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KULTURA

Manica Hartman, Pokrajinski muzej Ptuj Ormož

Kulturno-športno društvo Dobrava, 
ki že vrsto let s svojim aktivnim 
ljubiteljskim in prostovoljnim de-

lom ogromno prispeva k bogatejšemu kul-
turnemu in družabnemu življenju v lokal-
nem okolju in po Sloveniji, je v letošnjem 
letu praznovalo 20. obletnico delovanja. 
Kot Dobravčanki in urednici zbornika so 
mi  člani izkazali zaupanje, da ob njiho-
vem jubileju s skupnimi močmi pripra-
vimo zbornik, ki bo orisal 20-letno delo-
vanje društva. Da bi počastili tako visoko 
obletnico, so pripravili vrsto prireditev: 23. 
aprila je Moški pevski zbor Dobrava pri-
pravil koncert in zapel z gosti, s Pevskim 
zborom Okarina. Posameznikom, ki so 
prejeli za aktivno delo v društvu Linharto-
ve in Gallusove značke je ob tej priložnosti 
čestital tudi ormoški župan Alojz Sok  in 
zaželel vsem članom uspešno delovanje 
tudi v prihodnje; 4. marca so člani društva 
v spomin na dolgoletno sodelovanje z Mi-
livojem Zemljičem pripravili gledališko 
predstavo Vaja zbora pod strokovnim vod-
stvom Irene Blagovič v Kulturnem domu 
v Ormožu. Ob koncu prireditve je sledila 
projekcija fotografij, nastalih v minulih le-
tih ob njihovem skupnem druženju z Mili-
vojem Zemljičem, nato druženje in pogo-
stitev v Domu kulture ter skupna večerja 
za člane društva in povabljene v Vaškem 
domu na Dobravi; 7. junija je bila predsta-
vitev jubilejnega zbornika v sodelovanju s 
Pokrajinskim muzejem Ptuj Ormož, ki je 
zbornik tudi izdal; 18. junija so si člani dru-
štva v organizaciji članov športne sekcije 
ogledali ormoški grad in Grajsko pristavo. 
Ogledu je sledilo prijetno druženje ob pe-
smi, dobri vinski kapljici in jedači, igranju 
odbojke, ruskem kegljanju in obilici dobre 

volje. Druga polovica leta in leta, ki priha-
jajo, bodo zagotovo prinesla nove priredi-
tve, gotovo kakšno gledališko igro, koncert 
ali skupno druženje, ki se jih bodo člani z 
veseljem spominjali. Vendar naj bodo ta in 
naslednja, tukaj še nezapisana, povod za 
naslednjo jubilejno obletnico.  
Iz vsebine zbornika: 
Dobravčane je že od nekdaj povezovalo ve-
selje do petja in druženja, pri tem pa velja 
omeniti, da se je organizirano kulturno ži-
vljenje začelo najprej z delovanjem okteta 
1993. leta. Kasneje se je pridružilo še nekaj 
pevcev in nastal je moški pevski zbor. Želja 
po delovanju na drugih področjih kulturne-
ga življenja vas je spodbudila, da ste 1996. 
leta ustanovili Kulturno društvo Dobrava. 
Sprva sta delovala moški pevski zbor in 
dramska sekcija, kasneje je bila na pobu-
do, predvsem mlajših članov društva, usta-
novljena še športna sekcija. Leta 2010 ste 
spremenili svoje ime v Kulturno-športno 
društvo Dobrava, ki šteje danes 68 članov 
in z lahkoto pritrdimo, da prav ljubiteljstvo 
in njihova zagnanost služijo za zgled mar-
sikomu v ne ravno preveč prijaznih časih. 

Vsa leta delovanja pevska in dramska 
sekcija, največkrat z roko v roki, kulturne 
dogodke pripravita s skupnimi močmi, pri 
tem pa sodelujejo tudi drugi člani društva. 
Izmed številnih predstav (Županova Mic-
ka, Analfabet, Pevske vaje pri lepi vdovi, 
Boeing boeing, Vaja zbora) ste še posebej 
ponosni na predstavi Kovačnica in Od zrna 
do kruha, za katere je besedilo zapisala 
predsednica društva Štefka Šoštarič. Veči-
no predstav je režiral Milivoj Zemljič, ki je 
s svojim strokovnim pristopom pripomo-
gel k večji prepoznavnosti društva in do-
bri igri vseh nastopajočih, za povezovanje 
njihovih prireditev pa so v minulih letih 
poskrbeli Anita Šoštarič, Marko Žnidarič, 
Anita Kosec in Peter Kirič. 
V društvu deluje še športna sekcija, katere 
člani ste najaktivnejši poleti, ko se odvija 
odbojka na mivki. Na Dobravi ste že več-
krat organizirali dobro obiskane turnirje 
za rekreativno igranje odbojke na mivki, 
ki so pritegnile tudi goste od drugod. Med 
drugim pripravljate ekskurzije, pohode in 
družabna srečanja za člane in druge, ki si 
želijo takšnih druženj.

Da je društvo res aktivno, dokazujete s 
številnimi priznanji in nagradami; z njimi 
je vsaj malo poplačan trud za več tisoč ur 
vaj, dvaindvajset nastopov na revijah od-
raslih pevskih zborov in za dve Linhartovi 
srečanji; zraven tega pa ste pripravili devet 
samostojnih predstav, od katerih so bile tri 
avtorske. 
Vseh pevskih nastopov, predstav in drugih 
dogodkov ne bi bilo, če ne bi člani složno 
pristopili vsakič k njihovi uresničitvi, za 
kar pa je bilo in je treba žrtvovati veliko 
prostega časa, ki ga ob vsakdanjih opravi-
lih in skrbeh včasih tudi zmanjka; a kjer je 
volja, je tudi pot in člani društva to vedno 
znova dokazujete.
Povzela sem le del vsebine zbornika, ki 
na pregleden in zanimiv način skozi ohra-
njeno slikovno gradivo in tekst podoživlja 
in vzbuja lepe spomine članom društva, 
Dobravčanom in vsem, ki so skozi leta na 
kakršen koli način pomagali pri delovanju 
društva, ob tem pa sem vsebini dodala še 
nekatere zanimive podatke, ki se nanaša-
jo na Dobravo in so pomemben del njene 
zgodovinske pričevalnosti. 

Tekst in foto: Knjižnica Ormož

Ker vsega poletja seveda ni moč preživeti z no-
som v knjigah in obenem tudi zato, ker se zave-
damo, da je v današnjem času in življenjskem 

tempu druženje zelo pomembno, so v ormoški knjižnici 
pripravili nabor poletnih dogodkov, ki so bili bralcem – 
obiskovalcem tako v veselje kot tudi sprostitev.
Ob četrtkih so potekali četrtkovi zeliščarski popoldne-
vi na vrtni terasi, kjer so si obiskovalci urice krajšali z 
nadvse zanimivimi gosti, degustirali zeliščne napitke in 
prigrizke ter bogatili svoje znanje o naravi in vsem tem, 
kar nam je po njej dano. 
V prvem četrtkovem popoldnevu je bila z njimi Anita 
Bolčevič iz Prleškega vrta, ki je predstavila sivko. Iz tega 
vedno bolj priljubljenega in omamno dišečega zelišča si 
je vsak obiskovalec pripravil nadvse enostavno dišavo za 
prostor, ki je obenem lahko tudi lepa dekoracija. Naučili 
so si še splesti sivkin venček, si pripraviti ekološki gel 
za pranje perila, lak za lase, suh šampon in še marsikaj. 
Drugi četrtek so se družili z Iztokom Luskovičem iz Za-
voda 100% Naravno Botanik ob predstavitvi značilnosti 
in zdravilnih učinkovinah timijana in dvokrpega ginka. 
Iz timijana so si pripravili timijanovo mazilo, ki je do-
brodošlo ob prehladnih obolenjih, gospod Luskovič pa  
je  iz svoje bogate prakse z veseljem odgovoril na vsa 
vprašanja obiskovalcev o nabiranju in uporabi zelišč. 
Tretji četrtek je prinesel s seboj obogatitev predvsem 
za knjižnični vrt. Skupaj z Maticem Severjem, strokov-
njakom za zelnate trajnice, so zasadili zeliščno gredo na 
notranjem dvorišču in se naučili, kako se tega dela lotiti, 
kako zelišča kombinirati, negovati, razmnoževati, prepo-
znati. Pri zasnovi zeliščne grede je upošteval načela har-
moničnosti in dejstva, da je za lastnika oziroma skrbnika 
prijazna, manj zahtevna. Pri izboru rastlin je naredil lok 

iz preteklosti v prihodnost in se naslonil na zgodovin-
sko izročilo, ki priča, da je na mestu sedanje knjižnice 
v srednjem veku bival frančiškanski samostan z bogato 
založeno knjižnico, zato je poleg zdravilnih zelišč in di-
šavnic, značilnih za samostanske zeliščne vrtove, izbral 
tudi nekaj starih vrst trajnih cvetočih rastlin, kompozici-
jo pa je zmehčal z modernimi okrasnimi travami. Ormo-
ški knjižničarji so skupaj z obiskovalci po strokovnjako-
vih nasvetih in napotkih tako zasadili zeliščno gredo, s 
katero dokazujejo, da jim je poleg dobro založenega in 
urejenega hrama modrosti mar tudi za zgodovino in lepo 
urejeno okolico. 
Naslednji četrtek je gospod Zvonko Pukšič iz podjetja 
Moja Biodežela spregovoril na temo Energijski pristopi 
– kako doseči boljše rezultate! Spoznali so, kako lahko s 
pomočjo energije srca in svojega uma vplivamo na rast 
rastlin. Avgustovska četrtkova druženja so nadaljevali 
s spoznavanjem sladkega janeža, gospa Anita Bolčevič 
je predstavila mokro filcanje janeževih mil ter postopek 
izdelave biobalzama za ustnice kakavove osnove in z do-
datkom eteričnega olja sladkega janeža. Iztok Luskovič 
je z obiskovalci delil svoje znanje o čajnih mešanicah. 
Spoznali so osnove mešanja posušenih zelišč ali drog, 
na kaj moramo biti pozorni pri kombinaciji, pripravi in 
uporabi zdravilnih učinkovin ter strokovno odgovarjal na 
vprašanja obiskovalcev. Sledil je obisk prave zeliščarske 
kmetije, eko socialnega podjetja Korenika v Šalovcih, v 
Prekmurju, kjer so vse pridobljeno znanje videli in doži-
veli tudi v praksi. Zadnje četrtkovo srečanje je bila gostja 
Maja Botolin Vaupotič, ki je predstavila pregled upora-
be zelišč v ljudskem zdravilstvu skozi čas. Spomnili so 
se starih  Hipokratovih receptov ter nekaterih babičinih 
pozabljenih ali še vedno uporabljanih primerov uporabe 
domačih zelišč.  

Letošnji poletni četrtkovi popoldnevi so bili v ormoški 
knjižnici izredno prijetni, sproščeni, poučni ter seveda 
družabni in okusni. 

Ob dvajsetletnici Kulturno-športnega društva 
Dobrava 1996-2016

Slika 1: Prvi nastop Moškega pevskega zbora Dobrava, 19. junija 1993.(iz arhiva) 
Slika 2: 
Slika 3: 

Poletni četrtkovi zeliščarski popoldnevi v ormoški knjižnici

Sreča ob prijateljih, smehu in aplavzu številne publike je najlepše darilo. 
Foto: Štefan Hozyan.

Koncert ob 20. obletnici 23. aprila (Foto: Štefan Hozyan) 


