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16 Stajerski TEDNiK Ljudje in dogodki 

Drbetinci, Tmovska vas • vleka vrvi za prvi Prekmens"ki pokal 

Prekmenci - prijatelji, ki poslej tudi tekmujejo 
v Slovenskih goricah so poletni koledar zanimivih prireditev obogatili z novo - prvo vleko vrvi za PrekmenSki pokal, ki je 
potekala z. julija na pesniskem mostu na lokalni cesti Drbetinci-Trnovska vas in sijo je ogledalo okrog 500 ljudi. 

Ideja 0 novi prireditvi se 
je porodila iupanoma dveh 
obcin: obcine Sveti Andrai 
Darji Vudler in obcine Trno· 
vska vas Alojzu Benku, ko sta 
na nekem srecanju spoznala 
tekmovake v vleki vrvi na dr· 
iavni ravni. Pobudo sta pre· 
vzeli turisticni drustvi obeh 
obcin: TD Vitomarci iz obcine 
Sveti Andrai, ki ga vodi Kristi· 
jan Majer, in TD Trnovska vas, 
ki ga vodi Marjeta Nedelko. 
Dogovorili sta se, da bo prvo ' 
vleko za Prekmenski pokal 
organiziralo TD Vitomarci, v 
letu 2018 pa TD Trnovska vas, 
kjer so ie zaceli priprave. 

Predstavnika obeh drustev 
sta imela nekaj tednov casa, 
da sta sestavila ekipi v moski 
in ienski konkurenci s po 10 
ciani oz, tekmovalci, ki so cas 
do prve tekme pridno izko· 
ristili za treninge, kajti oboji 
so ieleli zmago, Sestava je 

movaki so se morali izkazati 
s stalnim prebivaliscem v ob· 
cini, za katero so tekmovali. 

Zabavno srecanje je po· 
vezoval humorist Korl, neke 
vrste glavni sodnik, ki ima 
veliko izkusenj z vleko, vrvi 
Prlekov in Prekmurcev preko 
Mure, je povedal predsednik 

TD Vitomarci Kristijan Majer. 
V imenu obeh obcin, turistic· 
nih drustev, tekmovakev in 
zadovoljnih gledalcev se je 
za sodelovanje pri prvi vie· 
ki vrvi za Prekmenski pokal 
zahvalil tudi clanom ekipe 
za vleko vrvi Jursinci, ki so s 
svojimi izkusnjami v driavni 

ligi pomagali pri sodniskih 
odlocitvah. Boljsi so bili letos 
ciani ekip iz obcine Sveti An· 
drai, saj so zmagali v obeh 
konkurencah. 

Marjeta Nedelko, predse· 
dnica TD Trnovska vas, je po 
tekmi povedala, da so ne gle· 
de na rezultat nadvse zado· 

morala biti "cistokrvna", tek· Na pesniSkem mostu na lokalni cesti Drbetinci-Trnovska uas je hila 2, julija nodus< veselo, 
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voljni, da je ie prva prireditev tako, Danes je to poimenova· 
vzbudila toliko zanimanja, nje bolj ali manj zabavno, hu· 
prinesla toliko zadovoljstva morno .. , Izhaja pa iz dejstva, 
in nasmejanih obrazov. Po le- da obcini, med seboj locuje 
tosnjem porazu so "prevze- naravna meja, reka Pesnica in 
Ii" naziv Prekmenci, pa tudi njena precudovita dolina. 
sicer so se prebivalci obeh "Prekmencismotorejzato, 
obcin ie ad nekdaj med seboj ker zivimo preko te naravne 
imeli za Prekmence, "Dileme meje. Obcini Trnovska vas in 
ni, drugo leta jih bomo pote- Sveti Andrai pa imata veliko 
gnili v Pesnico," je prepricana skupnega tudi v zgodovin
Marjeta Nedelko. "A bolj kot ,skem pogledu, Kar nekaj sto
zmaga je pomembno, da se letij smo namrec iiveli pod 
druzimo," je se dodala, Nazi- - okriljem velike obcine Ptui 
va Prekmenci ne sprejemajo tudi kot krajevni skupnosti. 
v slabsalnem pomenu bese- V 90, letih prejsnjega stoletja 
de, cetudi je bilo v weteklosti smo skupaj bivali v eni obcini 

- obcini Destrnik-Trnovska 
vas, Leta 1998 so iz te obci
ne nastale tri: Destrnik, Tr
novska vas in Sveti Andrai v 
Siovenskih goricah, Od tiste
ga leta je naziv Prekmenc vse 
bolj tonil v pozabo, saj nismo 
imeli nic vee skupnega. Da
nes obcani Svetega Andraia 
vsakodnevno obiskujemo ob
Cino Trnovska vas, saj imajo 
tam najbliijo vecjo trgovino 
z iivili, in tako beseda Prek
menc se ne bo hitro izumrla, 
ceprav mladina vec ne upo
rablja teh nazivov," dodatno 

""" ,,-_ pojasnjuje Kristijan Majer. 
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