Otvoritev krožišča z Ovtarjem
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Krožišče na regionalni cesti med Lenartom in Gornjo Radgono ob Petrolovi bencinski črpalki
služi svojemu namenu, saj je promet mnogo bolj tekoč.
Prvotno križišče je povzročalo precej zastojev in nejevolje voznikov. Z novim krožiščem je tudi
dostop v novo poslovno-industrijsko cono Lenart varnejši in hitrejši.
Župan mag. Janez Kramberger je 9. novembra 2011, na slovesni otvoritvi rondoja z Ovtarjem,
predstavil vsem navzočim tudi zgodovinski pomen skulpture, katere avtor je Daniel Vrečič iz
Svete Trojice.
Ovtarji so bili varuhi oz. čuvaji vinogradov, sadovnjakov in poljedelskih pridelkov. Ovtarska
služba se je začela s 15. avgustom in trajala do 15. novembra ali mogoče še dlje, odvisno od
letine in časa spravila pridelka.
Trimesečno varovanje je ovtar opravljal neprenehoma dan in noč. Čuvaji vinogradov so se le
priložnostno hranili pri lastnikih, prenočevali so v utah ali le pod drevesi. Po ustnem izročilu je bil
ovtar nekaj nenavadno groznega in strašnega.
Ovtar je tatu zgrabil šele takrat, ko je le ta hotel zapustiti vinograd. Večjo količino nakradenega
pridelka je moral izročiti lastniku vinograda. Pogosti tatovi grozdja so bili fantje-vasovalci, ki so
trgali grozdje za dekleta. Kdor je ujel vasovalca pri kraji, ga je lahko celo denarno kaznoval. Če
vasovalec ni imel denarja, mu je ovtar odvzel klobuk, kar je bila takrat za mladeniča velika
sramota. Posebno vestno so morali ovtarji opravljati svoje delo ob romarskih dnevih. Romarji, ki
so potovali na božjo pot k Sveti Trojici, so pogosto spotoma obiskovali vinograde in trgali
grozdje zase ali za svoje bližnje. Vzoren ovtar je lahko od romarjev pobral kar velik zaslužek.
Največja sramota za ovtarja je bila, če je bil na obisku v hiši, v katero je nekdo vstopil s
krožnikom sveže potrganega grozdja. To se je ovtarjem pogosto dogajalo ob gostijah, krstih in
ob skupnih kmečkih opravilih. Ovtar je bil večkrat ogrožen. Če se je zameril fantom, so mu po
vinogradih napletli žice in vrvice, nanje obesili grozdje in mu tako dokazali njegovo
nesposobnost. V znak časti in kot orožje so ovtarji nosili ovtarsko palico.
Palica iz hruškove veje je bila podobna primitivni helebardi s kovinsko konico (nožem). Grče so
bile okrašene z medeninastimi žebljički. Palica se je nosila na rami, podobno kot puška.
Namesto jermena je pri palici služil zakrivljen korobač, spleten iz vrbovih šib.
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