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Na 27. Orfejčkovi paradi v Mar-
kovcih jo je namreč Mia Pernat, 
zmagovalka lanskoletne sezone 
Otroci pojejo slovenske pesmi in 
se veselijo v mlajši kategoriji, kot 
novo naročnico Štajerskega tedni-
ka izžrebala za prav posebno nag-
rado, sedežno garnituro Como iz 
Salona pohištva Šmigoc iz Spuhlje. 
71-letnica, vidno ganjena in pres-
rečna, je ob prevzemu nagrade 
družbe Radio-Tednik v Spuhlji za 
hip ostala brez besed, nato pa le 
dejala: »Čudovito je, nikoli nobene 

nagrade, zdaj pa presenečenje!« 
Povedala je, da ji je novo pohištvo 
zelo všeč, vendar še ne ve, kam ga 
bosta s partnerjem Vladom pos-
tavila. Zraven bosta najverjetneje 
kupila še kakšno mizico, je nada-
ljevala presrečna Albina. Bosta pa 
na novi sedežni prav gotovo pre-
birala Štajerski tednik in poslušala 
Radio Ptuj, je še v smehu povedala 
Albina.

Albina Žalar je nagrado v Salonu 
pohištva Šmigoc v Spuhlji prejela 
od Matjaža Šmigoca. Kot je pove-

dal, ima sedežna garnitura Como 
levo postavitev in funkcijo ležišča 
ter je v eni, trenutno bolj modnih 
rjavih barv. Salon pohištva Šmigoc 
v Spuhlji posluje že vse od leta 
1990. Prodajalno imajo tudi v Slo-
venski Bistrici, čez dva meseca pa 
bodo še eno odprli tudi ob Tržaški 
cesti v Mariboru. Čeprav rezulta-
tov poslovanja za lansko leto še 
nimajo, so s prodajo zadovoljni, saj 
opažajo rast. Podobnih trendov se 
nadejajo tudi letos.

Spuhlja � V Salonu pohištva Šmigoc izročili nagrado naši novi naročnici

Štajerski tednik bosta Albina in Vlado 
prebirala na novi sedežni garnituri
Za Albino Žalar iz Ptuja ostaja lanski december nepozaben. Kako tudi ne, saj je 
prvič v življenju osvojila kakšno nagrado.
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Dobitnica nagrade Albina Žalar s partnerjem Vladom v Salonu pohištva Šmigoc v Spuhlji na novi sedežni 
garnituri Como.

Pred povsem polno dvorano so 
stoperški folklorniki zaplesali sami, 
v goste pa povabili še Akademsko 
folklorno skupino Kulturno-ume-
tniškega društva (KUD) Študent iz 
Maribora in KUD Bokolje Dobropo-
ljana s hrvaškega otoka Pašmana. 
Članom stoperške folklorne skupine 
sta ob jubileju čestitali predsednica 
KPD Stoperce Anica Rejec in župa-
nja občine Majšperk Darinka Fakin, 
vodja ptujske območne enote Jav-
nega sklada RS za kulturne dejavno-
sti Iva Ferlinc jim je za več kot deset 
let udejstvovanja na folklornem po-
dročju podelila srebrne Maroltove 
značke.

Stoperške plesalce folklore sta 
pred okroglim desetletjem združila 
veselje do plesa in dobra volja, sku-
pina je nastala na pobudo zakoncev 
Brigite in Borisa Frleža. »Minilo je ve-
liko ur, veliko pevskih in plesnih kora-
kov, zgodilo se je veliko zgodb, ki so 
nas obarvale in nas naredile močnej-
še ter nas zaznamovale s karakter-
jem, ki ga prepoznajo daleč naokoli. 
Posebej so si nas nekateri zapomnili 
po zgodnjih vajah v nedeljo zjutraj. 
To smo sicer ukinili, a nikoli se ne ve, 
kdaj jih bomo ponovno uvedli …« so 
povedali stoperški folklorniki in se 
svojih začetkov spomnili s projekcijo 
fotografi j.

Vodja stoperške folklorne skupine 
Ksenija Habjanič je povedala: »Začeli 
smo z velikim številom plesalcev, to 
se je skozi čas spreminjalo, danes 
pa imamo deset aktivnih plesnih pa-
rov.« Stoperški plesalci folklore izko-
ristijo vsako priložnost za strokovno 
izpopolnjevanje, redno se udeležuje-
jo folklornih revij (že po drugem letu 
delovanja so nastopili na državnem 
srečanju folklornih skupin), nastopa-
jo tudi na pustnih povorkah in poro-
kah, obudili so običaj romanja k sveti 
Ani in svetemu Mohorju, vabilom na 
nastope tako doma kot v tujini pa se 
vedno radi odzovejo.

Majšperk � 9. Antonova prireditev v Stopercah

V spomin so se vtisnili z vajami 
ob nedeljah zjutraj
Stoperška folklorna skupina, ki deluje pod okriljem Kulturno-prosvetnega društva 
(KPD) Stoperce, je ob desetem jubileju svojega delovanja v prenovljenem Domu kraja-
nov Stoperce pripravila Antonovo prireditev.
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Folklorna skupina Kulturno-prosvetnega društva Stoperce se je godovanju farnega zavetnika, svetega Antona 
Puščavnika, poklonila s plesom.

Mojstri pripovedovanja, knjiž-
ničarji iz vseh koncev Slovenije, 
Liljana Klemenčič, Monika Čermelj, 
Tone Obadič, Aleksandra Papež, 
Barbara Kaiser ter Marko Bezen-
šek, ki se jim je kot glasbeni gost 
pridružil Predrag Szilvassy in nas 
navdušil z izvedbo  lastnih avtorskih 
skladb, so se v ormoški knjižnici 
tokrat lotili prav zanimive temati-
ke. Zgodbe o prebrisanosti, lažeh, 

spletkarjenju, napačnemu skle-
panju in posledicah le-tega so nas 
ob živem pripovedovanju, ki nas je 
poneslo v druge, domišljijske sveto-
ve, nasmejale – a obenem tudi pri-
pravile do razmišljanja. O človeški 
naravi, o naših zmotah, lahkover-
nosti in napakah, ki jih tolikokrat 
tudi sami naredimo. Resda smo se 
od srca recimo nasmehnili ob prigo-
dah pravljičnih junakov, kraljevega 

brivca in kraljevega ministra, ali ob 
prebrisanosti najmlajše izmed hče-
ra ter neumnosti hudiča – in marsi-
čem drugem. Hkrati smo pa tudi 
postali bogatejši za eno dragoceno 
izkušnjo. Kajti ravno zgodbe so tis-
te, ki bogatijo naše življenje, našega 
duha. Vsaka zgodba je zaklad zase. 
Iz vsake pravljice, pa če je še tako 
neverjetna, se nekaj naučimo.

Ormož � Aktivnosti v knjižnici

Zgodbe laži, prevar in spletk 
tokrat malo drugače
V okviru projekta Ko zgodbe zaživijo, ki vsakoletno poteka v organizaciji Mariborske 
knjižnice v sodelovanju s partnerskimi ter pridruženimi knjižnicami, so januarja v 
Knjižnici Ormož pripravili pravljični večer za odrasle.

Foto: Arhiv knjižnice

 Elaborat je pripravilo Javno 
podjetje Prlekija Ljutomer, ki je v 
lasti osmih prleških občin. Podjetje 
mora upravljati z opremo, cevmi, 
črpališči in skupnim vodovodnim 
omrežjem sodelujočih občin. 

Po opravljeni simulaciji vpliva 
predlaganega izračuna se ugota-

vlja, da bi z novimi cenami prišlo do 
skoraj 300-odstotnega zvišanja cen 
vode za podjetja in 97-odstotnega 
povečanja cen za gospodinjstva. 
Predlagani elaborat se je pred sejo 
občinskega sveta obravnaval na 
obrtno-podjetniškem strateškem 
svetu in na odborih občinskega 

sveta, kjer ni prejel podpore, zavr-
njen pa je bil tudi s strani občinskih 
svetnikov. Javnemu podjetju Prleki-
ja je bilo naloženo, da do konca leta 
2017 pripravi novi izračun oziroma 
elaborat , kar pa je podjetje zavrni-
lo.

Ljutomer � Predlog o povišanju cen vode

Zavrnili zvišanje cen vode
Člani ljutomerskega občinskega sveta so na decembrski seji obravnavali predlog iz-
računa cen vode za leto 2018.

Svinjska glava na podstavku, 
kjer je pred desetletjem še bil 
doprsni kip Borisa Kidriča, je res 
svinjsko dejanje na prehodu v leto 
2018.

Spomenik, delo akademskega 
kiparja Viktorja Gojkoviča, je leta 
1973 v naselju Kidričevo postavila 
Krajevna skupnost s pomočjo To-
varne glinice in aluminija »Boris 
Kidrič« Kidričevo. V samostojni 
Sloveniji je kip izginil, baje so ga 

odnesli zbiralci žlahtnih kovin. 
Toda to ni niti najmanj vznemiri-
lo občinskih oblasti. Še več, Talum 
je leta 2011 ponudil roko županu 
g. Antonu Leskovarju, da bi ga na 
prazen podstavek ponovno posta-
vili, a je župan ta predlog zavrnil, 
Talum pa ga je nato postavil pred 
upravno zgradbo podjetja. Na 
otvoritvi je bilo rečeno, da ga pos-
tavljajo pred upravo zato, da bo na 
varnem.

Ali je res Kidričevo kraj revan-
šizma? Negativni odnos do pred-
sednika prve slovenske vlade po 
osvoboditvi se je nadaljeval. Župan 
je 1. marca 2012 želel na seji ob-
činskega sveta po hitrem postopku 
spremeniti ime osnovne šole in iz 
njenega imena izbrisati ime Borisa 
Kidriča, a so takrat svetniki njegov 
predlog zavrnili. Kaj se je po tej 
zavrnitvi dogajalo, mi ni znano. 
Baje izbris predstavlja le skrajšano 
ime osnovne šole. Ali je to res? Ali 
je kompromis? Vprašanje se mi 
postavlja tudi, ali je v avli osnovne 
šole še ohranjena spominska plošča 
Borisu Kidriču, po katerem se je 
šola poimenovala leta 1964?

Kaj pa če je postavljavec svinj-
ske glave na podstavek, kjer je bil 
nekoč Boris Kidrič, dal pobudo 
občinski oblasti, da bi prav njega 
kot malopridneža ovekovečila na 
praznem podstavku. Maketo je že 
predlagal. Njegovo sliko – svinjsko 
glavo.

Pisma bralcev

Je Kidričevo res kraj revanšizma?

Foto: Boris Prelog

Je v avli OŠ še spominska plošča?
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