NOVICE OBČINE RAČE-FRAM
Poleti znova velikokrat dahnjen »DA« v Beli dvorani gradu Ra~e
Pomlad in poletje sta nedvomno letna časa, ko ženini in neveste najbolj množično polnijo grajsko dvorišče v Račah
(pa tudi v drugih krajih, kjer je mogoče skleniti zakonsko zvezo, ni nič drugače). Porok in veselja je na Grajskem trgu
14 v minulih mesecih ob sobotah torej tudi letos bilo veliko, prejetih fotografij mladoporočencev za objavo v Novicah
pa, žal, precej manj. A po zaslugi tistih, ki so se vendarle odločili te edinstvene življenjske trenutke deliti z vami in nami,
vas vendarle ne rabimo pustiti povsem brez tovrstnega veselja.
• Pooblaščena oseba za sklepanje zakonskih zvez in
matičarka sta 11. junija 2011 za moža in ženo proglasila
ženina Maksimiljana Tomažiča iz Kopivnika in
nevesto Urško Končan (poročeno Tomažič) iz Celja.
Mladoporočenca živita v Kopivniku 16, kamor jima
pošiljamo koš dobrih želja in lepe pozdrave!

• Na prvo letošnjo julijsko soboto, 2.7.2011, ko je
poletno sonce svojo toploto radodarno razlivalo tudi na
Rače, sta se, v družbi 5-letne hčerkice Nadje, staršev, prič
in ostalih dobro razpoloženih svatov, po idiličnem ambientu mogočnega in lepo obnovljenega gradu do tamkajšnje
poročne Bele dvorane napotila Primož Vidovič in Mateja
Borovnik (poročena Vidovič), domačinka iz Rač, sicer pa
hčerka v našem lokalnem okolju znanih staršev - edinega
člana našega občinskega sveta, ki svetniški stolček zaseda
v vseh mandatih od ustanovitve samostojne občine
Rače-Fram, ter dolgoletne patronažne sestre, sedanje
predsednice KO Rdečega križa Rače, ki je prav tako
aktivna tudi v občinskih organih.
Mateja, prof. angleščine in zgodovine ter Primož,
dipl. inž. zootehnike, zakonsko in družinsko življenje
nadaljujeta v njuni hiši v Vinarjah. Vse najboljše!

• 18. junija 2011 sta se v Beli dvorani gradu Rače
poročila Simon Mlakar in njegova izvoljenka Melanie
Cebe (poročena Mlakar). Dan, ko sta ženin in nevesta
v družbi prič in ostalih svatov nedvoumno izrekla svojo
voljo po skupnem zakonskem življenju, je bil vremensko
prijazen; naj bo takšno tudi njuno skupno življenje v
Ogljenšaku 14 A.
Mladoporočencema iskreno čestitamo!

Uredništvo
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Prenovljena turisti~na tabla in
dodatna prometna signalizacija
• Prenovljena turistična predstavitvena tabla občine
na t. i. »trikotni jasi« v centru Rač
Pomladi letos si je naša sodelavka Tanja Kosi dala
kar nekaj opravka okoli priprave in videza nove oz.
prenovljene predstavitvene table, ki je locirana na t. i.
trikotni jasi v neposredni bližini gradu Rače, kjer je sedež
Občine Rače-Fram.
Od začetka poletja je dotedanja tabla, ki je bila že
dotrajana in tudi vsebinsko potrebna posodobitve, dobila
novo podobo; verjamem, da se strinjate, da je zanimiva
in všečna.
Dandanes pred dolgoprstneži očitno ni varno nič več…

Pa še to: ko bosta Morje in Fram dobila ulični sistem, se
podobna turistična tabla obeta tudi na področju KS Fram.
• Dodatna prometna signalizacija pred krožiščem v
Račah
Sredi vročega in delovno zelo intenzivnega poletja se
je naš strokovni sodelavec za področje komunale, Samo
Rajšp, ukvarjal tudi z uresničitvijo pobude Občine RačeFram v zvezi z ureditvijo prometne signalizacije pred
krožiščem v Račah. Na to sta se odzvala Direkcija RS
za ceste in Družba za državne ceste, ki sta izdali nalog
upravljavcu državne ceste (Cestnemu podjetju Ptuj) za
izdelavo in namestitev ustrezne prometne signalizacije.
Nameščanje nove table z informacijami in slikovnim gradivom
o zanimivostih občine Rače-Fram
Foto: Tanja Kosi

Nova prometna signalizacija pred krožiščem v Račah, ob
Grajskem trgu in ob Ptujski cesti

Napredek je tudi tisto, kar se meri z malimi koraki.
S. A.

Poletju v slovo
Tabla je že v funkciji

Občani in drugi, ki jih pot vodi tam mimo, se lahko
s tekstovno in slikovno predstavitvijo table seznanijo v
miru in brez hitenja, saj je pred njo postavljena klop za
oddih, ki pa je, če ne bi bila k tlom pričvrščena z verigami,
najbrž ne bi bilo več; praksa v naši občini namreč kaže,
da so zmikavtom, verjeli ali ne, očitno zelo zanimive tudi
tovrstne reči…
Želimo vam prijetno branje!
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NOVICE OBČINE RAČE-FRAM
Dilema {torklje: Ali naj letos
poletim na jug?

Za nami je pasja vro~ina
– in to dobesedno!

Lanskoletno jesen se je (domnevno prvič) zgodilo, da se
štorklja, ki si je za kraj svojega domovanja v času toplih
temperatur v našem geografskem pasu že dolgo nazaj
izbrala Ptujsko cesto v Račah, s tamkajšnjega gnezda,
lociranega na drogu pri odcepu za krajinski park, jeseni
ni odselila na jug. V naših krajih smo jo tako videvali vso
dolgo in tudi relativno mrzlo zimo, ki jo je ta velika ptica,
ki se je po ljudskem izročilu drži sloves prinašateljice
otrok, očitno preživela zdrava in v dobri fizični kondiciji.
Zato nas sedaj, ko se znova bliža jesen, seveda zelo
zanima, kako bo »naša« štorklja ravnala letos. Da je
tehtanje argumentov »za« in »proti« med variantama
»se seliti« ali »se ne seliti« za dolgonogo oranžnokljuno
pernato lepotico vse prej kot preprosto, priča slikovni
dokaz, ki daje nazorno slutiti, da je bila štorkljina dilema
v času pritiska na sprožilec fotoaparata zares huda.

Čeprav se nikoli nisem poglabljala v izvor in pravi
pomen besede »hot dog« (vroči pes) za nekaj, kar sicer
poznamo kot priljubljeno hrano, ki je v praksi dejansko
vroča hrenovka v štručki, in se tudi nisem ukvarjala
z vprašanjem, čemu neki pravzaprav ob visokih
temperaturah ta vremenski šok ponazorimo z besedami,
da je »vroče kot pes«, se mi je ob pričujoči fotografiji
nemudoma posvetilo, da vročino še kako čutijo in brez
česa prijetno ohlajenega težko prenašajo tudi psi (in živali
nasploh).

Foto: Sabina Tuš

In tako je ljubek, nagajivi jorkširski terier zavoljo
simpatičnega poziranja postal medijska zvezdica naših
tokratnih Novic, ob tem pa - da nam ne bo kdo očital
kakšnega favoriziranja proizvajalcev piva in njihovega
reklamiranja - odvrnite pozornost in spreglejte napis na
pločevinki, ki je na tem posnetku povsem sekundarnega
pomena…
Glede na to, da je napočil september, pa lahko na pasjo
vročino vsi skupaj za nekaj dolgih mesecev pozabimo.

Foto: Leon Majerič

Tudi avtor tega zanimivega posnetka je nevsakdanji
prizor štorkljine zadrege in posledičnega praskanja »za
ušesi« (oz. po vratu) nemudoma povezal z njenim globokim
razmišljanjem o tem, kje neki naj preživi letošnji dopust.
Ob tem pa se mi, hočeš-nočeš, ne poraja le vprašanje,
kam natančno pravzaprav odleti, kadar nas zapusti za pol
leta, temveč me zanima tudi, ali štorklja kot prijetno in
brezskrbno dopustovanje doživlja gnezdenje pri nas ali
nekje »tam doli«. Upam in privoščim ji, da kar oboje…
In če je temu res tako, imam odslej še en razlog več, čemu
bi si želela »v naslednjem življenju« biti ptica selivka…
Čeprav ne vem, kako se bo v končni fazi glede začasne
umaknitve na jug odločila lepa bela štorklja, sem namreč
zase trdno prepričana, da bi se, če bi imela priložnost vse
leto biti nekje na toplem, turobnemu jesensko-zimskemu
času in nizkim temperaturam izognila v velikem loku!
S. A.
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Botani~ni vrt TAL 2000 znova
vabi in ponuja pestre vsebine
Tudi letošnje poletje so, skladno s skrbno pripravljenim
urnikom vsebinsko nadvse raznolikih prireditev (pred
začetkom sezone smo ga objavili tudi v Novicah), slednje
v botanični vrt Tal 2000 na Zg. Gorici privabili številne
narave, nedeljskih dogajanj in družbe željne obiskovalce.
Lastnik vrta Roman Hergan in njegova partnerka Vanja
sta se, kot vedno, potrudila, da je bil vrt prijeten ambient
in da se je v njem vselej našlo kaj zanimivega, všečnega
in/ali okusnega za vsakogar.
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Skupinski posnetek; povabljeni k »Zlati ribici« tudi vi!

Utrinek z otvoritve letošnje sezone v botaničnem
vrtu TAL 2000 v Zg. Gorici, maja 2011

Letošnja sezona v Talu se je sicer že močno prevesila
v drugo polovico, a bo nekaj časa še trajala, zato poziv
vsem, ki jo želite ujeti vsaj za »mišji repek«: pohitite!
S. A.
Prvi uradni obiskovalci med sprehodom po idiličnem
ambientu med ribniki

»Zlata ribica« na Je{enci 13 je
»splavala«
Tik pred izdajo junijske številke Novic smo prejeli članek
Matjaža Ribiča z naslovom »´Zlata ribica´ izpolnjuje
želje in vabi tja, kjer je očem prijazno in srcu prijetno…«
ter podnaslovom »Nič več zadrege, kje prirediti piknik,
se rekreirati ali zgolj odpočiti oči«. Prispevek smo seveda
z veseljem objavili, tedaj še ne vedoč, kakšen »raj« je
dejansko kraj na Ješenci 13…
Kmalu za tem smo povabljeni na otvoritev spoznali tudi to.

Matjaž Ribič hrani ribe v ribogojnici

Dejavnost »Zlata ribice« zajema vzgojo in prodajo
okrasnih rib (koi krapi, zlate ribice), odbojko na mivki,
nogomet na travi, za mnoge večje družbe pa bo ob
najrazličnejših priložnostih najbrž posebno dobrodošla
možnost najema prostora za dnevne piknike (obvezen
predhoden dogovor z lastnikom, gsm: 041 55 88 77).
Na zanimivi, mirni, atraktivni lokaciji na Ješenci 13,
daleč od vrveža, vas čakajo čudoviti ribniki, neokrnjena, a
urejena narava na 2,5 ha površin, lepota in užitek. Idealno
mesto, da si človek odpočije telo in duha.
Simbolična otvoritev odbojkarskega igrišča na mivki

Želimo vam prijetno branje!

S. A.
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