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Pozdravljen-a, pred tabo so ponovno NOVICE RK MOZIRJE.
Nabral sem spet nekaj zadev, ki so se zgodile po izdaji zadnje številke novičk, seveda s pomočjo
»dopisnikov«.

SODELOVANJE RK MOZIRJE IN PGD MOZIRJE
Predlog in priprave:
Na podlagi dogovora UO Radiokluba "Mozirje" S51DSW in odobritvi predsednika PGD Mozirje,
sem konec aprila zaprosil za začasen posebni klicni znak S5130GM v počastitev 130 letnice PGD
Mozirje, v začetku meseca pa s strani AKOS-a že tudi dobil dovoljenje.
Znak je lahko v zraku med 1.6.2017 (00:00:00 UTC) in 31.12.2017 (23.59:59 UTC)
Po odobritvi agencije sem takoj pripravil QRZ.com spletno stran s predstavitvijo posebnega znaka ter
kratko zgodovino gasilskega društva Mozirje.
https://www.qrz.com/db/S5130GM
Včeraj sem imel še malo časa in sem oblikoval še QSL kartico s katero bomo potrjevali
vzpostavljene zveze.
Drugih aktivnosti okoli posebnega znaka zaenkrat še ni :), razen priprave antenskega sistema doma
okoli hiše .
Je pa tako, da glede na dokaj dolg razpon aktivnosti bo mogoče pokriti praktično vse bande, če bodo
le pogoji primerni. Poleti višje frekvence 14MHz, 18MHz in 21MHz, če pa bodo dobri pogoji kakšno
"odprtje banda" tudi na 24MHz in 28MHz, v začetku bom seveda preizkusil tudi delo na 50MHz, ki
zna biti v juniju in juliju najbolj atraktiven band, pozimi pa nižje bande: 7MHz, 3,5MHz in 1,8MHz
(slednji verjetno zelo malo zaradi precej nerodne antene, ki je dolga cca 74m).
Če bi kdo imel željo "klofati" s tem znakom naj se obrne name in si bomo razdelili delo. Jože S50SL
mi je že rekel, da je zainteresiran za delo (digi in phone). Če ima še kdo interes z veseljem :)
Toliko zaenkrat, za ideje, želje in vprašanja sem seveda na voljo.
Trenutno dogajanje:
S posebnim znakom smo že lahko v etru. Z Jožetom S50SL sva že tudi nekaj malega delala.
Pogoji na bandih so žal bolj slabi, 50 MHz nekako ne potegne čeprav je obdobje, ko bi moralo
najbolj leteti. Jaz se nekaj malega trudim na 28 MHz, pa razen Evrope kaj drugega ni slišati, k sreči
14 MHz nikoli ne razočara :)
Trenutno je v dnevniku zvez nekaj prek 160 QSO, od tega cca 100 v SSB ostalo pa digitalno. V logu
je 34 različnih držav (DXCC) ter ena katero ne vem kam naj dam, PSW01Z/M. Trenutni ODX je cca
8500 km oddaljena postaja YV5DEH - Jose iz mesta Caracas na severu Venezuele.
Z Jožetom sva pripravila tudi online dnevnik ClubLog .
Vsaka veza se z logiranje v lokalni dnevnik (DxLabSuite že ima to vgrajeno, medtem ko sem za
N1MM+ potreboval dodatni vtičnik) takoj prenese tudi v sistem ClubLog-a in je takoj vidno na
QRZ.com spletni strani. Vsakdo lahko potem preveri, če je njegova veza v dnevniku. Sistem
omogoča tudi OQRS (Online QSL Reguest Service - Naročanje QSL kartice). Včeraj smo že dobili
1 zahtevek za direct QSL ter 3 zahtevke za kartice preko biroja.
QSL kartice so že tudi v tisku, tako da bom direktne kartice takoj pričel pošiljati.

Novice iz RK S51DSW 7 junij 17

Stran 1

73 de S55X Jaka

TRADICIONALNI PIKNIK ČLANOV RK MOZIRJE IN RK SOTA
V soboto 27. maja smo se člani RK Mozirje zopet zbrali na že tradicionalnem pikniku. Tudi letos so
se nam pridružili člani radiokluba SOTA, na naše povabilo se je letos odzvalo malo manj članov.
Letos nam je vreme spet lepo služilo, tako da nas je sonce kar pošteno grelo in smo iskali senco pod
drevesi. Ob enih, ko je bil dogovorjen začetek piknika je vse skupaj lepo izgledalo in dišalo iz
prostora, kjer je tudi letos v »kuhinji« naš kuhar Roman S57SR pripravljal mesne dobrote. Za
dodatno razvajanje so poskrbele članice našega kluba Janja-S55JM, Sonja-S56BPS in ZdenkaS58ZSM. Brez dobre kave tudi popoldan nebi bil takšen, kot mora biti, za to je poskrbela ena od
naših članic.

Tomaž S52WG in Roman S57SR
Marjan S51RU, Zvone S52O in Ivan S57TI
Zvone S52O je pokazal postajo, ki jo je sam sestavil. Podrobno je opisal postopek nabave
komponent, sestavljanje in vsa prilagajanja, ki so potrebna za pravilno delovanje.
Tako je popoldne je minilo v raznih pogovorih o aktivacijah, antenah in še o marsičem. Nekateri smo
se preizkusili tudi streljanju z zračno puško.
Piknika se je tako udeležilo 37 članov, med udeleženci pa je bil tudi g. Žagar, ki je bil prvi
predsednik RK pri ustanovitvi. Razšli smo se z željo po ponovnem srečanju na naslednjem druženju.
Na spodnjih fotografijah je zabeleženo nekaj utrinkov.
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Miloš S57D in njegova postaja
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Udeleženci obsijani s soncem

AKTIVNOST NA RADIJSKIH VALOVIH-SOŠKA FRONTA S5100SF
Verjetno je že kdo zasledil poseben znak, ki se pojavlja oziroma oglaša na valovih. Tukaj je opis:
S koncem februarja se je zaključilo tretje od štirih obdobij povezanih z obeležitvijo 100 letnice bojev
ob Soči. Začeli smo junija 2015 z znakom S5100ISONZO, nadaljevali z znakom S5100IF in nato z
S5100SF. Od prvega marca do konca oktobra 2017, ko se je pred stoletjem končala morija ob Soči,
se bomo javljali z znakom S5100PAX.
Za zadnjo aktivacijo z znakom S5100SF je poskrbel Jurij S57X, ki je bil na Bučenici. Takole pravi:
” Za zadnjo aktivacijo s posebnim klicnim znakom S5100SF sva se odločila za Bučenico. Ne po
naključju; ta, pravzaprav neugleden hribček v neposredni bližini Mosta na Soči, je odigral zelo
pomembno vlogo med I. svetovno vojno.
Most na Soči, nekdaj Sveta Lucija – ima so spremenili z dekretom leta 1952, se nahaja na sotočju
Soče in Idrijce. Zaradi ugodne lege, primerne tudi za obrambo in blage klime, se je naselje začelo
razvijati že v predzgodovinski dobi. Bogate arheološke najdbe segajo od mlajše bronaste dobe pa do
rimskih časov. Najpomembnejša so iz časa železne dobe, saj so odkrili več tisoč grobov. Ta bogata
arheološka dediščina se imenuje svetolucijska kultura.
Italijani so prekoračili mejo 23. maja 1915, s tem se je pričela 1. svetovna vojna tudi na naših tleh.
Avstro-ogrske enote so se umaknile na levi breg Soče, razen na tolminskem in goriškem mostišču.
Kljub ogromni premoči, so Italijani, prepričani da osvobajajo svoje rojake, napredovali izredno
počasi in s tem omogočili branilcem, da so organizirali obrambo in na bojišče pripeljali okrepitve. Do
decembra 1915 so se ob Soči zvrstile štiri bitke. Italijani so zasedli le Krn, osvojili so majhno
mostišče pri Plavah, zasedli so tudi Oslavje in zahodni rob Doberdobskega Krasa.
Obramba tolminskega mostišče je bila izrednega pomena, saj so branili železniško progo proti
Jesenicam oz. pot po dolini Bače, ter pot po dolini Idrijce. Mostišče se je v ožjem smislu na severu
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končalo z vasjo Dolje, na jugu pa z Tolminskim Lomom. Temelj obrambe sta bila na severu
Bučenica in Mengore, na jugu pa Cvetje z najvišjim Mrzlim vrhom in malo nižjim Selskim vrhom,
med vojno znanim kot kota 588. Tolminskega mostišča napadalci, kljub ogromnim žrtvam, niso
nikoli osvojili. Zaman so bili tudi poskusi prodora preko planine Pretovč v Zatolmin. V 12. bitki je
bila Bučenica izhodišče zmagoviti enoti, ki ji je poveljeval kasnejši feldmaršal Rommel..

SODELOVANJE RK MOZIRJE IN ŠD MOZIRJE
V Mozirju bo 18. junija maraton Savinja in ker rabijo organizatorji pomoč pri prenosu informacij se
je nekaj naših članov ponudilo, da priskočijo na pomoč s svojo radioamatersko opremo.
Vsakršno sodelovanje v dolini med društvi je dobrodošlo, tako da smo našli nova področja delovanja.

Uredil:
Robi - S56VHR
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