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V jutranjih urah smo se odpravili proti Šmarju in obiskali kmetijo Vizjak v vasi
Zadrže. S kmetijstvom se ukvarja praktično vsa družina (oče, mati in dva sinova). Na
relativno majhni površini se bavijo z vzgojo čilijev, čebelarstvom, mlinarstvom in
vinarstvom. Mladi gospodar Matic nam predstavi svojo življenjsko zgodbo, od
neresnega šolarja, mornarja, natakarja, receptorja, kuharja, pa do najbolj
inovativnega mladega kmeta v letu 2017.

To je osupljiva zgodba o vztrajnem mladem človeku, ki ga porazi in birokracijah niso
odvrnili od uresničitve zastavljenih ciljev. Svetovno slavo mu je prineslo čilijevo vino
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in to z zlato in srebrno medaljo v New Yorku. Vse njihove proizvode lahko tudi
poizkusimo, pogostijo nas tudi z odlično ocvirkovko. Seveda smo lahko izdelke tudi
kupili.
Sledi vožnja do Rogaške Slatine, kjer nas pričaka lastnik kmetije Janina in nas
popelje do nje. Gospodar nam razkaže nasade jagod v rastlinjaku, zelišča, zelenjavo,
vse je gojeno po načelu bio dinamike. Vidimo, da je tu vloženo ogromno dela in truda
pa še obnova starih objektov jih čaka. Ampak, kje je volja, je tudi moč. Tudi tu nas
pogostijo z namazi, marmeladami, napitki, pito in ocvirkovko. Seveda lahko določene
izdelke tudi kupimo.

Naredil se je prekrasen dan prav za naš vzpon na Boč.
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Peljemo se z avtobusom, ki pa mora zaradi poškodovanega cestišča zaključiti vožnjo.
Ampak, nič hudega, mi se sprehodimo do koče, vmes pa si ogledamo rastišče
velikonočnic.
Privoščimo si enolončnico, kar je skoraj preveč glede na vse dobrote, ki smo jih že
zaužili. Tako seveda ni bilo nobene želje po vzponu na stolp, le martinčkanje na soncu
in sproščen
klepet.
Pot
nadaljujemo v
Žiče k Majdi in
Katji Temnik
na zeliščarski
vrt Majnika.
Prijazni lastnici
nam razkažeta
zeliščni vrt in
izdelke –
zeliščna sol, čaji, kalčki in še veliko vsega, da se kar težko poslovimo.

A dan se že nagiba v večer in naš zadnji ogled je namenjen cerkvi Sv. Martina na
Ponikvi. Cerkev je res vredna ogleda (baročna) in tu sta začela svojo življenjsko pot
Anton Martin Slomšek in Blaž Kocen.
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Prav je, da se spomnimo človeka, ki je zaznamoval kulturno, cerkveno in politično
zgodovino našega naroda.
Polni lepih vtisov, toplega sonca, gostoljubnih ljudi in veselega druženja, se prijetno
utrujeni vračamo proti Celju.
Tako dobro organiziranih in vodenih ekskurzij si v prihodnje želimo še več.
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