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LOKALNE MINI IN MAKSI ZANIMIVOSTI
Franc Vinkler je daroval kri 160
krat
Pisal se je 3. september 2008 in v OŠ Fram so, poleg trume
šolarjev in njihovih u~iteljev, ki so se komaj navajali na novo
šolsko leto, vstopali še drugi ljudje, ki "navadne" dni tja le
redko ali pa sploh ne zaidejo. Da, tam je potekala krvodajalska
akcija. ^eprav gredo pohvale in zahvala vsem ljudem, ki
darujejo kri, to neprecenljivo `ivljenjsko teko~ino, je bil tedaj
v ospredju predvsem krvodajalec Franc Vinkler iz Sp.
Polskave. ^lovek z velikim “~”, kot re~emo. ^lovek, ~igar
humanost in plemenitost sta posebnega ob~udovanja vredni.
^lovek, ki je konec septembra letos dopolnil 65 let, v tem
~asu pa daroval kri `e 160 krat!
Redko se v naši ob~ini na kakšni slovesnosti zbere toliko
novinarjev, snemalcev in fotografov, kot se jih je tistega dne
drenjalo v avli OŠ Fram. Skromnemu Francu Vinklerju, ki ga
tudi mnogi naši ob~ani najpogosteje videvajo na cesti, ko,
športnik od glave do pet, prepri~ljivo premaguje kilometre na
kolesu, so vsi hoteli stisniti roko, pogledati v o~i, izre~i besede
ob~udovanja in z njim spregovoriti za ta ali oni medij. Ko
ga je medicinsko osebje, ki je nanj posebej ponosno in
njegovo krvodajalsko pot spremlja `e desetletja, pripravilo
na jubilejen, 160-i in hkrati zadnji odvzem krvi, so se vanj
uprle bliskavice, kamere in mikrofoni. Bil je nesporen junak,
najsvetlejša zvezda tistega dopoldneva. To si je tudi ve~ kot
zaslu`il.

Franc Vinkler je kri prvi~ daroval leta 1962. Vse odtlej se
je na tak na~in nesebi~no razdajal za druge, neznane ljudi,
ki so iz takšnih ali druga~nih razlogov kri potrebovali za
ozdravitev ali celo pre`ivetje. Ve~krat letno se je udele`eval
krvodajalskih akcij, obi~ajno v sklopu KO RK Fram. Podatek,
da je v dobrih polpetih desetletjih daroval okoli 80 litrov
neprecenljive rde~e teko~ine, ki je v medicini neobhodno
potrebna vsak dan, je zgovoren sam po sebi in ne potrebuje
zvene~ih spremnih besed.
Za njegovo po`rtvovalnost in human odnos do soljudi v
stiski smo se Francu Vinklerju s kratkim nagovorom in
spominskimi pozornostmi zahvalili predstavniki UKC
Maribor, KO RK Fram, KS Fram, OŠ Fram in Ob~ine Ra~eFram.
@elimo vam prijetno branje!

V ~ast in ponos nam je, da je bilo Francu Vinklerju, vitezu
krvodajalstva, v sklopu letošnjih prireditev ob ob~inskem
prazniku z rok `upana podeljeno visoko priznanje - spominska
plaketa Ob~ine Ra~e-Fram.
Krvodajalcu Francu Vinklerju in vsem, ki stopajo po
njegovi poti, še enkrat moje in naše spoštovanje ter iskrena
hvala!
Simona ANTOLI^

Tradicionalno martinovanje na
grajskem dvori{~u
Na Slovenskem so predstavljali svetega Martina predvsem
kot usmiljenega vojš~aka, ki z me~em re`e svoj plaš~, da ga
bo dal golemu reve`u. Takega ga ka`ejo naše oltarne slike.
Precej kasnejša je legenda o goseh, ki naj bi izdale svetega
Martina. Martin se je baje skril pred njimi, ko so ga iskali, da
bi mu sporo~ili, da so ga izvolili za škofa. Na Nemškem je
postal patron vremena, zavetnik `ivali, pastirjev in vojakov,
gosi pa morajo za kazen, ker so ga izdale, na dan njegove
smrti umreti. Od tu naj bi bila navada, da je treba jesti na
Martinovo nedeljo pe~eno gos. Tudi to je seveda le legenda.
Organizator Ob~ina Ra~e-Fram je, skupaj z Društvom
vinogradnikov Ra~e-Fram, v soboto, 8. novembra 2008, na
grajskem dvoriš~u `e tradicionalno organizirala martinovanje.
Znova se je izkazalo, da je Martinovo res najve~ji in najbolj
~aš~en štajerski praznik, ki ima mnogo privr`encev, saj je
izza zape~ka spet potegnil mno`ico veselja in dru`enja (ter
dobre kapljice) `eljnih ljudi od blizu in nekaj tudi od dale~.
Kot se za Martina spodobi, so lahko vsi obiskovalci
pokušali najboljša mlada vina, ki so dozorela v sodih naših
vinarjev, ki so se predstavili z izdatno oblo`enimi stojnicami.
Seveda pa martinovanje ni moglo miniti brez krsta mošta,
ki so ga letos pripravili ~lani KUD Milke Zorec iz Hotinje
vasi. Ob tem so ga nadvse vše~no in dobrovoljno "za`igali"
~lani ansambla TIM, ki so dolgo v no~ skrbeli za dobro
razpolo`enje vseh obiskovalcev na obleganem (kljub
turobnemu vremenu z nekaj pošiljkami de`ja) Grajskem trgu
14; slednjega so nekateri sicer zapuš~ali nekoliko majavo in
ma~kasto, a so, kolikor vemo, vsi sre~no našli in se vrnili v
svoje domove, kar je konec koncev tudi najpomembnejše.
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Del~ek dogajanja na martinovanju 2008

@e tradicionalno martinovanje Ob~ine Ra~e-Fram pa poleg mošta oz. vina odlikujejo tudi odli~ne jedi, za katere vsako
leto poskrbijo `ene iz Aktiva kme~kih `ena Klasje iz Ra~ in ~lani Društva vinogradnikov ob~ine Ra~e-Fram, ki so se jim letos
prvi~ pridru`ili še ~lani Turisti~no športnega društva Lisjaki iz Ra~ (slednji so zmagali tudi na novo uvedenem ocenjevanju
najlepše stojnice).
Veliko število zadovoljnih obiskovalcev martinovanja nam pove, da so takšne prireditve vedno dobrodošle, da v prijetnem
in sproš~enem ozra~ju dru`ijo ljudi, zato bomo s tako tradicijo nadaljevali in jo nadgrajevali.
Marjetka SONI^KI

Goool!
Tudi letošnjega septembra je KS Fram praznovala svoj krajevni praznik. Zagnani organizatorji se znova niso izneverili tradiciji
in so pripravili številne ter zanimive prireditve.
Napisanega o tem je sicer bolj malo, a ~e boste pozorno prebrali tokratne Novice, boste nekaj podatkov o tedanjih dogajanjih
vseeno našli.
Enega od na~inov, kako lahko ostane "volk sit in koza cela", se je domislil tudi Stanko Hojnik, ki nam je za tokratno
številko Novic posredoval kolekcijo fotografij sodelujo~ih ekip in golov na odigranih nogometnih turnirjih (v sklopu praznika
KS Fram) v Kopivniku, Morju in Loki. Z ozirom na to, da vsi, ki se radi dru`imo s fotoaparati, vemo, da je za ovekove~enje
trenutka, ko `oga zatrese mre`o, potrebne kar nekaj fotografske "kilometrine", pogled na nogometaše pa tudi mnoge navdušuje,
bomo slikovne dokaze seveda rade volje objavili, ob tem pa spregledali, da avtorju fotografij pisane besede (vsaj takšno
"opravi~ilo" je dodal) ne gredo tako zlahka izpod prstov.

Vse foto: Stanko Hojnik

Z naše strani le še koristen napotek: tudi pozimi, ko goli v naravi glavnem mirujejo, ne pozabimo in ne pozabite na
sprostitev in rekreacijo!
Simona ANTOLI^
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