NOVICE OB^INE RA^E-FRAM
RIBIŠKA DRU@INA RA^E
Nova lesena skulptura za RD Ra~e
Z veseljem sporo~amo, da je naše društvo bogatejše za
novo pridobitev - skulpturo iz lesa. V poznih jesenskih dneh
jo je dokon~al in nam jo podaril dolgoletni ~lan RD Ra~e,
Franc Potisk.

To je njegova tretja skulptura, ki jo je podaril RD Ra~e.
Prva ponazarja ribi~a, druga ribo, tretjo, najnovejšo, pa smo
poimenovali Povodni mo`.
Predsednik RD Ra~e Silvo Koren se Francu Potisku v
imenu vseh ~lanov društva za podarjeno skulpturo še preko
Novic iz srca zahvaljuje in dodaja, da njegove skulpture
veliko pomenijo ribi~em in mimoido~im sprehajalcem, saj
polepšajo okolico ribnika in parka.
Vlado KURBOS

• 2. dan: Po zajtrku v zgodnjih jutranjih urah smo
nadaljevali plovbo do mesta Rogoznica, kjer smo skuhali
okusno kosilo in si siti ogledali mesto. V popoldanskem ~asu
so najvztrajnejši ribi~i ponovno vrgli ribiške palice v morje.
Po ve~erji smo bili zelo utrujeni, zato smo zgodaj zaspali.
• 3. dan: Vo`njo smo nadaljevali med otokoma Arkanelom
in Drvenikom malim do ACI marine v Splitu. Ogledali smo
si znamenitosti prelepega dalmatinskega mesta Splita. Vodi~
po mestu je bil ~lan naše posadke dr. Zoran Koren.
• 4. dan: Iz Splita smo nadaljevali vo`njo na otok Bra~, v
mesto Milna. Ker nam je zmanjkalo nekaterih `ivil, smo
odšli po nakupih.
Po ogledu mesta, obnovljenih zalogah hrane in pija~e ter
temeljitem ~iš~enju jadrnice smo se zaradi ugodnega vetra
odlo~ili za celodnevno jadranje do otoka Kakanj, kjer smo se
v zalivu vezali na bojo. S ~olnom smo se odpeljali na kopno
k znancu, ki nam je pripravil izvrstno ribjo pojedino. Ker
morajo ribe trikrat plavati, smo se tega reka dobesedno dr`ali
in smo ribe temeljito zalili z odli~nim dalmatinskim vinom.
• 5. dan: Ker nam je zmanjkalo kruha, smo v zgodnjih
jutranjih urah zasidrali jadrnico pred mestom Kaprije. Po
zajtrku smo se razveselili telefonskega klica naših prijateljev
Mirana, navdušenega ribi~a, in Bo`a, ki sta nam obljubila
obisk. Po njunem prihodu je med klepetom in jeda~o Miran
hitro ulovil nekaj rib, ki smo jih porabili za brodet. Le-tega
smo izboljšali z ulovljeno hobotnico skiperja Silva.
Po slovesu prijateljev smo nadaljevali vo`njo mimo
Murterja v zaliv Soline na otoku Pašman.

Športni ribolov ~lanov RD Ra~e na
jadrnici 434
Lepo pozdravljeni!
Jadralni navdušenci Ribiške dru`ine Ra~e smo se zgodaj
jeseni udele`ili športnega ribolova v Jadranskem morju. Bilo
je lepo, pestro in polno najrazli~nejših zanimivih dogodivš~in,
ki jih ho~eš - no~eš prinese `e samo dejstvo, da ve~ ljudi
teden dni ure pre`ivlja skupaj, na relativno majhni površini,
pod katero mirneje ali mo~neje valovi morje.
Spominov je veliko in jih bomo še dolgo nosili v sebi, z
bralci Novic pa delimo nekaj osnovnih dnevniških zapisov:
• 1. dan: Po prevzemu jadrnice smo odpluli do otoka Murter
v zaliv Koširna, kjer smo sidrali. Po ve~erji so imeli ~lani
posadke mo`nost ribarjenja.
@elimo vam prijetno branje!

Med plovbo
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Proti ve~eru smo ponovno dobili obisk. Z njim nas je
po~astil navdušen ribi~, prijatelj Boris iz Ra~, ki je dopustoval
na Jadranu. Podaril nam je veliko palamido. Na jedilniku so
torej ponovno bile okusne ribe.
• 6. dan: Ta dan nas je zbudilo sonce. Takoj po zajtrku smo
pot nadaljevali mimo otokov Maslinjak, Pašman in @i`anj
do Biograda, mimo Turanja, v marino Dalmacijo. Prispeli
smo v pri jadralcih najbolj priljubljen zaliv.
V marini Dalmacija nas je pri~akal prijatelj Matja`, ki nas
je pogostil z ribjo ve~erjo.
• 7. dan: Tudi zadnji dan sta nas razveselila telefonski klic
in povabilo na kosilo h gospodarju RD Ra~e, Mirku Majeri~u,
ki `e vrsto let dopustuje v Karinskem morju.
Po obilnem kosilu in podo`ivljanju prijetnih vtisov smo
se zelo dobre volje odpravili proti domu.
Na svidenje prihodnje leto!

Pestremu izboru pa so svoje doprinesli še gostje iz Male
Subotice na Hrvaškem, tamburaši, ki so ozra~je dvorane
napolnili z bisernicami, bra~i in kitarami.
Vsi smo se strinjali, da se moramo naslednji~ videti ne ob
30-letnici delovanja društva, marve~ kar ob naslednji,
šestnajsti.
Simona NAPAST

RO^NODELSKI KRO@EK
METULJ^EK RA^E
Zadovoljne zapu{~amo leto 2008

Za DREAM TEAM Ra~e Slovenija:
Vlado KURBOS

• Razstava naših izdelkov pritegnila pozornost
^lanice našega ro~nodelskega kro`ka smo v okviru
ob~inskega praznika v gradu Ra~e pripravile razstavo
izdelkov svojega celoletnega dela.

KUD dr. Pavel Turner Fram
Jubilejno sre~anje ljudskih pevcev
15. jubilej pevcev ljudskih pesmi in godcev ljudskih vi`
Franca Ilca Loka-Rošnja
@e na julijskem sre~anju ljudskih pevcev v Hotinji vasi
smo dobile Zale povabilo predsednika KUD Franca Ilca iz
Rošnje, Marjana Maleka, da 3. oktobra skupaj s slavljenci
in ostalimi gosti popestrimo ve~er tistim, ki vedo, kako
velikega pomena je ohranjanje ljudske glasbe in pesmi.
Prireditev je trajala pozno v no~, a je minila hitro, za kar gre
zasluga ne samo raznovrstnim izvajalcem, temve~ tudi
priznanemu voditelju Smiljanu Greifu, ki vselej ob pravem
~asu re~e pravo besedo in spretno krmari med nepredvidljivimi pripetljaji.
Petju se je pridru`ilo igranje na razli~ne instrumente, od
kose, 'rifl mašine', bršljanovih listov, lon~enega basa pa vse
tja do tistih 'pravih' glasbil, kot so frajtonarica, violina,
klarinet, kontrabas.

Zale v Rošnji; foto: Marjan Herzog
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Razstava je bila odprta dva dni in si jo je ogledalo veliko
ljudi. Bogat sre~elov in dobra volja ro~nodelskih ustvarjalk
sta obiskovalcem nudila veliko u`itkov. Res, dogodek je bil
prava paša za o~i! Pa tudi za sproš~en klepet ob kavi in pecivu
je bilo poskrbljeno.
Sre~elov smo ~lanice kro`ka pod vodstvom Zofke Lesjak
letos organizirale prvi~. Vsakemu dobitku je bil prilo`en
ro~no izdelan proizvod pridnih rok. Odziv je bil temu
primeren, torej fantasti~en, in sre~ke so naenkrat pošle.
Na kakšen siv, de`even, hladen dan, kakršnih je pozimi še
posebej veliko, si ~lovek po navadi zavrti prijetno glasbo ali
pa vzame v roke kva~ko ali iglo in nit ter za~ne ustvarjati.
In to, ko nekaj, kar ustvarjaš, postaja vse bolj in bolj vidno,
vse lepše in lepše, je, verjemite, prav poseben u`itek.
Ob~utek po kon~ani razstavi je bil zelo dober. K temu je
brez dvoma pripomogla tudi zavest, da ustvarjanje iz ljubezni
do tovrstnega dela pomeni radost, prinaša veselje. Dokler je
tako, kultura ro~nih spretnosti, ki predstavlja enega izmed
kamen~kov v mozaiku vrednot naše kulture, ne bo pozabljena.
Novice {t. 40 - 3/2008; december 2008
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• Kdor seje, tudi `anje!

"Kdor seje, tudi `anje," pravi stari pregovor. ^lanice
ro~nodelskega kro`ka smo tudi tako ~utile in se zato odlo~ile,
da se odpravimo na potepanje po Vipavski dolini, pri ~emer
sem avtorica tega prispevka pripravila program in izvedla
vodenje.
V za~etku meseca septembra, ko se poletje poslavlja in se
pribli`uje jesen, je najlepši ~as za izlet, smo dru`no ugotovile
in se zgodaj zjutraj s tem namenom zbrale na parkiriš~u
tovarne Pinus v Ra~ah.
Razpolo`enje na avtobusu je bilo odli~no. Vo`nja do Trojan,
kjer smo si privoš~ile prvi postanek, je hitro minila.
Nadaljevale smo vo`njo proti Ljubljani, po magistralni poti
mimo Škofljice, Turjaka, do vasi Raš~ica, kjer je bil naš prvi
cilj. Saj veste, zakaj - gre za rojstni kraj Primo`a Trubarja in
ker je prav letos 500. obletnica njegovega rojstva, tega nismo
`elele zaobiti. Še ve~: to je enostavno potrebno videti in
do`iveti, saj je govora o eni izmed najpomembnejših obletnic,
ki jih Slovenija in slovenski narod praznujeta. Vodi~ po kraju
Raš~ica nas je `e nestrpno pri~akoval. Uvodoma smo si
ogledale Trubarjevino.

Odli~en vodi~ nam je v sliki in besedi pri~aral Trubarjev
~as `ivljenja doma in v tujini. Prav z govorjeno besedo mu
je uspelo nadomestiti tisto, ~esar nismo mogli videti, saj iz
tistega ~asa ni ostalo prav veliko. Sledil je še ogled same
vasi in seznanitev z njenim zgodovinskim pomenom v
takratnem ~asu, nato pa nas je `e ~akal zajtrk. Pripravila sta
nam ga vodi~ in njegova `ena in sicer v brunarici blizu
nekdanje Trubarjeve doma~ije, ki je, `al, ve~ ni. Gospa je
spekla njihovo specialiteto - ocvirkovo poga~o, ki smo jo še
toplo zalili s rde~im vinom. Pa še suho robo smo nakupile,
saj je v vasi ve~ spretnih rokodelcev.
In `e je bilo treba naprej proti Kobjeglavi, kjer smo si
ogledale sušilnico pršuta, hkrati pa ob tej dobroti in kozar~ku
terana preizkušale tipi~no kraško specialiteto.

Z obilico dobre volje smo šle na ogled Štanjela. Sprehodile
smo se po starem, tipi~nem srednjeveškem naselju, in si
ogledale tudi Ferrarijev vrt; gre za park, ki ga je uredil arhitekt
Maks Fabjani. Spotoma smo se najedle še smokev, ki so jih
drevesa ob poti nudila v izobilju. Ker je bil vro~ dan, smo se
morale še od`ejati na grajskem dvoriš~u. Tam smo si napasle
o~i ob pogledu na ~edno nevesto, ki je pritekla skozi vrata
in se prito`evala, da je `ejna. Bilo je kaj videti! A ~as je tekel
in morale smo naprej, proti našemu naslednjemu cilju. Na
koncu Vipavske doline, v Vipavskem kri`u blizu Ajdovš~ine,
smo tako obiskale še kapucinski samostan, kjer pa je naš
kapucinski brat verjetno po~ival in nas kar precej ~asa pustil
~akati pred vrati. Pa ni~ zato. "Kar veselo naprej," smo se
povabile.
^akal nas je še zadnji cilj. Ustavili smo se v kraju Bistra
v istoimenskem gostiš~u nasproti tehni~nega muzeja. Da
smo prav izbrale, smo spoznale `e po prijaznem nasmehu
natakarja, ki nas je `e pri~akoval. "Kosilo ali ve~erja?" se je
glasila dilema. Vseeno, samo da potešimo lakoto in napolnimo la~ne `elodce! V sosednji sobi pa gostija! Pelo in plesalo
se je, da se je kar kadilo! Ve~erja je bila obilna in okusna,
zaradi ~esar je lakota nenadoma izpuhtela, v nas pa sta se
vrnili dobra volja in dru`abnost. Slednja ni ušla tudi natakarju,
ki je na koncu z odobravanjem ter smeje zmajeval z glavo,
reko~: "Štajerke pa ste res od hudi~a!"
Vse lepo se enkrat kon~a in tudi me smo se sre~ne in
zadovoljne, da je dan tako prijetno potekal in se v celoti kar
najlepše zaklju~il, vrnile proti domu.
Melita LAŠI^

@elimo vam prijetno branje!
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REKREACIJSKO DRUŠTVO
BREZULA
Pred iztekom leta 2008
Naše društvo je letos v aprilu, ko obele`ujemo svetovni
dan Zemlje, izvedlo ~istilno akcijo. Ob igriš~u smo posadili
breze, da bodo obiskovalci tekem lahko sedeli v senci in
u`ivali ob športnih dogodkih. V po~astitev 1. maja smo
postavili majsko drevo. Sodelovali smo tudi v dogajanjih,
povezanih s praznovanjem ob~inskega praznika; tako smo
15. junija pripravili in izvedli pohod po krajinskem parku,
ki se ga je udele`ilo precejšnje število sprostitve, rekreacije
in lepe narave `eljnih pohodnikov. Na zaklju~ku te poti je
udele`ence ~akalo okrep~ilo - gola`, ki je povrnil izgubljeno
energijo. Med pohodniki je bilo tudi nekaj ljudi iz drugih
krajev, ki so bili vidno presene~eni in navdušeni nad lepoto
ter zanimivostjo našega krajinskega parka. Junija smo
pripravili še kme~ki derbi med Podovo in Brezulo. Kaj
menite, kdo je zmagal? Ja, boljši, seveda! In to so fantje iz
Brezule!

Pa ne zamerite, prosim, tega lokalnega zanosa, saj se ve,
da je sre~a opote~a in da so dobri prav vsi, malo zmagoslavnega navdušenja pa tudi ne škoduje. Izostati ni smel tudi
sedaj `e tradicionalni društveni ribji piknik, kjer se ~loveku
kar sline cedijo ob pogledu na lepo zape~ene in nadvse okusne
postrvi...
V mesecu avgustu smo po za~rtanem planu prenovili
odbojkarsko igriš~e na mivki in delno preuredili okolico
igriš~a. Neurje s to~o, ki je pustošilo po naših krajih, na `alost
ni prizaneslo tudi nam - skupila jo je streha. Bili smo jo
primorani temeljito obnoviti, saj jo je neugodno vreme tako
poškodovalo, da je izdatno premakala in bolj kot na varno
pokrivalo objekta spominjala na rešeto... Ob tem gre zahvala
našim vrlim fantom, ki so za sanacijo strehe kot pomo~
izvajalcu `rtvovali eno izmed oktobrskih nedelj. Zdaj smo
lahko znova brez skrbi in na suhem.
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Menim, da lahko neskromno zapišem, da smo bili letos
delovni in uspešni.
Vsem, ki se trudijo in pomagajo, da so naša dela lahko
opravljena, se prav lepo zahvaljujem.
Marija LEŠNIK,
~lanica društva

DRUŠTVO KRAJANOV
MORJE
Na{e Morje
V ob~ini Ra~e - Fram spada Morje med ve~ja naselja.
Število prebivalcev se je zadnja leta zelo pove~alo in zdaj
jih bele`imo `e preko 900.
Prva omemba vasi Morje sega `e 480 let nazaj. Ob tej
zgodovinski obletnici smo izdali zbornik "Naše Morje". To
je `e drugi zbornik, ki ga je v 11 letih svojega delovanja
izdalo Društvo krajanov Morje. Mor~ani smo ponosni na
našo zgodovino.
Zbornik je uredila mag. Vlasta Stavbar, ki je opisala
obse`no zgodovino našega kraja. Urednica je v spremni
besedi med drugim napisala tudi: "Obletnice so prilo`nost,
da ljudje kaj ve~ izvedo o svoji preteklosti, kulturi,
posameznikih, ki so v Morju pustili svoj pe~at ali pa ime
kraja ponesli širše. Saj z zavedanjem in védenjem o zgodovini
svojega kraja znamo bolje ceniti sedanjost in la`je gradimo
prihodnost."
Vsebino zbornika so sooblikovali posamezniki, ki so
raziskali in obdelali razli~na podro~ja. V prispevku o
vinogradništvu so tudi zamisli za sodobno vinogradništvo,
ki od nas zahteva nova znanja, spremembo mišljenja, nove
na~ine dela, druga~no tehni~no opremljenost. Ob tem pa je
najve~jo skrb treba nameniti okolju in so`itju z naravo.
Podobno razmišlja tudi naša ~ebelarka, ki pravi, da koristi
od ~ebel nimajo samo ~ebelarji, temve~ tudi sadjarstvo in
kmetijstvo, narava nasploh.
V Morju je prisotna tudi biotska raznolikost rastlin in `ivali.
Obveznost nas vseh pa je ohranjati zdravo okolje zase in za
potomce.
V zborniku so predstavljeni tudi Mor~ani, ki so širše
poznani. Poznanih je toliko imen, da bi jih te`ko naštevali.
Bili so priznani profesorji, u~itelji, pisatelji, glasbeniki,
uradniki, društveni delavci, sodelavci NOB, športniki,
planinci, sadjarski znanstveniki, ~ebelarji, vinogradniki,
kmetje, lovci, gasilci. Vsak posameznik je veliko doprinesel
k razvoju in poznavanju Morja.
Zbornik smo izdali s pomo~jo sponzorjev in oglaševalcev.
Uvodno besedo sta napisala `upan Ob~ine Ra~e - Fram
Branko Ledinek in predsednik društva Štefan Pliberšek,
slikovno gradivo pa je izbrano iz fotokronike Slavka Osebika.
Predstavitev zbornika je potekala na kulturni prireditvi v
lepem domu Društva krajanov Morje, kamor smo povabili
vse sooblikovalce, sponzorje, goste iz sosednjih krajev ob~ine
in vodstvo naše ob~ine.
Novice {t. 40 - 3/2008; december 2008

NOVICE OB^INE RA^E-FRAM
S povezovanjem ljudi na razli~nih prireditvah v Morju pa
se za prihodnost kraja ni bati.

Mladi rod je potrebno pou~iti o neprecenljivem pomeni Trubarjevega dela;
u~enci OŠ Fram na Trubarjevi proslavi (vse foto: Slavko Osebik)
Vesele Mor~anke vselej rade volje popestrijo naše prireditve

Tako smo letos organizirali praznovanje dneva `ena - 8.
marca, dru`no postavili majsko drevo, v maju pa smo izvedli
izlet v jamo Pekel, Mozirski gaj in Logarsko dolino.

Na proslavi nas je pozdravil `upan Branko Ledinek, ki je
našo vas Morje ozna~il kot vas kulture v naši ob~ini.
V Društvu krajanov Morje bomo letos organizirali še
silvestrovanje in izdali društveni koledar. @elimo si
sodelovanja mlajših ~lanov. Sre~ujemo se vsak mesec, kjer
se dogovarjamo o aktivnostih. Dobrodošli v našem društvu!
Rozalija STAUBER

@UPNIJSKA KARITAS FRAM
Na{e dobrodelnosti
Veselo vzdušje po postavitvi majskega drevesa

Na pobudo našega predsednika smo organizirali proslavo
v po~astitev 500-letnice Trubarjevega rojstva. Proslava je
potekala v okviru krajevnega praznika Fram, v naravnem
okolju in z odli~no pripravljenim kulturnim programom.
Leta 1550 je Trubar izdal svoji prvi knjigi - Abecednik in
Katekizem. To je bil dogodek, ki je pomenil najve~ji prelom
v zgodovini slovenskega jezika, saj se je od takrat naprej
slovenš~ina redno zapisovala. Svoje slovensko ljudstvo je
Trubar zmeraj nagovarjal: "Lubi Slovenci, moji lubi Slovenci,
lubi bratje, moji lubi bratje inu Slovenci!" Kot zanimivost
naj spomnim, da si je njegov izraz "Stati inu obstati" za
škofovsko geslo izbral kardinal dr. Franc Rode. To je geslo,
za katerim vidimo in ob~udujemo Trubarjev `ivljenjski boj
in idealizem, njegovo mo~no osebnost, njegovo globoko
ljubezen do slovenskega naroda. V zborniku mesta Tübingen
za leto 2008 je zapisano, da je Trubar s prevodi svetega pisma
v ljudski jezik naredil religijo za ljudsko stvar. Seveda pa je
moral slovenš~ino najprej pisno utemeljiti in jo napraviti
uporabno. To mu je uspelo v izgnanstvu, kjer je našel
zato~iš~e in je lahko izvedel svoje verske in literarne
dejavnosti.
Pet stoletij po njegovem rojstvu Trubarjevo ime zdru`uje
vse Slovence. S kovanca za en evro pozdravlja vso Evropo.
V njem gledamo globoko razmišljujo~ega, ustvarjalnega,
verskega ~loveka, ki se je odlo~il vero širiti v materinem
jeziku. Uspelo mu je tako dobro, da je s svojim delom
spremenil tok slovenskega jezika in knji`evnosti.
@elimo vam prijetno branje!

@upnijska karitas Fram je cerkvena dobrodelna ustanova
framske `upnije, ki je bila ustanovljena leta 1991 (v manjši
zasedbi), v obširnejši zasedbi z ve~jimi aktivnostmi pa aprila
2002, z namenom, da udejanja bistveno razse`nost `ivljenja
in poslanstva Cerkve - karitativno in socialno slu`enje
so~loveku.
Cilj `upnijske karitas je uresni~evanje zastavljene vizije,
kjer je dostojanstvo ~loveka, narejenega po bo`ji podobi, na
prvem mestu in kjer se zemeljske dobrine delijo med vse.
Velikim zastavljenim ciljem pa se pribli`ujemo z majhnimi
koraki. Na naših sre~anjih (vsak prvi ponedeljek v mesecu)
se dogovarjamo o zastavljenih nalogah in ~im hitrejšem
izvrševanju le teh. ^e lahko z našim delom pri~aramo na
obraz vsaj en nasmeh, je naše delo bogato popla~ano.
Prizadevamo in `elimo pa si, da bi takih nasmehov na lica
ljudi v stiski priklicali ~im ve~.
V preteklem letu smo razveselili dru`ine, otroke in starejše.
Pomagali smo jim pri nakupu zvezkov in u~benikov, pla~ilu
šole v naravi, izletov. Dru`inam smo pomagali pri pla~ilu
polo`nic za razli~ne namene, invalidom v naši skupnosti
poklonili darilni bon, deklici brez staršev pomagali z gotovino.
Prav tako redno obiskujemo tudi starejše ob rojstnih dnevih,
jih obdarjamo, pripravljamo sre~anja s pogostitvijo in
kulturnim programom ter za veliko no~ obiš~emo in obdarimo
tudi tiste starostnike, ki `ivijo po domovih starejših.
Na razli~ne praznike (materinski dan, Anino, bo`i~, velika
no~ in sv. Miklav`) prav tako v skladu z mo`nostmi
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prispevamo svoj del~ek k mozaiku. Ob materinskem dnevu
smo pripravili kulturni program in mamice skromno obdarili.
Izvajamo tudi delavnice in izdelke podarjamo za sre~elov,
ki ga pripravimo v mesecu juliju. Ob tej prilo`nosti se
zahvaljujemo prav vsem, ki na kakršen koli na~in prispevajo
k bogatejšemu sre~elovu. Za Miklav`a namenjamo del
sredstev za naše najmlajše, za bo`i~ pa obdarujemo socialno
ogro`ene dru`ine s paketi. Pred bo`i~em, v adventnem ~asu,
izdelujemo adventne ven~ke in s prodajo slednjih pridobimo
nekaj sredstev za naše nadaljnje delovanje.
Nenazadnje pomagamo z gotovino tudi ljudem ob
elementarnih nesre~ah (@elezniki). V mesecu avgustu smo z
našim `upnikom organizirali romanje na Brezje, ki so se ga
z dobrodelnim prispevkom udele`ili tudi starejši in bolni
krajani.
V prihajajo~em letu bi radi znova ponovili tako lanske
uspehe kot realizirali nove na~rte. Zaradi potreb oz. stisk
posameznikov in dru`in, ki so bile ugotovljene pri obiskih
na domovih, bi nekaterim dru`inam in posameznikom radi
pomagali še ve~krat med letom. Prav tako je dobrodošla
takojšnja denarna in druga pomo~ tistim, ki se znajdejo v
hudi stiski. Pomagali bi radi tudi nekaterim otrokom ob
njihovih najpomembnejših dogodkih (birma, valeta ipd.).
Enkrat na mesec bodo potekale uradne ure za vsestransko
pomo~.
Ker pa ne smemo izpustiti prilo`nosti za dodatno izobra`evanje, bomo v mesecu januarju 2009 in tudi v prihodnje
organizirali predavanja za vse krajane. Za mesec januar smo
izbrali zanimivo temo in sicer “Skrbimo za stare ljudi in
njihove potrebe”.
Pri izvedbi zastavljenih nalog je dobrodošla vsaka, še tako
majhna pomo~. Nekaj sredstev si zagotovimo sami s svojimi
prireditvami, nekaj tudi s pomo~jo sponzorjev. Zahvala gre
Ob~ini Ra~e-Fram, ki s svojim finan~nim prispevkom vsako
leto prisko~i na pomo~ najšibkejšim. Iskrena hvala tudi vsem
ostalim darovalcem.
Na koncu bi radi še povabili v našo dru`bo vse sr~ne ljudi,
da se nam pridru`ijo pri delu in s svojim prispevkom
pomagajo za boljši jutri.
Za karitas Fram:
Nina ZAMOLO
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Iz na{e dejavnosti
• Kegljaška sekcija aktivna tudi v letu 2008
V letošnjem letu smo pridno in zagnano nadaljevali z delom
in aktivnostmi na podro~ju kegljaške sekcije. Delovali smo
po planu za leto 2008, ki ga je sprejel odbor kegljaške sekcije
za teko~e leto. Organizacijski plan je zajemal dokon~anje
objekta (sanitarij), kar pa zadeva kegljanje, smo tekmovali
v medob~inskih ligah, zraven sre~anj in treningov pa 16.
septembra zelo uspešno organizirali in izvedli turnir v
po~astitev krajevnega praznika ter s tem prispevali naš dele`
k sve~anosti prazni~nega dogajanja. Razveseljuje podatek o
visoki udele`bi na turnirju, nikakor pa ne gre zanemariti tudi
kakovosti sodelujo~ih tekmovalcev; gostili smo nam drage
prijatelje keglja~e iz Spodnje Polskave, Limbuša-Peker ter
Starš. Vsi so nam zagotovili, da se pri nas po~utijo prijetno,
poleg dobre organizacije in izvedbe turnirja pa so bili
navdušeni tudi nad našo gostoljubnostjo. Izrazili so vse
pohvale ter `eljo, da bi bilo takšnih snidenj ~im ve~. Na tem
prekrasnem in za vse uspešnem turnirju je tekmovalo osem
ekip iz kar štirih ob~in, kar samo po sebi potrjuje upravi~enost
in pomembnost prijateljskih dru`enj in sre~anj nas,
upokojencev. Za ta lepo do`ivet in prijeten, uspešen dogodek
v dru`bi veselih in dobrovoljnih prijateljev se vsem
udele`encem turnirja ob tej prilo`nosti prisr~no zahvaljujem
za udele`bo, z `eljo, da podobno dru`enje kmalu ponovimo.

Kegljaški turnir Fram, 16.09.2008; skupinski posnetek udele`encev

Kegljaška sekcija je v letošnjem letu vstopila `e v deseto
leto svojega delovanja, ki je vse uspešnejše. Za to gre zahvala
nadvse po`rtvovalnim ~lanom sekcije, ki `e od vsega za~etka
neumorno in vztrajno sodelujejo pri razvoju te panoge.
Skratka, naša sekcija deluje vzorno in slo`no, kar nas vse
izredno veseli. Menimo, da so lahko naše razumevanje in
uspehi, ki jih dosegamo, v ponos tudi kraju in vsej ob~ini
Ra~e-Fram.
Dokazali smo, da lahko ~lani neke organizirane skupine,
~e zdru`ijo mo~i in jih odlikujejo trdna volja, slo`nost in
prizadevnost, tudi v jeseni `ivljenja naredijo veliko dobrega
in koristnega ne samo zase, temve~ tudi za širše okolje.
Naši dosedanji dose`ki so dokaz, da smo na pravi poti.
Odlo~eni smo vztrajati na njej in se s skupnimi mo~mi truditi
za uresni~itev nalog, ki so še pred nami. Z realizacijo plana
bomo pogoje za delovanje naše sekcije še izboljšali. Prepri~an
sem, da nam bo uspelo, zato izkoriš~am to prilo`nost in vse
zainteresirane prijazno vabim, da se pridru`ijo naši vrsti.
Vsem našim ~lanicam in ~lanom bi se rad zahvalil za vso
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podporo, doslej vlo`en trud, kakor tudi za `e omenjeno nadvse
pridno in slo`no delo, katerega rezultate u`ivamo mi in jih
bodo lahko u`ivale tudi generacije naših krajanov in ob~anov,
ki prihajajo za nami.
Seveda ne morem mimo zahvale donatorjem in sponzorjem,
prav tako ne mimo pohvale in zahvale teniški sekciji, katere
~lani so, vklju~no s svojim predsednikom, posebej izrazito
naklonjeni keglja~em in nas podpirajo, s tem pa na najlepši
mogo~ na~in ka`ejo svojo kulturo in spoštovanje do starejših.
Ob tem se mi je v spomin prikradla lepa in resni~na misel:
"Prijatelji so kot ognjiš~e, kjer se pogrejemo, ko nam je mraz.
So kot spovednica, da se spovemo, ko nam je te`ko." To je
še razlog ve~, da gojimo medsebojni prijateljski odnos.
Zatorej: vzemite si ~as za prijaznost, kajti le-ta predstavlja
vrata in klju~ do sre~e!
• ^estitke ob 20-letnici delovanja teniške sekcije DTV
Partizan Fram
^lani kegljaške sekcije DU Fram izrekamo iskrene ~estitke
za dolgoletno po`rtvovalno delo vsem ~lanom teniške sekcije
DTV Partizan Fram ob njihovem jubileju - 20. obletnici
obstoja in plodnega delovanja.
20. septembra letos so tenisa~i, zahvaljujo~ svojim pridnim
vodjem sekcije in ~lanom, sve~ano proslavili svoje dve
desetletji trajajo~e zelo uspešno delovanje. Keglja~i se jim
zahvaljujemo za prisr~no povabilo na njihovo lepo
organizirano in izvedeno proslavo. Prav tako naj ne bo odve~
še ena zahvala vodjem sekcije za zgledno medsebojno
sodelovanje, z `eljo, da bi še mnogo let drug drugega bodrili,
si korektno pomagali in gojili pristne prijateljske odnose.

izdajalca. Pri poskusu preboja sta bila ustreljena partizana
Ambro` Kova~i~ in Janko Veronik ter kmet Hinko
Domadenik. V gore~i hiši pa je ugasnilo `ivljenje gospodarju
Francu Pristavniku, partizanki Slavici Iskra in partizanu
Francu Kagerju. Nemci so odvedli s seboj Marico in Lojziko
Veronik, partizana Danila Verdela in Stanka Polaj`erja.
Med `rtvami so bili tudi krajani Slivnice, zato so ta dan
razglasili za svoj krajevni praznik.
Iz tega se je razvilo vsakoletno tradicionalno sre~anje
krajanov KS Slivnice in KS Frama, kjer sodelujeta tudi ob~ini
Ra~e-Fram in Ho~e-Slivnica. Na ta na~in se vsako leto
poklonimo `rtvam na "Jugovi" doma~iji in `rtvam po`gane
Planice, kjer sta `ivljenje izgubila Franc Uranjek in njegova
`ena Antonija.
Ob lepem son~nem vremenu se je zbralo pred spomenikom
veliko udele`encev, ki so z zanimanjem prisluhnili
govornikom (predstavniku KO ZB NOB Fram, `upanoma
obeh omenjenih ob~in ter obema predsednikoma KS), pevcem
mešanega pevskega zbora KUD dr. Pavel Turner iz Frama
in u~encem OŠ Fram, ki so pod vodstvom mentorjev izvedli
prisr~en program.

Dragi keglja~i, tenisa~i, spoštovani vsi ostali! @elimo vam
mirne in prijetne bo`i~ne praznike ter zdravo in uspešno leto
2009!
Štefan PODBOJEC,
vodja kegljaške sekcije

KO ZB za vrednote NOB
Fram
Spominska slovesnost
Tradicionalna spominska slovesnost na "Jugovi"
doma~iji v Ran~ah, 21.09.2008
Letošnja tradicionalna spominska slovesnost na
Pristavnikovi - "Jugovi" doma~iji v Ran~ah je potekala 21.
septembra 2008 in sicer pred spomenikom `rtvam NOB.
Zbralo se je kar veliko pohodnikov iz slivniškega in
framskega podro~ja, prišli so tudi z organiziranim avtobusnim
prevozom, veliko udele`encev pa je uporabilo lasten prevoz.
Vsakoletna spominska slovesnost je namenjena predvsem
utrjevanju ~loveških vezi in ohranjanju spomina na ljudi, ki
se jim je 22. septembra 1944 zgodila tragedija, ki jo je
zakrivila okupatorjeva soldateska s pomo~jo doma~ega
@elimo vam prijetno branje!

Foto: Slavko Osebik

V sve~anem delu so govorniki poudarili pomembnost NOB,
ki je postavila temelje sedanji dr`avnosti in ob`alovali
nepotrebne `rtve, povzro~ene z izdajami. Poudarili so, da je
bila NOB edina prava izbira. Zavzeli so se tudi za gledanje
v prihodnost in izogibanje uporabi tragi~nih povojnih
dogodkov za potrebe dnevne politike.
Po slovesnem delu so predstavniki Hortikulturnega društva
iz Maribora tradicionalno podelili priznanja in zlate vrtnice
za posebej lepo urejene hiše in okolja.
Tradicionalno vsakoletno sre~anje KS Fram in KS Slivnica
smo zaklju~ili z veselim in prijetnim dru`enjem pod šotorom
DK Ran~e, kjer so nas prijazno in konkretno pogostili, za
dobro razpolo`enje pa je skrbela `iva glasba.
Slovesnost pri Jugovi doma~iji pa je tudi aktiven prispevek
k praznovanju krajevnih praznikov KS Fram in KS Slivnica.
KO ZB za vrednote NOB Fram:
Ernest NAPAST, predsednik

NAJ V MIRU SRE^A NE@NO VAS OBJAME!
UJEMITE LEPE TRENUTKE V LETU 2009!
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