10. Kaški Frajtonar počastil 70-letnico izgradnje zadružnega doma

Člani KD Kraška harmonika smo tradicionalno prireditev Kraški frajtonar, ki
se je devet let odvijala v počastitev sežanskega občinskega praznika na
Grižah na Vrheh, za kar se zahvaljujemo prebivalcem KS Vrabče za dobro
sodelovanje, letos organizirali v Dolu pri Vogljah.
„Želimo, da naše delovanje predstavimo tudi v drugih krajih naše občine,
od koder so člani našega društva, ki združuje več kot 100 godcev na
diatonično harmoniko in ljubiteljev frajtonarice. Hkrati se želimo povezovati
tudi z drugimi društvi, zato smo danes tukaj,“ je na letošnjem že 10.
jubilejnem Kraškem frajtonarju to soboto (1.9.) v vaškem domu v Dolu pri
Vogljah povedala predsednica KD Kraške harmonike Danica Pavlič. Hkrati pa
smo na povabilo predsednika Vaške skupnosti Vrhovlje Jordana Guština tako
obeležili 70-letnico izgradnje zadružnega doma Vrhovlje-Dol. Program je
povezovala Tina Počkar.
Pripravili smo pester glasbeno obarvan kulturni program, kjer so se poleg
solistov, duetov in članov orkestra pod vodstvom prof. Matica Štavarja
predstavili kot gostje člani Tamburaške skupine Predgrad - Stari Trg ob Kolpi
z umetniškim vodjem Davidom Kobetom in domače plesalke skupine Be
Funky pod vodstvom Mateje Terčon Knap ter mlada harmonikaša Kristjan
Jenko in Gašper Fabjančič iz razreda prof. Zorana Lupinca. Dvourni program
je po aplavzu številnih obiskovalcev sodeč nadvse uspel in stkal prijateljske
vezi s prijatelji iz Dolenjske. Nagovoril nas je tudi sežanski župan Davorin
Terčon, predsednica društva Danica Pavlič pa se je s šopom rož zahvalila
letošnji dobitnici Kosovelove plakete Olgi Knez.
Prireditev je posnel Ljubo Sever in si jo je mogoče ogledati na TV Galeja.

V prvem delu programa so zaigrali naši mladi harmonikaši, ki se pridno
udeležujejo različnih tekmovanj po Sloveniji in tujini in se pohvalijo z lepimi
dosežki. Poudarili smo le najpomembnejše dosežke, osvojene v letošnjem
letu. Predstavili so se:
-8-letni Manuel Brundula iz Krepelj, ki je osvojil bronasto priznanje na
Deželnem

tekmovanju

v igranju

na

diatonično

harmoniko

Primorska

frajtonarica letos v Senožečah in je bil tudi najmlajši tekmovalec,
-Ruben Žvab iz Gornjih Ležeč, ki se pohvali z bronastim priznanjem na
Primorski frajtonarici,
-domačinka Iva Guštin, ki po osvojenem srebrnem priznanju na Primorski
frajtonarici osvojila še bronasto priznanje na državnem tekmovanju,
-Morena Lanza iz Zabrežca, ki je osvojila zlato priznanje na Primorski
frajtonarici in srebrno priznanje na Državnem tekmovanju v organizaciji
Zveze diatonične harmonike Slovenije v Podčetrtku, ter
-Erik Šavron iz Gradina, ki je osvojil več nagrad (1. mesto in naslov
absolutnega zmagovalca na Primorski frajtonarici, 1. mesto na državnem
tekmovanju

v Podčetrtku,

prvi

mesti

v kategoriji

na

mednarodnem

tekmovanju Pannonia acordion in Accordin Olimpics ter 2. nagrado v
disciplini diatonična harmonika za glasbene usmeritve).
V to skupino solistov spadata še: Martin Orel, ki je zasedel 2. mesto na
Primorski frajtonarici in bron na državnem tekmovanju, ter državni prvak in
absolutni zmagovalec državnega prvenstva Jan Novak iz Tomačevice, ki je
dosegel tudi 1. mesto na evropskem tekmovanju v Attimisu v Italiji in
srebrno priznanje na 10. mednarodnem glasbenem tekmovanju za soliste in
komorne skupine Svirel. Jan se je predstavil že na prvi letošnji prireditvi, ki
je v maju potekala v Dolu ob počastitvi 70-letnice izgradnje vaškega doma.
Kar nekaj članov Kraške harmonike prihaja iz družin, kjer igrata oče in sin.
Tako so tokrat v duetu frajtonaric zaigrali David in Jaka Žerjal ter Bojan (na
tubo) in Martin Orel (vsi z Griž) ter Marko in Manuel Brundula iz Krepelj.

Številne zbrane, ki so do zadnjega kotička napolnili vaški dom z lepo
okrašenim odrom, ki ga je dekorirala Jasmina Sever v sodelovanju z Ireno
Sever in Pavlo Šuligoj, je pozdravil tudi sežanski župan Davorin Terčon.
Poudaril je, da sežanska občina po številu kulturnih društev kot tudi po
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nadpovprečno tako v slovenskem kot tudi v evropskem merilu. Tako so tudi
v zadnjih letih obnovili vaški dom v Dolu. Uredili so tlake, strop, streho,
kuhinjo in izboljšali akustiko dvorane, ki sprejme nad sto obiskovalcev. Da
imajo krajani tako lep dom, v katerem se odvijajo številne prireditve, gre
zahvala Občini Sežana, ki je prispevala sredstva ob evropskem denarju.
Pavličeva se je zahvalila Olgi Knez za dolgoletno sodelovanje z društvom.
Prejemnica letošnjega sežanskega občinskega priznanja Kosovelove plakete
je bila med ustanovitelji društva in dolgoletna napovedovalka na prireditvah
in tekmovanjih. Posrkbi pa tudi za promocijo našega dela že od ustanovitve
društva.
Predsednik Vaške skupnosti Vrhovlje Jordan Guštin pa je napovedal še tretji
dogodek v počastitev okroglega jubileja, ko bodo v zimskem času odprli še
dokumentarno razstavo o izgradnji zadružnega doma, ko so ga leta 1948 z
udarniškim delom gradili brigadirji železniške proge Kreplje-Sežana in
prebivalci Vrhovelj in Vogelj, več domačij pa je prispevalo gradbeni material.
Besedilo in foto: Olga Knez

