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. AKrUALNO 

TRNOVSKA VAS / PRAZNOVANJE V ZNAMENJU JAKOBA GOMILŠAKA 

Od petka do nedelje je bilo v Trnovski vasi praznovanje 
četrtega občinskega praznika - letošnje v znamenju med
narodnega simpozija o Jakobu GomlBaku, domačinu iz 
Biša, pesniku, publicistu, pridigarju. Boij ga v širši jamo
sU poznamo po njegovih pesmih Slovenec sem ln Dere sen 
jas mali bija (O pridRem študentu). 

Pr~znovanje se je začelo s 
svečano akademijo, kjer je 
župan občine Karl Vurcer z za* 
dovoljstvom naznanil začetek 
simpozi ja, ki so ga ob domači 
občini pripravili še Univerza 
Maribor in Ustanova dr. Anto 
na Trstenjaka. 

O Gomilšku kot literatu je 

govorila dr. Zinka Zorko, pro
rektorica mariborske univerze, 
pozdravni nagovor pa je opra
vil tudi mag. Milan Lovrenčič, 
predsednik uprave Ustanove dr. 
Amana Trstenjaka. Svoje misli 
o Jakobu Gomilšaku je na aka
demiji posredoval tudi dr. Franc 
Rode, ljubljanski nadškof in me· 

Mladi iz Trnovske vasi so p re dstavili pesmi svojih ro ja kov. Foto: 
FI 

Dr. Franc Rode, ljubljanski 
nadškof in metropol it. Foto: FI 

tropoiit, ki je ugotavljal, da so 
enostranske enciklopedije po
zabile na Gomilšaka, ob koncu 
pa ošvrknil rudi slovensko šolo, 
ki po njegovem izključuje po
membna področja življenja, kot 
je religija, in jih poriva v ne
kakšno ilegalo, ki ne osvobaja 
misli ter ustvarja miselno plahe 
ljudi. 

V kulturnem programu so 
sodelovali: domači mešani pev
ski zbor, ki ga je pripravil Lud
vik Krajnc, dirigiral pa Marian 
Potočnik . Recitatorji: Barbara 
Drumlič, Barbara Vršič, Roman 
Maguša in Matjaž Kramberger 
so ob violinskem duetu Polone 

Kapun in Ane Vurcer predsta
vili Gomilšakove pesmi ter pes
mi domačih pesnikov. 

Za popestritev programa je 
poskrbela folklorna skupina 
Bolnišnice Ptuj s Spominčicami 
ter tamburaši iz Cirkulan. 

V soboto je potekal mednarod
ni simpozij o Jakobu Gomi1šaku 
(o simpoziju bomo podrobneje 
govorili v naslednji številki Ted
nika). V odmoru so odprli pre
novljeno Simoničevo hišo kot 
kulturni spomenik. Zapeli so 
tudi domači ljudski pevci. O 
pomenu ohranjanja kulturne 
dediščine je spregovoril Ivan 
Lovrenčič, ravnatelj Po~rajin-

Spominska plošla Jakobu Go
milšo ku. Foto: FI 

El izabeta Čeh. Foto: Z. Šala 
m un 

skega arhiva Ptuj . 

Zvečer je bila prireditev pod 
naslovom Slovenske gorice po
jejo in plešejo, ki jo je ob občini 
soorganiziralo PGD Biš, sode
lovali pa sta KD Muršec - Živ. 
kov ter KD Trnovska vas. 

Na prireditvi so podelili tud i 
občinska priznanja. Letošnja 
dobitnika sta Franc Kuplen za 
aktivno delo v kraju in v dru
štvu upokojencev ter Elizabeta 
Čeh za življenjsko deJo v Rdeč
em križu. Podeli li so tudi pri 
znanja za urejeno okolje ter 
športne pokale in priznanja za 
športna tekmovanja, ki so po
tekala ves teden. Za najlepše 
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urejeno domačijo so dobili pri
znanje: Milena in Vlado Brez
nik ter Jožica in Milan Mihelak, 
za kmetijo Marija in Anton Mo
horič ter Irena in Franc Belec. 
Za najlepše urejeni poslovni ob
jekt je priznanje prejel Bar pri 

Fro nc Kuplen. Foto: Z. Ša la 
mun 

Sivi čaplji. 

V nedeljo so po praznovanju 
bolfenške nedelje odprli spo
minsko ploščo na domačiji 

Jakoba Gomi1šaka. Ploščo je 
blagoslovil mariborski škof dr. 
Jožef Smej. Vse prireditve je 
povezoval domačin Danilo Mu
ršec. 

Franc Lačen 


