KRAJAN 2017
glasilo Krajevne skupnosti Regrča vas

Krajanom Krajevne skupnosti Regr~a vas
želimo vesele boži~ne praznike in sre~no novo leto 2018!

SPOŠTOVANE KRAJANKE IN KRAJANI!

Prav zato si v svetu prizadevamo za
vzpostavitev medgeneracijskega centra v naši krajevni skupnosti. Zavedamo se namreč, kako pomembno je, da
se različne generacije učimo druga od
druge. Z našimi delavnicami v našem
domu krajanov omogočamo vsem,
predvsem pa tistim, ki znotraj svojih
družin nimajo priložnosti sobivati z
mlajšimi ali starejšimi, da izkusijo koristi, ki jih prinašajo medgeneracijske
vezi. In to bomo počeli še naprej. Tudi
v letu 2018 bodo tako številni dogodki
in delavnice priložnost za nov začetek
ali krepitev že spletenih medsebojnih vezi. Prepričani smo namreč, da
tovrstno druženje zmanjšuje ter preprečuje socialno izključenost in njene
negativne posledice, gradi pozitivno
samopodobo, širi posameznikovo
socialno mrežo, izboljšuje kakovost
življenja, komunikacijske spretnosti,
nas uči sprejemati druge generacije
in drugačne, prispeva tudi k samoiniciativnosti krajanov za reševanje
skupnih težav in še bi lahko naštevali.
Tako smo vsi lahko boljši ljudje. Veseli
bomo, če bo dogajanje v in ob našem
domu čim večkrat privabilo mnoge
krajane in krajanke, da se boste radi
družili in prostoru vsak dan znova
vdahnili življenje. V še večji meri kot
doslej. Izgovora pravzaprav nimate.
Res smo namreč poskrbeli, da lahko
vse generacije najdete nekaj zase. Tudi
z ureditvijo gozda, ki obdaja naš dom.
Pridobili smo vsa potrebna dovoljenja,

Krajan 2017

Utrip leta 2017!

Zadovoljen in vesel sem. Zakaj, boste vprašali. Ker nam je uspelo. Uspelo
nam je naš dom krajanov narediti dostojnega imenu. Dom z neposredno okolico je resnično postal stičišče dogajanja, prostor vsakodnevnega druženja
različnih generacij, tisti pravi dom krajanov. Ponosen sem na to, da smo
med seboj stkali tako pristne vezi in v različnih dogodkih, za katere smo si
v svetu krajevne skupnosti prizadevali že dlje časa, prepoznali pomen vsakodnevnega učenja in druženja. Ja, lahko rečemo, da smo se veliko naučili.
Starejši, mlajši, srednja generacija. Drug od drugega. Vsi, ki smo si kadar koli
vzeli čas in obiskali katero izmed delavnic oziroma katerega od dogodkov.

da lahko uporabljamo prostor, ki je sicer
v občinski lasti. Odstranili smo posledice nedavne sečnje, prav tako tam že živi
kolesarski poligon. Želimo pa si urediti
in označiti tudi trim stezo, ki bi potekala
po že obstoječih poteh in vlakah. Ob
njej bi postavili še enostavne vadbene
pripomočke in označili poučne vsebine, povezane z gozdom (npr. drevesne
vrste). Skratka, želimo vam omogočiti
čim več priložnosti za oddih in druženje.
O vseh dogodkih smo vas letos in vas
bomo tudi v prihodnje obveščali na
naši facebook strani https://www.
facebook.com/ksregrcavas, ki je
zaživela pred letom dni in se je dobro
prijela. Naj bo tudi v prihodnje čim
večkrat obiskana in všečkana, še
vedno pa nam lahko pišete tudi na
e-naslov: ksregrcavas@gmail.com.
Predlagajte, komentirajte, vprašajte.
Bodite dejavni.

Vesel božič in najlepše leto
2018 vam želim!

December 2017

Jože Hočevar,
predsednik KS Regrča vas

Izdajatelj: KS Regrča vas, Regrča vas 101, Novo mesto
Elektronska pošta: ksregrcavas@gmail.com
Ustanovitelj: Mestna občina Novo mesto
Predsednik: Jože Hočevar
Naklada: 300 izvodov
Priprava in tisk: Tiskarna Vesel, Novo mesto
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MESTNA OBČINA NOVO MESTO, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto
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UMIRJANJE PROMETA OB TEŽKI VODI
Krajani ste bržkone že seznanjeni, da namerava občina na ulici Ob Težki vodi, ki je kljub ozkosti zelo prometna,
z različnimi ukrepi umiriti promet. Razlog: Večkratne meritve so na odseku, kjer je območje omejene hitrosti 30
km/h, pokazale prekoračitve te omejitve, hkrati pa se tam nahaja tudi vrtec.
Šlo bo za umiritev tehnične narave. Predvideni so ureditev
peščevih površin, zagotovitev ustreznega nivoja prometne
varnosti, ukrepi za umirjanje s prometno signalizacijo in
opremo, optični ukrepi s spremembo vozne površine,
materiala, teksture in barve obrabnega sloja vozišča ter
montažni umirjevalni otok. Vse to bo voznika optično

opozorilo, da se približuje območju omejene hitrosti, so
pojasnili na mestni občini. Če bodo vremenske razmere
ugodne, bodo spremembe izvedli spomladi, naložba pa bo
stala dobrih 27 tisočakov.
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MERITVE SLADKORJA
IN TLAKA
V prostorih Krajevne organizacije
Rdečega križa Regrča vas (v krajevnem domu)
vsako prvo sredo v mesecu
(pozimi med 17. in 18. uro,
poleti med 19. in 20. uro)
potekajo meritve sladkorja v krvi in krvnega tlaka.
Vabljeni, da se katere izmed meritev udeležite.

december 2017
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PROSTOR, KJER SE DRUŽIJO VSE GENERACIJE
Dom krajanov Regrče vasi vse bolj postaja prostor za druženje, igranje, učenje, torej dejavno preživljanje prostega
časa številnih krajanov in krajank. S tem dogajanjem vsak dan še najbolj živi Barbara Vesel, saj je to njen drugi
dom, Panorama kavarna doživetij namreč. Tudi sicer ji je to okolje kot Šmihelčanki blizu, že od otroških let so jo,
podobno kot druge vrstnike, sem privabljale ruševine stare cerkve v bližini. Danes pa je zaradi njene Panorame,
njene vizije, ki jo je s to kavarno prinesla v okolje, tam vsak dan. Živi in dela s krajani Regrče vasi.
Kako se spominjate začetkov
Panorame?
Panorama je svoja vrata odprla junija
2013. Začetki niso bili lahki, vloženega je bilo veliko časa, truda, energije in
vztrajnosti, da so se stvari postavile na
svoje mesto. Da je ideja zaživela in da
smo pridobili medsebojno zaupanje,
ki stvari pelje v pravo smer, da imamo
enake cilje, da dom krajanov z okolico
zaživi kot učno rekreacijski park za vse
generacije. Mirno okolje, narava, kjer
se lahko sprostimo, naberemo novih,
pozitivnih energij.
Že nekaj let ste torej v središču
dogajanja ob krajevnem domu in
vsak dan opazujete, kako živi. Kako
ga doživljate? Koliko se je v teh
letih spremenilo?
Dom je bil od nekdaj središče dogajanja za krajane. Eden izmed večjih
dogodkov je kresovanje, ki ga krajevna
skupnost organizira že vrsto let, tu
se krajani zberejo v velikem številu,
se družijo in zabavajo. Pa kostanjev
piknik, čistilne akcije, krajani se vedno
zberejo v domu. Skozi leta se stvari
spreminjajo na pozitivno. Dom z okolico je zaživel, otroci radi prihajajo na
igrišče, mlade družine se družijo na
igrišču ali v Panorami. Prostor je dobil
neko pozitivno vibracijo.
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Čemu to pripisujete?
Stvari se zagotovo spreminjajo zaradi
vizije, ki smo jo prinesli v Panoramo in
sam prostor z delavnicami za otroke,
počitnicami, doživljajskim igriščem …
za kar je prostor tudi primeren.
Je torej to okolje postalo središče
dogajanja?
Z dogodki krajani spoznavajo Panoramo, se spoznavajo med sabo, družijo.
Da Panorama res postane prijetno
okolje za druženje, kakovostno preživljanje prostega časa, prijeten sprehod
v bližnjem gozdu, rekreacijo na igrišču,
kavico na terasi v mirnem okolju.

Kako ljudje sprejemajo to dodano
vrednost?
Ljudje so kar lepo sprejeli Panoramo,
vsaj mislim tako. To je dodana vrednost Panorame in doma krajanov,
torej da ne prideš le na kavo, veliko je
prostora za različne dejavnosti zunaj
in urejena igralnica notri.
Kako pa naprej? Kakšni so vaši
načrti glede sobivanja s krajani?
Neuresničenih idej je še veliko, tako
da nas čaka še veliko dela. Krajani
so vedno dobrodošli, da povedo svoje
ideje. Lani smo s krajevno skupnostjo
tudi organizirali druženje za krajane,
da so prišli in povedali svoja mnenja in
zamisli, da smo se pogovorili o različnih temah. V Panorami bo mapa, kjer
lahko krajani pustijo svoj e-naslov, da
se jih obvešča o pomembnih zadevah,
kar zadeva KS Regrča vas.
Prva nova stvar v Panorami bo kuhinja, kmalu se bodo lahko obiskovalci
podprli s slastnimi sendviči, narezki in
prigrizki. Vse sestavine bomo kupovali
od lokalnih pridelovalcev. Trudila se
bom, da bo vse čim bolj domače.
Nov zagon so nam dali tudi v KD Zverinice; s poligonom ki so ga postavili
v bližnjem gozdu. Zaslužijo si pohvalo,
saj so res lepo uredili skill park in ga
označili s tablami.

KS Regrča vas

REGRARIJE
Hkrati z novim šolskim letom smo v domu krajanov začeli z delavnicami za otroke in mlade, ki smo jih poimenovali
Regrarije. Želja Krajevne skupnosti (KS) Regrča vas, da oživi svoje prostore in jim vdahne zanimivo vsebino, ter ideja
Društva za razvijanje prostovoljnega dela (DRPD) Novo mesto, da pripelje dejavnosti bližje otrokom in mladim, sta
se združili in začelo se je uspešno sodelovanje. Projekt je finančno podprla Mestna občina Novo mesto.

Jurij

Otroci so svoja mnenja o
delavnicah kar narisali.

Mladinski delavci DRPD smo najprej
načrtovali aktivnosti in delavnice za
otroke, oblikovali plakat in letake, v krajevni skupnosti in kavarni Panorama pa
so nam pomagali pri oglaševanju, da
je zanje izvedelo čim več otrok. Poleg
mladinskih delavcev so se v projekt
vključevali mladi prostovoljci, med
njimi tudi Barbara Strugar Zupančič
iz KS. Spodbudno je, da se KS trudi s
pomočjo DRPD-ja povezovati mladino
iz našega okolja, saj menim, da nam
v družbi primanjkuje socialnega druženja tudi izven vrtca, šole in službe. Opažam, da je med otroki veliko zanimanje
za tovrstno dogajanje in v le nekaj tednih smo postali ustaljen tim. Trudimo
se in želimo si še več otrok pa tudi večje
samoiniciative naših krajanov, saj je
vsakršna pomoč pri izvajanju delavnic
dobrodošla. Tako malo je potrebno za
zadovoljstvo naših otrok in prav oni so
naša svetla prihodnost. Upam, da bo v
prihodnje skupnost zares zaživela, tudi
v smislu ureditve prostorov, saj si želimo čim bolj kakovostnega preživljanja
časa z otroki,« je opisala svojo izkušnjo.
Sredi septembra smo imeli prvo delavnico in na vsako naslednjo je prišlo
več otrok. Skupaj je delavnice obiskalo
več kot 30 različnih otrok, starih od 4
do 11 let. Potekale so vsak torek in
četrtek ob 17. uri, skupaj pa smo se
december 2017

družili dobro uro in pol.
Rdeča nit delavnic so bile igre in
igrače, ki smo jih izdelovali za skupno
igro in druženje. Tako smo naredili
večjo različico igre Križci in krožci, z
recikliranjem plastenk izdelali keglje,
zgibali skakajoče žabice za tekmovanje v hitrostnih poskokih, naredili svoj
Spomin in igro Polžje dirke. Poleg tega
smo lepe dni izkoristili za gibanje na
igrišču, spoznavali smo gozd, se učili
joge, pekli palačinke in imeli različne
ustvarjalne delavnice. Še posebej
smo se zabavali in veliko novega naučili, ko so se nam pridružili kolesarji
Rekreativnega kolesarskega društva
Zverinice. Naučili so nas varnega kolesarjenja na spretnostnem poligonu,

ki so ga postavili v gozdu. Spoznali so
nas tudi z gozdnim svetom in skupaj z
gozdarjem smo na prostor posekanih
smrek posadili svoja drevesa. Ta delavnica nam je bila tako všeč, da smo
se z veseljem pridružili njihovi super
akciji pogozdovanja sredi novembra
in posadili več kot 70 dreves.
Delavnice so oživile prostore v domu
krajanov z zabavnimi in zanimivimi vsebinami, otroci so z veseljem prihajali,
se družili s svojimi sosedi in prijatelji.
Starši so lahko medtem v Panorami
brezskrbno spili kavo ali opravili svoje
obveznosti, DRPD pa je aktiviral mlade
izvajalce delavnic in pripeljal vsebine
za mlade in otroke v krajevno skupnost.
Zmagovita kombinacija, kaj pravite?
Želimo si podobnih projektov in uspešnih sodelovanj med vsemi nami, ki si
želimo spreminjati življenje v lokalnem
okolju. Z Regrarijami bomo nadaljevali
tudi prihodnje leto z željo, da postanejo
stalen program za mlade in otroke, da
bodo dejavno in varno preživljali svoj
prosti čas v svojem lokalnem okolju,
kamor lahko pridejo peš ali s kolesom.
Regrarije bodo po treh ustvarjalnih prazničnih delavnicah odšle na počitnice
in dobimo se spet sredi januarja 2018.
Spremljajte FB strani @drpdnm in
@ksregrcavas ter bodite pozorni na
nove plakate v krajevni skupnosti.
Predvsem pa se družite s prijatelji in
sosedi, da vam sporočijo novice o delavnicah v letu 2018!
Jerca Weiss, koordinatorka Regrarij
DRPD Novo mesto
Fotografije z delavnic najdete
med utripom leta 2017
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SKILL PARK
PRI SVETEM
ROKU
Naj bo ideja slišati še tako
nenavadno ali morda celo
noro, se lahko uresniči.
Podobno se je zgodilo v tej
zgodbi. V zgodbi o začetkih
skill parka pri Svetem
Roku v Krajevni skupnosti
Regrča vas. Do njega je
prišlo povsem naključno,
razlaga Marjan Zver,
predsednik Rekreativnega
kolesarskega društva
Zverinice.
Kolesarji društva so svoje ture velikokrat začenjali in zaključevali v Panorami, ob zaključku ene od njih pa je
beseda nanesla na to, da bi morda
v gozdu v neposredni bližini uredili
skill park. Barbara Vesel iz Panorame je idejo prenesla svetu krajevne
skupnosti, ta pa se je z njo strinjal.
Tako bi namreč primestnemu gozdu
vdahnili še več življenja. Zeleno luč so
s soglasjem dali tudi lastniki oziroma
upravljavci območja, torej novomeška
občina, zavod za gozdove in slovenski
državni gozdovi.
»V društvu smo želeli narediti spretnostni poligon, da bi se lahko kolesarji na
njem učili določenih prvin preden jih
preizkusijo na različnih progah,« pove
Zver. Tako so v gozdu v neposredni bližini doma krajanov uredili stezo (flow)
in sedem skakalnic drop , visokih od
20 cm do dveh metrov, tako da se na
njih skakati lahko uči vsak začetnik
in potem postopoma napreduje.
Vsak postavljen objekt je opremljen s
tablico, na kateri sta označena tip skakalnice in težavnostna stopnja, hkrati
pa so park opremili še z veliko tablo,
kjer so poleg zahtevnosti zapisana še
pravila, ki veljajo v parku. Drevesa, ki
so preblizu skakalnicam pa so zaradi
varnosti obdali z blazinami. Vse to so
naredili s sponzorji – ti so prispevali
za material in stroj, ki so ga potrebovali za ureditev poti - in prostovoljnim
delom.
Sredi novembra so že pripravili dan
6

odprtih vrat, ko je poligon kljub slabemu vremenu obiskalo približno 40
kolesarjev, hkrati pa so ta dan skupaj z
otroki tudi pogozdovali prostor, kjer so
stale posekane smreke, ki jih je napadel lubadar. Na ta način so v društvu
želeli pokazati, da jim ni vseeno, kaj
se dogaja v gozdu.
Spretnostni poligon je vse bolj obljuden, zato so tudi načrti za naprej
smeli. Postaviti nameravajo še nekaj
objektov, urediti še eno stezo, ki bo
vodila do Panorame, na drugi strani
do železnice pa bi prihodnje leto

uredili približno dva kilometra dolgo
enoslednico (trail), ki bo namenjena
vsem kolesarjem, saj bo brez tehničnih ovir in zahtevnosti. S temi načrti
so se skupaj s krajevno skupnostjo
javili na razpis Mestne občine Novo
mesto, hkrati zbirajo donacije (na
spletni strani drustvo-zverinice.si),
v Velodromu (Kolesarski servis »Pri
Štihu«) in Panorami pa stoji skrinja
za prostovoljne prispevke. Prepričani
so namreč, da so možnosti za razvoj
lepe, saj gre za nekoliko drugačno dejavnost, ob načrtih, ki jih ima krajevna

KS Regrča vas

skupnost z ureditvijo učne poti, pa bi to lahko postal tudi
cilj različnih ekskurzij.
V društvu, ki deluje pet let in ima približno 30 članov, tudi
izobražujejo. Tako so že pripravili dve šoli gorskega kolesarstva – zadnjo že v skill parku – nameravajo jih organizirati
tudi v letu 2018, ko bodo dodali še malo šolo gorskega
kolesarstva za najmlajše kolesarje, v načrtu pa so tudi
različne delavnice, na primer, za skoke. »Tovrstnih šol in
takšnih objektov je v Sloveniji premalo,« pravi Zver, vesel,
da jim je uspelo postaviti skill park. In to z vsemi soglasji,
kar je za slovenski prostor, kjer je legalizacija tovrstnih
objektov težava, velik korak naprej, še izpostavlja.
Foto: arhiv RKD Zverinice

REGRŠKE »ROŽICE«
Na pobudo medgeneracijskega društva Žarek iz Novega mesta smo tudi v naši krajevni skupnosti organizirali
skupino za samopomoč za starejše ljudi, ki jo vodiva Branka in Darko.
Naše prvo srečanje je bilo 21. novembra v domu KS Regrča vas ob 10 uri. Dobivamo se vsak torek ob isti uri na
istem mestu.
Namen naših srečanj sta druženje ob prijetnem pogovoru
in obujanje spominov na različne dogodke, običaje, igre,
skratka, teme izbiramo sami, spontano, kar koga zanima.
Srečane je prostovolno, traja uro in pol ter služi povezovanju članov v prijateljsko družbo, ki preprečuje osamljenost.
Člani se udeležujejo srečanj po svojih zmožnostih in počutju, čas pa v prijetnem vzdušju kar hitro mine.
V skupini imamo prostora še za tri člane, saj ta naj ne bi bila
večja od deset ljudi. Le tako lahko namreč zagotovimo, da
v omejenem času vsi pridejo na vrsto s svojimi izpovedmi.
Če bo zanimanje po tovrstnem druženju večje, bomo
ustanovili dodatne skupine.

Lepo vas pozdravljamo in vam želimo vse lepo v letu 2018.
december 2017

Polovica naše skupine

Regrške »ROŽICE«
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ZANIMIVA PONEDELJKOVA SREČANJA
V začetku leta smo za vse krajane vsak zadnji ponedeljek v mesecu pripravili srečanja na različne teme, predavanja pa so bila dobro obiskana.

Pomembne drobne pozornosti
Aranžerka Sabina Nemanič je bila z nami konec marca in
nam pokazala, kako lahko sami okrasimo dom. Pomembne so drobne, doma narejene pozornosti, s katerimi
razveselimo svoje najbližje.
Naj bo takšnih v letu 2018 čim več.

Vrtičkanje v Regrči vasi
Aprila smo vrtičkali. Jernej Mazej je z nami delil vse o paradižniku.
»Paradižnik je ena tistih zelenjadnic, ki za obilen in zdrav pridelek potrebuje
veliko kalcija, tako da del vrta, ki ga bomo namenili temu sadežu, obogatimo
z gnojili, ki vsebujejo veliko kalcija. Prav tako priporočam, da v poletni vročini
rastline večkrat poškropite s kalcijevimi pripravki,« je zgolj eden njegovih
nasvetov.

Najboljše raste okoli nas
Z veseljem sem se odzvala vabilu in se z vami, dragi krajanke in krajani, pomenkovala o zdravilnih zeleh in njihovih blagodejnih učinkih na naše telo. Skupaj smo ugotovili, da najboljše za nas raste okoli nas. Imamo vso super
hrano, imamo gozdove in travnike in aromaterapijo. Če imamo vrt, imamo tudi potilno kopel.
Imamo sosede in prijatelje, imamo sorodnike. Druženje
je krasna terapija, ko se sivina prikrade v naš vsakdan.
Imamo srce. Na nas pa je, da se odpremo in si postrežemo
na brezplačni tržnici, ki ji je ime Narava.
Lep zaključek leta vam želim, v novem letu 2018 pa srečno
in srčno!
Mateja Redenšek Črepinšek

DRUŽILI SE BOMO TUDI V LETU 2018
Z zanimivimi srečanji bomo nadaljevali
tudi v letu 2018.
Namesto v ponedeljek
se bomo dobivali vsak ZADNJI TOREK
v mesecu ob 18. uri v krajevnem domu.
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KDO NAJ BO

GOST?
Zagotovo imate idejo, koga bi lahko povabili na naša
srečanja. Ne oklevajte in brž pokličite Matejo Rožič na
041 399 513 ter ji zaupajte svojo željo. S kom se bomo
družili pa preverite na naši facebook strani.

KS Regrča vas

Nadaljevanje

KAKO NAPREJ?
V preteklih letih sem vas prek glasila seznanil, kaj obstaja okoli
nas in kakšne možnosti imamo, da si preskrbimo zdravilno hrano
in pijačo.

ASTROLOGIJA VČERAJ,
DANES, JUTRI
Z veseljem sem se odzvala povabilu KS
Regrča vas in 30. januarja smo se srečali
na predavanju o temi, ki ima za marsikoga
dvomljiv sloves. Pobliže smo pogledali, kaj
astrologija sploh je in kakšne so njene dejanske možnosti v današnjem času.
Astrologija se uvršča med tiste vede, ki so se
v človekovi zgodovini razvile najprej, saj vemo,
da se človeštvo s pojavi na nebu ukvarja od
kamene dobe dalje in takrat je imela astrologija eksistencialen pomen; ukvarjala se je z
napovedovanjem naravnih pojavov (kje in kdaj
bi lahko bili dež, poplave, čas za setev in žetev,
pojav vročine in suše in podobno). Astrologija
je nastala kot nekakšna večtisočletna „statistika“ proučevanja korelacije dogajanja med
Vesoljem in Zemljo in govori le o tistem, kar v
današnjem času dokazuje kvantna fizika - da
so vse stvari povezane med seboj, torej smo
tesno povezani tudi z Vesoljem in njegovimi
„prebivalci“.
Danes lahko rečemo, da se astrologija spet
vrača. Astrologij je več vrst (medicinska, horarna, elekcijska, psihološka ...) in vsaka ima
svoj specifičen namen. Če imate vprašanje,
ki vam res „leži na duši“, se kar opogumite
in obiščite kakšnega astrologa, malce pa ga
prej le izprašajte. Dober astrolog vam bo tudi
takoj povedal, o čem vam lahko svetuje, s
čim pa se ne ukvarja. Seveda pa je vseeno
še dobro prej preveriti, kaj o tem napišejo v
vašem najljubšem časopisu.
Tina Robič, psihol. astrol.

Letos sem organiziral štiri predstavitve nove slovenske BIO tehnologije. Obiskovalcem sem pokazal, kako enostavna in preprosta je
njena uporaba. Sami so preizkusili delovanje pozitivne zdravilne
točke, ki je aktivirana na sredini dvorane v domu krajevne skupnosti
(KS), in čiščenje hrane s pomočjo šablone VŽ.
Zelo bi bil srečen, če bi mi uspelo, da se aktivira zdravilne točke v
okolici doma KS Regrča vas, ker bi tako otroci vedno imeli dostop
do njih, jih preizkušali in ugotovili njihovo koristnost. Na primer, če
bi se takšne točke nahajale na igrišču, bi med igro ves čas potekala
regeneracija telesa in psihe. Na kratko povedano, vsi bi se med
igro zdravili.
Izvedba tega projekta zahteva nekoliko več razumevanja; potrebne
so GPS koordinate mejnikov parcele, ki jo imamo v upravljanju in
je last Mestne občine Novo mesto, in GPS koordinate doma KS.
To je v pomoč pri izračunu potencialnih lokacij zdravilnih točk na
tem območju, kajti te naj bi se nahajale pet metrov narazen SJ ter
tri metre in pol narazen VZ, ena pa je na presečišču diagonal tega
pravokotnika. Ta mreža obstaja po vsem površju zemlje. S podatki
iz izračuna je treba označiti te točke na terenu, kar lahko izvrši
vsak geodet. Pozneje kadar koli pa sledi njihova aktivacija in s tem
vzpostavitev pozitivnega stanja. Za izvajanje takšnih aktivacij se
usposabljam že več let, ta postopek je namreč zelo zahteven in ga
v Sloveniji obvlada le nekaj ljudi.
Nisem vam še opisal pomembnosti pravilnega rojstva in pravilne
smrti za naše življenje in življenje naših potomcev.
Vsak otrok bi se moral roditi na zdravilni točki, ker je tam neposreden
dostop do višjih dimenzij in ima s tem povečano možnost, da ob
rojstvu pridobi dobro “popotnico” za življenje. V večini porodnišnic
po Sloveniji so porodne sobe vsaj delno urejene; v Kranju vse, v
Novem mestu ena.
Prav tako je pomembno, kaj se zgodi z “dušo” po smrti. Če človek
umre na zdravilni točki, ima neposreden dostop do višjih dimenzij
“nebes”, energijski zapis gre avtomatsko v nebesa in ob misli nanj
deluje nazaj zaščitno, nekateri tudi zdravilno. Ko ljudje umirajo
na neurejenih lokacijah, kakršne so bolnišnice, domovi ostarelih
ali doma, pa ni dostopa do višjih dimenzij in duša ostane v sedmi
dimenziji ter prevzame funkcijo bioparazita, ki obremenjuje vse
okolje, še posebej pa svojce, ki največ razmišljajo o njem. Na srečo
obstaja postopek, s katerim se naknadno izvede prenos “duše” v
višje dimenzije t. i. Biotransfer. Vsi najbližji po izvršitvi tega postopka
čutijo olajšanje.
Vsekakor nameravam pripraviti predstavitve v spomladanskem
času, na katerih se bomo lahko pogovorili o podrobnostih.
Podrobnosti o novih odkritjih najdete na:
http://www.ati-e-import.si
Opažanja in izkušnje uporabnikov nove BIO tehnologije pa na:
http://www.drustvo-s33.org/
Odločitev je vedno naša!

V letu 2018 vam želim vse lepo.
Darko Zupančič
december 2017
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IZLET KS: JESENICE, PLANICA, BLED
Tokrat nas je na tradicionalni izlet krajevne skupnosti s svojimi lepotami medse zvabila Gorenjska. Prva postaja so
bile Jesenice, kjer smo si v panoramski vožnji ogledali najstarejši, osrednji del mesta, ki je nastalo na sotočju Save
in hudournika Ukova. Železarska tradicija mesta je vidna na vsakem koraku z bistvenimi elementi fužinarskega
naselja: graščino, cerkvijo, delavsko stanovanjsko hišo, plavžem s pomožnimi obrati, rakami in mlinom. Ogledali
smo si še spominski park z več kulturno zgodovinskimi spomeniki.
Nato smo se odpeljali do Planice in
si tam pod vodstvom strokovnjakov
ogledali novozgrajene objekte ter
izvedeli veliko o zgodovini in sedanjosti smučarskih skokov. Ob povratku

smo se najprej ustavili v Mojstrani v
Planinskem muzeju, po kosilu pa se
odpravili še na sladico, na znamenito
blejsko kremno rezino. Na Bledu smo
si ogledali še cerkev in se sprehodili

ob jezeru. Izlet je bil vnovič čudovita
izkušnja: veliko novega smo izvedeli
in se hkrati družili med seboj. Neprecenljivo.

TRADICIONALNO
KRESOVANJE
Po večletnih prizadevanjih, da bi uredili
prireditveni prostor za kurjenje kresa
tako, da bi to ustrezalo sosedom in organizatorjem kresovanja, nam je končno
uspelo. Urejena je ploščad za postavitev
kresa, cesta za potrebe sosedov pa je
speljana lepo ob robu in na asfaltno
cesto priključena na pregleden varen
način. Kres je na novi stari lokaciji na
predvečer 1. maja zagorel v vsej svoji
lepoti. Razveseljivo je, da se na dogodku vsako leto zbere lepo število ljudi iz
naše in okoliških krajevnih skupnosti.
Glavni pa so seveda otroci. Zaradi njih
vidim vsako leto nove obiskovalce. Naše
druženje se je nadaljevalo pri domu KS
s pogostitvijo in prijetnim vzdušjem.
Darko Zupančič
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Ekipa za pripravo se je številčno
povečala in, kar je najbolj pomembno,
pomladila.
Prvega maja zjutraj nas je zopet
prebudila Novomeška godba, tokrat v
spremstvu mažoretk.
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UREJALI OKOLICO DOMA
V aprilu, ko obeležujemo svetovni dan zemlje, ki osvešča o varovanju okolja, smo vnovič sodelovali v občinski čistilni
akciji, ki se je tokrat odvijala 11. aprila. Letos smo se v naši krajevni skupnosti osredotočili na okolico doma krajanov,
ki smo jo dodobra očistili in uredili zelene površine, nasuli pesek in podobno. Udeležba je bila kar številčna, družba pa
odlična. Imeli smo se lepo. Še enkrat hvala vsem.

IGRE KS TOKRAT NA DOLŽU
Športne igre krajevnih skupnosti Mestne občine Novo mesto so letos potekale že tretjič in so se, po odzivu sodeč,
dobro prijele. Tokrat so bili gostitelji v Krajevni skupnosti Dolž, v različnih športnih disciplinah pa smo se krajani
in krajanke med seboj pomerili zadnjo majsko soboto.
Krajani in krajanke naše krajevne skupnosti smo sodelovali v košarki
3 na 3 (moški), nogometu (moški), pikadu (mešane ekipe), najmlajši
so se za čim boljšo uvrstitev potegovali v tekmovanju mladi gasilec,
nekateri pa so se udeležili ene od vzporednih dejavnosti - pohoda po
glažutarski in vinski poti. Letos smo bili torej še aktivnejši kot lani,
česar se nadejamo tudi v prihodnje. In ne pozabimo: Pomembno je
sodelovati, ne zmagati.

Božični pohod

po obronkih KS

bo v torek, 26. 12. 2017, s startom ob 17. uri pred Športnim
centrom Košenice (ob železniški progi).
Potek božičnega pohoda:
1. Sprejem in dobrodošlica na zbirnem mestu pred Športnim centrom
Košenice.
2. Za voden pohod, ki bo potekal preko Košenic, Krallove, Bajčeve, do
potoka Težka voda in po urejeni poti za njim do Gotne vasi in nazaj
do zbirnega mesta, bo skrbel
predsednik Planinskega
društva KRKA Novo mesto, g.
Antona Progarja.
3. Na najvišji točki pri Sv. Roku
bomo pozdravili sosednjo
Krajevno skupnost z
ognjemetom.
4. Povratek bo okrog 19.00 ure.
5. Dolžina pohoda je skupaj
približno 6,7 km.

Obvezna je primerna obutev,
toplo oblačilo in svetilka.

Utrip leta 2017!
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