orhidej, sibirska
perunika in druge vrste. Hkrati pa na travnikih pridobivamo
krmo za živali, ki je v drugih delih Slovenije veliko bolj iskana
kot na Goričkem ali v drugih delih Prekmurja; predvsem zaradi večjega števila kmetij in negativnih vplivov podnebnih
sprememb, zaradi katerih je v posameznem letu vedno težje
načrtovati zadostno količino pridelane krme. Ko na Dravskem
polju ali na Dolenjskem zmanjka krme in je ni mogoče pridelati na obstoječih travnikih, kmetje iščejo krmo na Goričkem,
Hrvaškem ali na Madžarskem. Iz nuje po ohranitvi staleža
goveda ali konj so kmetje pripravljeni plačati veliko višje
zneske za krmo. Tako so pred dvema letoma, ko je bilo zaradi
suše povpraševanje po krmi v Sloveniji zelo veliko, kmetje z
Dolenjske na Goričkem plačevali 4,2 € za majhne kvadratne
in 70 € za velike okrogle bale sena ali otave.
Ne nazadnje pa travniki predstavljajo potencialne površine za
nove pašnike za namene proste reje govedi ali drobnice. Prireja kontroliranega in kakovostnega domačega mesa je v času,
ko inšpekcije ugotavljajo številne pomanjkljivosti pri mesnih
izdelkih iz tujine, vedno bolj povpraševana. Na Goričkem pa

POSTAVILI PRVO STALNO
RAZSTAVO O NETOPIRJIH V
SLOVENIJI
Ali se netopirji zapletajo v lase? Ne, ker
so odlični letalci. Ali netopirji pijejo človeško kri? Ne, ker se netopirji pri nas prehranjujejo izključno z žuželkami. Ali so
netopirji nevarni za ljudi? Ne, razen če jih boste poskušali
ujeti in vas bodo ugriznili. Gre za izmišljene predsodke, s
katerimi so odrasli v preteklosti strašili otroke, ker so se
jih iz neznanja tudi sami malo bali. Od letos naprej imajo
prebivalci in obiskovalci Goričkega odlično priložnost, da
s pomočjo prve stalne razstave o netopirjih v Sloveniji, ki
smo jo v Javnem zavodu Krajinski park Goričko (JZ KPG)
skupaj z Župnijo Kančevci postavili v nekdanji šoli v Kančevcih, bolje spoznajo te nočno aktivne in zelo koristne živali.
Zakaj prav v Kančevcih? Ker je na podstrešju nekdanje šole
v Kančevcih eno od dveh znanih kotišč malega podkovnjaka, ene od šestnajstih vrst netopirjev, ki živijo na Goričkem.
Mali podkovnjaki, ki jih je bilo leta 2014 vsega 14 primerkov,
letos pa že 65, se tam zadržujejo med aprilom in oktobrom.
Za dolgoročno ohranitev tega pomembnega kotišča je bil
v okviru projekta Gorička krajina, ki ga sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada
za regionalni razvoj, z lastnikom stavbe, Župnijo Kančevci,
sklenjen dolgoročen dogovor o varstvu netopirjev. Župnija
se je odločila, da obnovi streho na nekdanji šoli in prostor,
kjer je danes razstava o netopirjih. Kje torej lažje predstaviti
netopirje, kot tam, kjer živijo.

Slavnostna otvoritev razstave se je zgodila 13. septembra
2019 v okviru Mednarodne noči netopirjev. Razstavo odlikuje celovita predstavitev netopirjev in njihovih življenjskih
prostorov z izjemnim prikazom zvezdnega neba. Posebno
vrednost razstavi dajeta kameri, ki sta nameščeni na pod-
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strešju in v kleti stavbe ter zaslon v razstavnem prostoru,
preko katerega lahko obiskovalci v živo, 24 ur na dan, spremljajo netopirje.
Otvoritev razstave je pospremilo več kot 80 obiskovalcev
z Goričkega in od drugod, ki so se med vodenji in opazovanjem netopirjev družili ob domačih dobrotah goričkih
ponudnikov in domačinov.
Gregor Domanjko

AKADEMIJA BIVANJA NA GRADU

Grajsko poslopje, grajski park, gornji in spodnji del vasi Grad
so nedvomno svojevrsten izziv za preučevalce – umetnostne zgodovinarje in snovalce prostorske ureditve, urbaniste,
arhitekte, krajinske arhitekte na tem tako izjemnem delu
Krajinskega parka Goričko. Površje, ki so ga oblikovale sile
vulkana in erozija vode, je bilo nedvomno že davno tega
privlačno za prve graditelje, ki so postavili »bergfrid« na trdni skali na posebnem mestu. Kasnejše rušitve in prezidave
grajskega poslopja so še danes vidne v zidovih ali pa so še
skrite v ruševinah, pod ometom in pod zemljo. Ob gradu
je počasi nastajalo naselje v dveh delih, zgoraj in spodaj, v
svojem redu, kamor so ljudje umeščali gospodarska poslopja
in hiše. Prostor vasi, ali bolje trga, Gornja Lendava in kasneje
Grada, je zanimiv izziv za delo študentov arhitekture, ki so
se analize in snovanja novih idej lotili poglobljeno kar na
treh univerzah; v Ljubljani, v Neaplju in na Dunaju. Po vzoru
Jožeta Plečnika, ki je pri Gradu pustil močno sled s svojimi
načrti obnove cerkve Marije Vnebovzete in v Bogojini ter je
zelo cenil, kar so pred njim dobro zgradili, poskuša sedaj 115
študentov pripraviti načrte in makete za izboljšavo urbane,
krajinske in arhitekturne podobe kraja Grad.

Študente na gradu ponovno pričakujemo med 12. in 14.
marcem 2020, ko bomo že deležni njihovih izdelkov. Do
takrat ustvarjajo v risalnicah na fakultetah, kjer analizirajo
in preverjajo svoje ideje v risbah in maketah. Nadejamo se
idej o tem, kako nadaljevati z obnovo gradu, da bo v ponos
Goričancem, Slovencem, Evropejcem ali kar vsem ljudem
ter kako oživiti Goričko, kako obnoviti opuščene hiše, kako
graditi nove, kako bivati in kmetovati v sozvočju s kulturno
krajino in v sožitju z naravo. Priložnosti za to je nedvomno
veliko. Do takrat lahko občudujemo maketo okolice gradu
na fotografiji, ki so nam jo poslali iz univerze na Dunaju.
Stanislava Dešnik
direktorica Javnega zavoda Krajinski park Goričko

GRAJSKI BAZAR NA GRADU
GRAD
Javni zavod Krajinski park Goričko je 12. oktobra 2019 organiziral že 14. Grajski bazar, na katerem je na grajskem
dvorišču 30 ponudnikov domače in umetnostne obrti ter
domačih dobrot poskrbelo za pravo sejemsko vzdušje.
Slavnostni govornik na osrednjem delu prireditve je bil
predsednik državnega zbora mag. Dejan Židan. Povabljene
goste in obiskovalce sta nagovorili tudi direktorica zavoda
Stanislava Dešnik in županja Občine Grad Cvetka Ficko.
V nadaljevanju so zaslužni prejeli naziv Skrbnik narave in
javno pohvaljeni ter nagrajeni so bili prejemniki priznanj
za NAJ travnik in NAJ sadovnjak v Krajinskem parku Goričko v letu 2019.
Naziv Skrbnik narave se podeli zaslužnim posameznikom,
družinam, podjetjem in organizacijam, ki s svojim delom
prispevajo k ohranjanju narave in biotske raznovrstnosti
na Goričkem. Že 26 imenovanim v preteklih dveh letih se je
letos pridružilo 6 novih prejemnikov naziva. Namen izbora
NAJ travnik je opozoriti lastnike travnikov in splošno javnost na pomembno naravovarstveno vrednost travnikov
ter jih spodbuditi, da še naprej ohranjajo travnike v ekstenzivni rabi, saj bodo samo na ta način ostali življenjski
prostor za redke in ogrožene živalske ter rastlinske vrste
na Goričkem.
Na izbor za NAJ travnik se je letos prijavilo 12 lastnikov, pri-

Ideja o čezmejnem sodelovanju študentov arhitekture je
nastala na obisku pri profesorju Andrásu Pálffy, ki uči na
dunajski univerzi. Obiskali sva ga s profesorico arhitekture
Marušo Zorec iz ljubljanske univerze v času obnove grajske
kapele v 2018. Med živahnim pogovorom o tem, kako črpati
iz ljudskega stavbarstva nove vzorce za gradnjo in izboljšati
krajinsko-arhitekturno podobo Goričkega, je ideja kmalu
postala uresničljiva. Terenskim pripravam poleti 2019 so
med 16. in 18. oktobrom že sledila strokovna predavanja za
študente arhitekture na gradu Grad in terenski ogledi na
kraju samem.
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znanje in zahvalo za sodelovanje pa sta prejela tudi Marta
in Jožef Ornik iz Kruplivnika.
Naziv NAJ sadovnjak se podeljuje tistim, ki se trudijo ohranjati visokodebelne ali senožetne sadovnjake s starimi sadnimi sortami. Visokodebelni sadovnjaki so vir zdravega
(neškropljenega) sadja, nudijo prijeten prostor za oddih in
hrano za domače živali. V njih so svoj prostor našle tudi raznolike prostoživeče, divje živali, ki so naselile dupla, kot npr.
smrdokavra ali upkaš in veliki skovik, ponekod v sadovnjaku
pa najdemo tudi bele narcise. V akciji je letos sodelovalo 11
lastnikov, priznanje in zahvalo za sodelovanje pa so prejeli
tudi Cecilija in Štefan Franc iz Kovačevcev ter Ludvik Fujs iz
Vidoncev.
Vsem sodelujočim se zahvaljujemo in jim čestitamo ter vabimo vse, ki se želite zapisati med Skrbnike narave, lastnike
NAJ travnika in NAJ sadovnjaka k sodelovanju v naslednjem
letu. Podelitvi priznanj, zahval in nagrad je sledila zasaditev
tretjega drevesa v spomin na 30 let brez železne zavese in
100 let združitve s Slovenci.
Zaposleni na zavodu so v grajskem parku pred gradom zasadili dva tulipanovca že dan prej, medtem ko je drevo vrste
ginko bilo zasajeno na dan prireditve.
Sledil je pravljični program za otroke s Pepelko v izvedbi Družinskega gledališča Kolenc in glasbeni nastop Dorine Gujt
in Borisa Vučkiča.
Na grajski terasi so se odvijale ustvarjalne delavnice za otroke, za odrasle je bilo izvedeno vodenje po razstavi ”Invazivne
tujerodne vrste, naše nezaželene sosede”, v sodelovanju s
Pomurskim muzejem Murska Sobota pa je v tednu pred prireditvijo v pritličnem delu gradu bila postavljena še razstava
vrvarstva Friderika Makovca iz Gornjih Slaveč. Obiskovalci
prireditve so si v palaciju gradu lahko ogledali tudi razstavo
11. Natečaja za Naj naravoslovno fotografijo Goričko.
Ponudbo imetnikov Kolektivne blagovne znamke Krajinski
park Goričko je dopolnila kulinarična ponudba Gostilne Pizzerie Raj od Grada, obiskovalci prireditve pa so se s turističnim vlakcem Oli lahko zapeljali tudi do Vulkanije.

ZVEZDE NA NEBU ŽARE

Javni zavod Krajinski park Goričko je v sodelovanju z Občino Grad v koncertnem salonu gradu Grad 1. septembra
2019 pripravil koncert z naslovom »Zvezde na nebu žare«
Mance in Benjamina Izmajlova. Koncert je bil posvečen
slovenski pesmi. Mednarodno uveljavljeno pevko Manco
Izmajlovo in virtuoza na violini, prof. Benjamina Izmajlova, slovenska publika spremlja z navdušenjem, sta pa
ambasadorja slovenske kulture tudi po svetu. Koncerte
na sproščen in duhovit način povezujeta sama. Tako smo
na prvi septembrski dan bili priča izjemnemu koncertu, ki je napolnil srce in dušo, obsegal pa je repertoar
slovenskih ponarodelih pesmi, domoljubnih zborovskih
pesmi, samospeve in
pesmi iz obdobja zlate
slovenske popevke in
znamenitih filmov ter
zapuščine Slavka Avsenika in Lojzeta Slaka.
Manca je zapela pesmi
v priredbah Benjamina
Izmajlova in ob spremljavi posnete glasbe
ruskega državnega
simfoničnega orkestra kinematografije.
Benjamin je spremljal
Manco tudi na violini
ter nekaj pesmi zaigral sam. Manca poje
v 20 jezikih, publiko na
gradu pa je presenetila s petjem v ruskem,
nemškem in italijanskem jeziku.
Poslušalci smo bili nad koncertom navdušeni, glasbenika, ki sta bila na gradu prvič, pa sta nam zaupala, da
se bosta še vrnila.

Besedilo povzela: Štefanija Fujs
(Foto: S. Dešnik)

Besedilo povzela: Štefanija Fujs
(Foto: M. Žökš)
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ANDREJEVO NA GRADU GRAD
Kot vsako leto je tudi letos v viteški dvorani gradu Grad
potekala sv. maša ob godu sv. Andreja. Sv. mašo je 30. novembra 2019 daroval župnik g. Ivan Kranjec, ki je zbranim
spregovoril o življenju sv. Andreja, njegovi zvesti in pogumni hoji za Kristusom, blagoslovil adventne venčke in vernikom Župnije Grad zaželel vesel ter upanja in hrepenenja
poln adventni čas. Po obredu sta prisotne nagovorili tudi
direktorica JZ KP Goričko ga. Stanka Dešnik in županja Občine Grad ga. Cvetka Ficko ter spregovorili o odgovornem
in lepem odnosu do božjega stvarstva in soljudi. Adventni
čas je torej priložnost, da poglobimo svojo vero in z dobrimi
deli ter podarjenim časom obogatimo sebe in sočloveka.
Po opravljeni mašni daritvi je sledilo druženje ob toplih
napitkih in pecivu. Pogostitev je pripravila Karitas Župnije
Grad. To je bil tudi zadnji dan, ko je bil grad odprt za obiskovalce, kajti grajska vrata so v zimskem času za individualne obiskovalce zaprta, ogled v decembru, januarju in
februarju pa je možen za predhodno najavljene skupine z
najmanj 10 obiskovalci.
Štefanija Fujs
(Foto: M. Žökš)

ORATORIJ 2019

Animatorji vsako leto v poletnih počitnicah organiziramo
oratorij za predšolske in šolske otroke, katerim želimo polepšati in popestriti preostanek poletnih počitnic. Letošnjega oratorija, ki je potekal od 15. do 19. julija pri Gradu, se je
udeležilo več kot 40 otrok iz župnij Grad in Kuzma.
Spoznavali smo zgodbo Petra Klepca z naslovom »Imaš
moč« ter tako vsak dan pripravili delavnice, kjer smo
ustvarjali različne izdelke, ter igre, na katerih smo se za-
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bavali in razgibali. Otroci so se ob pomoči animatorjev preizkusili v izdelovanju rož iz krep papirja, pletenju venčkov iz
meteka, pripravili smo kuharsko tekmovanje Masterchef,
kjer so se otroci ob pripravi jedi zelo dobro odrezali. Podali
smo se tudi na lov za zakladom, posebno doživetje pa so
otrokom predstavljale vodne igre, kjer smo se ob pomoči
PGD Motovilci prijetno osvežili. Obiskala nas je tudi županja Občine Grad ga. Cvetka Ficko.
Sklep oratorija je bila sv. maša, kjer smo se skupaj s starši
Bogu zahvalili za vsa lepa doživetja. Zahvala tudi vsem gospodinjam, ki so skrbele za naše trebuščke.

Na praznik je slovesno romarsko sv. mašo ob somaševanju duhovnikov daroval generalni vikar Lojze Kozar, ki je
v pridigi razmišljal:
»Praznik Marijinega Vnebovzetja obhajamo letos v posebnem razpoloženju. Že od januarja obhajamo 100-letnico
združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom, ki
je za nas katoličane najprej verski praznik, nato pa tudi
narodni. K združitvi so najbolj pripomogli verni ljudje, katoliški duhovniki in njihovi sodelavci, ki so se ozirali v Jezusa
in v Marijo. Čez dva dni, ko bomo v Beltincih obhajali slovesno sveto mašo ob tej obletnici, se bomo najprej Bogu
zahvaljevali za to, da smo že sto let združeni z matičnim
narodom, da smo tudi v teh letih ohranili vero v Boga, v
Jezusa Kristusa, v njegovo Mater Marijo, ki jo tukaj že stoletja častimo kot Vnebovzeto.
Nad Prekmurjem že stoletja vihra Marijina zastava. Nad
Prekmurjem pa že sto let plapola tudi slovenska zastava.
Zastava ni samo narodni simbol, govori nam tudi o našem
odnosu do Boga, o naši veri.
Slovensko državno zastavo sestavljajo tri barve: bela, modra in rdeča. Te barve nas spominjajo tudi na vsebino naše
vere.
Bela barva, barva lepote in nedolžnosti nas spomni na Marijo. Marija je bila obvarovana izvirnega greha, bila je vsa
lepa in čista, brez vsakega greha. Pri svetem krstu smo tudi
mi prejeli belo oblačilo, znamenje lepe duše, vendar smo to
lepo podobo z grehi omadeževali. Marija pa je vse življenje
ostala lepa, brez greha. Njeno belo oblačilo je vedno ostalo
belo, njena duša je vedno ostala lepa. Taka je še zdaj pred
nami. Vsa lepa, vsa polna ljubezni, deležna večne slave.
Modra barva nas spomni na neskončnost. Ko se oziramo v
nebo, vidimo modrino, ki ji ne moremo določiti razsežnosti ali globine. Ta modrina kakor da nima konca. Nebo in
zemlja, ki ju vidimo, pa sta samo delček vsega, kar je Bog
ustvaril. Zato nas modra barva spomni na Boga, neskončno
velikega in neskončno dobrega.
Rdeča barva je barva ljubezni. Najvišjo ljubezen pa nam
je izkazal Bog, Jezus Kristus, ko je postal človek, ko je trpel
in umrl za nas. Barva srca, barva ljubezni dopolnjuje to
trojnost: lepoto, neskončnost in ljubezen. Vabi nas, da rastemo v teh krepostih, da si prizadevamo za lepoto srca, da
ohranjamo upanje v Boga, ki je neskončno velik in dober,
da si prizadevamo za ljubezen do Boga, do Marije in do
vseh ljudi.
Če zastavi odvzamemo eno barvo, to ni več slovenska državna zastava. Če iz vsebine vere črtamo Marijo ali upanje
v večno življenje ali Jezusa Kristusa, to ni več katoliška vera.
Tri barve so lepe in pomenljive. A vendar še nekaj manjka. Manjkamo mi, ki v Boga verujemo, ki poklekamo pred
Jezusom, ki prepevamo Mariji v čast. A zastava ima tudi
grb. Grb z morjem, s Triglavom, s tremi zvezdami. Ta grb
predstavlja nas, ki živimo med morjem in Triglavom, lahko
rečemo med Jadranskim morjem in nekdanjim Panonskim
morjem, ki verujemo v Troedinega Boga: Očeta, Sina in Svetega Duha, kar lahko pomenijo tudi tri zvezde v grbu.

Anemari Svetanič

PRAZNIK MARIJINEGA
VNEBOVZETJA 2019

Romarji iz Vidoncev, ki so na predvečer Marijinega praznika peš priromali k Mariji. (Foto: M. Žökš)

Večerno sv. mašo je vodil škof msgr. dr. Peter Štumpf. (Foto: M. Žökš)

Po sv. maši je bila procesija z lučkami. (Foto: M. Žökš)

43

Občina Grad

KULTURA IN DUHOVNOST
programom v duhu 100-letnice tudi mi hvaležno spomnili
katoliških duhovnikov, ki so delali za dobrobit prekmurskega
človeka, in se zahvalili Bogu za našo domovino. Pred Marijo
Vnebovzeto, ki je bila prekmurskemu človeku že od nekdaj
velika Tolažnica in Priprošnjica, smo prisluhnili zgoščenemu
pregledu zgodovinskega dogajanja, recitacijam odraslih in
veroučencev, glasbene točke pa sta pripravili skupina domačih pevcev in Ženska pevska skupina KD Rogašovci.

Od te svete maše naj z nami potujejo tri barve slovenske
zastave: bela, modra in rdeča; tri vrednote: lepota, neskončnost in ljubezen; tri sveta imena: Bog, Jezus Kristus in Marija; tri Marijine besede, ki jim dodajamo četrto: »Moja duša
poveličuje Gospoda.«

Slovesno romarsko sv. mašo ob somaševanju duhovnikov je daroval
generalni vikar Lojze Kozar. (Foto: M. Žökš)

							
Mihaela Žökš, dipl. upr. org.
Strokovna sodelavka za družbene dejavnosti

ODMEV 100-LETNICE
PRIKLJUČITVE PREKMURJA K
MATIČNI DOMOVINI V NAŠI
ŽUPNIJI
V letu 2019 smo obeležili stoletnico združitve prekmurskih
Slovencev z matičnim narodom, zato je bilo iztekajoče se
leto zaznamovano z različnimi prireditvami ob 100-letnici
tega prelomnega dogodka. Raznovrstni simpoziji, proslave,
razstave, intervjuji, članki, publikacije ipd. so nas spomnili na
zgodovino slovenskega naroda na levi strani Mure in osvetlili ter dodatno raziskali okoliščine takratnega dogajanja.
Pri slednjem je imela veliko zaslugo murskosoboška škofija,
saj je z nagovori pri nedeljskih sv. mašah, s šmarnicami in
na druge načine ovrednotila delo narodno zavednih posameznikov, zlasti katoliških duhovnikov.
Praznovanje je doseglo vrhunec 17. avgusta 2019 v Beltincih
s slovesno sveto mašo, ki jo je na prostoru pred župnijsko
cerkvijo ob somaševanju škofov in nadškofov ter okrog 150
duhovnikov vodil predsednik Slovenske škofovske konference msgr. Stanislav Zore.
Pridigi soboškega škofa dr. Petra Štumpfa je prisluhnilo čez
pet tisoč zbranih, med njimi vidni predstavniki slovenske
vlade.
Tudi verniki iz naše župnije so se udeležili slovesne sv. maše,
tako z organiziranim avtobusnim prevozom kot v lastni režiji, člani župnijsko pastoralnega sveta pa so pomagali še
pri pogostitvi sodelujočih.
V času tridnevnice pred praznikom Marijinega vnebovzetja,
13. avgusta, po večerni sv. maši, smo se s kratkim kulturnim
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Letošnje župnijsko romanje je bilo povezano s kraji prekmurskih narodnih buditeljev. Vernike od Grada in Sv.
Jurija je pot peljala najprej v Veržej, nato v Križevce in
čez Ljutomer v Črenšovce. Romarji so bili povsod lepo
sprejeti s strani tamkajšnjih župnikov, v Črenšovcih pa
je naš domači župnik g. Marko Magdič daroval tudi sv.
mašo.
Zgodovina naj bo učiteljica vseh nas. Naj iz nje črpamo
spoznanja, katere so bile v preteklosti tiste vrednote, ki
so ohranjale človekovo dostojanstvo in vodile k resnični
sreči, ter naj po njih tudi danes živimo
Klementina Pozvek
(Foto: M. Žökš)
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ŠKOFIJSKI MINISTRANTSKI KVIZ PRI GRADU
Tik pred začetkom adventa so se ministranti in ministrantke
iz župnij soboške škofije zbrali pri Gradu, kjer jih je v župnijski cerkvi Marije Vnebovzete pozdravil škofijski referent mag.
Simon Štihec. Nagovoril jih je domači župnik Marko Magdič
in imel tudi pripravo na sveto spoved. Sledilo je spovedovanje
in molitev rožnega venca. Drugi del srečanja je potekal v župnijski dvorani, kjer so se ministranti pomerili v poznavanju sv.
Jožefa, sv. Janeza Krstnika in v razumevanju različnih cerkvenih izrazov. Kviz je vodil škofijski referent mag. Simon Štihec,
na njegova vprašanja so odgovarjali ministranti iz štirinajstih
župnij: Bakovci, Beltinci, Cankova, Črenšovci, Dobrovnik, Gornja
Radgona, Grad, Kobilje, Kuzma, Lendava, Murska Sobota, Odranci, Sveti Jurij in Turnišče.
Ob koncu je voditelj Pastoralne službe dr. Franc Zorec vsem sodelujočim ekipam podelil priznanja in nagrade. Najbolj so se
izkazali ministranti iz Župnije Turnišče, sledila je ekipa iz Župnije Murska Sobota, na tretjem mestu pa so pristali ministranti
iz Župnije Bakovci. Kviz je povezal ministrante in ministrantke v živo skupnost, ki hvali Boga in živi svoj vsakdan tudi s Cerkvijo.
Škofija Murska Sobota in
Župnija Grad

TRIDNEVNI TABOR
Letošnje jesenske oziroma »krumpčove« počitnice so veroukarji in otroci Evangeličanske cerkvene občine Gornji
Slaveči imeli možnost preživeti nekoliko drugače, kot so
vajeni, saj smo za njih prvič organizirali tridnevni tabor.
Le-ta je potekal na samem župnišču ter v cerkvi in to od
ponedeljka 28. 10. 2019 do srede 30. 10. 2019 med 8.00
in 15.00. Udeležili so se ga otroci stari od 4 do 13 let.
Vodil ga je duhovnik Mitja Andrejek, pomagali pa so mu
še njegovi dve in naših deset mladincev, animatorjev,
skupaj z mano ter pridne kuharice, ki so nas razvajale
z dobrotami.
Tema tabora je bila Nomadsko življenje v Svetem pismu.
Otroci so tako spoznali nekaj starozaveznih zgodb (na
primer Babilonski stolp, Abraham in Sara …), povezanih z
nomadskim življenjem izraelskega izvoljenega ljudstva
in našli njihovo sporočilo za današnji čas. Vse to se je
odvijalo v različnih delavnicah, preko razlage, igre, petja,
učenja zlatih verzov, tekmovanj, kvizov in podobnih stvari. Poudarek je bil tudi na ekologiji, varovanju od Boga
ustvarjenega sveta, saj so se nomadi takratnega časa
morali znajti s tem, kar so našli v naravi (brez plastike
in podobnih stvari).
Upamo, da se je vseh 34 otrok na taboru dobro počutilo,
da so utrdili medsebojne prijateljske odnose, spoznali še
bolj Boga in njegovo ljubezen do človeka in na ta način
koristno preživeli del jesenskih počitnic. Podoben tabor
nas spet čaka v glavnih počitnicah.
Simona Prosič Filip,
evangeličanska duhovnica iz Gornjih Slaveč

45

Občina Grad

KULTURA IN DUHOVNOST

ZAKONCI JUBILANTI; ECO BODONCI
V bodonski cerkvi so se na prvo
adventno nedeljo, 1. decembra,
srečali zakonski pari, ki so v letu
2019 obhajali okrogle obletnice sklenitve zakonske zveze. Pri
obredu je bila oživljena preteklost, izprošen je bil blagoslov
za prihodnost, ravno tako pa so
jubilanti skupaj uživali še Sveto
večerjo. Obredu je sledilo fotografiranje, čestitke in predaja
pozornosti s strani inšpektorice
cerkvene občine Bodonci, Zdenke
Jelenovec.
Jubilanti so srečanje nato sklenili v sproščenem vzdušju v Evangeličanskem domu Bodonci. Jubilanti – iskrene čestitke
in vse dobro na skupni poti tudi v prihodnje!
Simon Sever, duhovnik

ZA EN DAN SMO POSTALI
OBIRALCI KORUZE

PLAVALNI TEČAJ
V mesecu oktobru so se bodoči prvošolci udeležili plavalnega tečaja v Termah 3000. Plavalni tečaj je potekal pod vodstvom učitelja Damjana Graha in vzgojiteljice Irene Hüll.

Na lep jesenski dan smo se podali na polje polno koruze.
Z majhnimi ročicami smo začutili, kaj vse nam narava
daje. Preizkusili smo se v obiranju koruze. Delo je bilo
zelo zanimivo, a tudi nekaj moči je bilo potrebno pokazati. Na koncu smo bili ponosni na opravljeno delo in se
podali na pogostitev k Andreji.
Irena Hüll
Foto: A. Fartek

Glavni namen plavalnega tečaja v predšolskem obdobju
je izvajanje iger za prilagajanje na vodo, doživljanje ugodja ob gibanju v vodi ter odpravljanje morebitnega strahu
pred vodo. Vsi otroci so v štirih dneh tudi to dosegli, nekateri pa še veliko več. Zmogli so preplavati določeno število
metrov v poljubni plavalni tehniki brez dotikanja tal in tako
osvojili priznanje in nalepko srebrnega ali zlatega konjička.
Andreja Fartek
Foto: A. Fartek

TEDEN OTROKA V VRTCU
Meseca oktobra smo v vrtcu obeležili teden otroka z različnimi dejavnostmi. Že tradicionalno smo skupaj s starši izvedli kostanjev piknik, ki je uspel kljub temu, da nam vreme
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ni bilo ravno naklonjeno. Razgibavali smo se ob različnih
športnih dejavnostih in pohodu, ogledali smo si gledališko
predstavo z naslovom Čarobna Vililandija, se pozabavali
in plesali ob zvokih harmonike ter ustvarjali z naravnim
materialom. Otroci so bili na vseh področjih zelo aktivni.

OTROCI ZA VARNOST V
PROMETU
Nacionalni inštitut za javno zdravje je kot organizator aktivnosti za zmanjšanje uporabe alkohola in varnosti v prometu
tudi letos pozval k sodelovanju v akciji «Otroci za varnost o
prometu«, ki poteka v mesecu novembru – mesecu preprečevanja odvisnosti. Tako smo se tudi mi odzvali povabilu. Otroci
so narisali risbice na temo »alkohol in promet«. Veliko smo
se tudi pogovarjali o problemu alkohola v prometu in preprečevanju nesreč.
Tako smo se v ponedeljek,11. 11. 2019 (na Martinovo), odpravili
skupaj s policisti na cesto. Prisotni sta bili tudi predstavnici
Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Policist je ustavil vozilo, po opravljeni kontroli pa so k vozilu pristopili še otroci z
risbico in zloženko in ju skupaj z lepo besedo predali vozniku.
Vozniku so otroci zaželeli varno vožnjo. Preživeli smo čudovit.

Klaudija Klement

GASILCI V VRTCU
V mesecu oktobru, mesecu požarne varnosti, smo tudi v
našem vrtcu namenili pozornost požaru in delu gasilcev ter
izvedli nekaj dejavnosti na to temo. Tema je bila za otroke
zelo zanimiva, še zlasti to velja za starejše otroke. Delo gasilcev, gasilska vozila in oprema so otrokom zelo zanimivi in
jim burijo domišljijo. V vrtec smo povabili tudi naše prostovoljne gasilce. Pokazali so nam, kaj vse uporabljajo gasilci
za gašenje požara in kaj rabijo za svojo varnost, zaščitno
uniformo. Povzpeli smo se tudi v gasilski avto, poskusili pa
tudi ciljati tarčo z vodnim curkom s pomočjo ročne črpalke.
Še enkrat se zahvaljujemo gasilcem za obisk!

Pomočnica ravnatelja za enoto vrtca Klaudija Gomboc
Foto: T. Hajdinjak

SLOVENSKI TRADICIONALNI
ZAJTRK

Tradicionalni slovenski zajtrk je eden izmed osrednjih dogodkov dneva slovenske hrane, ki smo ga letos obeležili v petek,
15. novembra. V zdravi prehrani se priporoča uživanje rednih
obrokov, od katerih je zajtrk najpomembnejši. Zelo pomembno je začeti dan z zajtrkom. Tudi nas v vrtcu je ta dan pričakal
tradicionalni slovenski zajtrk. Otroci so tako zajtrkovali jedi,
pridelane doma: domači kruh, maslo, med, mleko in jabolka.
Seveda pa ni manjkala tudi glasba o čebelicah.

Andreja Fartek
Foto: A. Fartek

Pomočnica ravnatelja za enoto vrtca Klaudija Gomboc
Foto: T. Hajdinjak
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razreda ogledali lutkovno predstavo. V četrtek nas je obiskalo
Društvo za zaščito živali Pomurja, izvedene so bile delavnice in
predavanja o pravilnem pristopu in ravnanju do psa. V petek
pa smo imeli športni dan in kostanjev piknik.

VSAKOLETNO SREČANJE Z
DEDKI IN BABICAMI
V mesecu novembru smo se spet zbrali mali in
malo starejši. Vnuki in vnukinje so starim staršem pripravili program in se jim tako zahvalili za ves
trud, ki ga vložijo, da je našim malčkom čim lepše.

Učiteljica: Tanja Kranjec

POPESTRIMO ŠOLO
DROBTINICA 2019
Z učenci Tino Celec, Nives Kočar, Ano Lušo Časar, Lano
Fartek in Rokom Cörjem smo v okviru prostovoljnih dejavnosti projekta Popestrimo šolo sodelovali v dobrodelni
akciji Rdečega križa Drobtinica. Za ta namen smo s pomočjo učencev, ki obiskujejo kuharijo, spekli kekse, ki smo jih
skupaj s kruhom ponujali za prostovoljne prispevke. Kekse
nam je darovala tudi Pekarna Štručka. Kruh, ki smo ga delili,
nam je daroval Spar. Učenci so zbrali 486,43 evrov. Zbran
denar bo namenjen potrebam socialno ogroženih učencev
naše šole. Za donacije se vsem lepo zahvaljujemo.

Irena Hüll

TEDEN OTROKA

Učenci zbirajo prostovoljne prispevke. (Foto: R. Ropoša Januš)

KONSTRUKTORSKI KROŽEK

Obiskalo nas je Društvo za zaščito živali Pomurja. (Foto: T. Kranjec)

Teden otroka je letos potekal od 7. do 13. oktobra. V tem tednu
smo izvedli nekatere dneve dejavnosti. Učenci 4. in 5. razreda
so obiskali Mursko Soboto, kjer so spoznavali skrivnosti muzeja in galerije in se srečevali z drugačnostjo, ko so obiskali Center Sonček v Murski Soboti. Učenci prve triade so ustvarjali
na temo jesenskih plodov. V tem tednu so si učenci od 1. do 4.
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Učenci so se novih pridobitev zelo razveselili. (Foto: R. Ropoša Januš)

Na naši šoli se v sklopu projekta Popestrimo šolo že drugo
leto izvaja konstruktorski krožek. Lani je sodelovala le ena
skupina učencev, letos sta že dve. Ker je za nabavo ustreznih
učnih pripomočkov potrebno veliko sredstev, smo zato, da bi
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omogočili kvalitetno delo najmlajšim konstruktorjem, zaprosili za donacijo. Posluh za usmerjanje in razvijanje bodočega
tehničnega kadra sta pokazali podjetji ELRAD International
in Pomgrad. Obema se v imenu naših učencev iskreno zahvaljujem za donacijo.

šolo v Bad Radkersburg v Avstrijo, kjer so z njihovimi dijaki
sodelovali na delavnicah. Tam so oblikovali baker in s pomočjo
spajkanja povezali elektronske elemente. Naredili so si „igralno kocko“, ki deluje s pomočjo led diod. Gotove izdelke so si
odnesli domov.
Vodja projekta Popestrimo šolo
Renata Ropoša Januš

POČITNIŠKE AKTIVNOSTI
Med poletnimi počitnicami smo pri projektu Popestrimo šolo
pripravili za učence različne aktivnosti. Na šoli je potekala zeliščarska delavnica, ki jo je vodil Lovro Vehovar. S starejšimi
učenci smo obiskali Interaktivni doživljajski park Expano in se
osvežili v Termah 3000. Malo mlajši so obiskali Jahalni klub
Zaton, kjer so izvedeli vse o konjih in se preizkusili v jahanju.
Avgusta smo z učenci ustvarjali v poletnem duhu. Izdelali
smo si pahljače za vroče poletne dni. Obiskali smo Čebelji
gradič, kjer smo izvedeli vse o čebelah in si izdelali svečo iz
voska. Pod visokimi krošnjami dreves v grajskem parku smo
brali na prostem in si v spremstvu Nataše Moršič ogledali
zanimivosti našega gradu.

OBISK OSNOVNE ŠOLE VOJNIK
NA NAŠI ŠOLI
V sredo, 6. 11. 2019, so našo šolo obiskali učenci 9. razredov Osnovne šole Vojnik iz Celja. V sklopu naravoslovnega dne so jim strokovni delavci naše šole pripravili štiri
delavnice – naravoslovno delavnico iz mikroskopiranja,
lončarsko delavnico z izdelovanjem lončenih posodic,
kuharsko delavnico, pri kateri so pripravili jabolčni zavitek v kozarcu in dödole, ter delavnico prekmurskega
narečja, v kateri so se učenci s pomočjo kviza preizkusili
v razumevanju našega narečja. Z obiskom naše šole so
učenci Osnovne šole Vojnik začutili utrip življenja in dela
na naši šoli ter širili svoja obzorja o poznavanju naših
običajev in kulinarike.

Počitnice so bile pestre. (Foto: R. Ropoša Januš)

DELAVNICE NA SREDNJI TEHNIČNI ŠOLI BAD RADKERSBURG

Učenci navdušeno sodelujejo v delavnicah. (Foto: V. Navotnik)

OBISK DOŠ GORNJI SENIK

V sredo, 13. 11. 2019, je našo šolo obiskalo šest učencev iz Dvojezične osnovne šole Gornji Senik. V sklopu tehniškega pouka so skupaj z našimi učenci iz 5. in 7. razreda v dvojicah
sodelovali pri izdelavi lesenega izdelka. S pomočjo delovnega
lista, na katerem so si najprej izmenjali imena, so spoznali
poimenovanja za orodja in pripomočke za delo v slovenskem
in madžarskem jeziku. Po pripravljenem načrtu so izdelovali

Učenci pri delu. (Foto: R. Ropoša Januš)

Projekt Popestrimo šolo omogoča učencem, da sodelujejo
na različnih aktivnostih, za katere znotraj rednega pouka nimajo možnosti. Tako smo se odpravili na srednjo tehnično
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Vladimir Januš, Melisa Horvat in Sara Kovač so se tako udeležili državnega narečnega natečaja z naslovom Vsaka vas
ima svoj glas.
In … Melisina zgodbica je bila nagrajena:

SRCEJ ME BOLIJ, ČE JE ŠTOJ V STIJSKE

Prejkmurski pregovor prave, ka se lidgej cejlo živlenje včijmo,
pa na itak naure mergejmo.
Čeglij mama prave, ka san še mala, san že presneto dobro
spoznala, kaše smo lejko lidgej.
Nej smo si samo dobre pa prijazne, ene znajo bite fejst nesramne, sakome se norca delajo, pa drüjgome, če le lejko, škodo
delajo.
Nikak nemren razmete, zakoj tau delajo.
Najbrž ščejo biti glavne, pokazate, ka so najmočnejše ale užijvlejo v ton, ka drüjgoga v slabo volau spravlajo.
Nigdar nemo razmela, zakoj se ene lidgej nemrejo spremenite.
Za sebej rada mijslen, ka san dober človek.
Srcej me bolij, če je štoj v stijske, ges pa ne ven, kak njeme
naj pomagan.
Tau se me je zgaudelo letos na spomlad.
Se je bilau že fajn zelejno, travnike so zacvetele, oblaki so plavale po nejbe.
Rano san se zbidijla, zatau san se odlaučila, ka mo peške v
šaulo šla.
Faj pomale san šejtala, pešpaut me je skauz les vodila, ftiči so
mi popejvale medten, ka so si gnejzda delale, ge san pa senjala, kak san lejko srečna, ka že vgojdno lejko v narave užijvan.
Te pa …
Pri enon drejve san slaukoga pojba zaglejdnola. Cejli je bil
zamazani, mel je üjdo srakico, biu je baus.
Staupela san k njeme, pa ga pijtala, ka se njeme je zgaudelo.
Nika mi je nej pravo, samo je nakle glejdo.
Še bole san se njeme priblijžala, te san ga pa pijtala, ka dela
tak rano v našon lejsi, pa što so njegove stariške, zakoj njeme
dovolijo, ka šaulo šprica.
Zaj je končno zdigno glavau, čobe so se njeme trausele, te je
pa bradau zatejgno, pa kak kača zasijko: »Za sebej se brigaj,
menej pa namejre püste!«
Najprlej san se ga zosagala, te san pa segij zbrala korajžo.
Prijazno san ga poglejdnola, pa zašepetala: Samo, … pomagala bi ti rada!«
Un pa …
Že v nasejgnjon momente me je zgrabo, pa me nakle vrgo,
te pa odleto.
Da san se od šoka končno pobrala, ga je nindre več nej bilau.
Kumaj zaj san skapejrala, ka najbrž nema dauma, ovak be nej
tak graube bil.
Samo brano se je ...
Ges pa še gnesden ne ven, što pa odkejc je bil.
Če mo ga še da vijdla, ga kak Mojca Pokrajculja k sebe pod
strejo zemen.
Mama de güšno zatau, ka ma tüde una, tak kak ges, mejko
srcej.
Mentorica: Marija Štesl

Učenci pri izdelavi Hanojskega stolpa (Foto: K. Kikec Bokan)

(risali, žagali, vrtali, brusili ipd.) leseno miselno igro Hanojski
stolp, v kateri so preizkusili svoje sposobnosti. Z izmenjavo
kontaktnih podatkov so si na koncu obljubili, da bodo ostali
v stiku in se morda v prihodnje spet srečali.
Katarina Kikec Bokan

SEKTORSKO TEKMOVANJE V
NOGOMETU

V mesecu novembru je na OŠ Sv. Jurij potekalo sektorsko
tekmovanje v nogometu za starejše dečke. Sodelovale so
štiri šole: OŠ Kuzma, OŠ Grad, OŠ Cankova in OŠ Sv. Jurij.
Našo ekipo so predstavljali naslednji učenci: Maks Horvat,
Neo Horvat, Kevin Tanacek, Rok Cör, Tilen Bačič in Jan Donoša. Zasedli so odlično 2. mesto ter se uvrstili na področno
tekmovanje.

Anita Horvat

LITERARNI KOTIČEK
Ker praznujemo 100-letnico priključitve Prekmurja matični
domovini Sloveniji, smo letos svoje misli in pota domišljije
zapisovali tudi v narečju.
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TRADICIONALNI BOŽIČNI BAZAR
V petek, 29. 11. 2019, smo na naši šoli že osmo leto zapored pripravili božični bazar. Ta dan smo imeli pouk popoldan, nato pa
smo ob 17. uri s kratkim kulturnim programom skušali zakorakati v praznični december. S skečema, petjem, igranjem na
flavto in trobento ter folklornim plesom so učenci vse zbrane
povabili k okrašenim stojnicam z izdelki učencev. Po nagovoru g. ravnatelja in predsednice šolskega sklada, ki sta nam
predstavila naš težko pričakovani projekt – zunanji FITNES, za
katerega se je zbiral denar, je sledilo prijetno druženje s starši.
Stojnice, pri katerih je mamljivo dišalo po prihajajočih se praznikih, so bile polne zanimivih in skrbno izdelanih okraskov,
domačega peciva, lončarskih izdelkov, adventnih venčkov …
S prostovoljnimi prispevki smo šolski sklad obogatili za 1.811,58 €, za kar se vsi zelo lepo zahvaljujemo.
Hvala vsem, ki nam pomagate pri uresničevanju želja.
Naj se tudi vam izpolni vsaj katera skrita želja!
Učenci in kolektiv OŠ Grad
(Foto: K. Šalamon)

se je še isto leto udeležil Ljubljanskega maratona na 21-kilometrski razdalji in jo premagal s časom 1:47:29.
Ker pa ljudje nikoli nismo zadovoljni z doseženim in hrepenimo po več, sta se tudi njegovo število treningov in intenzivnost čez čas povečala. Tako poleti trenira od tri do štirikrat na
teden in preteče od 140 do 180 kilometrov na mesec. Pozimi
se dolžina malo zmanjša, na cca. 120 kilometrov na mesec. S
povečanjem števila treningov so se tudi rezultati izboljševali.
Treninge večinoma opravi v naši občini, nekaj pa tudi na ˝domačem˝ Ravenskem. Izpostavlja, da je lani in letos osvojil Pomurski pokal v rekreativnih tekih, na letošnjem Maratonu treh
src v Radencih pa je osvojil 30. mesto in 3. mesto v kategoriji
od 30 do 35 let. Zvrstilo se je tudi nekaj drugih tekov doma in
v sosednji Avstriji. Pravi, da mu tek predstavlja odlično sprostitev, ko ima čas za razmišljanje in reševanje problemov in pa
da lahko prinese še več kot to. Dober je za srce, krepi sklepe,
pri teku se porabi veliko kalorij in dober je za krepitev telesa.
V naslednjem letu ima željo preteči polmaraton pod 1:22:00
(eno uro in 22 minut), trenutno drži čas 1:25:47 iz Radencev.
Meni, da če mu bo zdravje služilo, da je ta čas dosegljiv. Ve, da
je bil pred leti pri Gradu organiziran Tek na Grad, ki je štel za
Pokal Slovenije v gorskih tekih. V pogovoru je omenil, da bi bilo
lepo, da se ta tek vrne h Gradu in zagotavlja, da se za udeležbo
ni potrebno bati.
Poleg teka svoj prosti čas posveča tudi 18-mesečni hčerki in
partnerki, katerima se zahvaljuje, da ga podpirata v tem, kar
počne, ter mu stojita ob strani. Če pa mu ga še kaj ostane, ga
porabi za delo v hiši in okoli nje ter kakšen obisk.
Predstavljamo še nekaj Tomaževih rezultatov iz leta 2019:
• Istrski maraton, 21 km, 1:28:34, 85. mesto,
• Maraton treh src, 21 km, 1:25:47, 30. mesto,
• Murecker AU-Lauf, 10 km, 43:41, 3. mesto,
• Steirer Kren Sonnwendlauf Feldbach, 12 km, 50:03, 10.
mesto,

TEKAČ TOMAŽ SRAKA
Tomaž Sraka je star 33 let, zdaj s stalnim prebivališčem pri
Gradu, drugače pa ˝MARKO˝. S športom se je začel ukvarjati
že v osnovni šoli, ko je igral nogomet za mladince, pozneje
pa še za člansko vrsto. Pri nekje 20. letu je nogomet opustil,
deloma zaradi neigranja, deloma pa tudi zaradi poznejše
selitve h Gradu. Do pomladi 2015 se tako več ali manj s športom ni ukvarjal. To se je spremenilo, ko ga je za tek navdušil
prijatelj Jožef …

Začetki teka so bili tako zanj zelo težki, saj je zaradi neaktivnosti pridobil na teži in izgubil kondicijo. Začel je počasi in s
kratkimi razdaljami. Najprej je tekel cca. 4 kilometre, kar mu
je predstavljalo velik izziv. Čez čas se je ta dolžina povečevala
in tako je septembra 2015 uspel preteči že 16 kilometrov. Tako
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• Expano Murska Sobota, 8,7 km, 33:04, 3. mesto,
• Prekmurski mali maraton, 11 km, 41:18, 3. mesto,
• Pomurski pokal v rekreativnih tekih 2019, absolutno 1.
mesto in 1. mesto v kategoriji 30–39 let,
• Grazer Halbmarathon, 21 km, 1:26:14, 54. mesto,
• Pohorje Ultra Trail Ruše 2019, 17 km, 700 metrov višinske
razlike, 1:44:14, 11. mesto.
Ob koncu je povabil vse zainteresirane, da se mu lahko
pridružijo na kakšnem od treningov. Intenzivnost bodo
že prilagodili.

KLAVDIJA IN BOŠTJAN

Tomažu se zahvaljujemo za pogovor ter mu želimo veliko
nadaljnjih tekaških uspehov, uresničitev zadanih ciljev ter
zdravja, osebnega zadovoljstva in družinske sreče.

Pohorje Ultra Trail 2019

Klavdija in Boštjan Gyergyek

Po enajstih letih zveze sva se odločila, da je letos čas za poroko.
Klavdija Grah in Boštjan Gyergyek, oba iz Vidoncev, sva za svoj
najlepši dan v življenju izbrala 29. junij 2019. Na najinem nepozabnem dnevu sta naju poleg staršev, prič in ostalih svatov
spremljala najina sončka Rene in Laura. Zaradi njiju je bil dan
še lepši.
Nevestina priča je bil Metod Grah, ženinova pa Denis Gyergyek. Civilni del poroke je potekal v poročni dvorani gradu Grad,
pred Bogom pa sva si zvestobo obljubila v evangeličanski cerkvi
na Gornjih Slavečih, kjer je obenem Laura prejela zakrament
svetega krsta.
Z vsemi nama najdražjimi smo se nato odpravili na slavje v Motel Čarda. Po čudovitem in nepozabnem dnevu sva se vrnila na
ženinovo domačijo, kjer sva si ustvarila svoje družinsko gnezdo.

Zaključek Pomurskega pokala Beltinci 2019

Po pogovoru zapisala: Štefanija Fujs
Slika: Iz arhiva Tomaža Srake
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ŠTEFKA IN MITJA

NATAŠA IN TADEJ

Nataša in Tadej Celec

Štefka in Mitja Toplak

»En dan, le en dan, ki v večnost je ujet.
Poljub, le en poljub je obljuba vseh obljub.«

Sprva sta bili dve poti,
ki sta šli vsaka po svoje,
potem sta dolgo potekali druga ob drugi,
sedaj pa sta se združili v eno samo.

Sva Nataša Krajnc iz Sv. Trojice v Slov. goricah in Tadej Celec iz
Pečarovcev. Po osmih letih in pol skupnih poti sva se odločila,
da najino življenjsko pot okronava s poroko. Najino življenje je
po letu bivanja v Vidoncih polepšala hčerka Neli.
Dne 1. 6. 2019 je bila izvedena civilna poroka v poročni dvorani
Gradu na Goričkem. Cerkveni del poroke ter sveti krst hčerke
Neli pa je potekal v cerkvi Marije Vnebovzete pri Gradu.
Naše slavje smo nadaljevali v Gostilni Pizzerii Raj pri Gradu,
kjer sva v družbi sorodnikov in prijateljev proslavila najin čaroben dan.

Po sedmih letih skupne poti sva se Mitja Toplak iz Motovilcev in Štefka Gabor iz Turnišča odločila, da najino
ljubezen nadgradiva s poroko. Najin najlepši dan se je
zgodil v soboto, 3. avgusta 2019. Iz skupnega doma, ki
sva si ga ustvarila v Motovilcih, smo se v spremstvu
dežnih kapelj odpeljali do gradu Grad, kjer je potekal
civilni obred. Ko sva pred vsemi povedala zaobljube, je
tudi sonce pozdravilo najino odločitev in pregnalo dež.
Večno ljubezen in zvestobo sva si obljubila v domači
cerkvi Marije Vnebovzete pri Gradu. Ženinova priča je
bil Zvonimir Kolmanko, nevestina priča pa Doris Zadravec. Poročno slavje se je nadaljevalo na Turistični kmetiji
Ferencovi v Kraščih. Za naju bo ta dan, ki sva ga delila z
najinimi najbližjimi, ostal v najlepšem spominu. Poroka
naju je še bolj povezala, veseliva se skupne prihodnosti
in uživava v dragocenih skupnih trenutkih.
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VIKTORIJA IN DENIS

SANDRA IN ZLATKO

Sandra in Zlatko Zorger

Če ljubiš, ni to še nič.
Če si ljubljen, je to že nekaj.
Če pa ljubiš in si ljubljen,
je to vse. (T. Tolis V.)
Po petih letih skupnega življenja in po treh letih kot srečna
novopečena družina sva se odločila, da 31. 8. 2019 najino srečo
zaokroživa z najlepšim dogodkom, to je najino poroko. Tako
civilni del obreda kot tudi cerkveni del sta potekala na prostem
pri okrepčevalnici Na jasi v Bodoncih. Nevestina priča je bil brat
Leon Smodiš, ženinova pa brat Simon Zorger. Najin sin Rok
nama je nesel poročna prstana, majhni družici Zoja in Živa pa
sta skupaj z nevestinim očetom pospremili nevesto do oltarja.
Po končanem obredu je sledilo slavje s skupino Prestiž. V zgodnjih jutranjih urah pa sva se kot mladoporočenca odpravila na
grad Grad, kjer sva preživela prvo skupno noč kot mož in žena.
Za naju je bil to nepozaben dan, ki sva ga preživela skupaj z
družino in najboljšimi prijatelji. Zato se ob tej priložnosti še
enkrat zahvaljujeva vsem, ki ste prispevali k temu, da je bil ta
dan za naju čaroben in nepozaben.

Viktorija Recek Rihtarič in Denis Recek

Sva Viktorija Recek Rihtarič in Denis Recek, ki sva se letos
26. 1. 2019 poročila.
Živiva na Dravskem polju, v vasi Rošnja, v nevestinem domačem kraju. Denisove korenine izhajajo iz Kruplivnika,
zato sva se odločila za civilno poroko v njegovem domačem
kraju. Od zaroke do poroke je minilo 26 dni, ko sva drug
drugemu zvestobo obljubila in si rekla da. Razlog za takšno hitro poroko se je skrival v nevestinem trebuhu, ki je
vsak dan postajal večji. Poroka je potekala na gradu Grad,
kasneje pa smo si privoščili domače prekmurske dobrote
v gostišču Na jasi. Sedaj je z nama že sin Maks, ki nama
včasih krajša noči in s svojim nasmehom lepša dni. Prav
tako nam naše dni popestri Denisov sin David, ki s svojo
navihanostjo in prikupnostjo postaja vsak dan večji fant.
Uživava zakonsko in družinsko življenje, saj to je največjo
bogastvo, ki ga lahko imamo.
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Drage občanke in občani Občine Grad!
Kar kane z neba je vzeti treba, kar svet nakloni, naj te ne zlomi, kar sam
ustvariš, naprej podariš; tako kot pričeto, tako končano bo Novo leto.
Zdravo, veselo in uspehov polno Novo leto 2020.
Mir in veliko vsega dobrega vam vsem želi
ravnatelj OŠ Grad, Viktor Navotnik,
skupaj s kolektivoma OŠ Grad in VVE Grad.

Da v letu 2020 lep in dober bo vsak dan,
vzemite vsaj en mineral v vsako dlan:
za zdravje in srečo kameno strelo in avanturin,
za ljubezen in prijateljstvo roževec in olivin,
za uspešnost in pogum tigrovo oko in hematit,
za harmonijo in razumevanje jaspis in ametist,
za bogata doživetja pa naj bosta pirit in sodalit.

Srečno in vulkastično 2020 vam želijo
Danijela Krpič, Tadeja Krauthaker,
Klement Kovač, Suzana Kolmanko, Lidija Norčič,
Anja Kisilak in Oli.

Spoštovane Goričanke in Goričanci,
pred nami je leto s čudežno številko 2020. Začelo se bo v sredo, sredi
tedna in bo daljše za en dan. Po jubilejnem praznovanju stoletnice pridružitve Prekmurja nam bo morda le uspelo ujeti sredino v vsem. Biti
v sredi s prijatelji in sredi dogajanja okoli nas je morda tisto, kar nas
žene k napredku in blaginji. Vendar živeti v blaginji naj ne pomeni imeti
preveč blaga nakopičenega doma, temveč naj blaginja pomeni občutiti
svobodo in srečo med sprehodom v čudoviti, mozaični kulturni krajini,
kjer cvetijo dišeči travniki, brenčijo čebele, se spreletavajo metulji in pojejo ptice na starem drevju. In prav takšno bogastvo, kjer vse zraste, kjer
je vsega mnogo in v različnih oblikah, naj bo tisto, čemur se veselimo.
Želim vam, da vsi skupaj upočasnimo utrip življenja in se predamo
uživanju narave, ki jo še imamo na našem Goričkem.
Stanislava Dešnik, direktorica Javnega zavoda Krajinski park Goričko
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Irski blagoslov takole pravi: »Bog daj, da angel, ki je v svet prinesel poslanstvo
miru, ne bi zaobšel tvojega doma, in da dete, ki je svojo božanskost prekrilo z
revnim življenjem, najde mesto v tvojem srcu!«
S temi lepimi, duhovno bogatimi besedami vam, drage občanke in občani občine
Grad, želim voščiti ne le za Božič, ampak tudi za leto 2020, saj bo le-to lahko lepo,
zadovoljno in dostojno za vse nas takrat, ko bomo zmogli vnašati med nas mir
in hoditi po poteh ponižnosti.
Simona Prosič Filip, evangeličanska duhovnica iz Gornjih Slaveč

Dragi prijatelji.
Človek se občasno vpraša o najlepših časih – kdaj so bili, kdaj bi bilo najlepše živeti.
Ob poglobljenem pogledu na zgodovino človeštva se odprejo obzorja in odkrije
se, da nobena generacija blaginje ni dobila zastonj. Morda je kakšen posameznik
podedoval materialno blaginjo a duhovne blaginje gotovo ne. Za slednje se mora
odločiti vsak sam.
Približuje se prehod v leto 2020. Ponovno se lahko reče, prihaja najlepši čas, sami
bomo s svojim delovanjem lahko vplivali na duhovno in materialno blaginjo. In v
svoji življenjski situaciji ne bomo sami. Z nami bo On, ki je svojim učencem dejal:
“Jaz sem prišel, da bi imeli življenje in ga imeli v obilju” (Jn 10, 10).
Vsem ljudem dobre volje želim, da bi doživeli blaginjo v najlepšem pomenu
besede – Božji mir, ki vsak razum presega.
Marko Magdič, župnik Župnije Grad

Spoštovane občanke in občani občine Grad, prijateljice in prijatelji,
besede slovenskega pregovora pravijo: »Dokler so dobri prijatelji in Bog, se nam
ni potrebno ničesar bati«.
V duhu tega zelo razumljivega pregovora nam tako prav vsem želim še naprej
tako doživete človeške, kakor seveda tudi božje bližine in naklonjenosti. Ali kot
je dejal novodobni krščanski mislec – »spremljajo naj nas tako dobre človeške,
kakor tudi dobre božje sile. Zavzemajmo se tudi v prihodnje za prisotnost teh sil
v naših življenjih in kolikor je le v naši moči – tudi sami se potrudimo naše dobre
človeške sile usmerjati še naprej v dobrobit sočloveka in s tem v dobrobit tako
svoje ožje, kakor tudi svoje širše skupnosti. Prepričan sem, da bo temu še naprej
pri vseh nas z velikim veseljem tako.
To pomeni, da se nam ni potrebno tudi v koledarskem letu 2020 ničesar bati.
Simon Sever, evangeličanski duhovnik v Bodoncih
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PRAZNIČNI DECEMBER V OBČINI GRAD
BOŽIČNI BAZAR NA OŠ GRAD

Otroci so skupaj z učitelji pripravili zanimiv kulturni program

Na stojnicah so bili božični izdelki

VESELI DECEMBER V MOTOVILCIH

Skupno okraševanje jelke

DŠKT LUKAJ je pobudnik obiska sv. Miklavža od hiše do hiše

Tekmovanje v kartanju

Sv. Miklavž preveri, če znamo moliti

PRAZNIČNI DECEMBER V OBČINI GRAD

PRAZNIČNI DECEMBER V OBČINI GRAD
SV. MIKLAVŽ JE PRIŠEL TUDI
NA OBČINSKO UPRAVO

BLAGOSLOV ADVENTNIH
VENČKOV NA GRADU V
ORGANIZACIJI ŽUPNIJSKE
KARITAS GRAD

SV. MIKLAVŽ V CERKVI MARIJE
VNEBOVZETE PRI GRADU

Venčke izdelajo sodelavke župnijske karitas Grad in imajo dobrodelno
noto
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PRAZNIČNI DECEMBER V OBČINI GRAD
OBČINA GRAD JE PRIPRAVILA MIKLAVŽEVANJE ZA SVOJE MALE
OBČANE

SPOŠTOVANE OBČANKE, SPOŠTOVANI OBČANI!
Naj vam božič ogreje srca in duše,
dan samostojnosti in enotnosti
pa naj vas spomni, kdo in kje smo.
Ob prazniku veselja, miru, upanja in ljubezni,
vam želimo, da vsi občutite toplino in
povezanost prazničnega doma.
Podarimo si čas drug za drugega.
Ljubezen, spoštovanje in hvaležnost
naj bodo tudi v letu 2020 temelj dobrih
družbenih dogovorov,
ki bodo omogočili, da bomo vsi odločno stopali naprej.
Blagoslovljene božične praznike
in veliko dobrega v letu 2020!
Županja Cvetka Ficko z občinsko upravo,
svetniki, režijskim obratom in
uredniški odbor Informativnega glasila Občine Grad

