Spoštovane krajanke in cenjeni krajani
KS Birčna vas!
Ob prazniku krajevne skupnosti vam v imenu
Mestne občine Novo mesto iskreno čestitam.
Želim vam veliko odločnih korakov na poti
do zastavljenih ciljev.
Alojzij Muhič, župan

Ob prazniku krajevne skupnosti Birčna vas, 28. maju, vsem
krajanom in krajankam, iskreno čestitamo in jim želimo
prijetno bivanje v domačem okolju. Tudi v bodoče si želimo
delovnega in družabnega sodelovanja vseh krajanov! Naj naša
pot - ostane skupna pot. Naj bo tlakovana z dobrimi odnosi, z
novimi pridobitvami in z zadovoljstvom slehernega izmed nas.
Svet KS Birčna vas

ŠUM SEKVOJ
Beseda urednice

Vsi smo v krizi, najbolj v lastni...
Dragi naši kra
jani! Naš kra
jevni paznik je
postal edina
priložnost da
zašumimo sku
paj. Problem je
jasen. Tiči se
veda v denarju.
Oplazil je tudi
naši sekvoji.
Ampak naše
korenine so
močne in raz
vejane. Posrkale so utrip dogodkov in
nam ga predale. Dodali smo le še slike
in zapise. In v tem krasnem maju se spet
sliši. Sliši se šumenje...
O gospodarski krizi ne bom govorila.
Tudi o krajevni ne. Kar se krize tiče - ne
govorimo toliko o tem, dvignimo se od
besedičenj, pomagajmo raje tistim, ki so
pomoči potrebni. Pomagajmo ljudem v
stiski. In njim, ki so ostali brez zaposlit
ve. Bodimo strpnejši. Tudi do krajevnih
projektov. Čudežne paličice nima nihče.
Tudi novo vodstvo ne. Podprimo tistega,
ki stvari vodi. Le tako bomo uspeli.
Naredimo nekaj tam, kjer lahko. Pre
brodimo raje naše osebne krize. Preveč
konfliktov nosimo v sebi. Danes imamo

večje hiše in manjše družine. Dve plači in
veliko ločitev. Imamo najnovejše aparate
in slabe živce. Imamo luksuzne hiše, a
uničene domove. Imamo tri mize, pa
nobenega kosila. Bolj smo izobraženi, a
manj razumemo. Imamo več znanja in
manj razsodnosti. Na dopuste hodimo
v tujino, a težko nam je iti čez cesto in
pozdraviti soseda. Pijemo preveč, jemo
nekontrolirano, smejemo se premalo,
vozimo prehitro, preveč se jezimo,
prepozno ležemo, vstajamo utrujeni,
beremo premalo, govorimo preveč,
sovražimo prepogosto, ljubimo malo,
molimo poredko. Danes je čas velikih
ljudi in majhnih karakterjev, hitrih po
tovanj in čudnih zaslužkov. Danes je čas
plitkih odnosov in globokih depresij.
To je to. To je kriza. Tista prava kriza,
ki bi jo morali razrešiti. Ker sejo razrešiti
da. Sele, ko bomo prečistili probleme
v nas samih, se bomo lahko normalno
dvignili v življenje in ponudili svojo
dlan tistemu, ki občuti tudi gospodar
sko krizo. Naredimo v teh časih vsaj
nekaj na področju boljših medsebojnih
odnosov. Spremenimo prioriteto vrlin.
Naj pristanejo na prvem mestu le tople
človeške lastnosti. Potem bo tudi pot iz
krize lažja. Pa srečno!

Beseda
predsednika sveta KS Birčna vas

Korak za
korakom,
se bližamo
svetlejšim
časom
Izvajanje aktivnosti po programu
V krajevni skupnosti Birčna vas smo v letu
2008 izvajali aktivnosti po predvidenem
planu, ki smo ga sprejeli na seji v začetku
leta. Izvedba programov je bila, tako kot je
pri nas običajno, pogojena seveda z raz
položljivimi finančnimi sredstvi.
V minulem letu smo za vsa investicijska
dela, ki so bila opravljena v vaseh naše
KS, porabili 122.000,00 € sredstev. Le ta so

Vida Roženbergar

Odmevi:

Sum sekvoj odmeva tudi v tujini
Ne ponaša se vsak kraj s tako dobrim časopisom, kot je Šum sekvoj. Ob prebiranju
dobimo bralci občutek, da ga ustvarja ekipa s srcem, ekipa, ki živi in diha s tem
okoljem. Kvaliteto našega časopisa poznajo tudi domačini, živeči v tujini. Lanski
izvod (maj 2008) smo poslali na Primorsko, v Marezige, Tereziji Možgan, ki že
dolgo ne živi več v Birčni vasi. Bila ga je zelo vesela, časopis je prebrala od začetka
do konca, še posebno so ji bili všeč prispevki iz zgodovine kraja. Morda bi tudi
kdo od teh ljudi rad kaj napisal. Veljalo bi poskusiti in jih povabiti k sodelovanju.
Namig uredništvu.
V osrednji Nemčiji, v kraju Koblenz, živi naša sorodnica in bivša kra
janka. Tudi ona je prebrala vsako vrstico, natisnjeno na straneh časopisa.
Najdlje je Sum sekvoj potoval v Ameriko, v New York. Gospa Ani Handley je bila
časopisa izredno vesela. Osrečilo jo je dejstvo, da se je nekdo spomnil nanjo in ji
ga poslal. Ob prebiranju je začutila utrip svojega rojstnega kraja, ki, oplemeniten s
fotografijami, kar veje iz glasila. Šum sekvoj torej prijazno odmeva tudi v tujini.
Prosim vse, ki imate sorodnike ali znance, naše bivše krajane, da jim pošljete izvod
časopisa. Dobite ga v pisarni KS. Veste, kljub vsem modernim povezavam, osebno
sporočilo še največ velja. Marsikomu od njih, novice iz domačih logov, veliko po
menijo. Storite to malenkost in razveselite ljudi.
V njihovem imenu želim ustvarjalcem časopisa še veliko uspešno izdanih šte
vilk.

Majda Meštrič

bila zbrana s krajevnim samoprispevkom
in s sredstvi iz občinskega proračuna,
namenjenih za našo KS. Poleg omenjenih
sredstev, smo za plačilo izvedenih del
pridobili še 52.000,00 € sredstev iz drugih
proračunskih virov Mestne občine Novo
mesto.

V letu 2008 smo torej za izvedena inve
sticijska dela v KS Birčna vas porabili
174.000,00€.
S temi sredstvi smo poravnali obveznosti
za večje in manjše projekte po vaseh naše
krajevne skupnosti. Skupaj preglejmo
rezultate realiziranih nalog, predvidenih
v našem letnem planu:

Zgradili smo del javne razsvetljave
Stranska vas: Javno razsvetljavo smo zgra
dili od gasilskega doma v središču vasi in
jo povezali z že obstoječo razsvetljavo, ki
je bila zgrajena v letu 2007. Vsa gradbena
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in montažna dela so bila izvedena v
letu 2007, priklop pa je bil opravljen
v februarju minulega leta.
Pri izvedbi napeljave javne raz
svetljave smo izkoristili priložnost
za namestitev cevi za kabel tedaj,
ko so kopali kanale za optični kabel
za Telekom. Že izkopan kanal je iz
vajalec razširil in vanj položil še cev
za kabel javne razsvetljave. S tem
načinom izgradnje smo zmanjšali
stroške gradbenih del za več kot
50% in se izognili dvakratnemu pre
kopavanju vasi po istem mestu.

Posodobili smo cestno
infrastrukturo
Največ finančnih sredstev smo v
preteklem letu porabili za asfalti
ranje cest in poti v KS Birčna vas.
Asfaltirani so bili naslednji cestni
odseki:
Petane: Ureditev povezovalne ceste
mimo kmetij Petan in Škufca. Raz
širili smo obstoječo pot in jo asfal
tirali. V letošnjem letu je bila tam
izvedena še izmera ceste. Pri tem
moramo pomembno poudariti, da
so vsi lastniki parcel ob cesti, brez
plačno odstopili del svojih zemljišč
za potrebno razširitev ceste.
Birčna vas: Asfaltirali smo del
cestišča proti Padežu v dolžini cca
150 m. Asfaltiranje je bilo izvede
no zaradi cestnega prahu, ki se je
dvigal za kamioni, ki vozijo les iz
gozda. Ta del ceste je bil realiziran
v sodelovanju z GG Novo mesto, ki
je prispevalo utrjevanje in tamponiranje ceste, krajevna skupnost pa je
plačala asfaltiranje.
Dolenje Lakovnice: Izvedeni sta bili
razširitev in preplastitev ceste od
gasilskega doma na Lakovnicah do
vasi in razcep ceste v vasi. Istočasno
so bile položene tudi cevi za javno
razsvetljavo in telefonsko napeljavo,
kar bo omogočilo postavitev javne
razsvetljave z manjšimi sredstvi in
brez večjih gradbenih del, ko bodo
na voljo finančna sredstva, za ta del
ureditve.
Gornje Mraševo: Preplastili smo
del ceste Potok - Veliki Podljuben
v dolžini cca 200 m. Cesta je bila na
začetku vasi v zelo slabem stanju
in potrebna prenove. Dela so bila
plačana s sredstvi Mestne občine
Novo mesto.
Birčna vas: Agencija za šport MO
Novo mesto je uredila igrišče pri
podružnični osnovni šoli v Birčni
vasi. Na igrišču so postavili robnike,
ki omejujejo igrišče v celotnem obse
gu in položili nov asfalt ter označili

igralna polja za različne športe. Preplastitev
in ureditev igrišča je pridobitev tako za
učence osnovne šole kakor tudi za vse tiste,
ki uporabljajo omenjeno igrišče za rekreacijo
izven šolskih dejavnosti.

Pridobili smo gradbeno dovoljenje za iz
gradnjo kanalizacije
V minulem letu smo pridobili gradbeno
dovoljenje za kanalizacijo v Birčni vasi in v

Stranski vasi.
Iskreno upam, da se bo izgradnja kanali
zacijskega omrežja v naši KS začela v letu

2010.
Predvideni začetek izgradnje kanalizacije v
Birčni vasi je tudi vzrok, da v zadnjih dveh
letih, v tej vasi, nismo imeli nobene večje in
vesticije. Bilo bi nesmiselno karkoli graditi ali
urejati, ker bi morali že po letu ali dveh, vse
skupaj uničiti zaradi omenjene izgradnje.
Kot sem omenil že lani, je v izdelavi tudi

projekt za pločnik in javno razsvetljavo
v Birčni vasi. Planiramo, da bo do začetka
izgradnje kanalizacije pridobljeno tudi to
gradbeno dovoljenje in da se bosta izgradnji
lahko istočasno začeli. Naš namen je, da bi
bila vas po končanju planiranih del, dokonč
no urejena. Za realizacijo bomo rezervirali
tudi sredstva v KS tako, da bo gradnja lažje
potekala.

Finančno smo pomagali društvom in orga
nizacijam
Poleg omenjenih del, smo z denarnimi sred
stvi, ki so namenjena za redno dejavnost,
pomagali tudi nekaterim društvom in orga
nizacijam v naši KS.
Zneski niso bili visoki, sploh pa niso dosegli

vsote, ki bi lahko zadovoljila potrebe za
dejavnosti društev in organizacij. Ponovno
poudarjam, da imamo za ta namen na voljo le
sredstva, dodeljena za redno dejavnost KS.

Organizirali smo čistilno akcijo, proslavo,
pohod
Poleg vsega zgoraj omenjenega, smo v vaseh
naše krajevne skupnosti organizirali spomla
dansko čistilno akcijo, katere se vsako leto
udeleži več krajanov.
V marcu smo pripravili proslavo v počastitev
dneva žena in materinskega dne.
V mesecu maju pa smo v počastitev krajev
nega praznika organizirali že tradicionalni
pohod po vaseh KS z geslom : Razgibajmo
in spoznajmo se.

Spoštovane krajanke, dragi krajani, vsem
skupaj čestitam ob našem krajevnem
prazniku in vam želim veliko uspešnih in
veselih dni, preživetih v domačem okolju.
Predsednik Sveta KS Birčna vas:

Branko JENIČ

SUM SEKVOJ

Naš tradicionalni krajevni pohod
V počastitev krajevnega
praznika, osemindvajsetega
maja, smo lani 24. maja organizirali tretji pohod po vaseh
naše KS Birčna vas. Namen po-

koče v Padežu. Udeleženci
tamkajšnje zabave so nas pogostili s pijačo in pecivom,
Naslednja postaja je bila
bližnji vinorodni Cerovec. Pri

Zmagovalci iger pa so seveda
dobili tudi nagrade.
Pohod je torej postal že
tradicionalen. Zal pa se ga
ne udeležujejo krajani večine

zaželjeno, da se ga v bodoče,
v čim večjem številu, udeležijo
tudi krajani naših ostalih desetih vasi.
Pohod naj bi postal naša

hoda je bil, da se spoznavamo
med seboj in spoznamo tudi
kraje v krajevni skupnosti, ki
so kljub lokalni bližini, mno
gim krajanom tuji.
Tokratni pohod smo začeli
na že uveljavljenem mestu,
na Ruperč vrhu. Zbralo se
nas je preko 35 udeležencev
različnih starostnih skupin.
Pot nas je najprej vodila sko
zi Birčno vas. Opazili smo, da
se tamkajšnji prebivalci močno
trudijo za čimlepšo podobo
kraja. Oči smo si odpočili na
urejenih tratah ob hišah. Na
lastni koži pa smo ponovno
občutili, da je vas nujno po
trebna jaločnika in malo lepše
ceste. Čeprav nas je med potjo
malo motil dež, nam ni prišel
do živega.
Na srečo smo kmalu za
vili po gozdni cesti do lovske

zidanici Bogdana Brunnerja
smo se ponovno okrepčali.
Tudi pot čez Gorenje in Do
lenje Lakovnice, Jamo, do
Rakovnika in Rajnovšč je bila
pestra, za kar smo malo poskr
beli sami, malo pa nevihte.
Naš cilj je bil pri gasilskem
domu v Stranski vasi. Tja smo
prispeli kot velika skupina, saj
se nam je med potjo pridružilo
precej krajanov.
Na cilju nas je pozdravil
prijeten vonj iz kotla. V njem je
naš kuhar Vili Šušteršič že od
ranega jutra pripravljal okusen
golaž za pohodnike.
Po krepki malici s prip
ravljenimi dobrotami, smo
se pomerili še v družabnih
igrah. Z njimi smo si pop
estrili zaključek pohoda in
poskrbeli za nasmejane ob
raze sodelujočih in gledalcev.

naših vasi. Z redkimi svet
limi izjemami, so namreč v
glavnem prisotni le krajani
Birčne vasi in Stranske vasi.
Že zaradi gesla - Razgibajmo
in spoznajmo se - je močno

posebna priložnost, da se vi
dimo, kakšno dobro rečemo in
se skupaj poveselimo. Zatorej
- izkoristimo jo!
Majda Meštrič in

Branko Jenič

v

Bojan Smajdek s.p.,
Stranska vas 33,8000 Novo mesto
Tel.: 07/30 79 050
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Krajevna organizacija ZB NOB Birčna vas

Poudarek na vrednotah NOB
ter sožitju kultur in narodov
Združenje borcev za vred
note NOB, krajevna organiza
cija Birčna vas, je bila in je še
vedno dejavna v našem okolju.
Borčevska organizacija uspeš
no deluje s poudarkom na

janske partizanske brigade
Fontanot, mesec pred Dnevom spomina na mrtve, pri

spomeniku na Ruperč vrhu.
Slovesnost pripravimo KO ZB,
KS Birčna vas, pevci MPZ Ru-

ohranjanju idealov, načel in
vrednot NOB v sedanjosti.
Aktivnosti članov naše orga
nizacije so v letošnjem letu
naslednje:
Skrbimo, da so spomin
ska obeležja, o obdobju 1941
- 1945, na našem območju
primerno vzdrževana. Skrbi
mo za obnovitev napisov na
osrednjem spomeniku na Ru
perč vrhu, na katerem so lani
potekala obnovitvena dela.
Uredili pa smo tudi njegovo
okolico.
Vojna grobišča in spominska
obeležja NOB člani zares vest
no urejamo.
Skupaj s praporščakom in s
praporom KO ZB Birčna vas,
se člani udeležujemo prire
ditev po Sloveniji, s katerimi
obujamo spomin na pomemb
ne dogodke iz NOB.

smo tudi k pomlajevanju in
sprejemu novih članov. Naša
aktivnost je tudi skrb za člane,
Ob 8. marcu, dnevu žena, je predsednik KO ZB Birčna vas obiskal
gospo Marijo Petrič, najstarejšo članico in edino še živečo udele
ženko NOB iz naše organizacije, ki je aprila dopolnila častitljivih
88 let. (foto S. Petrič)

Udeležujemo se tudi po
hodov in prireditev, ki jih
organizirajo organizacije ZZB
za vrednote NOB v Sloveniji.
Priporočamo udeležbo na
naslednjih slovesnostih: ob
Dnevu upora (OF) 27. aprila,
prvomajskega srečanja na
Javorovici in drugih krajih,
prireditev ob dnevu Borca 4.
julija 2009, obletnic ustanovit
ve partizanskih enot ter drugih
prireditev, ki jih organizira
Območni odbor ZB NOB Novo
mesto in ostali krajevni odbori
ZB NOB na Dolenjskem in v
Beli krajini.
Organiziran bo izlet v Go
nars ali v drug, iz vojaške
zgodovine pomemben kraj. O
času izleta in o prijavah za izlet
bomo člane posebej obvestili.
Pripravljamo in skrbimo za
izvedbo skupnih spominskih
slovesnosti in tradicionalnega
srečanja s predstavniki itali

perč vrh ter nastopajoči otroci
podružnične šole Birčna vas,
ob sodelovanju Glavnega in
Območnega odbora ZZB NOB
Slovenije.
Naši izvoljeni člani aktivno
delujejo v organih naše orga
nizacije, tako na krajevnem
kot tudi na območnem nivoju.
Urejamo arhivsko gradivo,
blagajniško poslovanje, ob
veščamo člane, poročamo v
Območni odbor ZB NOB Novo
mesto. Našo dejavnost in skrb
za ohranjanje vrednot NOB,
predstavljamo v krajevnem
glasilu Šum sekvoj. Usmerjeni

zlasti starejše, bolne in vse
tiste, ki potrebujejo pomoč v
težkih trenutkih. Kadar se zgo
di slovo, s častmi pospremimo
člana ali članico na njegovi
zadnji poti.
Vsako leto pripravimo torej
tradicionalni sprejem itali
janskih borcev in njihovih
svojcev, ki na poti spominov
in tovarištva, obiščejo svojega
padlega borca in k spomeniku
na Ruperč vrhu položijo cvetje.
Prireditev pa organiziramo
tudi ob Dnevu spomina na
mrtve. Ker sta prireditvi po
dobnega značaja, ju bomo
letos združili. Prvo nedeljo

v oktobru bomo organizirali
sprejem gostov iz Italije in
hkrati tudi komemoracijo,
namenjeno Dnevu spomina na
mrtve. Poudarek bo namenjen
spominu na pravičen boj naših
prednikov, na skupne vredno
te, sožitju kultur in narodov.
Vabljeni ste na spominske
prireditve v našem okolju in
tudi širše po Sloveniji.
Ob tej priložnosti vas tudi
vabimo, da se nam pridružite

in včlanite v našo organiza
cijo.
Praporščak Drago Smrekar na prvomajski prireditvi na Javorovici,
(foto B. Mali)

Predsednik KO ZB NOB
Birčna vas:

Bogdan Mali
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PGD Stranska vas Novo mesto

PGD Lakovnice

Imamo novo ime in
sireno, radi bi še vozilo

Želimo si novo
gasilsko vozilo

v

V začetku februarja smo na zboru članov
sprejeli nov statut društva. Ob vnosu v
register društev so na novomeški upravni
enoti zahtevali, da se po novem imenujemo
Prostovoljno gasilsko društvo Stranska vas
Novo mesto. Časi se spreminjajo, stvari se
spreminjajo.
Po 54—ih letih obstoja društva smo torej
našemu imenu dodali še Novo mesto.
Ostali del našega programa pa temelji na operativni dejav
nosti. Skrbeti moramo, da sledimo izobraževanju operativnih
članov po programu Gasilske zveze Slovenije. Spoštovati mo
ramo zakone in predpise, ki se nanašajo na operativne člane
. Govorim predvsem o skupni, pa tudi o osebni opremi, ki jo
moramo imeti na gasilski intervenciji. Predvsem za svoje varno
delo, ko pomagamo drugim v nesreči.
Ta program pa vključuje tudi nabavo novega gasilskega vo
zila. V teh kriznih časih je to zelo zahtevna naloga. Smo priča
finančne krize tudi na tem področju, kajti donacije društvom so
se zmanjšale. Na vseh nivojih - od prispevkov gospodinjstev,
do državnih finančnih sredstev. V naših pogovorih donatorji
predlagajo, naj počakamo na ugodnejše čase. Ko bomo nabavili
novo vozilo, bo nujno potrebno zamenjati tudi vrata orodjarne,
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v Spoštovane bralke in spoštovani bralci
Šuma sekvoj. Izkoristil bom priložnost
pisane besede in vam na kratko predstavil delo našega društva v prejšnjem letu
in cilje, ki smo si jih zadali za vnaprej.
V letu 2008 na srečo nismo imeli potrebe po posredovanju v požarih ali v
drugih nesrečah na našem območju.

Osredotočili smo se na preventivno
delovanje. Vzdrževali smo obstoječo gasilsko opremo. S
pomočjo OGP Novo mesto smo le to tudi posodobili z ne
kaj kompleti delovnih kombinezonov ter z eno kompletno
zaščitno obleko. V okviru priprav na gasilska tekmovanja
smo usposabljali naše pionirje in mladince. Obe desetini
sta nas uspešno zastopali na tekmovanju pod okriljem GZ
Novo mesto. Poleg tekmovanja omenjenih desetin, smo s
člani B nastopili na gasilskem avto reliju. Operativni gasilci
so preizkušali opremo in obnavljali svoje znanje tudi na treh
gasilskih vajah, ki so se odvijale v mesecu oktobru - mesecu
požarne varnosti. Dve vaji sta bili znotraj PGD Lakovnice,
tretja pa je bila skupna vaja sektorja Stopiče.
Poleg preventivnih nalog smo se lotili urejanja okolice
gasilskega doma. Položili smo asfalt, uspelo pa nam je
tudi osvetliti igrišče in okolico doma. S tem smo pridobili
prostor, ki je namenjen potrebam društva. Seveda pa je na
voljo tudi otrokom, mladincem in vsem ostalim krajanom.
Lani smo, po dolgih 21-ih letih, organizirali gasilsko vese
lico, na kateri so udeležence zabavali Mladi Dolenjci, mi pa
smo postregli z dobro hrano in pijačo. Upam, da so bili naši
gostje zadovoljni in da se bomo z vsemi, željnimi druženja

PGD Mali Podljuben

Gasilci tudi tekmuj emo
da ga bomo lahko vanjo sploh parkirali.
V letošnjem letu nas čaka še nekaj vzdrževalnih del. Kletne
prostore je zelo lepo preuredilo Športno društvo Stranska
vas. Zdaj imajo te prostore naši športniki v najemu, kakor tudi
prostor s tenis igriščem.
V mesecu aprilu je Civilna zaščita poskrbela za zamenjavo
sirene na stolpu. Sirene v tem času menjajo po vsej dolenjski
in tudi drugod.
Ob koncu članka želim vsem članom, predvsem pa vodstvu
društva, uspešno realizacijo programa dela. Želim vam tudi,
da lepo preživite krajevni praznik. Udeležite se pohoda ali
srečanja krajanov, karkoli bo organiziranega. Ob krajevnem
prazniku čestitam vsem krajanom naše KS. V želji, da še naprej
pomagamo drug drugemu. Prav poseben pozdrav pa namenjam
našemu posebnemu krajanu, novomeškemu županu, gospodu
Alojzu Muhiču.
Na pomoč!
Predsednik PGD Stranska vas Novo mesto:

Franc Hrovatič

Minulo leto je bilo, za realizacijo za
stavljenih ciljev PGD Mali Podljuben,
relativno kratko in predvsem odvisno
od razpoložljivih finančnih sredstev. Teh
seveda kronično primanjkuje za nabavo
drage gasilske zaščitne opreme, ki je
nujno potrebna za izvajanje varnih inter
vencij v primeru požara. Kljub vsemu,
'
nam je uspelo nabaviti del opreme in tako opremiti ekipo
mladincev, članic in članov za udeležbo na gasilskih tek
movanjih, ki so bila organizirana v okviru našega sektorja,
Gasilske zveze Novo mesto in drugod.
Ker pa so tekmovalci potrebovali tudi gasilsko opremo,
s katero bi trenirali za tekmovanja, smo nabavili nove
sesalne cevi A in trodelni razdelilec B/B- 2C z ventilom
AWG.
In, ker same cevi za trening mladincev, članic in članov
ne zadostujejo, smo morali priskrbeti še gasilsko črpalko
z zahtevanim pretokom vode, ki se uporablja na tekmo
vanjih. Kupili smo rabljeno in nedelujočo gasilsko črpalko
znamke Vatrosprem letnik 1980 (staro toliko kot PGD Mali
Podljuben). Čeprav črpalka ni delovala, je v preteklem letu,
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Pionirska desetina z mentorjem Martinom Zupančičem

in zabave, kmalu spet dobili in se poveselili.
Sedaj posvečamo vso svojo pozornost novo zastavljenim
ciljem. Želimo nabaviti novo gasilsko vozilo GVI, saj se
"ponašamo" z najstarejšim gasilskim kombijem daleč naoko
li. Naše obstoječe vozilo je dotrajano in ne zadostuje našim
potrebam in strogim varnostnim predpisom. Z zamenjavo
vozila bi v prvi vrsti izboljšali varnost pri prevozu otrok na
tekmovanja, poleg tega pa bi izboljšali našo efektivnost ob
posredovanju v primeru požarov ali ostalih nesreč. Kljub
temu, da je zastavljen cilj zelo zahteven upamo, da nam
ga bo s skupnimi močmi vendarle uspelo realizirati. Vse
kakor bo tu še kako dobrodošla vsakršna pomoč krajanov
in širše skupnosti.
Ob koncu članka želim izraziti zadovoljstvo z dobrim
sodelovanjem znotraj KS Birčna vas, krajanom pa želim
čim manj požarov in ostalih nesreč.
Na pomoč!
Predsednik PGD Lakovnice:

Miro Hutevec

našim ekipam odlično služila za pripravo na tekmovanje,
kjer so se izvajale tako imenovane »SUHE VAJE«.

Po nabavi potrebne opreme za priprave na tekmo
vanje, smo seveda pričakovali tudi rezultate. In res smo
jih dobili. Vse ekipe so bile odlične, še posebej ženska

Mladinski desetini je mentor Tomaž Cimermančič, namestnik
poveljnika

EKO OTOK - foto zapis ene izmed delovnih akcij na Lakovnicah
- postavitev ekološkega otoka reciklažnih kontejnerjev.

ekipa članic A, ki je bila lani prvič formirana in brez predhodnih
tekmovalnih izkušenj.
Moška ekipa B se je udeležila tekmovanja v Mirni Peči, nočnega
tekmovanja v Šmarjeti sta se udeležili desetina B in tudi ženska
ekipa, ki je osvojila tretje mesto. Sledila je udeležba ženske in moške
ekipe na tekmovanju v Štatenberku,
kjer je ekipa članic B osvojila dru
go mesto, ekipa članov B pa četrto.
Moška ekipa B je tekmovala tudi
v Škocjanu, kjer smo osvojili prvo
mesto in s tem prehodni pokal. Na
tekmovanju v Dobravi pri Škocjanu
je moška ekipa B zasedla 3. mesto,
tekmovalno sezono pa smo zaključili
s tekmovanjem v Dolenji Straži, kjer
smo ravno tako zasedli tretje mesto.
Za dosežene dobre rezultate pa
se moramo zahvaliti tudi zunanjim
mentorjem, posebno Andreju in
Marjanu. Brez njihove pomoči in
vzpodbude zagotovo ne bi bili tako
uspešni.
Na pomoč!
Predsednik PGD Mali Podljuben:

Darko Fifolt
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ŠUM SEKVOJ
KUD Moški pevski zbor Ruperč vrh

Prireditev ob dnevu žena in materinskem dnevu

Zapojmo skupaj v to
pomlad

Z radostjo v srcih

Naš moški pevski zbor deluje že sedemintrideseto leto. Ne
prekinjeno. V vseh teh letih smo člani doživljali zares lepa, lahko
rečemo nepozabna obdobja našega druženja, nastopanja in sodelo
vanja. Ker pa je toliko let že kar dolgo obdobje, moramo priznati,
da se nam je vsake toliko časa zgodilo tudi kaj žalostnega, kaj manj
lepega. Zgodili so se nam vzponi in padci. Bilo je tako - kot tudi
sicer v življenju je. Vedno pač ne more biti le lepo. V trenutkih krize
smo se navadno še bolj povezali, iskali nove motive in zbirali voljo
za nadaljevanje poti. Nihanje članstva zbora je bil kar nekajkrat
naš problem. V letošnji sezoni nas je zapustilo kar devet članov.
Skupina pevcev, ki se je odločila nadaljevati pevsko pot v drugem
zboru. Ostalo nas je še enajst. Mi pa se, zaradi delovnih in ostalih
obveznosti, vselej ne moremo vsi udeležiti vaj ali nastopov. V ime
nu vseh, ki nas druži ljubezen do zborovskega petja, ponovno

vabim vse fante in možakarje, ki jih plemeniti veselje do petja,
da se nam pridružijo. Zelo si namreč želimo, da bi naš zbor živel
in deloval tudi v prihodnjih letih. V zgodovini naših krajev smo
s pesmijo prepletli prenekateri družabni dogodek, radi bi živeli s
krajem naprej. In novim skupnim potem dodali naše napeve. Danes
zbor še normalno deluje, a s težavo. Vaje imamo ob ponedeljkih
zvečer ob 19.30.
Še enkrat vas prav lepo povabim v Moški pevski zbor Ruperč
vrh. Združimo se in zapojmo. V teh čudnih časih nam bo s pesmijo
sigurno vsem lažje. Tudi v premagovanju vsakdanjih obremenitev
in napetosti. Ob tem pa bomo razveseljevali še naše krajane. Ljudi,
s katerimi živimo in s katerimi se družimo. Ob ponedeljkih se do
bimo. Razmislite . Se odločite. Pridite. Veseli vas bomo.
V imenu celotnega zbora želim, ob prazniku Krajevne skupnosti
Birčna vas, vse lepo vsem krajankam in krajanom. Zahvaljujemo se
tudi vodstvu krajevne skupnosti za finančno pomoč.
Vsi vemo, da so danes podpore društvom vse manjše. Na drugi
strani pa imamo društva vse več finančnih obveznosti. Naš pozdrav,
ki ga namenjamo vsem našim krajanom, pa velja tudi županu
mestne občine Novo mesto, gospodu Alojzu Muhiču.
Pa srečno - in zapojmo skupaj v pomlad.
Predsednik KUD Moški pevski zbor Ruperč vrh:

Franc Hrovatič

Spomladi je v zraku čarobna sedanjost, saj čutimo prihod
nečesa novega, drugačnega, mogoče tudi bolj vznemirljivega.
Vsi se zavedamo, kako dragoceni so trenutki, s katerimi lahko
stkemo prečudovito mrežo nepozabnih doživetij. Prav te ne
pozabne občutke smo lahko v veselem vzdušju doživeli na
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o na ustih
tradicionalni prireditvi ob dnevu žena in materinskem dnevu.
Po glasbenem in cvetočem plesnem uvodu so nas učenci Pod
ružnične šole Birčna vas spomnili, kako malo je potrebno za srečo
- samo »en zlat sončen dan« s prijatelji. Nagovoru predsednika KS
Birčna vas g. Branka Jeniča je sledilo prepletanje radostne glasbe,

pogledu nanjo zagotovo prevzameta veselje in radost. Nemalokrat
nam prav ta radost prinese mir v duši in upanje na lepo prihodnost.
Opevali so tudi ljubezen, brez katere si skoraj ne moremo predstavljati
življenja, saj nam daje moč, da oblikujemo svojo usodo in tkemo njeno
mrežo z najlepšimi vzorci.
Konec prireditve je bil še bolj cvetoč in radosten, saj je KS Birčna vas
vse ženske obdarila s čudovitim cvetjem, ob glasbi ansambla Trta iz
Bele krajine pa smo se veselo zavrtele.

Darja Marjanovič

pesmi in otroških misli. S svojim programom, ki so ga skrbno pri
pravile učiteljice podružnice pod vodstvom ga. Vide Šter so nam
otroci zaupali marsikaj, predvsem pa to, da se hvaležno zavedajo,
da jih najmočnejše vezi vežejo z mamo, saj jim je dala življenje.
Vedno se radi vrnejo v toplo materino naročje: ko ne vedo, kaj
narediti, slišijo njene tople besede; ko ne vedo, kam oditi, čutijo
njene tople roke, ki jih popeljejo na novo pot; in ko jim je pri srcu
hudo, čutijo toploto njenega srca, ki jim daje novo moč. Dekleti pod
mentorstvom ga. Majde Nemanič, ki je tudi poskrbela za čudo
vito dekoracijo odra, sta poudarili, da mama otroke nauči, da je v
vsakem srcu prostor za dobre želje, ki jih lahko oblikujemo v sonce
ali zvezde ter z njimi nasujemo cvetove sreče in upanja.
Vse nepozabne trenutke nam še polepša pesem in nam ogreje
srca. Na prireditvi so nam jih ogreli pevci moškega pevska zbora
Ruperč Vrh in pevke ženskega pevskega zbora Kronce z Uršnih
sel. Spomnili so nas na lepoto narave v vseh letnih časih, saj te ob

ŠUM SEKVOJ
Rdeči križ še vedno rdeče žari...

Tkemo socialno mrežo pomoči ljudem
Naša krajevna organizacija
Rdečega križa (KORK) deluje
po ustaljenem voznem^ redu
že vrsto let. Bralcem Šuma
sekvoj njeno dejavnost redno

gatega sveta. Druga stran pa je
pomoč tistim, ki se niso mogli
ali niso bili sposobni organizi
rati se tako, da bi danes lažje
gledali v prihodnost ter uživali

Proslavili smo jubilej - 90 let Marije Pečauer iz Birčne vasi

predstavljamo.
V tem članku želim ponovno
poudariti, da se Rdeči križ kot
organizacija, na eni strani če
dalje bolj udejstvuje v socialni
smeri tega modernega in bo

ob sadovih preteklih let in
dela. Vse več ljudi je brez dela.
Takšne situacije pogosto niso
odvisne od posameznikov.
Verjetno bolj od tistih, ki so
si nagrabili neupravičeno v

Od lanske jeseni deluje v Birčni vasi medgeneracijska
skupina. Vsak teden se nas sreča 12, občasno tudi 13 članic,
voditeljica in sovoditeljica. Glavni namen skupine je druženje
članic, ki so vse že starejše, saj je povprečna starost skupine
80 let. Poimenovale smo se "LASTOVKE", saj se vsak teden
vračamo na naša skupna druženja. V skupini dajemo poseben
pomen pogovoru med članicami, saj je dober pogovor vreden
več kot naročje daril.
V imenu LASTOVK: Anica Lamut

preteklosti, sedaj pa jih
»raja« ne zanima.
Sreča je, da je bil
za pomoč ljudem

v stiski ustanov
ljen Rdeči križ
Slovenije, ki je ne
odvisna humani
tarna organizacija.
Njegova dejavnost ima
bogato tradicijo tudi pri nas
na Dolenjskem in v Beli krajini,
saj smo v tem letu zabeležili že
120 letnico gibanja. Na celo
tnem Slovenskem pa deluje
od leta 1866.
V zadnjih letih posveča RK
veliko časa, vrednot in po
treb krvodajalstvu, darovanju
organov in tkiv po smrti, delu
z mladimi ter ustaljenim na
logam preventivne in zdrav
stveno vzgojne dejavnosti,
letovanju socialno in zdrav
stveno šibkih otrok in odra
slih, taborom mladih itd.
S pomočjo sredstev iz Ev
ropske Unije in Sklada za
pomoč ljudem v stiski ( usta
novljenega leta 1999 v Novem
mestu, pod pokroviteljstvom
KRKE, d.d. N.m.) in s pomočjo
drugih donatorjev, Rdeči križ
deluje z zbiranjem sredstev
za določene namene. Prejeta
sredstva se zbirajo na računu
Sklada in se črpajo za konkret
ne namene, kot na primer:
- preskrba socialno šibkih z
mesečnimi paketi živil - pod
določenimi pogoji,
- finančne pomoči za naj
nujnejše življenjske potrebe
družinam,
- humanitarne pomoči za
dijake in štipendije srednje
šolcem,
- organizirano razdelilnico
hrane - topli obrok brezdom
cem in socialno šibkim z na
potnico
Centra za socialno delo
Novo mesto,
- posebne dobrodelne akcije
in podobno.
Vse navedene in tudi ostale
naloge potekajo preko OZRK
in njenih prostovoljcev, ki na
terenu zaznajo potrebo in jo
posredujejo upravi RK. Kra
jevne organizacije RK skrbijo
še za starejše krajane, jim

organizirajo srečanja
starostnikov, novo
letne obiske in ob
daritve. Te so od
visne od sredstev
na računu - člana
rine, morebitnega
prispevka KS in
MO. Ponekod imajo
različnih donatorje in
sponzorje. Teh mi nimamo.
V planu del KORK Birčna
vas imamo naloge že opre
deljene, končni uspeh pa bo
odvisen od razmer na terenu
in od vloženega dela priza
devnih članic.
V mesecu maju želimo obis
kati nekaj naših bolnih članov,
26. maja bomo organizirali
večjo krvodajalsko akcijo v
imenu KS in KORK, 13. junija

bomo izvedli srečanje starost
nikov tam kot lani.
Letos bosta dve jubilantki
praznovali 90 let. Seveda ju
bomo obiskali in jima česti
tali.
Jeseni pa se bomo podali
novim nalogam naproti.
Letos je pričela v Birčni vasi
delovati tudi skupina RK za
medgeneracijsko sodelova
nje, z imenom »Lastovke«.
Skupino vodi požrtvovalna
in usposobljena ga. Anica
Lamut. Preberite si tudi njen
prispevek.
Predsednica KORK:

Zalka Rkman

Prva pomoč
ob pikih
insektov
Piki mušic, ki se kažejo običaj
no samo kot lokalna reakcija z
rdečino in oteklino, niso nevarni.
Zadostuje hlajenje z ledom in ma
zanje s kremo proti alergiji. Lahko
vzamete tudi tableto proti alergiji,
ki zmanjša oteklino in srbečico. K
zdravniku pojdite, če se rdečina
tudi po nekaj dnevih še širi in
predel pika izrazito oteka.
Piki os in čebel so nevarni, ka
dar pride do hitrega otekanja na
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Poverjeništvo
Društva upokojencev Novo mesto Birčna vas
-

Imamo pestro izbiro
aktivnosti
Naše Poverjeništvo šteje 106 čla
nov. Vsak član prispeva članarino
- večji del tako zbranega denarja
nakažemo Društvu v Novo mesto,
s preostankom pa plačamo malico
udeležencem našega letnega ob
čnega zbora.
Društvo upokojencev Novo me
sto izdaja interno glasilo SOPOTJA. Prejme ga vsak upokojenec.

V njem je predstavljena pestra
izbira društvenih aktivnosti.
Vsak lahko najde v njih nekaj zase. Organizirajo različna
predavanja, pohode, izlete, letovanje v hotelu Delfin v
Izoli. V okviru društva deluje študijski krožek, literarna in
likovna sekcija. Vabijo nas tudi na koncertne pevske na
stope ter na ogled gledaliških predstav. Izbira je torej zares
velika. Za vse, ki so zdravi in imajo voljo ter interes.
V našem poverjeništvu trenutno, z Danico Klobučarjevo
iz Birčne vasi, pripravljava popis socialnih razmer naših
upokojencev. Namen popisa je pridobiti novo socialno sli
ko, kateri bo sledila pomoč tistim, ki jo resnično potrebujejo
(npr. predlog za obiske patronažne sestre in podobno). Od
pobrane članarine si privarčujemo še del sredstev, da se
lahko s praporom in kompletom sveč poslovimo od naših
umrlih članov.

Junija bomo organizirali upokojenski piknik v Padežu.
Gre za družabno srečanje, na katerem se, ob dobri malici,
ki jo sami plačamo, veliko pogovarjamo, malo pohecamo
in kakšno zapojemo...To so vesti iz naših upokojenskih
vrst.
Življenje je največkrat takšno, kakršnega si naredimo.
Popestrimo si ga. Tudi v upokojenskih letih. Priložnosti
ne manjka.
Vodja Poverjeništva Birčna vas:

Jože France
mestu pika v po
dročju ust, žrela in
vratu. Mesto pika
hladite z ledom,
vzemite 2 tableti
proti alergiji ( npr.
Letizen S, ki ga
kupite v lekarni )
in pojdite k zdrav
niku, če čutite, da
oteklina kakorkoli
ovira dihanje.

Najbolj nevarne so hude splošne aler
gične reakcije, ki se pojavijo do pol ure
po piku. Srbenje, rdečica po vsem telesu,
oteženo dihanje, znojenje in omedlevica, so
alarmantni znaki. Takoj je potrebno vzeti
2 tableti proti alergiji ter 2 tableti Medrola
po 32 mg, ter poiskati ali poklicati zdrav
stveno službo. Najtežji alergiki si morajo v

ŠD
Birčna vas
v

Želimo razširiti naše
rekreacijske aktivnosti
Športno društvo Birčna vas
je bilo v letu 2008/09 najbolj

aktivno predvsem na športnem
področju ter pri gradnji večna
menskega objekta in balinišča
v Dragah.
Športne aktivnosti društva
so prevladovale predvsem na
nogometnem področju. Nogo
metna ekipa je trenutno v 3. A
ligi - trdno na 1. mestu. V ekipi
so izključno domačini, to po
meni, igralci s prebivališčem v
Birčni vasi.
Tradicionalni nogometni tur
nir DRAGE 2008 je zaradi sla
bega vremena odpadel.
Na občnem zboru ŠD Birčna
vas, v letošnjem mesecu marcu,
smo se dogovorili, da bomo
skušali organizirati turnir v
letošnjem letu. Pri organizaciji
bodo sodelovali tako člani kot
tudi nečlani ŠD Birčna vas. Naša
naloga pa bo tudi pridobitev
sponzorjev, da bomo lahko do
končali zastavljene cilje.
Kot vsako leto je tudi letos
nekaj zanesenjakov, kljub slabe

mu vremenu, pred praznikom
dela pripravilo tradicionalni
kres na Babjem hribu. Ob
prijetnem druženju in toplem
ognju smo se, kljub dežju, lepo
zabavali.
Naš osnovni cilj v tekočem letu
je dokončati in opremiti objekt
v Dragah ter urediti balinišče in
vso potrebno dokumentacijo.
Na športnem področju si želi
mo čim več športnih uspehov, ki
bodo v ponos vsem prebivalcem
Birčne vasi.
Naš namen pa je tudi v usmer
janju odvečne energije mladih
in manj mladih krajanov v
pozitivno smer.Vse krajane
vabimo, da se nam pridružijo
in nam pomagajo soustvarjati
naše zastavljene cilje. Rekrea

cijske aktivnosti želimo namreč
razširiti na več, še nerazvitih
področij.
Naš moto ostaja:» Zdrav duh
v zdravem telesu ».
Predsednik ŠD Birčna vas

Dejan Meštrič
in tajnica Ana Ponikvar

ŠD Stranska vas

Nudimo vam igranje tenisa
Člani Športnega društva Stranska vas vam nudimo igranje tenisa
na našem urejenem igrišču. Po ugodnih pogojih. Za rezervacije
igrišča in dodatne informacije pokličite 041 848 311.

mišico injicirati adrenalin,
ki ga dobite na recept v
lekarnah v Avstriji. Znaki
alergične reakcije, ki se
pojavijo nekaj ur po piku,
niso nevarni. Hitrejša je
reakcija po piku, hujša bo
in bolj je nevarna.
Piki klopov so vse po
gostejši. Klopa skušajte
odstraniti s pinceto. Če
pa se zatrga, lahko po
skusite ostanek odstraniti s sterilno iglo,
predel kože pa prej razkužite. Ne hodite
na odstranjevanje klopov sredi noči v
dežurstvo, kot se pogosto dogaja sedaj,
temveč počakajte na svojega zdravnika.
Če je bil klop namreč okužen z borelijo,
je bolezen kmalu po piku že prenesel na
vas, sami ostanki klopa v koži pa niso

nevarni. Pomembno je, da
mesto ugriza opazujete še
dva meseca saj se, v primeru
okužbe z borelijo, lahko tudi
že po nekaj dnevih pojavi
značilen rdeč obroč, ki se širi.
Pojdite k svojemu zdravniku,
ki vam bo predpisal antibio
tik in s tem popolnoma po
zdravil okužbo. V prvi fazi
je bolezen omejena samo na
kožo, zato bi bil tudi pregled
krvi negativen.
Še moj nasvet: vsem tistim, ki ste pogo
sto v gozdu, priporočam cepljenje proti
klopnemu meningitisu. Želim vam lepo
poletje. In čim manj takšnih neprijetnih
pikov. Raje več, družabnih stikov.
dr. Matjaž Roženbergar

ŠUM SEKVOJ
Nogometni klub Veliki Podljuben

Imamo veliko navijačev
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Smo društvo mladih in zagnanih šport
nikov. Družimo se že daljši čas, kot nogo
metni klub obstajamo že približno petind
vajset let, uradno pa smo se organizirali
in registrirali v letu 2007. Na ustanovnem
sestanku se nas je zbralo 21 članov.

Udeležujemo se občinskih in drugih
tekmovanj. Družimo pa se tudi rekrea
cijsko. Da smo uspešni tekmovalci, doka
zujejo osvojena prva mesta v raznih ligah
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in pokali naših najboljših igralcev. Z mar
ljivim delom in z osebnimi odrekanji smo
uspeli, z lastnimi sredstvi, kupiti zemljiš
če in ga urediti v igrišče za igranje malega
nogometa. Treninge imamo na igrišču in v
telovadnicah osnovnih šol, ki jih dobimo
v najem za dogovorjen termin. Pridobili
smo tudi dva sponzorja, ki nam pomagata
pri plačilu stroškov najema telovadnic in
plačilu ostalih stroškov. Naša sponzorja,
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BV TRADE in STRASBERGER, prispevata
tudi za naše drese in ostalo opremo, ki jo
potrebujemo za svojo dejavnost. S svojimi
navijači, ki jih ni malo, se večkrat zberemo
na dobrodelnem pikniku, pregledamo
minulo delo in pripravimo program za
novo obdobje. Seveda pa si znamo vzeti
tudi čas, da se poveselimo ob doseženih
uspehih.

Iztok Drenik
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Rajnovšče

Pravi konji
ob jaslicah
Na Štefanovo, 26. decembra
lani, so v Stranski vasi blago
slovili konje lastnikov iz KS
Birčna vas in okoliških vasi.
Po končanem obredu so pri
šli udeleženci blagoslova na
ogled vaških jaslic na Rajnov
šče. Jaslice smo vaščani posta
vili že tretje leto zapored.

Silva Šušteršič

Blagoslov nove
kapelice v Stranski vasi
Naša stara vaška kapelica, postavljena v bližini gasil
skega doma v Stranski vasi, je bila v zelo slabem stanju
in nujno potrebna popravila. Stala je tik ob vaški cesti
in onemogočala preglednost pri vključevanju v promet
s stranske ceste. Tam se je v preteklosti zgodilo več ne
sreč. Pogovarjali smo se o njeni prenovi. S popravili bi
uredili izgled, ne pa tudi preglednosti. Padla je ideja o
postavitvi nove kapelice, nekaj metrov odmaknjene od
križišča poti.
S finančno pomočjo Sonje in Braneta Goleta, ki sta pri
spevala večino sredstev za izgradnjo kapelice ter s prosto
voljnim delom krajanov, smo idejo tudi realizirali.
Pri izgradnji so pomagali: Bogdan Brunner, Miran
Ovniček, Uroš Rajer, Branko Jenič, Jože in Tanja Šušteršič
ter ostali.
Nova kapelica je blagoslovljena in v ponos naši Stran
ski vasi.
B. Jenič

maj/veliki traven 2009
Iz korenin, sekvoja raste ...

Naši vinogradniki : Prideluj emo kvalitetna vina
Društvo vinogradnikov Podgorje je dobilo
novo vodstvo. Za predsednika je bil izbran
Aleš Zamida iz Uršnih sel. V odboru društva
pa smo tudi trije vinogradniki našega ob
močja: Marjan Muhič iz Gorenjih Lakovnic
kot zastopnik vinske gorice Cerovec ter Alojz
Roženbergar in France Jože, oba iz Stranske
vasi. V društvu, ki šteje preko 200 članov
-podgorjanskih vinogradnikov, smo tudi vino
gradniki naših vinskih goric: Cerovec, Ljuben,
Stari Ljuben, Jurenski hrib in Kremenjak.
V društvu nam pripravljajo različna iz
obraževanja o kvalitetni pridelavi vin in o
pravilnih postopkih kletarjenja. Organizirajo
izlete in ekskurzije v druga vinorodna ob
močja. Bili smo že v veliko krajih, nazadnje v
Beli krajini. Društvo pa pripravlja tudi razpise
za ocenjevanja vin. Prinesene vzorce nato
ocenjujejo. V ocenjevanje vin letnika 2008 je
bilo prinesenih 179 vzorcev, ocenjenih je bilo
118, izločenih pa 62 vzorcev. Vinogradniki
naših goric smo bili nagrajeni in pohvaljeni
za naša kvalitetna vina - prejeli smo kar 14
medalj in nekaj priznanj.
V oceni za CVIČEK smo prejeli: zlato medaljo:
Pavle Šušteršič in Alojz Roženbergar, oba gori
ca Cerovec, ter Jože Hrastar, gorica Stari Ljuben,
srebrno medaljo: Jože Šušteršič in Marjan
Muhič, oba Gorica Cerovec, priznanje :Valentin
Šušteršič, Cerovec, Rudi Bogataj Jurenski hrib,
Janez Fink, Kremenjak.

Za DOLENJSKO BELO. zlato medaljo: Pavle
Šušteršič, Cerovec, srebrno: Jože Turk, Cero
vec, priznanje: Ivan Vidmar, Stari Ljuben,
za LAŠKI RIZLING: zlato medaljo: Pavle
Šušteršič, srebrno: Valentin Šušteršič, oba Ce
rovec; za BELI PINOT zlato medaljo: Marjan
Mihelčič, Ljuben, srebrno: Jože Hrastar, Stari
Ljuben; za MODRO FRANKINJO srebrno
medaljo: Valentin Šušteršič, Jože Lužar in Jože
Turk, vsi Cerovec, priznanje pa Jože Hrastar,

Stari Ljuben; za SAUVIGNON srebrno me
daljo: Marjan Mihelčič, Ljuben, Rudi Bogataj,
Jurenski hrib, za SAUVIGNON polsuho ; za
CHARDONNAY zlato medaljo: Marjan Mi
helčič, Ljuben; za DOLENJSKO RDEČE pa je
dobil priznanje: Jože Lužar, Cerovec.
Ocenjevalna komisija je ugotovila, da je bil
vinski letnik 2008 po »potencialu« sicer slabši
od letnika 2007 ( slabša dozorelost grozdja,
nižja vsebnost sladkorja v grozdju, višje
kisline, slabše zdravstveno stanje grozdja,
toča, ...), a so jih nekateri vinogradniki zares
pozitivno presenetili. No, med napakami, ki
je vsesplošen problem letnika 2008, so izpo
stavili boekser. Tu so priporočili čimprejšnji
zračni pretok, ob zadostni količini prostega
žvepla.
Naš vinogradnik Pavle Šušteršič, vinska
gorica Cerovec je prejel kar tri zlate medalje.
Poleg Cvička, še za Laški rizling in Do
lenjsko belo. Vinska gorica Cerovec je med
najmanjšimi, a smo prejeli največ nagrad
za kakovost vin. Zdaj nam lahko verjame
te, da zares pridelujemo kvalitetna vina!
Vinogradniški pozdrav
Alojz Roženbergar
Pripis uredništva: Verjamemo ! In iskreno

Nagrajenca - brata Pavle in Valentin Šu
šteršič

čestitamo tako nagrajencem kot vsem ostalim,
ki se trudite v kvalitetni pridelavi vin. Počnite
s toliko ljubezni in zavzetosti - to še naprej!

Naše gospodinje z Lakovnic v Aktivu kmečkih žena
-

Kruh zamesimo z ljubeznijo
Sončna majska nedelja se je na
gibala k večeru. Bujno pomladno
zelenje me je pozdravljalo med
lakovniškimi hišami, njihove
strehe so poljubljali zadnji sončni
žarki. Vonj prave pomladi je bil
v zraku. V kuhinji gospe Ljud
mile Hutevec sem prestregla
drugačen vonj. Dišalo je po do
bri gospodinji. In zadišalo je po
toplem kruhu...
Ljudmila, Milka po domače,
je ena izmed tistih pridnih go
spodinj z Lakovnic, ki so kljub
obilici domačega dela, vključene
v novomeški Aktiv kmečkih žena.
Članica je že preko dvajset let.
Pravzaprav, odkar je začela zbi
rati mleko v vaški mlekarni.
Gonilni sili novomeškega ak
tiva sta vsekakor Štefka Vidic
in Jožica Muhič. Ostale aktivne
lakovniške gospodinje v društvu,
vešče priprave dobrega kruha ,
slastnih peciv in ostalih dobrot, so
danes še Ljudmila Cimermančič,
Jožica Bohte, Fani Šurla, Terezija
Može, Silva Hutevec. Včasih je
bila aktivna članica tudi gospo
dinja Milka Muhič.
Aktiv kmečkih žena prireja ku
harske tečaje za pripravo jedi in
slaščic v OŠ Vavta vas. Organizira

razna predavanja : zdravstvena,
o vzgoji in negi rož, o zdravil
nih zeliščih , o zdravi prehrani.
Vsako leto imajo dve strokovni
ekskurziji, na katerih spoznavajo
turistične kmetije in gospodarske
dejavnosti. Najljubša družabna
dogodka sta jim skupno silve
strovanje in praznovanje mate
rinskega dne. To je seveda le del

aktivnega delovanja sodelujejo
predvsem na raznih sejmih in raz
stavah. »Imamo svojo stojnico za
pokušino, degustacijo in prodajo
dobrot», pravi Milka.
Sodelujejo na razstavi pletenic
v Prečni, na razstavi Dobrote
slovenskih kmetij na Ptuju, svojo
stojnico imajo tudi na prireditvi
Cvičkarije. Te lakovniške gospo
dinje so polne znanja o pripravi
jedi s postopki za kuho in peko.
Dobrote, s katerimi največkrat
sodelujejo na prireditvah so kruh,
krofi, pletenice, pleteno srce,
drobna peciva. Ena izmed njih
je celo prejela priznanje. Srebrno
za krofe, zlato za pleteno srce. Ne
bomo objavili njenega imena...
Prosila nas je in obljubili smo ji.
Priznanja ji ne pomenijo toliko,
kot ji pomeni priložnost, da se
lahko s temi ženskami druži,
ustvarja, se z njimi poveseli in
sprosti. To delo - od srca jo ra
dosti. In preprosto - z njim živi.
Predvsem zato, ker jo notranje
bogati.
Takšne so. Lakovniške go
spodinje. Pridne in uspešne. In
skromne. Tudi gospodinja Milka
je takšna.
» Jaz sem za sejme in razstave

pekla le kruh. Beli kruh. Nimam
posebnega recepta: moka, sol,
mleko, kvas, malo olja. Dvakrat
premesim. In to je vse« je za
ključila. Ja, gospa Milka, pa ni
to čisto vse. Vem, da ni. Niste mi
povedala, ampak čutila sem... V
vaših drobnih očeh sem videla
lesketati se naslednjo misel: Kru
ha nikoli ne mesite ravnodušno,
kruh mesite z ljubeznijo, dodajte
mu svojo radost in nasmejani
obraz svoje duše.
To pa je zdaj vse. Med naštetimi
sestavinami je namreč manjkala
predvsem ljubezen. Milkin kruh,
narejen z ljubeznijo je dobil v dar
tudi novomeški župan, Alojz Mu
hič. In ne samo on. Tudi avtorica
članka. Bil je enostavno slasten!
Pa srečno, aktivistke!
Cenimo vašo dejavnost, ponos
ni smo na vaše aktivnosti. Želimo
vam še veliko osrečujočih trenut
kov ob vaših druženjih in še mno
go zavojčkov slastnih peciv. In
hvala za sliko vašega srca! Vemo,
ja, eno takšnih - plemenitih src,
nosite v sebi. In eno takšnih - je
bilo nagrajeno. Čestitamo!
Zapis oblikovala
Vida Roženbergar

ŠUM SEKVOJ
LD Padež

Aktivnosti iz našega lovišča
V veselje nam je, da nas
uredništvo krajevnega glasila
»Sum sekvoj«, vedno povabi k
sodelovanju. To je dokaz, da
smo lovci LD Padež v okolju
prepoznavni in dobrodošli.

Naši lovski družini je bila
pred kratkim podeljena traj
nostna koncesija za upravlja
nje z divjadjo za dobo dvaj
setih let. Ne glede na dejstvo,
da se lovstvo organizira na

drugačnih pogojih, smo lovci
ljubitelji narave in prijateljske
ga druženja. Naših del in časa,
ki ga lovci poklanjamo skrbi
za naravo, nam ne more nihče
plačati. Člani Lovske družine
Padež smo predani tradici
ji svojih prednikov. Lahko
rečemo, da so odnosi med
nami dobri. Primanjkujejo
nam predvsem mlajši člani,
s katerimi bi nadaljevali svojo

Naši člani ob novi preži: Tomaž Bedek je na vrhu, pod njim je Anton
Repovž; od leve stojijo Jože Ovniček, Marjan Kacin, Janja Ovniček,
Bernard Božič, Peter Golob in Janez Jakše, (foto Marjan Ilar)

dolgoletno tradicijo. Ker v jav
nosti krožijo razna nekorektna
mnenja o lovcih, krajanom
sporočamo, da lov vendarle ni
naša poglavitna dejavnost. Z
lovom moramo skrbeti pred

vsem za ravnovesje v naravi.
Lovci skozi vse leto skrbimo
za živali, jih hranimo, obde
lujemo krmne njive, solnice
in drugo. Aktivni smo tudi
pri društvenih dejavnostih. V
letošnjem letu bomo pripravili
veliko veselico, ki bo 22. avgu
sta. Vljudno vabljeni!
Vsak član lovske družine
mora opraviti določeno šte
vilo gojitvenih ur, skladno s
pravili. Marsikdo jih opravi
več kot je potrebno. Med po
membna dela v lovišču spada
tudi izgradnja visoke preže,
ki ne služi le streljanju divjadi.
Namenjena je za opazovanje,
čuvanje, spremljanje preho
dov divjadi in podobno. Eno
takšnih prež smo postavili na
Vrhu pri Ljubnu.
V mesecu aprilu je bil za ožji

del dolenjske odobren, s strani
Ministrstva za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano, od

strel enega rjavega medveda.
Lovska sreča je bila tokrat
namenjena članu naše lovske
družine Silvotu Pečaverju, ki
je kosmatinca položil na dlako
15. aprila, v kraju Rasen blizu
Birčne vasi. Zdaj krajani veste,
kako blizu vaših domov hodi
jo kosmatinci.

Ladislav Vesel

Ob uplenjenem medvedu : starešina Branko Bec, Alojz Staniša in
uplenitelj Silvo Pečaver. (foto Martin Trščinar)

CeROD
..

Lovska družina je dolž
na škodo, povzročeno
od divjadi oceniti in jo
v materialu ali denarju
poplačati. Oškodovanec lastnik kmetijskih zemljišč,
gozdov ali črede, mora
poslati pismeno vlogo,
ki vsebuje podatke o pov
zročeni škodi (podatke o
lastniku, št. parcele, KO,
vrsta škode) na naslov LD
Padež, Seidlova cesta 22,
8000 Novo mesto. Lovska
družina škodo ocenjuje
po ceniku, ki ga predpiše
Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano.

d.o.o.

CeROD, center za ravnanje z odpadki, d.o.o., j.p.
Kettejev drevored 3, 8000 Novo mesto
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Šola, pri šoli, s šolo ...

100 let Osnovne šole v Birčni vasi

Slovesno ob visokem jubileju
Podružnična šola v Birčni
vasi, ki jo letos obiskuje 61
učencev in učenk, je v letošnjem
šolskem letu praznovala 100 let
organiziranega osnovnošolske
ga izobraževanja v vasi.
Sola je bila v Birčni vasi kot
dvorazrednica ustanovljena že
v jeseni 1907. Začeli so graditi
šolsko stavbo in pouk je v njej
stekel šele leta 1910. Šola je od
leta 1963 podružnica OŠ Šmi
hel, pred tem pa je delovala kot
samostojna državna ustanova.
Ob tem visokem jubileju je
šola na stežaj odprla svoja vrata.
Ves teden so se odvijale različne
ustvarjalne, likovne, športne,
glasbene in kulturne aktivno
sti, pri katerih so se učencem
in učenkam pridružili številni
povabljeni gostje. Likovne de
lavnice so vodili: slikarja Janko
Orač in Boris Zajc ter likovni
ustvarjalec in pedagog Brani
mir Šuster. Učenci so slikali na
platno in izdelovali reliefe iz
gline. V glasbenih delavnicah
so ustvarjali z dirigentom Mi
rom Sajetom ter glasbenikoma
Ernestom in Branko Jazbec, ki
ustvarjajo tudi v Kulturnem
društvu Tarttini. Organizirali
smo športno srečanje učencev
razredne stopnje matične šole
in podružnice. Učenci so pre
ko iger navezovali prijateljske
vezi s sovrstniki. V goste smo
povabili bodoče prvošolce in
njihove starše. Otroci so uživali
v športnih igrah, starše pa smo
seznanili z načinom poučeva
nja in vzgojo njihovih otrok.
Z vsemi učenci podružnice so
ustvarjali tudi posamezni uči
telji matične šole Šmihel.
Pripravili smo okroglo mi
zo z naslovom Vloga in pomen
podružnic danes, na kateri so
med drugim sodelovali žu
pan občine Novo mesto Alojzij
Muhič, svetovalka na Zavodu
RS za šolstvo Novo mesto mag.
Marta Novak, predstavnica
Društva učiteljev podružničnih
šol Slovenije Marija Frece - Perc,
predsednik Sveta KS Birčna
vas Branko Jenič, predstavnica
Sveta KS Uršna sela Mojca

Zupančič, predstavniki Sveta
staršev podružnic, ravnate
ljica matične OŠ Šmihel mag.
Irena Hlača, vodje podružnic
Dolž, Podgrad, Orehovica, Mali
Slatnik in učitelji iz posamez
nih podružnic. Sodelujoči so
razpravljali o delu, življenju,
uspehih učencev, sodelovanju

tudi telovadnica pri OŠ Stopiče
in prizidek k OŠ Bršljin.
Praznovanje smo obeležili na
šolskem dvorišču, kjer je pote
kala prireditev z bogatim kul
turnim programom, ki so se je
udeležili številni visoki gostje,
nekdanji učitelji in učenci, starši
ter krajani vasi našega šolskega

s krajem in potrebah, ki jih
imajo podružnične šole danes.
Zbrani so se strinjali, da je iz
obraževanje in vzgoja na pod
ružnicah enako kakovostna kot
na vseh drugih šolah, o čemer
pa je treba večkrat prepričeva
ti starše bodočih prvošolcev.
Učitelji se trudijo staršem pri
kazati številne prednosti, ki jih
imajo otroci, ki obiskujejo šolo
v domačem kraju. Tudi župan
Alojzij Muhič je dejal: »Šole da
jejo življenje okolju, v katerem
delujejo.« Predstavnikom šol
in staršem je zagotovil obnovo
podružnice na Malem Slatniku
v letu 2010, prioriteti pa ostajata

okoliša. Ravnateljica matične
šole Šmihel mag. Irena Hlača
in vodja podružnice Vida Šter
sta se zahvalili vsem, ki so po
magali pri pripravah na visoki
jubilej šole ter ga tudi finančno
podprli. Zupan občine Novo
mesto, Alojzij Muhič, je zapo
slenim na podružnici čestital ob
rojstnem dnevu šole in obudil
spomine na dni, ko je tudi sam
kot učenec »gulil šolske klopi
birčenske šole«. Kulturni pro
gram, ki so ga pripravili otroci
šole, ki redno sodelujejo tudi
na različnih prireditvah v obeh
krajevnih skupnostih, je bil
nagrajen z močnim aplavzom.

Otroci imajo kratke noge,
a delajo največje korake,
do sonca, do sreče, čez svet
in puščajo za vse zanesenjake
v prihodnosti sled.
Tone Pavček
Za dobro vzdušje pa so poleg
učencev in voditelja Roberta Er
javca, poskrbeli tudi člani Mo
škega pevskega zbora Ruperč
vrh, pevke Kulturnega društva
Kronce iz Uršnih sel, nekdanje
učenke Jane Šter, ki je prireditev
obogatila s plesom, tudi člani
ansambla Mladi Dolenjci.
Ob tem visokem in pomemb
nem jubileju smo izdali jubilejno
glasilo Mravljice. V njem smo
predstavili zgodovino šolstva
v Birčni vasi od ustanovitve do
danes, spomine nekdanjih vodij
podružnic, učiteljic, učencev in
staršev, ki so šolo obiskovali
nekoč, utrinke iz šolskih glasil
Mravljice ter predstavili življe
nje in delo na šoli danes. Glasilo
sta s svojim prispevkom oboga
tila tudi župan občine Alojzij
Muhič in ravnateljica matične
šole mag. Irena Hlača.
O zgodovini in delu na šoli
nekoč in danes smo poročali
v Dolenjskem listu, na radiu
Krka, na lokalni televiziji Vaš
kanal, na nacionalni televiziji
Slovenija, v časopisu Šolski
razgledi ... Udeležili smo se
prvega Gledališkega festivala
POŠ Slovenije v Mlinšah in se
predstavili z igro Šola Birčna
vas nekoč in danes. S prispevki,
prireditvijo in igro smo želeli
osvetliti sledi, ki so jih pustile
mnoge generacije učencev in
zaposlenih na Podružnici Birč
na vas. Na ta način povezujemo
starejšo generacijo z mlajšo, s
krajem in ljudmi.
Ob koncu želim še povedati,
da je na naši šoli vedno toplo
in živahno. Šola je na zunaj
res videti stara, potrebna nove
obleke in zamenjave oken ..., v
notranjosti pa nas pozdravijo
velike in svetle učilnice, opre
mljene s sodobno opremo in
učnimi pripomočki. Izvajamo
sodoben, kvaliteten vzgojnoizobraževalni proces, sledimo
novostim in se trudimo, da
zaznamo, spodbujamo in raz
vijamo različne sposobnosti in
interese naših učencev.
Vodja Podružnice Birčna vas:

Vida Šter

SUM SEKVOJ
Pet minut z vrtnarjem

Dotik dobrih energij

Domače cvetje, naj polepša
vam poletje

Čudežni beli
prah - osvoji
naj tudi vas!

Včasih smo sadili samo pelargonije. In bršljanke. Danes so moderne bogate rastlinske
zasaditve, s katerimi dosežemo ubrane balkonske poživitve. Martina Zupančiča sem na
meravala povprašati le o tem. O letošnjih trendovskih zasaditvah. Ampak, ko prisluhneš
vrtnarju z dolgoletnimi izkušnjami, te pripoved človeka prevzame. Nisem prišla reklamirat
vrtnarije. Prišla sem po strokovne nasvete za bralce.
V Birčni vasi so gradili dolga leta. Uspelo jim je. Zgradili so si zaupanje strank. Zaupanje,
vredno občudovanja. Zaupanje, ki zrcali kvaliteto na eni in zadovoljstvo na drugi strani.
Na desetine zgodb se v vrtnariji oblikuje vsak dan. Zgodb, v katerih se prepleta bogata
ponudba cvetja in stukturnih rastlin, zdravih sadik zelenjave in zelišč. V vrtnariji v Birčni
vasi vzgajajo sadike v svojih ogrevanih in zračenih rastlinjakih. Sadike so prilagojene na
šim podnebnim razmeram. Lastnik Martin, Tine ga kličemo in njegova desna roka žena
Anica, ki sta poklicna vrtnarja ter Tinetov nečak Niko, vzgajajo sadike s predanostjo poslu.
S srcem. Vzgajajo in prodajajo. Vrtnarjev dan je dolg. Človek pride. Od vsepovsod. In se
vrne. Če si zadovoljen, se zagotovo vrneš.
Tine, kaj gradi most zaupanja, ki vas povezuje s kupci?

Prodajamo zdrave sadike, vzgojene iz kvalitetnih semen. Utrjene so na naše razmere.
Po nasaditvi hitro napredujejo v rasti. Druga stvar - v vrtnariji obvladujemo red pri sorti
ranju sadik. Ne dovoli
mo nobenih zmešnjav
po zabojčkih. Točno
vemo, kaj prodajamo.
In v kakšni barvi bo
cvetela določena roža.
Skratka red. Ljudje to
cenijo. Glavna stvar
pa je svetovanje - vza
memo si čas. Svetujemo
vsakemu, ki želi. In
tudi njim, ki ne sprašu
jejo. Nasveti so ljudem
dobrodošli. Tudi zaradi
njih se znova vračajo.
Vsekakor želimo biti
pri delu s strankami dosledni, korektni in strokovni. Smo ustrežljivi. Kar preveč. Vse do
avta... Zvečer nam hrbtenice povedo, koliko...
Vaši nasveti: Kaj vse ljudem svetujete?

Veliko. Korita z vodno rezervo - lažje vzdrževanje, bogatejše zasaditve. Zemlja - pripo
ročamo in prodajamo kvalitetno zemljo, profesionalne substrate. Poznamo jo, ker jo tudi
sami uporabljamo. Vsak € več pri nakupu zemlje, se obrestuje pri negi. Svetujemo izbiro
rastlin glede na lego: sončno, senčno,... povemo skratka na kateri legi rastlina najbolje
uspeva, kako se razrašča, kako cveti, kako jo zalivamo. Svetujemo še in še ...
Vaše stranke: So že odločene za nakup ali počakajo na vrsto in na vaš nasvet?

Slaba četrtina kupi tisto, po kar je prišla. Skoraj 80% strank pa nas počaka. Običajno rečejo:
»Dajte mi nekaj za naš balkon. Da se bo lepo razraslo, da bo bogato cvetelo, da bo dolgo
držalo, da ne bo treba veliko zalivati. Tak je začetek vsake zgodbe. In potem ustvarjamo to
zasaditev. Skladno z našimi nasveti in željami kupca.
Naše fasade: Usklajujete te zasaditve tudi z barvami fasad? Umirjate fasade premočnih
barv? Seveda. Barva fasade je uporaben podatek. Ustvarjamo barvne kontraste na fasa

de.
Trendovske zasaditve: Novitet ne manjka. Se stranke zanje hitro navdušijo?

Prodajamo novitete, pri nas preizkušene. Ja, stranke se navdušujejo nad trendovskim
zasajevanjem, nad bogatimi zasaditvami, v katerih cvetoče rože spremljajo ne cvetoče, pol
nila raznih zelenih in ostalih barv: sladki krompirji, glahoma, indijski mint-ob dotiku dišeč,
nepeta. Včasih želijo bršljanke v družbi ostalih strukturnih rastlin, katerih izbira je velika.
Navdušujejo pa se tudi nad različnimi okrasnimi travami, gavro, bambusi, itd.
Letošnja ljubljenka žensk? Vsekakor begonija Zmajeva krila. In Bršljanke v veliko barvnih
odtenkih. In Pelargonije - zaradi pokončnih rasti, da ne umažejo modernih fasad.
Tvoja roža? Vaš balkon? Kdo je vzorčno zasaditev načrtoval letos?

Moja roža? Veš, Anica je moja roža. In še veliko več. Letos sva skupaj zasadila balkonska
korita. Prvič sva bila soglasna. Naj fasado nam polepša najino domačo cvetje, ki bo cvetelo
in razveseljevalo - vse poletje. Naj naše sadike uspevajo tudi v vaših nasadih!
Vida Roženbergar

Kriza gor ali dol. Bi se požvižgala. Pa so
tudi meni namenili le pol strani v glasilu.
Kratke stavke. Zaradi nje. Krize. Ni de
narja... Pa naredimo z malo denarja, nekaj
muzike... Ponujam vam prah. Čudežni beli
prah. Vsi ga imate. In vem - premalo ga po
znate. Soda bikarbona. Spoznajte jo. Sezite
po njej. Z močjo tega bazičnega prahu so
bili ljudje seznanjeni že davno, že v antiki.
Preizkušeno, torej.
Je poznano sredstvo za peko: gospodinje
ga najpogosteje uporabljamo pri pripravi
medenjakov, malinov, prest.
Je sredstvo za čiščenje: odstranjuje uma
zanijo in protiparazitna sredstva. Sadje in
zelenjavo operite v vodi s sodo - žlica na
liter vode. V zmesi z vodo čistimo rjave
madeže na skodelicah in zažgane obloge na
rešetkah, roštilju. Pomivalni stroj očistimo
z žlico sode - v programu za izpiranje. V
raztopini z vodo očistimo in nevtraliziramo
tudi ščetke in glavnike. Za dobro naših rok

A ste vi tud noter
t • •

•

Pri nas doma je bila prava norija. Zunaj je blo
fajn namočeno, treba bi bilo krompir okopat, kakšno
flanco posadit pa kole za paradajz pripravit. Mi pa
noter in čist obupani. Smo sam pred televizorjem
sedel. Bog ne daj, da bi crknil... Nič nismo od
praznikov imel. Smo TV prižgali, so samo o krizi
govorili. Prihaja. Je že tu. Pripravite se. Recesija na
pohodu. Smo radio prižgali. Prašičja gripa. Gripa
na pohodu. Pa smo spet na televizor prešaltali -je
bla že tam ta vražja gripa. Pa spet radio. Eto ti ga
na - že tam recesija. Je časopis prišel. Gripa. In
kriza. Pa spet gripa. Smo mislili, da bomo spokali
vsi. Da gre rejs za kakšno katastrofo. Slišat je blo
hujš ko kuga. Kaj bi krompir okopaval. Kdo ga bo
pa jedel? Od nas nobeden. Sej nas bo do jeseni vse
pobralo. O, ta prašičja kriza. Gripa, mislim...
Filal smo se s tableti za živce. Pa vino zdraven
pil. Saj je naše. Ne smej ostat. Sami smo ga pridejlal. Skoraj smo si že na britofu prostor rezerviral.
Ja na tistem, k še kante nimajo...
Pol je pa prišla... Naša hčerka iz Ljublane do
mov. Prav debelo nas je pogledala. Skoraj nas ni
spoznala. Bili smo zadeti kot muhe. Oči zabuhle,
skoraj že krvave, face resne, kot bi nas s kolom v
tazadno tiščal. Kaj vam je, imate kakšno bolezen ali
kaj, je spraševala. Kaj ti nič ne veš? smo se čudili.

maj/veliki traven 2009
jo dodajmo vodi pri ročnem pomiva
nju posode. Za boljši učinek tekočih
detergentov dodamo žličko sode
pri pranju perila! Odstranjuje vodni
kamen. Uporabljajo jo tudi namesto
belilnih sredstev.

prehranjevanje. To vemo že vsi. Itak. Nev
tralizira želodčno kislino in jo spremeni v
nevtralne soli. Pomaga tudi pri putiki in
zaprtju. Za uživanje uporabimo tisto iz belo
modre škatlice.

Čudežni prah dviguje nivo energije v
prostoru: vse nizke energije se v prostoru

Je odličen nevtralizator vonjev:
postavite odprto skodelico s sodo
v hladilnik. Stene in posode v njem
operite z raztopino sode. Vonji bodo
nevtralizirani. Bolje, da nimate žar
nice v njem, kakor da nimate sode.
Tako pravijo. Posujte jo na dno po
sode za smeti. Vsakič ob praznjenju.
Seveda posodo prej očistite. Nevtrali
zira vonj čebule in česna na vaših pr
stih. Posujte ležišče vašega hišnega
ljubljenčka. Živali, mislim. Po pol ure
posesajte. Nevtralizira vonje.

nahajajo pri tleh. Nevtralizirajmo jih. Soda
ima sama po sebi energijo dvigovanja (upo
raba pri peki ! ) Očistimo enkrat tedensko
tla z mokrim brisanjem. Vodni raztopini
blagega detergenta dodajmo žličko sode. Z
raztopino prebrišemo tudi pohištvo, pred
mete. Negativna energija se zažira v vse, kar
je v prostoru. Rešimo se tega. In operimo si
roke. S sodo. Če se slabo počutimo, če smo
imeli opravka s čudnimi ljudmi ali stvarmi.
Napišimo listek : kupi sodo. Večja embalaža
je pri nas na voljo v trgovini na črko E.

Je odlično sredstvo za razbreme
nitev telesa: kopeli s sodo ( žlica
sode in žlica neprečiščene morske
soli) uporabljamo pri lajšanju težav
pri močno potečih in pekočih nogah.
Sproščujoča kopel - v kadi, je name
njena za vsesplošno razstrupljanje
telesa ( vsaj lx tedensko, 30min,
dodamo še sol ). Prah nanesemo
na zobno ščetko in si s ščetkanjem
pobelimo zobe. Gosta masa z vodo
ublaži bolečino pri pikih insektov
in pri opeklinah - nanesemo na

prizadeto mesto, ko se posuši, speremo. Z
raztopino žlica sode, žlica vode se namažemo
pod pazduho - naravni deodorant. Nekateri
jo dodajo zadnji vodi pri izpiranju las. Za večji
volumen. Ampak, če imate šibke lase, boste
potem videti kot da vas je stresla elektrika.
Razmislite. Samo povem.

Je odličen nevtralizator pri zakisanosti
telesa: kdaj pa kdaj popijmo kozarec vode z
žličko sode. Da nevtralizira našo zakisanost
telesa, do katere nas je pripeljalo neustrezno

Povedali smo ji, da je z nami konec. Da
sta že tu. Tista gripa in recesija.

In ne pozabite sode tudi na dopust vzeti
- saj se lahko zgodi, da utegnete kakšne ope
kline ali konfliktne situacije - tam imeti!

Vida Roženbergar

Naša anketa

Se je kriza
dotaknila tudi vas ?

» A ste vi zmešani? A ste vi tud noter

padli??? V to godljo napihnjeno!?« se
je zadrla, da so se slike na steni premak
nile. Vsaj zdelo se nam je. Omamljeni
od vina in pomirjeval smo jo gledali kot
odrešnika. Vzela je škarje in prerezala TV
kabel. Isto radijski. Na tisoče koščkov je
raztrgala časopis, da še za podkurit ni
bil več. In udarila po mizi. » Streznite
se. Tako in tako. Nobenega konca ne
bo. Na internetu sem prebrala, da so
stali za gripo umetno napihnili. Zaradi
tistih zdravil, ki so jih imeli na zalogi.
Ker jim rok uporabe poteče. Zdravila so
šla, gripa pa tudi. Ne nasedajte! To so
igre velikih. Kriza je. V mestih. Ljudje
izgubljajo službe. Nimajo za preživetje.
Trpijo in živijo v strahu. Tiho so. Vi pa
paničarite. Kaj vam manjka? Ameriko
imate. Penzije imate, vsega imate. Na
mizi ni da ni, avtomobili po dvoriščih
so najboljših znamk, kruh in pecivo vam
gledata iz kante za smeti. Vsega imate
preveč. Kakšna kriza torej? Ko ste hiše
gradili, ko ste nas redili in živino še gojili
- takrat ste imeli večje krize. Vsak dinar
ste trikrat okrog obrnili. Pa še to. Krize
so bile in bodo. Vedno. Vsake toliko let.
Da se stvari prečistijo! Zdaj pa konec

Soda je za slehernega ekološko in cenovno
dosegljiva. Vidite, zdaj vam že bolje je pozna
na, poskrbite le, da bolj bo tudi spoštovana.
Želim vam vse dobro, rada vas imam, pri
voščim vam ta čudežni prah. Veliko njega.
In veliko pozitivnih sprememb v vašem
življenju ter veliko dobre energije! Pa srečno
v poletje.

traparij! In panike. Samo negativno energijo širite
s tem čvekanjem. Razvajeni smo. To je to! Alo,
zdaj pa delat!«
Preobuta si je čevlje. In odšla k potoku. Da si
pomiri živce. Sli smo za njo. V naravo. Stran od
teh umazanih in napihnjenih zgodb. Brez TV, brez
radia, brez poročil. Ptički so peli kot na koncertu,
v zraku je bilo čutiti vonj jasmina. Do večera sem
uživala mir na vrtu in sadila buče. Že dolgo ni
bilo pri nas tako lepo. Gripe torej ni več in kriza je
bolj v mestu. Mi smo itak manj razviti. Morda je
k nam ne bo. Jeseni bomo jedli te buče. Zdaj vem,
da jih bomo ...
Zdaj tudi vem, da smo čist po nepotrebnem
- noter padli. In ne padite noter še vi! Manj glejte
TV in več se pogovarjajte! Pa v naravo pojdite in
se življenja veselite!
Vas pozdravlja
vaša Ančka

Alenka, 42 let, dipl ekonomist: Zaradi stečaja
sem izgubila službo, mož pa je na čakanju ...
Dopust odpade... In še marsikaj.
Janez, 48 let, farmacevtski tehnik: Po svoje, da.
Z ženo sva se dolgo odločala, predno sva za svoje
prihranke kupila delnice. Danes so vredne točno
polovico manj. Včasih sem zelo obupan in kar
molim, da bi se stvari popravile.
Jasna, 25 let, ekonomski tehnik: Delam preko
agencije, plačilo je nizko. Potrebujem avto, a si ga
ne morem kupiti.
Tončka, 65 let, upokojenka: Kriza se po
zna. Zdaj si ne morem več toliko privoščiti.
Katja, 11 let, učenka: Pri nas doma smo kupili
novi Clio. Očka je rekel, da si Megana ne moremo
privoščiti, ker je kriza. Pa babica pravi, da je kriza,
ker nima vsak letni čas za frizerja. To so bili pri nas
doma edini pogovori o krizi.
Sebastjan, 221et, študent: Starši mi vse manj
finančno pomagajo. Včasih sem šel na konoerte,
zdaj ne grem, da vsaj tu malo privarčujem.
Andreja, 331et, delavka: Mi je niti ne občutimo,
varčujemo pa na vseh koncih, ker nikoli ne veš, kaj
še pride. Letos bomo dopustovali kar s šotorom.
Naše uredništvo: Šum sekvoj, ni v krizi, v krizi
so finančna sredstva zanj.
Pripravila: Ana Ponikvar

ŠUM SEKVOJ

Sedaj je čas opravil kmetijskih del v narav
nem okolju. Za delo pogosto uporabljamo
traktorje, ki so konstituirani za vožnjo, vleko
ali potiskanje traktorskih priključkov, za po
gon teh priključkov ali za vleko priklopnega
vozila. Vse voznike traktorjev opozarjam, naj
vozijo previdno in odgovorno, upoštevajo naj
cestno - prometne predpise in pravila.
Vozniki traktorjev, zavedati se morate,
da lahko za svojo varnost največ sami storite. Nujno morate
upoštevati naslednja pravila:
■ Traktor sme voziti le oseba, ki ima veljavno vozniško do-

voljenje F kategorije
■ Traktor mora imeti vgrajeno varnostno kabino ali varnostni

lok

priključka in tovora na njem ali
v njem.
' Pri vožnj> in delu s traktorjem spoštujte predpise s področja

varstva pri delu.

■ Pri vožnji navzdol je potrebno zavirati z motorjem in čim
manj z zavorami. Izogibati se je
potrebno vožnji v prostem teku in menjavanju prestav.
• Upoštevati je potrebno bočno stabilnost traktorja, saj je le ta
pri premikanju manjša kot v
mirujočem stanju.
■ Priključki naj bodo ustrezno zavarovani, orodja pa pripeta.
■ Ne prevažajte oseb na traktorskem priključku!
■ Pri oranju njive ob cesti ne smete obračati na cesti. Vedno je
potrebno pred prihodom na
cesto odstraniti s traktorja blato in zemljo.
■ Traktor mora biti registriran, tehnično brezhiben s prižga
nimi in čistimi lučmi ter
odsevniki in ustrezno opremljen z rumeno rotacijsko lučjo,
če ima pripet priključek, ki je
širši od traktorja.

■ Hitrost vožnje je potrebno vedno prilagoditi stanju in raz
meram na cesti, po kateri
vozite traktor ter lastnostim in stanju priklopnega vozila ali

SKUPAJ ZA VARNOST, VAŠA POLICIJA!
Dejan Kavšek, Vodja policijskega okoliša

P.E. BAR JU&NI
Stranska vas 42a, Novo mesto

Črni točki
^Del cestišča na Gorenjih Lakovnicah proti
Jumi vasi, se je odtrgal. Spodaj je brežina brez
podpornega zidu. Ob vsakem deževju je ceste
manj. Tako je bilo že dve zimi. Do kdaj še?
Odgovor: Ja, na tem delu ceste se je odtrgala
brežina in res se brezno povečuje. Opazil sem
to. Dogovorjeni smo s Cestnim podjetjem za
sanacijo, ki bo izvedena v kratkem, točnega
datuma pa nimam.
odgovoril B. Jenič
► Cesta od Vejarja do Grubarja se oži zaradi
zemlje, ki pada z brežine. Lakovničani si do
doma niti ne uspejo »spucati« blatnih koles.
Poznate kakšno rešitev?
Odgovor: Na tem delu so bili sanirani odtočni
kanali, pri čemer je bil izveden tudi poseg v
brežino, ki je sedaj strma. Resje, ta zemlja se ob
suši drobi, ob deževju pa jo del pade na cestiš

če. Čeprav sanacije ni naročila KS in je tudi ni
plačala, se dogovarjam z Občino in s Cestnim
podjetjem za ustrezno rešitev problema. Tre
nutno stanje namreč povzroča nezadovoljstvo
tako uporabnikov cestišča kot lastnika, ker se
povzroča škoda tudi na zemljišču ob cesti. V
tem trenutku vam datuma sanacije brežine še
ne morem napovedati.
odgovoril B. Jenič

ŠUM SEKVOJ: NOTRANJE GLASILO KRAJEVNE SKUPNOSTI BIRČNA VAS
Glasilo krajevne skupnosti Birčna vas.
Glasilo ureja uredniški odbor -. glavna urednica Vida Roženbergar, odgovorni in tehnični urednik Srečko Petrič, Branko Jenič, Franc Hrovatič, Vida Šter
in Zalka Rkman. Glasilo je natisnjeno v 500 izvodih. Glasilo ni lektorirano. Grafična priprava : Tomograf Novo mesto. Tisk :Tiskarstvo Opara Novo
mesto, Fotografija : Srečo Petrič in krajani, Naslov uredništva : Birčna vas 1,8000 Novo mesto
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ZA VSE, KI NIMATE MAJHNE
ZAVAROVALNE POLIČKE

ZAVAROVANJE
ZA VARNE
VOZNIKE .

ZAVAROVANJE
ZA MLADE
DRUŽINE

PAMETNO JE IMETI DOBRO ZAVAROVAN AVTO.

^ triglav

OBA POPUSTA VELJATA ZA ZAVAROVANJE AVTOMOBILSKE ODGOVORNOSTI IN ZAVAROVANJE VOZNIKA ZA ŠKODO ZARADI TELESNIH
POŠKODB, IN SICER ZA OSEBNA VOZILA V LASTI IN UPORABI FIZIČNIH OSEB. VEČ INFORMACIJ NA AVTO.TRIGLAV.SI.

^ .

PROLES Novo mesto d.o.o

transka vas 60, 8000 Novo mesto
jglfc/307 - 90 3131
07/307 - 90 - 34
e-nValllpfoles.MOL omesto("'siol.net
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TILIA
Zavarovalnica Tilia, d.d.
Članica skupine SavaRc

K>

RENAULT

Avtodomi

Revoz, podjetje za proizvodnjo
in komercializacijo avtomobilov
Novo mesto, d.d.

Vani

ZIDARSTVO in
GRADBENA MEHANIZACIJA
Vinko Pirc s.p.
Dol. Lakovnice 3,8000 Novo mesto
Tel.: 07/30 79 729,031/648 634

WWW.ADRIA-MOBIL.SI
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ADRIA MOBIL, d.o.o., Straška cesta 50, 8000 Novo mesto, Slovenija
VAŠ TRGOVEC: • CARAVAN d.o.o. Cesta Ljubljanske brigade 9, 1000 Ljubljana, Slovenija; tel:
+386 (0)1 518 36 36; www.caravan.si • STADOR AC d.o.o. Črmošnjice 72, 8000 Novo mesto,
Slovenija; tel: +386 (0)7 30 89 615; www.stador.si • CARAVANING INTERTOURS TRADE d.o.o.
Cesta 14. divizije 18, 2000 Maribor, Slovenija; tel: +386 (0)2 48 00 460, www.caravaning-int.si

TURISTIČNO ZAVAROVANJE Z ASISTENCO V TUJINI

FOTOGRAFIJE NA
NASLOVNICI:
Utrinki iz proslave
100 - let Osnovne šole
Birčna vas
in
Materinski dan v
Stranski vasi.

