Poziv društva MEJAME iz Dan pri Divači in
Krajevne organizacije borcev za vrednote NOB Divača
Pridružite se tajnemu partizansko-kurirskemu pohodu 27.4.2010!
Ste vedeli, da je traso pohoda med Danami in Varejami med
II. svetovno vojno prehodil tudi maršal Tito?
Ste vedeli, da je bila partizansko - kurirska pot ena od
najpomembnejših partizanskih povezav Trsta z Brkini?
Ste vedeli, da je bila ta pot zelo pomembna za transfer
ranjenih partizanov v brkinsko bolnišnico Zalesje, ki je med
letoma 1944 in 1945 delovala med Ostrožnim brdom in
Suhorjem?

Bodite zraven, ker boste iz prve roke izvedeli:
- kako je kurirka Dora Valečič — Očarinova (87 let) kot 21 letno dekle po tej poti skrivaj nosila
partizansko pošto
- kako je partizan Toni Grandič — Maticov (92 let) ranjen doživel brkinsko partizansko bolnišnico
Zalesje

Kje, kdaj, kam?
Start: točno ob 9.15 v Danah pri Divači (v centru vasi pri komunski štirni)
Zaključek: 14.30 v Danah pri Divači (na Planinci)
Datum: torek, 27.4.2010
Trasa pohoda: Dane pri Divači - Potok (Podgrad pri Vremah) - Vareje - Potok - Dane pri Divači
Pot: lahka do srednje zahtevna, večinoma poteka po gozdnih poteh (poskrbite za primerno obutev)
Dostop: AC izvoz Divača - po regionalni cesti v smeri proti Kopru (Kozini), pri odcepu za Kačiče in Rodik zavoj
levo, po cca 150m ponovno zavoj levo, vožnja skozi zaselek Pared do vasi Dane
...VMESNE TAJNE POSTOJANKE, PARTIZANSKI OBROKI, PARTIZANSKA PESEM….

Prijavite se:
Pokličite na tel. številko:

Pošljite mail na:

031 652 769 (Jožko Valečič)

info@mejame.com

….ali pridite direktno na startno mesto v Dane pri Divači.
Bodite točni, četa odrine na pot točno ob 9.15!

Sodelujte v tajni nalogi!

Če želite sodelovati v tajni nalogi »Postani kurir tudi ti«, pokličite
»tajno« tel. številko: 031 652 769 in dobili boste nadaljnja navodila.
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