Dragi rojaki, spoštovani bralci jesenske okrožnice,
v tokratnem uvodniku se bomo najprej podali v
domovino in osvežili vedenje o mariborski stari trti.
Nato se bomo vrnili v Frankfurt in predstavili rojaka,
ki se ukvarja s posebno zahtevnim športom, zatem
pozdravili nove družine v naši slovenski skupnosti in
na koncu ponovno skočili v domovino ter se zahvalili
za sodelovanje in podporo družini, ki se je poleti iz
Frankfurta vrnila v Slovenijo.
Za vas smo zbrali: podatke o najstarejši trti na svetu, to je trta, ki
rase v Mariboru, v osrednjem delu starega mestnega jedra na
Lentu, pred Hišo Stare trte:
 Žametovka oz. modra kavčina je s potrjeno starostjo več kot
400 let vpisana v Guinnessovo knjigo rekordov kot najstarejša
trta sveta, ki še vedno rodi žlahtne sadove. Stara trta
simbolizira bogato vinsko kulturo Maribora, Štajerske in
Slovenije.
Verodostojnost starosti Stare trte so poleg natančnih
strokovnih meritev slovenskih strokovnjakov potrdili tudi
izvedenci za trtno genetiko v Parizu. Trto so posadili pred
najmanj 400 leti, verjetno pa še prej.
Njeno starost potrjujeta tudi sliki Maribora iz let 1657 in 1681,
shranjeni v Štajerskem deželnem muzeju v Gradcu. Na slikah
je dobro vidno pročelje v 16. stoletju sezidane hiše (Vojašniška
ul. 8), že tedaj bohotno poraščeno z danes čaščeno Staro trto.
Kot tedaj, se Stara trta še danes opira na letvenik ali “brajdo“,
kakor na Štajerskem pravimo takšnemu lesenemu podporniku.
 Zgodba najstarejše trte na svetu:
Stara trta je bila posajena ob koncu srednjega veka, ko so
Maribor oblegali Turki. Preživela je kljub srditim bojem med
napadalci in branilci mesta, saj je bila današnja Hiša Stare trte
nekoč del mestnega obzidja. Trdoživki niso do živega prišli niti
požari, ki so bili zaradi lesenih ostrešij in slamnatih streh v
poznem srednjem veku precej pogosti, niti trtna uš, ki je
pomorila večino ostalih trt.
Pri tem ji je pomagala mogočna reka Drava, saj ima trta

korenine globoko v dravskem produ, kjer se trtna uš ni mogla
zarediti. Četudi je bila ob zavezniškem bombardiranju mesta
Hiša Stare trte delno porušena, je tej vzdržljivi rastlini uspelo
preživeti. Tako je danes stara trta tudi edina rastlina, ki ima
svoj muzej (Hiša Stare trte). Danes potomke Stare trte rastejo
na skoraj vseh kontinentih in po številnih slovenskih krajih.
 Sorta in
količina
vina
stare
trte:
Grozdje
Stare
trte,
sorte
žametovka ali
modra kavčina, je ena izmed najstarejših udomačenih žlahtnih
sort grozdja na Slovenskem (Die Weinsorte aus Trauben der
Alten Rebe - Sorte Schwarzsamtene oder Blauer Kölner - ist
eine der ältesten eingebürgerten edlen Weinsorten in
Slowenien).
35 do 55 kg grozdja letno »sprešajo« in ustekleničijo v 2,5 dl
stekleničke umetnika Oskarja Kogoja. To vino predstavlja
dragoceno protokolarno darilo, letno jih napolnijo le okrog 100.
Festival Stare trte v Mariboru - 28. 09. 2014 = 28. svečana
trgatev najstarejše trte na svetu.
Po: http://maribor-pohorje.si/stara-trta--najstarejsa-trta-nasvetu/res-najstarejsa.aspx povzela učiteljica DPS Natalija Robnik.
PREDSTAVLJAMO VAM POSEBNEGA ROJAKA,
»ŽELEZNEGA MOŽA«, DOLGOLETNEGA ČLANA
UO SAVE IN VSE DO DANES PREDANEGA,
AKTIVNEGA PODPORNIKA DRUŠTVA SAVA,
GOSPODA ANDREJA BUČARJA.
Na spletni strani IRONMAN SLOVENIA sem našla podatek, kako
se je vse začelo. Avtor zapisa je Matic Romšak:
»Nemalo sem bil presenečen, ko se je prijatelj Andrej Bučar v
svojih zrelih letih odločil, da bo v knjigi svojega življenja obrnil nov
list in postal ironman. Sploh zato, ker so bile njegove edine
triatlonske izkušnje s tekme svetovne serije v Frankfurtu, kjer je
bil gledalec in moj navijač. A ga je vzdušje očitno prevzelo.
Vseeno nisem bil prepričan v njegove resne namene, do trenutka,
ko me je poklical iz Frankfurta in dejal: "Kupi mi kolo in povej
koliko in kam naj ti nakažem." Sledilo je nekaj nasvetov, pa prvih
šest mesecev treninga in Andrej je postal ironman; pri svojih
petdesetih in nekaj letih je opravil s prvim, pa drugim, tretjim ...

Padel je noter in izhoda skoraj da ni več. In zakaj bi bil? Andrej je
dobil "drugo postavo," ojeklenel in dobro se počuti. Zmaga, vesel
sem.«
(VIR: http://www.ironman-slovenia.com/content/view/131/1/).
Zapis, ki sem ga o gospodu Andreju Bučarju našla na spletu, me je
spodbudil, da sem ga poklicala in še sama poklepetala z njim. Našla
sem ga v Sloveniji, kjer se ob morju pripravlja za slovensko državno
prvenstvo v triatlonu, kot se pravzaprav imenuje »ironman«.
Za triatlon ga je navdušil prijatelj iz Slovenije, trenirati je začel, ker
se je njegova družina vrnila v Slovenijo, torej je imel tudi več
prostega časa, ki ga je izkoristil za ta novi izziv. Ugotovil je, da je to
poseben šport, pri katerem človek trenira, obremenjuje celo telo, da
je zaradi treh različnih športnih zvrsti, ki so vključene, še posebej
pester, da zaradi enakomerne obremenitve telesa celo zadržuje
staranje.
Povedal mi je, da ima
vsak kraj, kjer tekmuje,
svoje posebnosti, ponekod
so npr. lepe, ravne
kolesarske proge, kar je
zelo prijazno za
tekmovalca. V Frankfurtu
je zaradi množičnega
starta v plavanju, med
katerim je tekmovalec kaj
hitro deležen tudi
krepkega udarca, plavalni del najbolj psihično obremenjujoč, a je
prav na frankfurtskem tekmovanju najlepše in najprijetnejše vzdušje.
Za konec sem mu zaželela še uspešen trening, da bi se na Dolgem
triatlonu v Marini Portorož, v nedeljo, 28. septembra 2014, ki velja za
državno prvenstvo, kar najbolje odrezal, ter se mu seveda zahvalila,
da si je med pripravami vzel čas za klepet z menoj.

V jesenski okrožnici društva Sava posebej prisrčno pozdravljamo
vse družine in rojake, ki so se letos pridružili frankfurtski slovenski
skupnosti:
 Iskreno dobrodošlico izrekamo dvema družinama, ki sta »sredi
dogajanja«, otroci so od prvega septembra vključeni v
Evropsko šolo v Frankfurtu, kjer je njihov prvi jezik
slovenščina; prav tako pozdravljamo vse rojake, ki so zaradi
novih poklicnih izzivov letos že ali še bodo prišli v Frankfurt.
Želimo, da bi se v naši slovenski skupnosti dobro počutili in jih
vabimo, da se nam pridružijo na raznovrstnih dogodkih in
prireditvah.
Za konec se v mislih vračamo v domovino, kamor se je poleti
vrnila družina Paternost Bajec:
 Še enkrat bi se radi zahvalili za dobro sodelovanje, nesebično
pomoč pri izpeljavi prireditev in redno finančno podporo

društvu Sava.
 Spoštovana Metoda in Simon, dragi Alijana, Aleksander,
Maksim, pravijo, da je dom tam, kjer je srce. Za vas je bilo ves
čas znano, da so vaša srca v Sloveniji, letos ste sledili klicem
domovine oziroma srca. Pogrešamo vas, a želimo, da bi bili v
domovini še bolj zadovoljni, srečni in uspešni, kot ste bili v
Frankfurtu. Vse dobro!
Zbrala, uredila in zapisala učiteljica
DPS v pristojnosti MIZŠ RS Natalija Robnik.

v SAVI. Vabimo vas, da nas obiščite na spletnem naslovu:
http://www.sava-frankfurt.de in na Facebooku:
http://www.fb.com/SavaFrankfurt in se prijavite na prejemanje
novic. Kakršnekoli pobude, predloge ali vprašanja nam lahko
pošiljate po elektronski pošti na: drustvo@sava-frankfurt.de.
Za vsa sporočila vam je na voljo telefonska številka 069/ 621 950,
člani UO vas bomo po dogovoru/predhodni najavi pričakali
oziroma vam po svojih močeh pomagali z informacijami v
prostorih društva, Sontraer Str. 3.

POMEMBNA OBVESTILA

DOGODKI IN PRIREDITVE 2014-2015
 Sobota, 11. oktobra, jesenski piknik z odojkom, ohranjanje
običaja trgatve in delovni občni zbor društva Sava.
 Delovni občni zbor društva Sava bo ob 13. uri, po zboru
piknik.
 Pričetek piknika po občnem zboru: ob 14. uri.
 POZOR, LOKACIJA bo tam, kjer je bil letos spomladanski
piknik: za športnim igriščem, Steinauer Straße 44,
Fechenheim, v bližini »Vogelschutzwarte für Hessen,
Rheinland-Pfalz u. Saarland«.
 Dostop: najbližja avtobusna postaja na »Steinauer
Straße«, avtobusi linij 41, 44, in 5.
 Sobota, 8. novembra, 41. martinovanje slovenske župnije v
dvorani cerkve St. Aposteln.
 Nedelja, 7. decembra, po maši ob 16. uri miklavževanje v
dvorani na Muehlbergu, prireditev za otroke (organizirata Svet
staršev DPS in SKŽ Frankfurt).
 Nedelja, 1. februarja, po maši ob 16. uri, osrednja proslava
za slovenski kulturni praznik, organizira SKŽ v dvorani na
Muehlbergu.
 Sobota, 7. februarja, ob 18. uri, v prostorih društva Sava
literarno- recitacijski Prešernov večer v počastitev
slovenskega kulturnega praznika.
 Sobota, 7. marca, ob 17. uri, srečanje ob dnevu žena in
ogled slovenskega filma v prostorih društva Sava.
 Sobota, 20. junija, maša za domovino, nato srečanje s
piknikom v Gernsheimu, Maria Einsiedel (SKŽ Frankfurt).
 Nedelja, 5. julija, po maši ob 16. uri, zaključna prireditev
vseh oddelkov dopolnilnega pouka slovenščine v dvorani
na Muehlbergu (skupna prireditev s Svetom staršev DPS in
SKŽ Frankfurt).
V programu so možne spremembe! Za najbolj aktualne in
natančne informacije spremljajte spletno stran društva Sava.

STIKI – KONTAKTI
Na spletni strani društva najdete informacije o aktualnih dogodkih





Na spletni strani društva, http://www.sava
frankfurt.de/ponudbe.html, objavljamo seznam slovenskih
podjetnikov in podjetij, ki nudijo svoje storitve v Frankfurtu in
okolici. Objava je brezplačna. Sprejemamo predloge za
objavo.
Društvo išče zanesljivo osebo za čiščenje društvenih
prostorov. Plačilo po dogovoru. Interesente prosimo, da se
javite na kontakt društva ali pa se v soboto popoldne osebno
zglasite v društvenih prostorih.

PRISPEVKI
Društvo se najlepše zahvaljuje vsem rojakom za neprecenljive
denarne prispevke, s katerimi omogočate obstoj in delovanje
društva ter izvajanje naših programov. Veseli bomo, če boste
lahko tudi v bodoče po svojih močeh prispevali spodaj navedeno
vsoto v društveno blagajno:
Letni prispevek za posameznike: 40,00 €
Letni prispevek za družine: 50,00 €
Naprošamo vas, da v primeru elektronskega plačila prispevka v
svojem nakazilu navedete naslednje podatke:
Naziv banke: Frankfurter Sparkasse 1822, Frankfurt
BLZ: 50050201
Konto: 200499513
IBAN: DE44500502010200499513
BIC: HELADEF 1822

KONZULARNI DNEVI
Naslednji konzularni dan v prostorih društva Sava bo predvidoma
7. ali 8. oktobra, točen dan in čas bosta objavljena na spletni
strani Save. Svoj obisk na konzularnem dnevu predhodno
najavite na e-mail: vbn@gov.si ali po telefonu 030 206 145 50.
Veleposlaništvo RS v Berlinu enkrat mesečno izvaja konzularni
dan v društvu Bled Essen, Hesslerstr. 208/210, 45329 Essen.
Vse dodatne informacije na Veleposlaništvu RS, Berlin,
Hausvogteiplatz 3-4, tel.: 030/206 145 50, faks: 030/20 61 45 70,
e-naslov: vbn@gov.si.
UO društva Sava, v septembru 2014

Dopolnilni pouk slovenščine in kulture v pristojnosti Ministrstva za
izobraževanje, znanost, šport Republike Slovenije je v Frankfurtu
organiziran v šoli Julius Leber, Seilerstr. 32, 60313 Frankfurt.
Skupine so mešane, vanje so vključeni predšolski otroci, šolarji,
odrasli, in sicer med tednom:
 vsak TOREK popoldne, od 14. 30 do 17. 30,
 vsak ČETRTEK popoldne, od 14. 30 do 17. 30.
Vsako soboto (razen med šolskimi počitnicami) poteka DPS v
prostorih društva Sava, Sontraer Str. 3, 60386 Frankfurt:
 za predšolsko-šolsko skupino dopoldne od 10. do 11. 30,
 za šolarje od 11. 35 do 14. 35,
 za popoldansko mešano skupino od 14. 35 do 16. 05,
 za mešano skupino odraslih slušateljev (začetniki,
nadaljevalci, izpopolnjevalci) od 16. 20 do 18. 35.
DPS poteka tudi v Mainzu, in sicer vsak petek od 15. do 18. ure.
Učiteljica dopolnilnega pouka slovenščine Natalija Robnik, več
informacij po 069 78807606 in po e-pošti: natro105@yahoo.de.
VEČ O DOPOLNILNEM POUKU SLOVENŠČINE PO SVETU NA
SPLETNI STRANI STIČIŠČA http://www.zrss.si/slovenscina in
spletni strani slovenci.si

POVRATNE INFORMACIJE
Želimo si vaših povratnih informacij o delovanju društva Sava.
Pripravili smo obrazec, ki vam bo olajšal komunikacijo.
Uporabite ga, če želite urediti članstvo ali če imate sporočilo ali
predlog. Obrazec dobite na naši spletni strani http://www.savafrankfurt.de. Na željo vam lahko obrazec pošljemo po pošti.

POSVET SLOVENCEV V NEMČIJI
Spomladi 2015 bomo v Frankfurtu gostili jubilejni 20. posvet
slovenskih organizacij v Nemčiji. Podrobnejše informacije bodo
pravočasno objavljene.

