NOVICE OBČINE RAČE-FRAM
pod vodstvom rokometnih strokovnjakov. Dogodkov
in zgodb iz tega tabora je veliko, prav tako slikovnega
materiala, zato vas vabimo na ogled spletne strani: http://
sl-si.facebook.com/pages/Rokometna-akademija-UrošaZormana.

Blaž, Mitja in Uroš Zorman

V klubu smo zadovoljni, da nam je uspelo zbrati skupino
dečkov, ki so se pripravljeni naučiti rokometne abecede.
Še bolj smo veseli, da jih lahko vsaj za nekaj trenutkov
usmerimo na pravo pot, v gibanje in jih tako odtegnemo
izpred televizorja ali računalnika. Zavedamo se, da lahko v
teh mladih letih otroci dosežejo največji motorični razvoj,
saj so dovzetni za osvajanje novih gibalnih elementov. In
prav rokomet je ena od športnih disciplin, ki jih prinaša
največ. Seveda pa je potrebno poudariti, da je naša želja
tudi, da otroci pridobijo smisel za skupinsko sodelovanje
in se naučijo prenašati poraze, kar je v tem času velika
slabost vseh otrok.
Naša odločitev, da bomo še naprej delali z dečki, je še
večja in tudi cilj imeti moško ekipo v prihodnosti še vedno
ostaja. V mlajših kategorijah pa je naš cilj, da dečkom
zagotovimo čim prijetnejšo vadbo, da jim privzgojimo
vrednote pozitivnega razmišljanja tako človeka kot
športnika in jih ne izpostavljamo pritiskom za doseganje
rezultatov.
Ob tej priložnosti vljudno vabimo vse fante letnik
2001 in mlajše, da se nam pridružite in spoznate lepote
rokometne igre. Z veseljem vas bomo sprejeli in se
potrudili, da se boste prijetno počutili.
Dragi starši, vse informacije dobite na telefonski številki
041 688 525 ali pa na naši internetni strani, ki je bila
pripravljena posebej za dečke RK Rače. Naša internetna
stran: http://rokometni-racek.si.
Andrej KUHAR, trener

DRUŠTVO UPOKOJENCEV
RA^E
Upokojenski živ-žav
• Potep po Gradiščanski
Upravni odbor našega društva vsako leto za svoje člane
pripravi izlet. Letošnjega smo izvedli s pomočjo Matjaža
Tomaniča (Pozejdon turizem) in sicer 16. julija, ko smo že
ob 5.30 krenili iz Rač. Vožnja je potekala mimo Šentilja,
Graza in Hartberga do mesteca Eisenstadt. Sprehodili smo
se po prestolnici Gradiščanske in si ogledali zunanjost
mogočnega baročnega dvorca Esterhazy (družina
Esterhazy je veljala za zelo pomembno plemiško družino
na Gradiščanskem) ter tamkajšnje cerkve, kjer se nahaja
sarkofag s posmrtnimi ostanki skladatelja Hydna.

Sledila je vožnja mimo kraja St. Marghareten proti
Rustu, mestu štorkelj in hkrati najmanjšemu mestu v
Avstriji, znanemu po vinskem sejmu. Vkrcanje na ladjico
in panoramska vožnja po Nežiderskem jezeru, med katero
smo pojedli tudi slastno kosilo, sta izletniško dogodivščino
naredila še bolj doživeto in nepozabno.
• Zlatoporočenci
UO Društva upokojencev Rače vsako leto na občnem
zboru ali konferenci pripravi tudi sprejem za pare iz naših
članskih vrst, ki praznujejo okrogle jubileje. Letos smo
povabili tri zakonske pare, ki so praznovali zlato poroko.
Čestitk so bili deležni naslednji zlatoporočenci: Jožica in
Slavko Repek, Terezija in Stanko Predikaka ter Alojzija
in Srečko Rakar.

Jeseni v pozdrav
Želimo vam prijetno branje!
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Spoštovani zlatoporočenci, tudi v bodoče ne pozabite:
»Zakon je kot morje, ki skriva v sebi bogastvo, viharje in
bisere. Vsi vemo, da je sreča samo ljubezen in da je samo
ljubezen sreča.«
Jubilantom še enkrat želimo veliko zdravja, osebne
sreče in še mnogo skupnih let.
• Zahvala Ivanu Levi
Ivan Leva je skoraj četrt stoletja opravljal funkcijo
predsednika DU Rače, nekaj let pa je bil tudi nosilec
praporja v spomin umrlim članom. Pod njegovim
vodstvom je društvo doživelo pravi razcvet.

Ivan Leva z Zofko – prijateljico iz upokojenskih vrst

Sedaj že bivšemu predsedniku, ki je z nami praznoval
80-letni jubilej, izrekamo iskrene čestitke z željo, da še
dolgo ostane vitalen in zdrav.
• Razno
V sklopu delovanja našega društva smo ponosni in
moramo pohvaliti tudi teniško sekcijo, ki jo predstavljamo
še v sliki. Članom želimo veliko zabave pri kegljanju in
uspehov na tekmovanjih.

Če kdo misli, da upokojenci v društvu ne počnemo
ničesar za širše dobro, se moti. V dokaz objavljamo
fotografijo, ki je nastala po uspešni izvedbi čistilne akcije
v domu DU Rače in njegovi okolici.

Lep pozdrav in vabilo ostalim upokojencem in upokojenkam – vabljeni v našo družbo!
Slavica KOREN,
tajnica DU Rače

DRUŠTVO UPOKOJENCEV
FRAM
Peto leto delovanja
ro~nodelskega krožka »Unikat«

Ponosni smo na naše aktivnosti, ki nas zbližujejo z
ostalimi društvi. Med slednjimi naj posebej izpostavim
sosednje, prijateljsko Društvo upokojencev Fram.
Ob letošnjem občinskem prazniku je nastal naslednji
skupinski posnetek.
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Članice ročnodelskega krožka »Unikat« se družimo
in ustvarjamo že peto leto. Sreda je dan, ko se zberemo
in pod vodstvom mentorice Jožice Vinkler ustvarjamo.
Izpod naših rok prihajajo - pretežno iz ostankov raznih
materialov (volne, tkanin, izpihanih jajčnih lupin,
kamenja, posušenih rož ipd.) - novi izdelki.
Pri ustvarjanju se osredotočamo na letne čase in
praznike, ki sledijo; tako pred pustnim časom pripravimo
pustna oblačila in na pustni torek sodelujemo na občinski
povorki, velikonočni čas je izziv za izdelavo butaric,
poslikavo jajčk, izdelavo cvetnih aranžmajev, advent
nas spodbudi k pripravi adventnih venčkov in raznega
drugega okrasja, božič in novo leto pa nas navdihneta za
izdelavo voščilnic, pripravo daril, okraskov za jelke itd.
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Pust 2010 in mi

Piknik 2010

Za občni zbor društva pripravimo okrasitev dvorane,
za druga srečanja društva pa organiziramo srečelove in
izdelujemo razne spominke, ki jih poklonimo članom
društva.
Vse izdelke, ki jih napravimo, ponudimo na ogled na
razstavi, ki jo organiziramo v okviru praznika Krajevne
skupnosti Fram. Naša zadnja tovrstna razstava je bila zelo
odmevna, saj si jo je ogledalo, poleg domačih obiskovalcev, tudi mnogo ljubiteljev ročnodelskih spretnosti iz
sosednjih, pa tudi iz bolj oddaljenih krajev Slovenije.

Tekmovanje v metanju podkev; na pikniku 2010

Utrinek z ene izmed naših bivših ročnodelskih razstav

Tudi letos pripravljamo razstavo ročnih del naših
članic in sicer 24. in 25. septembra 2011, v dvorani
DTV Partizan Fram. Že sedaj prijazno vabljeni!
V mesecu novembru 2010 smo bile, ob priliki podelitve
nagrad in priznanj v sklopu projekta »Moja dežela, lepa
in gostoljubna«, povabljene k sodelovanju z razstavo na
sedežu Občine Rače-Fram.
V mesecu decembru smo sodelovale na božično
novoletnem sejmu, ki poteka na notranjem dvorišču
gradu Rače. Kljub mrazu in snegu smo vztrajale nekaj ur
in obiskovalcem pokazale, kaj smo ustvarile tekom leta.
Naše druženje pa ni omejeno le na delo. Ob priliki
rojstnih dni posameznih članic se tudi poveselimo in
slavljenko obdarimo s šopkom ter ji zapojemo.
V poletnem času se zberemo, pripravimo piknik in se
poveselimo ter obujamo spomine na trenutke, ki smo jih
preživele skupaj.
Želimo vam prijetno branje!

Ob zaključku leta pa pripravimo srečanje, na katerem si
med drugim zaželimo tudi srečno, zdravo in ustvarjalno
novo leto v krožku »Unikat«.
Naš krožek je do letošnjega poletja štel 21 članov (od
tega 17 članic in 3 člane), sedaj nas je le 19.
29. junij 2011 je bil za vse članice našega ročnodelskega
krožka zelo žalosten dan. Prav na sredo, ko se zbiramo
in ustvarjamo, se je namreč po kratki in težki bolezni
ustavilo plemenito srce naše voditeljice krožka, Amalije
Gabrijan - Malčke, kot smo jo klicale. V ta namen je naša
mentorica Jožica Vinkler v verze spletla naslednje misli
Malčki v spomin:
Vedno vesela in nasmejana
z nami si se veselila,
vse z nami si delila
in nasvete nam dajala.
Prišla ta kruta je bolezen
in ti si se borila,
tako ljubila si življenje,
da pozabila si na trpljenje.
Prehitro si nas zapustila,
si v žalost nas ovila,
v srcih naših boš ostala,
Malči, zato izrekamo ti: »Hvala!«
Marija PEČOVNIK
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PROSTOVOLJNO GASILSKO
DRUŠTVO FRAM

domači občini, pa tudi pobratenih in prijateljskih ter
sosednjih društev. V kulturnem programu so nastopili
fantje sv. Ane, učenci OŠ Fram in gasilsko ljudske pevke
iz PGD Oseka v Slovenskih goricah.

125 let PGD Fram
Gasilsko društvo v Framu je začelo delovati pred
davnimi 125 leti. To lepo obletnico so dostojno proslavili
v petek, 12. avgusta 2011, ko so se v domu in ob njem že
od 10. ure dopoldne vrstile številne dejavnosti.

Framski osnovnošolci z mentorico na proslavi
Zbor gasilskih veteranov

Obiskovalci so si lahko ogledali skrbno pripravljeno
razstavo fotografij in gasilske opreme. Posebej zanimiv
je bil sprevod starodobnih gasilskih vozil po Framu in
okolici. Stara brizgalna Micka še vedno pritegne največ
gledalcev.

Predsednik društva je predstavil prehojeno pot, o
pomenu gasilcev so spregovorili predsednik Gasilske
zveze Maribor, podpoveljnik občinskega poveljstva in
predsednik Krajevne skupnosti Fram.

Predsednik PGD Fram mag. Anton Bergauer med nagovorom

Stari gasilski voz v povorki

Po pogostitvi se je družabno srečanje z bogatim
srečelovom ob prijetni glasbi nadaljevalo še dolgo v noč.
Jožica RAVŠ

Poletju v slovo

Veterani PGD Fram z brizgalno iz leta 1926, ki še deluje

Praznovanje so zaključili s svečano akademijo. Slavju
so prisostvovali predstavniki vseh gasilskih društev v
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PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO
SPODNJA IN ZGORNJA GORICA
Uspe{ni na gasilskih tekmovanjih in {e kje
Naše društvo je spomladanske mesece posvetilo predvsem pripravi na gasilska tekmovanja. Dobro delo v preteklosti
se je pokazalo tudi v tem, da smo se letos tekmovanja GZ Maribor udeležili kar s 7 desetinami, kar je za tako majhno
društvo zavidljiva številka.
Letos smo se tako tekmovanja GZ Maribor udeležili z
desetino pionirjev, desetino mladink, desetino članic A in
s kar 4 desetinami članov A, kar je največ v celotni GZ
Maribor. Tudi letos smo se odlično odrezali; osvojili smo
naslednje rezultate:
1. mesto - desetina pionirjev
1. mesto - desetina mladink
1. mesto - članice A
1. mesto - I. desetina članov A
2. mesto - II. desetina članov A
7. mesto - III. desetina članov A
17. mesto - IV. desetina članov A

Navedeno tekmovanje je bilo tudi izborno tekmovanje za
nastop na državnem prvenstvu, ki bo naslednje leto. Na
tem tekmovanju smo se solidno odrezali. Osvojili smo
naslednja mesta:
1. mesto - desetina pionirjev
1. mesto - desetina mladink
1. mesto - članice A
4. mesto - II. desetina članov A
5. mesto - I. desetina članov A

Desetina pionirjev po regijskem tekmovanju v Staršah

Desetini pionirjev in mladink po tekmovanju GZ Maribor

Desetine pionirjev, mladink in članic A so tako osvojili
naslov regijskih prvakov ter bodo našo občino in
mariborsko regijo zastopale na državnem tekmovanju.
Na tem mestu vsem tekmovalcem in mentorjem iskrene
čestitke za odlične uspehe.
Prav tako smo se tudi letos udeleževali curkometov.
Curkomet team Gorca že kar nekaj časa dosega odmevne
rezultate na tovrstnih tekmovanjih, kar potrjujejo tudi
naslednji dosežki:
1. mesto – tekmovanje Makole
1. mesto – tekmovanje Jurovski dol
2. mesto – tekmovanje Radvanje
4. mesto – tekmovanje Lovrenc
»Pubecom« iskrene čestitke za odlične rezultate.

Članske desetine po tekmovanju GZ Maribor

Kar 5 ekip se je uvrstilo na regijsko tekmovanje
mariborske regije, ki je bilo 25. junija 2011 v Staršah.
Želimo vam prijetno branje!

Seveda pa nismo samo tekmovali. V poletnih mesecih
smo se udeleževali tudi raznih prireditev v okolici, skrbeli
za urejenost našega gasilskega doma itd. V jesenskih
mesecih bomo imeli operativne vaje, pripravljali se bomo
za ocenjevanje društev ter na letos že tretji gasilski izlet;
tokrat se bomo odpravili v Prekmurje in Prlekijo.
Ko bodo zastavljeni plani za nami, pa se znova oglasimo.
Peter FINGUŠT
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^EBELARSKO DRUŠTVO RA^E
Naredili smo nove korake
napredka
Čebelarsko društvo Rače je po svojih letnih načrtih
pripravilo strokovno ekskurzijo z namenom izobraževanja
članov društva, pridobivanja novih znanj in izmenjave
izkušenj.
Tako smo se 11. junija 2011 odpravili na obisk k
čebelarjem v Belo Krajino, v občino Semič, kjer smo
si ogledali Čebelarstvo Pavlin. Sprejeli so nas prijazni
gostitelji in bili smo gostoljubno postreženi.

Pot smo nadaljevali do znamenite cerkvice in izvira
reke Krupe, kjer je sledilo kosilo in ogled Belokranjskega
muzeja. Za dobro voljo je ves čas skrbel naš čebelarski
ansambel. V poznih večernih urah smo se zadovoljni
vrnili domov.
Organizatorjem zanimive ekskurzije, Francu Herganu in
Stanislavu Jurjecu, se iskreno zahvaljujemo za strokovno
vodenje, nasvete in razlago o krajih, ki smo jih obiskali.
V okviru projekta z naslovom »Ohranimo kranjsko
čebelo« smo čebelarji Čebelarskega društva Rače 3.
junija 2011 Osnovni šoli Slivnica s ponosom predali učni
čebelnjak.
Učni čebelnjak za potrebe delovanja čebelarskega
krožka v Osnovni šoli Slivnica je bil postavljen s sredstvi
sponzorjev iz Sklada za ohranitev kranjske čebele in
sredstvi Čebelarske zveze Slovenije. Precej potrebnega
denarja sta prispevala tudi Čebelarsko društvo Rače in
Osnovna šola Slivnica.
Čebelnjak je že postavljen, ograjen in naseljen s čebelami.

Čebelice pridno čuva 1,5 m visok lesen medved - delo
umetnika Srečka Ornika iz Radizela. Zraven nastaja
cvetlični vrt, v katerem so že posajene medovite in zdravilne
rastline ter nekatera zelišča. Čebelarji in upokojenci smo na
vrtu izvedli dela na terenu, posaditev pa je bila v domeni
otrok in učiteljev iz Osnovne šole Slivnica.
Istočasno je na šoli začel delovati čebelarski krožek
(dve skupini otrok) in sicer pod vodstvom mentorja in
čebelarskega mojstra Ivana Bračka, s katerim prenašamo
ljubezen do čebel na mlajši rod.
Na otvoritvi so se zbrali čebelarji Čebelarskega društva
Rače, učenci, učitelji in ravnatelj OŠ Slivnica, predstavniki
občine in krajevne skupnosti, člani Društva upokojencev
Slivnica ter predstavniki sponzorjev in Čebelarske zveze
Slovenije.

Učni čebelnjak je tudi za nas, krajane, pomembna
pridobitev, saj nima le izobraževalne funkcije, temveč
popestri tudi lepo urejeno okolico. Združuje krajane
vseh generacij, istočasno pa je to izziv ostalim vzgojno
izobraževalnim ustanovam in čebelarskim društvom.
Zahvaljujemo se vsem, ki so nam pomagali: sponzorjem,
ravnatelju šole, čebelarjem, županu Občine Hoče-Slivnica
in upokojencem.
Da so med in medeni izdelki zdravi in za človeško
telo nujno potrebni, ni potrebno več poudarjati. Medene
izdelke lahko uživamo v pecivu, pijačah ali drugih jedeh.
Posredujemo vam recept za krompirjeve svaljke z medom
in orehi, ki ga je prispevala Nada Hergan:
KROMPIRJEVI SVALJKI z medom in orehi (za cca.8 oseb):
1000 g krompirja
500 g bele ostre moke (lahko tudi pirina)
100 g masla
3 jajca
sol
250 g medu (kakršnegakoli)
200 g mletih orehov
Kuhan krompir olupimo, pretlačimo, dodamo jajca, moko,
maslo in sol. Oblikujemo v svaljke in jih skuhamo v vreli slani
vodi. Ko priplavajo na vrh, jih odcedimo in nato na segretem
maslu opečemo. Potresemo z mletimi orehi in polijemo z medom.
Lahko dodamo še cimet. Ponudimo vroče. Dober tek!

Zvonko PUŠNIK,
tajnik ČD Rače
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