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Angelca Fras, predsednica 
Turističnega društva 
Trnovska vas, zna 
izbrskati in predstaviti 
žlahtno dediščino 

DARJA LUKMAN tUNEC 
Angelca Fra. se, čeprav v Bišu ali Tr
novski vasi ni "domačinka", do teh 
ktajev in ljudi obnaša veliko bolj spo
štljivo kot marsikdo, ki je tam že vse 
svoje življenje. Že kot učiteljica se je 
vživela v tukajšnje ljudi in se potem, 
ko se je po dolgih letih vodenja šole 
podala v upokojenske vode, še pose
bej posvetila tudi starejšim domačin
kam in domačinom. Pravi, da se v njih 
skriva prava zakladnica modrosti, ve
selja do življenja in iskrivosti, a tudi 
še vedno uporabnih nasvetov, kako 
denimo pozdraviti to ali ono tegobo z 
uporabo kakšne "domače rož·ce". 

"Ljudje se radi razgovorijo in znajo 
marsikaj povedati. Tako nam vedno; 
ko jih povabimo, pripravijo kak lep 
večer, da kar ne moremo vstati in se 
poslovit~" pravi Frasova. Kak kmečki 
običaj so v turističnem društvu v so
delovanju z drugimi, kajti naša sogo
vornica zna ljudi povezovati, zadnja 
leta vedno obnovili, pripravili denimo 
košnjo na stari način, zimske večere 
pa vse bolj posvečali spOJ,ninom in 
starim praktičnim mOdrostim kmeč
kih ljudi. Da jih pritegne k sodelova
nju, Angelca nima veliko težav, saj radi 

Pripravlja dogodke, 
ki jih je težko kar zapustiti 
naloge o naravi v Pesniških dolini, o 
koloniji sivih čapelj v Bišu in živah
nih travnikih pod visokodobelnimi 
sadovnjaki, ki se razprostirajo od vasi 
proti Pesnici. 

Turistično društvo, ki ga zadnja 
leta vodi, je z veseljem sodelovalo tudi 
pri raziskovalnih nalogah v matični 
osnovni šoli. Tako so denimo v sode
lovanju z mentorjem Ale!em Mardet
kom pripravili vodno pot, ki povezuje 
ribnike, pa Bolfenško pohodno in ko
lesarsko pot z opisom številnih zna
menitosti in zanimivosti. Vedno je 
rada sodelovala in si prizadevala, da 
so naloge mladih raziskovalcev imele 
tudi praktičen pomen za ktaj. Poleg 
udejstvovanja v turističnem društvu je 
Angelca izpričana ljubiteljica narave, 
prizadeva si za njeno varovanje, ob 
tem se tudi sama veliko sprehaja in 
kolesari. Temu se najbrž ima zahvaliti 
za svoj nadvse mladosten videz. Pred
vsem pa v življenju nič ne odlaša in pri 
ničemer ne komplicira. Ce je treba kaj 
narediti, da vse od sebe, odlikujejo jo 
tudi vedno nove in sveže zamisli 

Uživa v opravilih pri svojem domu 
in njegovi okolici, ki ji ponuja čudovit 
razgled na Pesniško dolino, in rada se 
s partnerjem podata tudi na kakšne 
daljše izlete, kjer z vso intenzivno
stjo spoznavata nove dežele in ljudi. 

Angelca Fras slovi tudi zaradi odkritosrt
nega smeha. (Darja Lukman Lunec) 

Pogovor z njo je tako vedno vir nove 
energije, znanj in informacij. Najbrž 
je tudi zato med domačini tako pri
ljubljena. Pa zaradi svojega širokega 
in odkritosrčnega smeha, ki človeku 
daje občutek, da ima opraviti z večno 
optimistko. Tudi izgube, ki so sestavni 
del življenja, ne morejo streti njenega 
duha in navdušenja nad bližnjimi, bo
gastvom narave in veselja do Življenja. 
Ne čudi, da jo vedno radi srečajo tudi 
njeni šolski sodelavke in sodelavci in 
jo spoštujejo otroci in starejši. "Veliko 
otrok je šlo skozi moje šolske razrede 
Ln še vedno sem prepričana, da jim 
prav učiteljice nižjih razredov lahko 
dajO največ - pogum in veselje do šole, 
s čimer je potem tudi v življenju vse 
lažje in manj turobno; rada poudari 
sogovornica 


