KRAJAN 2014

glasilo Krajevne skupnosti Regrča vas

Krajanom
krajevne
skupnosti
Regr~a vas,
želimo vesele
boži~ne praznike
ter sre~no novo
leto 2015!

Sodelovanje sosednjih Krajevnih
skupnosti, Šmihel in Regrča vas.
Spoštovani
krajanke
in krajani
Regrče vasi,
leto 2014 je zame osebno in za Mestno občino Novo
mesto, nedvomno pa tudi za vse občanke in občane, leto
sprememb ter tehtnega razmisleka, kako bomo delovali v
prihodnjem mandatnem obdobju do leta 2018. Zavedam
se pomembnosti tesnega in konstruktivnega dialoga s
krajevnimi skupnostmi, ki, vsaka na svojem območju,
zelo dobro poznate težave, s katerimi se dnevno soočate, ter tudi potrebe krajanov in morebitne rešitve. Da bi
začrtali prihodnje sodelovanje med Občinsko upravo in
vodstvi krajevnih skupnosti, sem se že novembra srečal
s predsedniki in ostalimi člani svetov krajevnih skupnosti
na območju Mestne občine Novo mesto. Ker menim, da
splošen razvoj mestne občine temelji na konstantnem
in uravnoteženem razvoju vseh krajevnih skupnosti na
našem območju, smo se odločili, da bomo za delovanje
skupnosti z novim proračunom skušali zagotoviti več
sredstev. Na ta način in seveda s še aktivnejšim sodelovanjem z Občinsko upravo ter med krajevnimi skupnostmi,
zlasti sosednjimi, bomo gotovo dosegli več in prej. To je,
prepričan sem, želja nas vseh v prihajajočem letu.

Dragi krajanke in krajani,
leto 2015 bo za Novo mesto posebno leto, saj bomo
praznovali 650-letnico podelitve mestnih pravic. Vesel
bom, če se bomo vsi mi počutili prav tako posebno, pa
ne le zaradi jubileja samega, temveč zaradi uspehov, ki
jih bomo dosegli s skupnimi močmi.
Mirne in zadovoljne božične praznike vam
želim, v novem letu pa vse dobro.
Gregor Macedoni,
župan Mestne občine Novo mesto

Krajan 2014
December 2014

Izdajatelj: KS Regrča vas, Regrča vas 101, Novo mesto
Elektronska pošta: ksregrcavas@gmail.com
Ustanovitelj: Mestna občina Novo mesto
Predsednik: Jože Hočevar
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Ker imata obe krajevni skupnosti, Šmihel in Regrča vas,
skupno infrastrukturno je odločitev, da tudi nadalje, delujemo partnersko dejanje dodane vrednosti S skupnimi
močmi bomo pozivali Mestno občino Novo mesto, da
končno že začne z izgradnjo planiranih in nujno potrebnih
manjkajočih prometnic ter pločnikov, ki že nekaj časa
ostajajo samo na papirju.
Z namenom, da bi pri delu dosegli boljše, sinergijske
učinke smo v prejšnjem mandatu formirali aktualne stične
projekte združene v tri sklope:
A. Prometna infrastruktura :
Naše izhodišče je bilo predvsem reševanje, oziroma
zagotovitev večje varnosti naših krajanov pri udeleževanju
v prometu. Šmihelska cesta in ulica Ob Težki vodi, ki v zadnjem času postajata vse bolj prometni in tranzitni cesti.
Naša prioriteta in vrstni red izgradnje cest in ostalih
infrastrukturnih zadev je sledeč:
1. ureditev pločnikov in javne razsvetljave ob obstoječi
Šmihelski cesti,
2. dokončanje Smrečnikove ceste – most s pločniki,
3. izgradnja parkirišč in avtobusnega postajališča za OŠ
Šmihel poleg viadukta,
4. izgradnja nove Šmihelske obvozne ceste,
5. rekonstrukcija lokalne ceste od Šmihela do Sv. Roka in
Košenic (do Nahtigalove ulice),
4. izgradnja zahodne obvozne ceste,
5. izgradnja nove povezovalne ceste pod Košenicami do
Sv. Roka in na Belokranjsko cesto‘‘.
B. Šport in rekreacija
Tudi na športnem področju smo se domenili, da vsaka KS
razvija v naprej tisto kar druga nima in se s tem športna
ponudba dopolnjuje ter namenja krajanom obeh KS:
1. trim steza – KS Regrča vas,
2. snežna tekaška steza Boričevo – KS Šmihel,
3. skupna rekreacija za krajane : zumba, nogomet, fitnes.
C. Družabni dogodki
Na družabne dogodke, ki so navedeni v nadaljevanju
se vabi krajane obeh KS ne glede na to katera KS jih
organizira.
1. božični pohod – v izvedbi KS Šmihel,
2. božični koncert – v izvedbi KS Šmihel,
3. prvomajski kres – v izvedbi KS Regrča vas,
4. kostanjev piknik - v izvedbi KS Regrča vas,
5. novoletna okrasitev – skupaj obe KS,
6. organizirani izleti – skupaj obe KS.
Spoštovane krajanke in krajani, pozivamo vas, da se tako
kot člani v obeh Svetih KS družimo tudi kot krajani na naših
skupnih dogodkih. Vsi skupaj, člani Sveta KS Regrča vas
in člani Sveta KS Šmihel Vam želimo prijetne praznike in
srečno v letu 2015.

Kavarna doživetij
Leto je naokoli in vsi smo postali malo bolj izkušeni, pripravljeni na nova druženja in nove dogodke. Prav tako tudi
Panorama kavarna doživetij, ki domuje v Domu krajanov
v Regrči vasi. V letošnjem letu smo upihnili prvo svečko za
prvo leto poslovanja. Ob tej priložnosti bi se radi zahvalili
vsem krajanom za podporo in razumevanje, hkrati pa bi vas
pozvali, da nam zaupate vaše mnenje in ideje o dogajanjih
v Domu krajanov. Posebna zahvala pa gre tudi starim/
novim članov Sveta krajanov Regrča vas za vso podporo
in razumevanje.
V juniju smo tako prvo obletnico obeležili s posebnim
igralnim dnevom in koncertom na zunanjem igrišču. Še
pred tem pa smo za kresovanje, skupaj s KS Regrča vas,
organizirali zabavo z lokalno skupino DeŽur. V septembru
smo imeli koncert, glasbene legende Chrisa Jaggera, s svojim akustičnim bendom. Chris je mlajši brat, bolj znanega
Mick Jaggerja iz skupine Rolling Stones. Vsi dogodki so bili
kar lepo obiskani, kar je potrditev, da si ljudje želijo dobrih
družabnih dogodkov.
V Kavarni Panorama, skupaj z Društvom za spodbujanje
družabnega življenja naprejnazaj, poskušamo poskrbeti za
čim več dogajanja v Domu krajanov. Tudi projekt Doživljajsko
igrišče, katerega cilj je ustvariti varen in urejen prostor za
otroško igro, športne aktivnosti in ostalo kvalitetno druženje,
je star eno leto. Tako smo uredili večnamenski prostor za
izvajanje različnih delavnic in srečanj. Prostor je opremljen
tudi kot mini igralnica za otroke. Imamo blazine, na katerih
se lahko otroci brezskrbno igrajo, veliko igrač in družabnih
iger in materiala za ustvarjanje.
Trenutno v igralnici tako poteka otroški ŽivŽav za otroke in
sicer ob nedeljah in sobotah dopoldan. Otroci tako skupaj z
animatorji društva ustvarjajo, raziskujejo, se igrajo, zabavajo
in se tudi kaj novega naučijo. Starši se lahko aktivnostim
priključite ali pa otroke prepustite varnim rokam naših
animatorjev. Aktivnosti otroškega ŽivŽav-a so brezplačne.
Prav tako pa se lahko vsak četrtek udeležite telovadbe, ki
jo vodi naš sokrajan, Matjaž Vrhovnik.

Z Društvom naprejnazaj organiziramo tudi rojstnodnevne
zabave za otroke in aktivnosti v času šolskih počitnic. Tako
smo organizirali doživljajske delavnice v času prvomajskih
počitnic in doživljajske tabore, ki so se odvijali vseh 45
poletnih počitniških dni. Seveda pa pripravljamo program
tudi za prihajajoče novoletne počitnice.
V letošnjem letu smo poleg otroškega ŽivŽava-a organizirali
tudi pohod na Ljuben in dobrodelni košarkarski turnir za
žrtve poplav v Srbiji in BiH. Na dan mladosti smo se igrali
igre iz našega otroštva, organizirali pa smo tudi sekanje
pirhov za veliko noč.
Ena od osnovnih idej Doživljajskega igrišča je, da se v
njegovo nastajanje in organizacijo dogodkov lahko vključi
prav vsak.
Imate idejo, ki bi popestrila dogajanje v krajevni skupnosti
ali morda rešila kakšen problem? Sedaj jo lahko, skupaj z
Društvom naprej nazaj, uresničite! Lahko postanete naš prostovoljec in s tem aktivno pomagate pri nastajanju Doživljajskega igrišča in vseh ostalih aktivnostih v krajevni skupnosti.
Informacije o vseh aktivnostih, ki se odvijajo v Kavarni Panorama lahko dobite na naši facebook strani ali pa nas obiščete
in se o vsem sami prepričate! Prisrčno vabljeni! Informacije
o Društvu naprejnazaj, pa poleg facebooka, najdete tudi na
www.naprejnazaj.com ali na tel. številki 031 869 382.
Vse te in še mnogo drugih trenutkov lahko doživite ali podoživite v Kavarni doživetij Panorama.

Panorama kavarna doživetij
Vam v letu 2015 želi
čim več sreče in zdravja,
veselja in seveda nepozabnih doživetij!!!
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Predstavitev članov sveta KS Regrča vas
Hočevar Jože,

roj. 21. 8. 1959, po poklicu strojni ključavničar
Zadnjih enaindvajset let sem zaposlen kot hišnik na Ekonomski šoli Novo mesto. Večino prostega časa porabim za
delo na kmetiji, nekaj pa tudi za delo v Krajevni skupnosti
Regrča vas. Zadnja leta najdem čas tudi za kakšen pohod
v hribe s prijatelji.

Beno Klobčar,
univ. dipl. inž. lesarstva

Mateja Rožič,

roj. 1965, inženir gradbeništva

Sem Beno Klobčar in že od svojega drugega
leta starosti živim v KS Regrča vas. Po poklicu sem univ. dipl. inž. lesarstva in zaposlen
v podjetju Adria Mobil d.o.o. Poleg službenih
obveznosti poučujem tudi bobne v glasbeni šoli, v prostem času se rad ukvarjam s
športom (kolesarjenje, motociklizem) in sem
predan oče dvema sinovoma.
Moja vizija in želja sta čim bolj poskrbeti za
varnost otrok v cestnem prometu Regrče
vasi, saj menim, da je za to premalo poskrbljeno, ker ni urejenih varnih poti v šolo.
Frekvenca prometa se je v zadnjih letih
močno povečala. Toliko bolj sem pa na to
postal pozoren, ko se tudi sam postal starš,
in opazujem, kako se naši otroci igrajo na
cesti, in kako brezbrižno in hitro nekateri
vozijo. Prav tako želim, da bi bilo v našem
okraju več urejenih sprehajalnih poti, trim
stez, kolesarskih poti,... Lokacija, ki jo imamo nad domom krajanov in širše, je idealna
za take stvari. Interesira me skrb za čisto
okolje, ločevanje odpadkov, izkoriščanje
razpoložljivih virov za preživljanje itd. Sami,
kljub temu da nimamo v neposredni bližini
otoka za ločeno zbiranje odpadkov, jih sami
samoiniciativno ločujemo doma, in jih nato
vozimo na Komunalo ali na zbirni otok (pri
g. Grubarju).
Upam in želim, da mi bo to kot članu krajevne skupnosti in ob pomoči ter v korist
krajanov uspelo.
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Mateja Rožič, rojena leta 1965 v Novem
mestu sem inženir gradbeništva. Od leta
2006 sem zaposlena v občinski upravi
občine Dolenjske Toplice, kot Višji referent
za okolje, prostor in komunalne zadeve.
Sem načelna pri sprejemanju odločitev,
zaupam stroki in spoštujem zakon.
Verjamem, da je spoštovanje pravil odlika
in pravica ter dolžnost vseh nas. Moje
delovanje je po principu »DOBREGA GOSPODARJA«. Sem odlična opazovalka,
ki zmorem svoje ugotovitve na moj lasten način umestiti v okolje. Spoštujem
tradicijo, skrb za okolje in želja, da bi dediščina naših dedkov in babic ostala
za vedno. Moji hobiji so povezani z naravo in družino. Sem ljubiteljica živali
ter cvetja, rada imam barve.
Moja naloga je, da prispevam k napredku naše KS, tak je moj pogled, če nam
uspe združiti več pogledov bomo dobili boljšo sliko sedanjosti in tudi prihodnosti, ki jo načrtujemo, brez načrtov pa ne moramo pričakovati napredka.

Darko Zupančič,
elektrotehnik

Po poklicu sem elektrotehnik in zaposlen v tovarni Revoz že 37 let. Stanujem v Regrči vasi od leta 1958 in sem potomec dveh Regrčanov. Imam
ženo in dva otroka Eriko in Roka. Ljubitelsko se ukvarjam z vrtičkarstvom in
sadjarstvom. Pred osmimi leti sem si našel zanimiv hobi «Biokibernetiko« s
katero se nameravam ukvarjati do konca svojega življenj. S tem nameravam
sebi in drugim pomagati do zdravega življenja. Glede kakršnihkoli nasvetov
sem vam vedno na voljo.
Sem član Sveta KS Regrča vas že 4 mandate in se trudim, da uveljavljam
interese krajanov na različnih področjih življenja. Vsa ta leta sem zadolžen
tudi za pripravo kresa, ki ga z ekipo uspešno pripravljamo Vabim vas, da se
nam v naslednjem letu pridružite.

Srečno 2015
Davor Smuk,
roj. 19.3.1994, študent
2. letnika Fakultete
za strojništvo

Sem Davor Smuk, rojen 19.3.1994, od tega leta pa tudi živim v Regrči vasi 20. Sem študent drugega letnika Fakultete za strojništvo. Ob študiju, ki mi vzame ogromno časa veliko
pomagam na domači kmetiji, kjer se ukvarjamo s prašičerejo. V prostem času se ukvarjam
s konstruiranjem, v zimskem času pa uživam v smučanju. Ob druženju s prijatelji se nam
mnogokrat porodijo ideje, ki bi še popestrile življenje v domačem kraju.
Vesel sem, da živim v tako lepi krajevni skupnosti, ki predstavlja mešanico narave in mestnega vrveža. Na prigovarjanje znancev, ki bi radi še kaj novega v naši krajevni skupnosti
sem se odločil da poskusim nekaj novega in kandidiram za člana sveta krajevne skupnosti.
Moj cilj je da v kraju ohranimo (ob možnosti povečamo) in še bolj promoviramo tradicionalno prvomajsko kresovanje pri Svetem Roku ob spomeniku padlim borcem. Mislim, da
je kresovanje že medkrajevno znan dogodek, na katerem se splača delati, saj mora imeti
vsak kraj svoj dogodek po katerem je poznan. Ob tem si želim, da se končno uredi že dolgo
pričakovana trim steza pri igrišču ob domu krajanov. Poskusil bom z organizacijo skupnega
prevoza na smučanje, kjer bi se lahko krajani še bolj spoznali. Razmišljam tudi, kako bi
poskrbeli za druženje tudi v veselem decembru. Z veseljem bom sodeloval pri raznih akcijah
in poslušal nasvete in prošnje krajanov, predvsem mladih.

Mojca Zrimšek,
andragoginja

Sem andragoginja - organizator izobraževanja
odraslih, trenutno pa
delam v strežbi. Rada
delam z ljudmi in težko
prenašam brezdelje, zato
sem trenutno zaposlena
v strežbi. Izkušnja materinstva mi je odprla vrata
v nov – otroški svet iskrenih malih bitij, ki me nenehno navdihuje in postavlja pred nove izzive. Zaradi naraščajoče želje
po biti aktivna na področju dela z otroki sem se v letošnjem
letu vpisala v enoletni program izpopolnjevanja za vzgojitelja
predšolskih otrok na Pedagoški fakulteti v Ljubljani. Prosti čas
posvečam družini oz. svojima otrokoma, 7-letni Mii in 2-letnemu Žanu. Prav tako si ne predstavljam dneva brez gibanja, že
jutranja hoja do službe v centru mesta mi polepša vsakdan. Če
mi čas in energija dopuščata, rada obujem tekaške copate ali
skočim na bližnji hrib – Trško goro ali Gorjance. Naj omenim
tudi uživanje v naravi in strast do ustvarjanja oz. umetnosti,
zlasti na področju keramike.
Svojo potencial za delo v KS Regrča vas vidim predvsem
na področju organizacije aktivnosti za družine oz. otroke. V
mislih imam občasna srečanja družin, kjer bi potekale športne in družabno - zabavne dejavnosti, kot npr. organizirano
sankanje, pohodi, pikniki s športnimi igrami. Menim, je Dom
krajanov Regrča vas in njegova okolica idealno mesto za
razne otroške aktivnosti (športno, ustvarjalno in družabno
preživljanje prostega časa otrok). Če bi se pokazal interes,
lahko v Domu potekajo aktivnosti različnih tematik tudi za
ostale generacije. Z veseljem bom sodelovala pri organizaciji raznih akcij, srečanj, družabnih dogodkov ipd., katerih
namen je uspešno delovanje KS, druženje in medsebojno
povezovanje krajanov KS Regrča vas.

Klavdija Pečnik,
dipl.inž.geod.

Regrča vas je moj dom od otroštva, zato mi je v posebno veselje, da velikokrat poznam in lahko poklepetam kar s tremi
generacijami svojih sovaščanov. Moja prizadevanja v KS bodo
izhajala iz želje, da bi naši otroci v šolo hodili varneje oz. da bi
se izboljšalo stanje obstoječe prometne infrastrukture. Opisati
sebe sploh ni preprosto. Da lahko opišeš sebe je potrebno
vedeti, kako te vidijo drugi ljudje. In tako bom v nadaljevanju
opisana od svojih dolgoletnih prijateljic, katerih mnenje cenim.
Klavdija Pečnik, dipl.inž.geod., predana družini, prijateljem
in prostoru. Pestrost dela ji daje energijo in jo dela široko
- od prijaznega svetovanja ljudem - kako se znajti pri iskanju
gradbenih dovoljenj, borbe z večkrat neživljensko birokracijo, načrtovanja hiš, do ustvarjanja urbanističnih projektov.
Na prostor zna pogledati realno in s polno mero razuma do
človeka. Je vestna delavka, ki nikoli ne odkloni pomoči. Je
večni optimist in borec za pravico tistemu, ki si jo res zasluži.
(Mateja, sodelavka in prijateljica)
Svoje znanje in izkušnje vedno pripravljena deliti s tistimi, ki to
potrebujejo. Trdno stoji za svojimi stališči, vendar ji argumentirana nasprotna mnenja ne povzročajo problemov in je na podlagi
njih pripravljena sklepati kompromise. Predana svojemu delu
in družini. Ne sledi črednemu nagonu ampak ima o zadevah
izoblikovana svoja mnenja. Dobra in zvesta prijateljica.
(Lucija, prijateljica)
Prijateljica, na katero se lahko zaneseš, pove ti kar misli in pove
tako, da je prav. Prav lahko se z njo smeješ in jokaš, delaš in
se veseliš. Je naravnana v pravo smer z zdravim razmišljanjem
in optimizmom. Povezana je med družino, prijatelji in delom, ki
ga ob vseh svojih odgovornostih uspešno opravlja.
(Irena, sošolka, sodelavka in prijateljica)
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8.TRADICIONALNI IZLET KRAJANOV IN
KRAJANK KS REGRČA VAS
SPLAVARJENJE PO DRAVI, 7.6. 2014
Tudi letošnji 8. tradicionalni izlet KS Regrča vas je privabil poln avtobus
naših krajanov in krajank. Tokrat nas je pot vodila na Koroško.
Ob 6. uri zjutraj smo se zbrali pred ZŠAM v Šmihelu. Lepo vreme ter dobra
volja sta že napovedala prijetno, družabno vzdušje. Vožnjo proti Slovenj Gradcu je minila v trenutku, saj so organizatorji izleta pripravili presenečenje za
vse udeležence izleta. Vsi so prejeli zelene majice z znakom, ki predstavja
»simbol Regrče vasi«, porušeno cerkev SV. Roka. Ob preoblačenju majic se
je po avtobusu razlegel smeh in veselje.
Naš prvi postanek je bil v Hiši mojstrovin Perger, ki velja za edinega
evropskega medičarja in svečarja s tradicijo iz leta 1757. Njihovo družinsko
tradicijo medičarske, lectarske in svečarske obrti ohranjajo še danes. V
predstavitvi obrti so nas pospremili v svet izdelovanja lectovih srčkov, pravih
voščenih sveč, vrhunskih medenjakov in nas postregli z domačimi bonboni
brez konzrvansov, brezalkoholno medico ter pravim medenim žganjem in
vinom. Ob koncu predstavitve smo si njihove izdelke lahko kupili.
Pot smo nadaljevali na turistično kmetijo Klančnik, ki leži na sotočju treh
dolin, Dravske, Mežiške in Mislinjske, v kraju Podklanec. Gospodar Marko
ima v lasti veliko kmetijo, na kateri se ukvarjajo z govedorejo, prašičerejo,
rejo jelenjadi Damjakov in Muflonov in s turizmom. Med predstavitvijo so nas
pogostili z domačo salamo in jabolčnikom in povabili k nakupu domačega
jogurta, domačih suhomesnatih izdelkov in pijače. Prijetno razvedrilo za nas
je bila vožnja s turističnim vlakcem skozi gozd do obore gojene divjadi in
ogled lovske koče, kjer imajo razstavljenih preko 400 različnih trofej.
Lepo sončno vreme in sproščeno vzdušje nas je naprej vodilo do splavarskega pristana ob reki Dravi. Tu nas je sprejel in pozdravil sam flosarski
gospodar, flosarske frajle pa so nas postregle s kruhom in soljo ter domačim
žganjem in že smo se povzpeli na splav. V predstavitvi o splavarjenju v preteklosti, s polno humorja, so nas flosarji popeljali po Dravi. Harmonikar in
najstarejši flosar Miha sta nas prepričala, da smo vsi zapeli nekaj ljudskih
pesmi. Kmalu so nas flosarske frajle pogostile s flosarskim golažem in kavico.
Naša Ančka je doživela pravi flosarski krst, saj jo je flosarski župnik krstil s
čisto dravsko vodo.
S splavarjenja pa nas je toplo sonce vodilo še naprej po Koroški, do bližnjega
Ivarčkega jezera, ki se nahaja v čudovitem naravnem okolju pod Uršljo
goro, v bližini Kotelj. Prelepa gozdna pokrajina nas je vabila na sprehod okoli
jezera, za nekatere celo prijetno kratko namkanje nog v jezeru.
Tu smo naš izlet zaključili in se polni novih doživetij podali proti domu in si
pritrdili, da smo krajani in krajanke KS Regrča vas zopet preživeli enega
prijetnih dnevov skupnega druženja.
Zapisala: Sonja Resman
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Iz ”lubadarc” smo sestavili kar lepo
piramido.

Tako je kljub vsemu dežju in s tem
prepojenemu lesu lepo zagorel.

Tradicionalno kresovanje za 1. maj 2014
Kot že mnogo let nam je tudi letos uspelo pripraviti kres in s tem kresovanje na prireditvenem prostoru ob spomeniku padlim in žrtvam okupatorja iz naše krajevne skupnosti v drugi svetovni vojni.
Zahvaljujem se vsem zvestim vsakoletnim graditeljem, ker tako pripomorejo
vzdrževati tradicijo Regrškega kresa,
ki je najdaljša daleč naokoli.
Najbolj pa sem vesel da vas lahko
seznanim z lepo novico.

Kljub jesenskim zapletom glede prireditvenega prostora našega kresovanja
vas obveščam, da se je v začetku
Decembra razrešilo vse glede statusa
zemljišča.
Zemljišče pri spomeniku, ki je bilo v

lasti ZZB Novo mesto se prenese na
MO Novo mesto. Namembnost zemljišča pa se v celoti uredi kot park, ter
se ohrani prostor za naše kresovanje.
Darko Zupančič

Razveseljivo je, da se vsako leto udeleži
kresovanja več otrok, ki popestrijo
dogajanje in kažejo, da Regrška tradicija
še ne bo zamrla.

Druženje se je nadaljevalo pri domu KS
Regrča vas s pogostitvijo in prijetnim
vzdušjem do poznih ur.

Naslednje jutro 1.maja pa nas je
prebudila godba na pihala.

Krajevna organizacija Rdečega križa Regrča vas
Tudi letos smo imeli v naši KRAJEVNI ORGANIZACIJI RK veliko dela. V spomladanskem času smo pobrale članarino(oziroma
prispevek za RK Regrča vas),ki je namenjen našim krajanom in krajankam,kateri dopolnijo 70 let in več. Kot vsako
leto,smo tudi letos pripravile srečanje in pogostitev le teh in udeležba je bila kar slaba glede na število naših starostnikov.
Naj povemo, da od pobrane članarine,
oziroma prispevka, pogostimo naše
starostnike, jih tudi ob novem leto
obiščemo in jih obdarimo s skromnim
darilom. Obiščemo tudi naše jubilante,
ki napolnijo 80 ali 90 let. Tudi njim gre
skromno darilo. Prispevamo za otroke
(šola v naravi, šolske potrebščine)pa
tudi denar gre za pomoč krajanom

v stiski(po dogovoru z OZRK - Novo
mesto).
Vsak član oziroma krajan ki plačuje
članarino za našo Krajevno organizacijo
RK pa ima ugodnost, da si lahko vsaj
dvakrat na leto (lahko tudi večkrat-po
dogovoru) izmeri krvni tlak, sladkor v
krvi in maščobe(holesterol) v krvi.
Postaja RK deluje vsako prvo sredo v
mesecu: v zimskem času od 17- 18ure
v letnem času pa od 19-20ure. Letos
je bila postaja kar dobro obiskana. V
januarju in februarju 2015 postaja nebo
odprta, ker je preveč hladno, pa tudi v
času dopustov v juliju in avgustu.
December je mesec obdarovanja in

tako bomo zopet obiskali naše starostnike po domovih, ozirom kjer koli bivajo,
jih obdarili s skromnimi darili in jim ob
stisku roke zaželeli veliko zdravja in
sreče v letu ki prihaja. Vsem krajanom
in krajankam želimo obilo zdravja in
sreče, ter medsebojnega razumevanja.
Odbor KORKA-a Regrča vas
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Delo prostovoljnega gasilskega društva Šmihel v letu 2014
Leto 2014 je že skoraj za nami. Tudi v tem letu smo bili na področju gasilstva zelo uspešni in delovni. Skrbeli smo
za redno usposabljanje operativnih članov, mladine in otrok. Skrbeli smo za čiščenje gasilskega doma, druženje
in tekmovanje. Sodelovali smo s prostovoljnimi organizacijami in društvi, krajevnimi skupnostmi, župnijo Šmihel,
OŠ Šmihel in OŠ Drsko, DSO Novo mesto ter ŠC Novo mesto.
V letošnjem letu smo opravili 26 inter-

vencij:

• 14x poplave
• 4x dimniški požar
• 2x tehnično reševanje
• 1x nesreča na vodi
• 1x žledolom
• 1x požar kontejnerja
• 1x požar v naravi
• 1x požar na objektu
• 1x visok sneg
V mesecu oktobru - mesecu požarne
varnosti smo sodelovali skupaj z GRC
Novo mesto in drugimi društvi na skupnih gasilskih vajah (vaja v SB Novo mesto, ŠC Novo mesto, DSO Novo mesto,
Kmetijska šola Grm). Organizirali smo
dan odprtih vrat, vendar letos ni bilo
takega zanimanja.
Z ekipami pionirjev, mladincev, pripravnikov, veteranov in veterank smo
se udeleževali gasilskih tekmovanj in
dosegali lepe rezultate.
Nekaj naših gasilcev in gasilk je uspešno opravilo tudi osnovni tečaj gasilca.
Naše društvo se je zelo pomladilo. Imamo veliko podmladka in želimo, da bi še
naprej tako redno obiskovali gasilske
vaje in se udeleževali tekmovanj. Veseli

bomo tudi vsakega novega člana.
Ker pa je mesec december že tukaj,
smo pripravili tudi koledarje s katerimi
bomo kaj kmalu potrkali na vaša vrata.
Ob koncu leta se zahvaljujemo gasilcem
in dobrim ljudem, ki so nam kakorkoli
pomagali. Zahvaljujemo se tudi vsem
krajanom, organizacijam, ustanovam,
ki so s svojim donatorstvom, denarnimi

prispevki in delom pomagali, da društvo
še naprej deluje.
Ob koncu leta vam želimo šmihelski
gasilci in gasilke zdravo, zadovoljno in
uspešno leto 2015!
Upravni odbor PGD Šmihel

Rekreacija
Pobuda, ge. Mateje Rožič, v preteklem letu, da pričnemo z rekracijo v domu
krajanov Regrča vas, je bila med krajankami pozitivno sprejeta. Z vadbo smo pričele v mesecu novembru in v prijetnem vzdušju vztrajale vse do šolskih počitnic.
Terapevtska vadba je namenjena
vsem, ki radi vadijo v skupini in na ta
način poskrbijo za zdravje in dobro
počutje. Vadba je zasnovana kot preventiva pred bolečinami v hrbtenici in
osteoporozo in izboljšuje vzdržljivost,
koordinacijo, gibljivost ter mišično
moč.
Vtisi udeleženk, ki redno obiskujejo
vadbo, govorijo v tem, da je vadba dosegla svoj namen, saj so pridobile na
gibljivosti in telesni moči posameznih
mišičnih skupin, navajajo tudi, da ima8

jo manj težav v vratnem, ramenskem
in ledvenem predelu telesa. Ker je
vadba umirjena, prispeva tudi k ozaveščanju telesa, tehnika sproščanja
pa k prepoznavanju samega sebe ter
vpliva k zmanjševanju vsakdanjega
stresa in napetosti.
Z vadbo smo ponovno pričeli v mesecu oktobru. Lepo vabljeni tudi ostali
krajani, ki bi se nam želeli pridružiti.
Vadba poteka 2x tedensko, v ponedeljek ob 19h in v sredo ob 18.30h, v
domu krajanov KS Regrča vas.

Ob koncu bi se rada zahvalila KS Regrča vas, ki nam je omogočila prostor in
nakup blazin za vadbo ter ge. Ljudmili
Zupančič, ki poskrbi, da je prostor urejen in ogret pred vsako vadbo.

NOVO MESTO KNIGHTS
Novo mesto Knights (NMK), je novomeška flag football ekipa, ustanovljena spomladi 2014. Prvi trening so ‚‘Vitezi‘‘ opravili 13. 4. 2014 v Novem
mestu, ko so na pomoč priskočili trenerji iz ostalih ekip po Sloveniji. Ekipo
sestavljajo moški nad osemnajstim letom starosti, trenirajo pa se sami in
sicer po štirikrat na teden med letom, pozimi pa enkrat na teden v dvorani.

Flag football

Novo mesto Knights

Flag football je brez kontaktna različica ameriškega nogometa, ki se po
Evropi hitro širi. Tekme se odvijajo na
travnatem igrišču, tekmujeta pa dve
ekipi. Igrišče je dolgo 50 jardov (brez
končnih con, ki sta na obeh straneh
dolgi še do 10 jardov), in široko 25
jardov. V vsaki ekipi je na igrišču lahko naenkrat le 5 igralcev. Cilj vsake
izmed ekip je spraviti žogo čez celotno
igrišče v nasprotnikovo končno cono
v osmih poskusih ali manj, pri tem
pa jo nasprotna ekipa ovira. Vsak
igralec ima okoli pasu pripeti dve ali tri
zastavici (odvisno od pravilnika lige),
ki mu prosto visijo ob nogah. Če želi
obramba zaustaviti igralca, ki prodira
z žogo, mu mora ti dve zastavici ukrasti. Če napadu uspe priti do končne
cone, s tem doseže 6 točk, temu pa
pravimo ‚touchdown‘. Po doseženem
‚touchdownu‘ ima napad še dodaten
poskus za eno (iz 5 jardov) ali dve
dodatni točki (iz 12 jardov). Potem se
ekipi zamenjata in v napad preide tista ekipa, ki je prej igrala obrambo. Če
napadu ne uspe prodreti do končne
cone v osmih poskusih, žogo prejme
nasprotna ekipa in začne svoj napad
z novimi osmimi poskusi.

Novo mesto Knights, si prizadevajo
razviti ameriški nogomet tudi na
slovenskih tleh. Z rednimi treningi in
resnostjo tvorijo jedro slovenske flag
football scene in so v svojem kratkem
delovanju že nanizali kar nekaj uspehov, najpomembnejši med njimi pa
je usvojitev državnega prvaka v flag
footballu 2014.
NMK so svoje prve treninge upravljali
na travnatem igrišču v Regrči vasi,
kjer jih je skupnost prijazno sprejela in jim dovolila uporabo travnate
površine, kar je bilo takrat ključnega
pomena za nadaljnji razvoj ekipe.
Fantje so kmalu po začetku resno
zagrabili in se po kratkem ‚občasnem
druženju‘ začeli srečevati kar štirikrat tedensko na dvournih treningih.
Njihov napredek ni ostal neopažen,
saj so kmalu dobili povabilo na njihov
prvi uradni turnir, ki je potekal v Dom-

žalah pod imenom Tiger Bowl. NMK
so tam po zelo razburljivem polfinalu
zasedli četrto mesto.
NMK so se jeseni 2014 prijavili v državno prvenstvo in kljub svojemu kratkemu
obstoju pokazali neverjeten talent in disciplino. Zmage so nizali eno za drugo in
se tako brez kakršnegakoli dvoma uvrstili na finalni turnir. Tam so se v polfinalu
pomerili proti Warewolvesom iz Slovenske Bistrice in jih prepričljivo zmagali.
V finalu so jih čakali domžalski Tigersi,
s katerimi so se Vitezi pred finalnim
obračunom že nekajkrat pomerili, dvoboji med tema dvema ekipama pa so
bili zmeraj napeti do zadnjih sekund.
Finale tokrat ni ponudilo napetega dvoboja, saj so Knightsi že kmalu po uvodnih minutah prevzeli vodstvo in ga do
konca tekme samo še zviševali. Finalna
tekma se je tako končala z rezultatom
55:14 v prid Novomeščanov in vsi dvomi
o državnem prvaku so se razblinili.
V prihodnosti NMK strmijo k nadaljnjemu razvoju ameriškega nogometa
v Sloveniji, glavni cilj ekipe pa je zagon
mladinskih selekcij. Kmalu bo ekipa
postala tudi uradno športno društvo,
kar bo zelo pripomoglo k njihovemu
napredku. NMK lahko spremljate na
njihovi Facebook strani, Novo mesto
Knights, in jim tako izkažete podporo.
avtor: Tilen Matkovič

V letošnjem letu smo člani nogometnega društva Regrča vas odigrali
debitantski jesenski del v nogometni ligi Kelme, ki se odvija na igrišču z
umetno travo za posebno šolo v Šmihelu in v močni konkurenci držimo zlato
sredino. Ob pomoči krajevne skupnosti Regrča vas in igralcev FlagFootball
ekipe smo se lotili dokončevanja urejanja poti ob igrišču vendar nam je
letos nekoliko zagodlo vreme. Kljub vsemu je »hišica« ob potoku dobila
novo streho in čaka na prvo barvanje. Spomladi znova zavihamo rokave.
Zahvaljujemo se krajevni skupnosti za vso podporo in naše bodoče
sodelovanje.
Člani nogometnega društva Regrča vas

Slika je simbolična

Nogomet
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JUŽNE ZBIRNE CESTE V NOVEM MESTU
Svet KS Regrča vas je večkrat opozarjal MO Novo mesto / Župana, direktorja občinske uprave/ na prometni kaos, ki
spravlja v nevarnost pešce, kolesarje, pravzaprav vse udeležence v prometu. Udeleženci v prometu pa pravzaprav niso le
naši krajani, ki se vračajo na domove, saj vsi dobro vemo, da je cesta ob Težki vodi, ki vodi v eni smeri proti Košenicam v
drugi smeri pa proti Šmihelu nedvoumno »tranzitna cesta«, ki večkrat rešuje tudi eventuelne zapore, ki se vršijo v mestu.
Z namenom, da MO Novo mesto poišče najustreznejšo rešitev nastale situacije je bila v začetku junija 2014 predstavljena
idejna zasnova s strokovnimi podlagami za širše območje južne zbirne ceste v Novem mestu v treh variantah.
Spoštovani krajani, vsak komentar bo dobrodošel - ksregrcavas@gmail.com

STROKOVNE PODLAGE ZA ŠIRŠE OBMOČJE JUŽNE ZBIRNE CESTE V NOVEM MESTU
1. Rešitve podjetja Struktura d.o.o. je predstavil Jože Slak, univ. dipl. inž. arh.:
Izhodišče predlaganih rešitev je branje prostora.
Kvalitete, problemi in razvojni potenciali so bili
osnovni kriteriji pri načrtovanju. Obravnavani prostor označujejo predvsem vrtače, polja, brežine
in kvalitetne vedute proti severu. V to krajino je
potrebno umeščati le tisto, kar je nujno potrebno.
Do sedaj se je pozidava stihijsko nizala in razraščala, s čimer je nastal nekvaliteten rob naselja.
Središče Novega mesta okoli starega jedra ima
venec lokalnih središč. Regrča vas je eno od njih,
kot primestno središče. Ključno za ureditev tega
območja je, da se z novimi posegi vstopi v prostor
povezovalno in se naveže na obstoječe kvalitete
urbane strukture. Na nivoju prometa je pomembno, da nova poselitev ne obremenjuje obstoječih
sosesk in obstoječega prometnega omrežja. Pomembna je tudi navezava na zeleno zaledje Sv.
Roka. Povezave, ki danes že obstajajo, se morajo
ohranjati in dodatno kultivirati. Pomembno je, da nove rešitve
ljudi povezujejo. Danes na tem območju ni identifikacijskega
središče.
Glavna ideja predlagane rešitve je, da se v obstoječih vrtačah oblikuje stanovanjska pozidava. Rešitev predlaga
dodatno diagonalno razbremenilno cestno povezavo na
severovzhodnem delu območja. Center se oblikuje na lokaciji
prometnega vozlišča. Programsko je v ospredju lokalni center
s storitvenimi dejavnostmi, šolo ipd. Predlog umešča južno
zbirno cesto subtilno v prostor, na obstoječ teren. Hkrati pa
pešce in kolesarje vodi preko zelenih koridorjev, ki povezujejo urbano strukturo z zelenim zaledjem Sv. Roka. Bistvo

je, da se na naravni dominanti uredi osrednji del območja.
Stanovanjski sklopi se oblikujejo okoli vrtač. Koncipirani
so nukleusi, manjše vasice, okoli katerih se uredijo zelene
površine. Gostota poselitve proti robu mesta je razrahljana,
zbirna cesta predstavlja ločnico med mestom in zelenim
zaledjem. Predvideni profil zbirne ceste obsega dvosmerno
vozišče, enostransko dvosmerno kolesarsko stezo in enostranski pločnik. Načeloma so peš in kolesarske poti ločene
od prometnih površin.

2. Rešitve podjetja Acer Novo mesto d.o.o. je predstavila mag. Jelka Hudoklin, univ. dipl. inž. kraj. arh.:
Ob analiz prostora je bilo ugotovljeno, da na obravnavanem
območju ni urejenih ustreznih javnih prostorov, da je orientacija v prostoru zelo slaba, da je gostota pozidave prenizka
in da v prostoru vlada nered. Vse to je posledica neurejene
prometne mreže in zelo razgibanega terena. Potenciali v
prostoru za ureditve javnih programov, cestnega omrežja
in oblikovno zaključenega območja pa obstajajo.
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Osnovni koncept predlaganih rešitev je doseganje višje
stopnje pomestenja tega prostora, saj je prostor del mesta.
Potrebno je, da se površine bolje uredijo in jasno razdelijo
med javne, pol javne in zasebne. Predlagana rešitev predvideva navezavo nove zanke na obstoječe prometno omrežje
in na načrtovano južno zbirno cesto. Med omrežje novih
cestnih in kolesarskih povezav so predvidene umestitve

ksregrcavas@gmail.com
stavbnih struktur. Nova pozidava je predvidena
v pravilnem prostorskem redu, s tem da je zagotovljena navezava vseh sosesk na južno zbirno
cesto in obstoječe ceste. Predvideno pozidavo
obdajajo zelene površine, namenjene rekreaciji
in preživljanju prostega časa. Osrednji del območja se naveže na ostali prostor preko pasarele, ki
se izvede nad južno zbirno cesto. V prerezih se
vidi, da je Gornji trg lociran na precej visoki koti,
kar omogoča prehod preko južne zbirne ceste s
pasarelo. Iz tega območja so izrazite vedute na
mestno jedro. Pri umeščanju objektov so bile
upoštevane ustrezne orientacije, dostopnost in
vedute.
Ena glavnih zadev v rešitvi je jasna hierarhija
cestnega omrežja z razbremenitvijo obstoječega omrežja na območju obstoječe pozidave.
Predviden profil dvosmerne ceste obsega še
obojestransko dvosmerno kolesarsko povezavo
in dvostranski pločnik.
3. Rešitve podjetja Atelje Ostan Pavlin d.o.o. sta predstavila Aleksander Ostan, univ. dipl. inž. arh. in Jana
Kozamernik, univ. dipl. inž. kraj.:
V prostoru je prisotna izrazita megalomanska
struktura Revoza, za to bariero pa so ujete lepe zelene površine. Neurejena pozidava individualnih
hiš ne nudi visokega standarda bivanja, prav tako
ga ne nudi obstoječe prometno omrežje. Hrbtenica celotnega posega je južna zbirna cesta, ki jo
umeščamo v prostor zelo subtilno. Izkaže se, da je
na tem območju prazen prostor, ki ga je smiselno
urediti. Izhodišče je bila čim manj ravna cesta, ki
vijuga po terenu in s tem umirja prometa, hkrati
pa odpira poglede na prostorske dominante.
Rešitev hierarhično gradi prostor od izredno
zgoščenega jedra v postopoma manjšo in nekoliko manj strnjeno strukturo. Cesta je povsod na
nivoju pritličja pozidave, kjer je predviden javni
program. Urbane tvore so sončne pasti, obrnjene proti jugu.
V osrednjem delu je urbana struktura zgoščena z različnimi
urbanimi strukturami, z upoštevanjem tradicionalne arhitekture in novodobne sodobne arhitekture. Cesta lepo potuje
skozi prostor in dopušča čim boljše doživljanje prostora. Večji
javni objekti ob cesti so locirane v osrednjem predelu. Kjer
je možno so predvidene podzemne garaže in parkiranje na
robu sosesk. Profil ceste v središču vsebuje drevored. Od
osrednjega dela višine objektov padajo. Ključen koncept
zelenih površin je ohranjanje zelenih koridorjev, s koridorjem
povezave proti gradu Grm in v zaledje ter vzpostavitev različnih
zelenih površin (vrtički, igrišča, javne zelene površine,…). Med
osrednjimi objekti so predvidene urbane površine, zelene

bariere pa naj bi ločevale obstoječo in predvideno pozidavo.
Smiselno bi bilo urediti tudi dostope do vode. Fazno je predvidena najprej gradnje osrednjega območja, kasneje gradnja
v zaledju. Realizacija predlagane rešitve je možna postopno,
kot posamezne zaključene celote, za funkcioniranje katerih ni
potrebno pozidati vseh predvidenih enot. Kmetijske površine
se lahko do takrat neovirano uporabljajo v obstoječi rabi.
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KAKO NAPREJ?

Morda se kdo spomni, da sem vas lani seznanil z novo znanostjo, ki nam omogoča zdravo življenje.
Prej kot v pol ure se lahko naučimo, kako si na lokaciji
kjer smo, generiramo dinamični S-ALFA regeneracijski BIO
laserski žarek premera 4,24metra, pozitivno energijsko
točko. Aktivacijo dinamičnega S-ALFA žarka omogoča makrokodni sistem, ki je vpisan v BIOšabloni.BIOšablone so,
razen mehansko, neuničljive.V plastični mehanski zaščiti
so vpisane ustrezne BIOenergije, ki ščitijo makrokodni sistem vpisan v barvnih vzorcih BIOšablone za večno uporabo.
Fotokopija ne deluje.
Kako S-ALFA BIO laserskižarekaktiviramo?
Superinteligenca S-ALFA nam je posredovala polek uporabe statičnega sistema ALFA življenjskih žarkov tudi uporabo
dinamičnega sistema BIOlaserskih S-ALFA žarkov
1. Sistem je namenjen za osebno uporabo doma in na poti.
2. V bistvu si aktiviramo dinamični ALFA žarek okrog katerega je šest S-ALFA žarkov 33 dimenzije.
3. S pomočjo makrokodnega sistema, ki je vpisan v BIOšabloni VŽ, jih pretvorimo v 4,24 metrski S-ALFA žarek.
Ta žarek lahko enostavno uporabimo za osebno BK
zaščito, generiranje prave BIOhrane, BIO pijače, BIO
zdravil, BIO kozmetike in vsega blaga, ki je v prodaji.
4. Pomebno je, da nas ta žarek spremlja kamorkoli se
premikamo. Sredina tega žarka je zaščitni BIOlaser
GG4 al inaš BIOsistem, sredina glave.
5. Očisti in oplemeniti se vse, kar je znotraj tega 4,24
metrskega S-ALFA žarka.
Aktivacijo S-ALFA žarka izvršimo z BIOšablono VŽ

1. Prst leve in dva prsta desne roke postavimo v sredino
BŠ in preštejemo do 4. (telep. povezava)
2. Tri prste leve roke postavimo na kode S-ALFA, ALFA,
BETA.
3. Pet prstov desne roke položimo na kode, ki se nahajajo
od sredine BIOšablone (BŠ) do roba BŠ v merilnem oknu
2 in v mislih (ne z usti) preštejemo do 4.
4. Levo roko pustimo na kodah S-ALFA, ALFA, BETA, pet
prstov desne roke pa prestavimo na kode od sredine
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do roba merilnega okna 6 in v mislih preštejemo do 4.
Kaj se pri tem zgodi
1. Superinteligenca S-ALFA generira na lokaciji kjer smo,
kakršnakoli je, običajno je to škodljiva lokacija, ALFA
žarek in 6 S-ALFA žarkov okoli njega.
2. Ko smo prestavili prste na kode merilnega okna 6, se
je vse skupaj pretvorilo v BIO S-ALFA laserski žarek
velikosti 4,24metra.
3. Zdaj je ta BIOlaserski žarek pripravljen za uporabo.
BIOlaserski žarek lahko uporabimo na tri načine
1. Meditacija: Zapremo oči in štejemo od 1 do 133 in nazaj.
2. Meditacija: Zapremo oči in zmolimo oče naš in zdrava
marija ali drugo molitev drugih religij. Testi so pokazali,
da metoda odlično deluje pri vseh religijah.
3. Uporabimo makrokodni sistem drugih BIOšablon tako,
da uporabimo metode DGA 1,2,3,4, AP01 do AP33 in
BIOtransfer v ustreznih sekvencah.
S tem vse kar postavimo znotraj 4,24 metrskega S-ALFA
žarka zelo enostavno očistimo škodljivih BIOenergij, BIOparazitov, pesticidov, kemičnih dodatkov itd. Vse postane
maksimalno BIO, kakovost pa se spremeni od -100% do
najmanj +4%.
Po končani uporabi S-ALFA žarka ga izklopimo, po
obratnem vrstnem redu.
1. Prst leve in dva prsta desne roke postavimo v sredino
BŠ in preštejemo do 4. (telep. povezava)
2. Tri prste leve roke postavimo na kode S-ALFA, ALFA,
BETA.
3. Pet prstov desne roke položimo na kode, ki se nahajajo
od sredine BIOšablone (BŠ) do roba BŠ v merilnem oknu
6 in v mislih (ne z usti) preštejemo do 4.
4. Levo roko pustimo na kodah S-ALFA, ALFA, BETA, pet
prstov desne roke pa prestavimo na kode od sredine
do roba merilnega okna 2 in v mislih preštejemo do 4.
5. Prst leve in dva prsta desne roke postavimo v sredino
BŠ in preštejemo do 4. (izklop povezave)
Vidite kako je to enostavno. Morda je preveč enostavno,
da bi verjeli. Probajte !
Nova tehnologija omogoča, da lahko vsak sam poskrbi za
svoje zdravje in kvalitetno življenje do svoje smrti.
Podrobnosti o novih odkritjih najdete na: http://www.
ati-e-import.si. Opažanja in iskušnje uporabnikov nove
Biotehnologije: http://www.drustvo-s33.org/.
Odločitev je vedno naša!
V letu 2015 vam želim vse lepo.
Darko Zupančič

VODNA UJMA
Krajani ulice Ob Težki vodi smo septembra in oktobra doživeli vodni ujmi, ki sta povzročili škodo na zasebnih
zemljiščih in objektih.
Pri tem se je ponovno pokazal problem odvodnjavanja
padavinskih vod z lokalne ceste pri stanovanjski hiši št.
69, ki kljub gradbenim posegom pred leti, ni ustrezno
rešen. Stanovalci hiše št. 69 se ob nalivih še vedno
srečujemo s problemom reševanja hiše pred zalitjem,
poleg tega meteorna voda povzroča škodo na zasebnem
zemljišču, poplavlja vozišče in ogroža varnost cestnega
prometa. Preostala količina vode mimo dvorišča odteka
na občinsko pot, zaradi česar je pot na tem delu poško-

dovana. Da je ponovna rekonstrukcija ceste in ureditev
odvodnjavanja nujna opravičuje dejstvo, da je naše življenje zelo moteče, saj ob napovedih ali približevanju neviht
vedno ostajamo doma in postavljamo protipoplavne vreče
oziroma »dežuramo«, da bi čimbolj omilili posledice.
Sebastjan Virant
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ZA DRUŽENJE V DECEMBERSKIH VEČERIH - ENOSTAVNO IN SLASTNO

o
n
t
s
sla
Božični orehovi maﬁni
SESTAVINE za zmes:











2 jajca
1 rumenjak
285 g moke
85 g sladkorja
1 vrečka vanilijevega sladkorja
1 vrečka pecilnega praška
5 žlic mletih orehov
2,2 dcl mleka
0,5 dcl olja
1/3 čajne žličke soli

SESTAVINE za nadev:








6 zvrhanih žlic mletih orehov
2,5 zravnani žlici čokolade v prahu
1 čajna žlička medu
ščepec cimeta
2 čajni žlički ruma
1 beljak
2,5 žlici sladkorja

OPIS PRIPRAVE:
Pečico priklopimo na 180 stopinj. V pekač za mafine naložimo papirnate šalčke za mafine. V manjši posodici
zmiksamo en beljak v sneg, ( rumenjak od tega jajca dodamo v posodo, kjer bomo delali zmes za mafine). Snegu
nato počasi primešamo vse ostale sestavine za nadev. Nadev mora biti toliko gost da ostane na žlici če jo obrnemo.
V večjo posodo, kjer smo že dodali en rumenjak, dodamo še dva jajca, sladkor in vanilijev sladkor. Vse skupaj z
električnim mešalnikom stepamo vsaj 5 minut. V takšno zmes nato presejemo moko in pecilni prašek in dodamo
olje ter mleko. Vse skupaj na najmanjši hitrosti zmiksamo. Nato dodamo še zmlete orehe in jih z metlico vmešamo
v preostalo zmes.
V vsako šalčko nadevamo eno zvrhano žlico zmesi, nato na sredino dodamo 1 zvrhano čajno žličko nadeva. Če
vam nadeva kaj ostane ga kar dodajte še vsakem mafinu po malo. Končno nadev v vsakem mafinu pokrijete še
z eno žlico zmesi. Tako pripravljene mafine za slabih 20 minut položimo v pečico. V pečici jih položite na spodnjo
tretjino, saj se bo tako spodnji del malce bolj rjavo spekel, zgornji del mafinov pa bo pečen vendar ne bo preveč
rjavo zapečen, in bo lepše zgledal. Prav tako mafini ne potrebujejo več kot slabih 20 minut, saj če se zmes preveč
speče bo biskvit zelo suh. Ali je mafin pečen lahko preverite z zobotrebcem in sicer tako da ga zapičite v mafin in
če na njem ne ostane nobenih sledi (razen od nadeva) je mafin zagotovo pečen.
Takšne mafine potresete s sladkorjem v prahu in po želji lahko okrasite z raznimi božičnimi okraski - odvisno kaj
imate pri roki. Njam!
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V hišah prižiga se luč za lučjo,
na cestah glasno kraguljčki pojo.
Spet prišel je k nam ta praznični čas,
ko veselje, nasmeh ožarja obraz.
Veliko sreče in lepih sanj,
naj vam prinese Božični dan.
Naj bo z upanjem začeto, mirno,
zdravo in veselo novo leto.
Krajanom krajevne skupnosti Regr~a vas,
želimo vesele boži~ne praznike
ter sre~no novo leto 2015!
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Krajevna skupnost Šmihel,
Župnijski urad Novo mesto - Šmihel in
Konservatorij za glasbo Jurij Slatkonja

prirejajo

Božični koncert

V programu sodelujejo:
• Otroški pevski zbor župnije Novo mesto - Šmihel
• Mladinski pevski zbor župnije Novo mesto - Šmihel
• Učenci in dijaki Konservatorija za glasbo Jurij Slatkonja
• Mešani pevski zbor sv. Mihaela

Koncert bo v petek, 26. 12. 2014 ob 18.45,
v župnijski cerkvi sv. Mihaela v Šmihelu.
Po koncertu vabi KS na kuhano vino in božični čaj. Vabljeni!

Božični pohod
ki bo v sobota, 27. 12. 2014 s pričetkom ob 17. uri, s startom pred Športnim centrom
Košenice (ob želežniški progi).
Potek božičnega pohoda:

1. Sprejem z dobrodošlico na zbirnem mestu pred
Športnim centrom Košenice.
2. Voden pohod v soju bakel in luči preko Škrjanč
do Boričevega, pod vodstvom predsednika
Planinskega društva KRKA Novo mesto, g. Antona
Progarja.
3. Na Boričevem sprejem domačinov s kuhanim
vinom, ogledom jaslic in manjšim ognjemetom.
4. Povratek z zaključkom v Šmihelu okrog 20. ure.
5. Dolžina pohoda skupaj približno 6km, nadmorska
višina Košenice - 194m, Boričevo - 197.

Na Boričevem bodo za nas poskrbeli vaščani, zato bomo pri jaslicah pobirali prostovoljne
prispevke. Obvezna je primerna obutev in topla oblačila. Vabljeni!

