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Spoštovane krajanke,
cenjeni krajani KS Birčna vas,
ob prazniku vaše krajevne skupnosti vam iskreno čestitam, vodstvu, vsem organizacijam in
združenjem pa želim veliko pozitivnih misli in energije ter uspešnega dela na področju razvoja krajev
in druženja krajanov.
Alojzij Muhič, župan
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Beseda urednice

Sejte dobroto! Kalila bo v radost.

Pozdravljeni, spoštovani krajani in drage krajanke! Pomladna čarobnost nas je na srečo znova pobožala. Občutili
smo njen nežen dotik po našem licu, po očeh, po duši. Smo
ali nismo občutili ta vznemirljiv dotik? Smo, seveda smo. Saj
smo živi. In radost je živeti. Tu smo, da srkamo vase bogastvo
lepih trenutkov. Tu smo, da ljubimo …
S Srečkom sva letos začela urednikovanje kar na mestu
samem. Pod našo sekvojo. Objela sem njeno deblo in pod prsti
zaznala moč veličastnega drevesa. S pogledom sem pobožala
krošnjo njenih zimzelenih vej kot hvaležen otrok, ki zre materi
v oči in ji zašepetala: »Tako sem ponosna nate. Hvala, ker si!«
V tistem trenutku mi je nekaj padlo v naročje. Bilo je gnezdo.
Ptičje gnezdo. Bi rekla, veliko lepše kot se za gnezdo spodobi… Desetine iglic in trav je
bilo umetniško prepletenih v značilno obliko. Obroba iz lišajastega mahu je kot venček
poudarjala izvirnost izdelka. V načinu izdelave gnezda sem za trenutek prepoznala
utrip ustvarjanja glasila. Bilka na bilko. Vsaka trava, en dopisnik. Veliko potrpežljivosti in posluha pri usklajevanju in pri oblikovanju…Bila sem ganjena. Sprejela sem
to gnezdo kot darilo. Solza mi je stekla po licu. Z gnezdom v roki sem v srcu občutila
toplo zahvalo vsem dobrim ljudem. Ljudem, ki nam vsako leto pomagajo splesti naše
novo gnezdo prijaznosti, odmevnosti in optimizma. Nov Šum sekvoj. Vzela sem ga za
spomin. To gnezdo…
» Ga ni človeka in ne dogodka v naši krajevni skupnosti, ki bi ljudi povezal hitreje
in močneje kot to stori krajevno glasilo«, ste mi na lanskoletnem srečanju, z velikim
navdušenjem, zatrjevali starostniki. Hvala vsem za besede resnice. Čutila sem, da ste
bili iskreni.
Dragi moji, letošnje leto je leto sprememb in odnosov. Vse, kar je v družbi prenapeto
in preživelo, mora razpasti ali se poenostaviti. Spremembe pa imamo tudi v vodstvu
krajevne skupnosti. Bodite odprti zanje. Za spremembe. Naj vam predstavljajo izzive.
Podprite vodstvo. Brez podpore ni moči. Zaupajte! Brez zaupljivosti ni odnosa in ni
razmerja. Nezaupanje kaže na pomanjkanje vere vase in v druge. Potrebujemo drug
drugega. Za izmenjavo izkušenj. Za ohranjanje starih vrednot. Zaupajmo ljudem!
Postavimo se zanje. Sodelujmo. Dogovarjajmo se, predlagajmo, soočimo se. Z močjo
svojega zavedanja odbijmo moteče vogale, pristopimo naravnost. Iz oči v oči. Iz srca
v srce. Kriza je in za naše dobro gre… Na mojo željo glasilo ni v celoti jezikovno pregledano. Tam, kjer se razvnelo je srce, naj se, prosim, napake oproste …
Letošnje
leto pa je tudi
leto Venere. Je
leto ljubezni,
dr u ž e nja in
u stvarjanja
harmonije
v odnosih. Je
leto dobrodelnosti iz srca.
Dragi krajani
in krajanke, v
dobroti je moč.
Dobrota je sila,
ki osrečuje in
vleče naprej.
Sejmo jo, dobroto. Kalila
Urednika Vida in Srečko pod ruperško sekvojo
bo v radost in
zrasla v osrečujoče življenje. Nikoli se ne naveličajmo delati dobro. Osrečujmo druge!
To je tudi pot do naše lastne sreče. Delo za druge nas poživlja in bogati. Želim vam
veliko iskric v očeh…Veliko topline v dlaneh…Veliko veselja na vseh vaših poteh…Radi
se imejte, bodite potrpežljivi in se kdaj res od srca nasmejte! S ponosom nosite svoj plašč.
Plašč, ki plemeniti, bogati in osrečuje! To ni navaden plašč, to je plašč dobrote.
Vida Roženbergar

Beseda našega župana

Naš pogled
mora seči v
prihodnost
Spoštovane krajanke, cenjeni krajani KS Birčna
vas! Pozdravljam vas v najlepšem mesecu leta, v
mesecu zelenja, radosti in ljubezni. Mesec maj se
prične s praznovanjem praznika dela, nadaljuje
s prazniki zmagoslavja, z ledenimi možmi in ob
koncu z našim krajevnim praznikom, praznikom
ustanovitve KS Birčna vas.
Krajevna skupnost Birčna vas, ki ji do abrahama
manjka le še nekaj let, je v svojem razvoju doživljala vzpone in padce. Tej tematiki bom posvetil
pozornost v sestavku. Vzrok moje razlage je tudi
pismo našega krajana iz idilične vasice Rakovnik,
ki je napisal: »Povejte mi, kaj je on storil za mene,
da moram to plačevati (o.p. samoprispevek)?
Lahko vam odgovorim sam – NIČ ! « …
Res je, da nekateri ne morejo razumeti ali pa
nočejo videti rezultatov dela, ki smo jih dosegli v
letih, ko mi je bila zaupana funkcija vodenja krajevne skupnosti (oz. v zadnjih dveh mandatih MO
Novo mesto). Napredek lahko ocenjujejo le tisti,
ki so poznali prejšnje razmere, aktivno sodelovali v vseh akcijah in tudi prispevali denarna
sredstva ter svoj čas za razvoj našega bivalnega
okolja. Res je, da z vsem doseženim ne moremo
biti povsem zadovoljni. Res pa je tudi, da s ponižujočimi ocenami in celo z obtožbami ne bomo
naredili ničesar. Ničesar več. Presenečen sem, da
to piše mlad neizkušen človek, ki ponižuje vse
tiste, ki so v preteklosti marsikaj žrtvovali, sam
pa se do danes še ni pojavil v javnosti ali karkoli
doprinesel k skupnemu dobremu.
Dragi krajani, naj bo pismo le v razmislek. Naš
pogled mora seči v prihodnost. Krajevne skupnosti so resnično izgubile na svojem pomenu. Še
vedno menim, da obstajajo in lahko v povezavi
z občino, nosilko razvoja, lepo sodelujejo. Preko
pooblaščenih inštitucij urejajo okolje, komunalno
infrastrukturo, ceste, električno in telekomunikacijsko omrežje ter vse drugo, ki ne seže do
občinskih uradnikov. Svet KS dodobra pozna vse
probleme, ki tarejo krajane. Zaradi navedenega
je potrebno to vez še tesneje vzpostaviti in s tem
doseči ponovni zagon investicijskega ciklusa .
Pri nas se bo to zgodilo že v letošnjem letu.
Gradnja kanalizacijskega omrežja, ki smo ga
načrtovali že nekaj let, bi morala že potekati.
Zapletlo se je pri izbiri izvajalca. Prepričan sem,
da bo revizijska komisija ugodila vlagateljem
pritožbe, tako da se bodo dela pričela v letošnjem poletnem času. Gradnja kanalizacije pa ne
pomeni samo kanala od Birčne vasi po dolini
Petelinca do priključka v Pogancih; to pomeni
tudi ureditev priključkov, ureditev cestišč s
pločniki in javno razsvetljavo ter položitvijo
cevi za telekomunikacijsko povezavo. Za vse
navedeno so že rezervirana sredstva iz proračuna
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Predstavljamo vam

Darjo Marjanović,
predsednico
Sveta KS Birčna vas

Biti ženska. Biti zaposlena, mama, gospodinja. Biti aktivna krajanka.
In igrati glavno vlogo v zgodbi napredka našega kraja. Glavno in odgovorno vlogo. Igrati jo skladno s potrebami, možnostmi in željami.
Delati pošteno, odkrito, premišljeno in v dobro vseh. Kako slediti sebi
v odnosu do drugih? … Katere vrednote živi, da se ob delu za druge,
tudi njeno srce radosti? Kakšen je njen pogled na pot, na kateri stojimo
pred njo, še vedno obremenjeni s krajevno nerazvitostjo? Dragi krajani,
prisluhnite šumenju… To je šumenje s predsednico!
Alojzij Muhič ni okreten le na županovem stolčku – spretno se loti tudi
popravila kosilnice.

MO Novo mesto in evropska sredstva iz strukturnih skladov. Ker pa
bo naš kanal naveza na centralno čistilno napravo v Ločni, je zelo
pomembno, da pristopamo k prenovi centralne čistilne naprave
(pogodba z izvajalcem je že sklenjena), katera povečuje kapacitete iz
30.000 PE (populacijskih enot) na 60.000 PE (nanjo se bo priključilo
60.000 prebivalcev). Če sem ob izgradnji kanalizacije omenil le Birčno
vas in vse vasi vzdolž potoka Petelinec, naj še dodam, da se z občino
Straža dogovarjamo o kanalizacijskem sistemu Veliki Podljuben
- Potok, ki pa je v fazi priprav projektiranja. Za manjše zaselke pa so
predvidene skupne ali individualne čistilne naprave, ki jih moramo
po direktivi EU zgraditi do leta 2017.
Druga naša naloga, ki nas usmerja k razvoju naše KS, je obvoznica
ob železniški progi v Birčni vasi. Gre za državni projekt, ki ga želimo uresničiti še v tem mandatu. S tem se odpirajo izredne možnosti
pozidave Babjega hriba, saj je v OPN to področje opredeljeno kot
obrtno stanovanjska cona. Razumljivo, da brez posodobitve naših
prometnic, ki so v dokaj klavrnem stanju, ne bo šlo. Za te ureditve
pa se borimo na direkciji za ceste, saj je celotna trasa Novo mesto
– Semič v upravljanju DRSC.
Aktivnosti potekajo tudi na ostalih področjih. Ker opažamo največ
nejevolje zaradi nezmožnosti internetnih povezav naj povem, da se
v trem trenutku intenzivno dogovarjamo s Telekomom (gospodarska
situacija ostalih operaterjev vam je zagotovo znana). Mestna občina
Novo mesto ni samo gospodarsko najmočnejša občina v Sloveniji.
Na našem področju potekajo tudi številne druge aktivnosti, zato
pripravljamo različno dokumentacijo za izvedbo načrtovanega. Naj
naštejem dva primera: razgrnitev prostorskih dokumentov za III.
razvojno os in sprejem državnega prostorskega akta. Slednji bo še
kako zarezal razvojno pot naše občine. Poleg že zgrajenega mega
trgovskega centra Qlandija se ob njem gradijo novi trgovski centri
s tehničnim blagom - OBI in drugi. V letošnjem letu bomo dobili v
Novo mesto trgovsko verigo Hofer, Lidl in EvroSpin, potekajo priprave za izgradnjo logističnega centra Ždinja vas, za izgradnjo stanovanjske soseske Brod – Drage, stanovanjskih blokov Podbreznik…
Na športnem področju smo v intenzivnih pripravah na izgradnjo
večnamenske športne dvorane v Portovalu, priprave potekajo tudi
na izgradnjo garažne hiše pri zdravstvenem domu…
Spoštovane krajanke in cenjeni krajani, naštel sem le nekaj pomembnejših projektov, ki bodo zaznamovali moj mandat. Zahvaljujem se vam za zaupanje na lanskih volitvah. Tako kot ste verjeli
vame v času mojega predsednikovanja v KS Birčna vas, tako ste zdaj
svoje glasove oddali za mojo župansko funkcijo. Hvala vam! Ne bom
vas razočaral in ponosen sem, da sem doma v Birčni vasi. Še enkrat
vam ob prazniku iskreno čestitam in želim srečno vsem!
Vaš župan Alojzij Muhič

Šum sekvoj: Darja, pred
kratkim si postala predsednica Sveta KS Birčna
vas. Si prva predsednica v
zgodovini kraja. Kakšne
cilje si si postavila in kakšna
je tvoja vizija razvoja našega
kraja?
Darja Marjanović: Razvoj
kraja oz. krajevne skupnosti
ni odvisna samo od predsednika sveta, saj o vseh načrtih
in realizaciji ciljev odloča
vseh 12 svetnikov na sejah
sveta. Tako kot je zapisano v
načrtu dela Sveta KS Birčna
vas, smo si zadali kar veliko
nalog, katere se bomo po
najboljših močeh potrudili Darja Marjanović, predsednica Sveta KS
izpeljati. Zavedam se, da Birčna vas
imajo krajani mnogo želja in
predlogov, kako kaj izboljšati ali spremeniti. Vedno sem pripravljena
temeljito premisliti o predlogih in jih sprejeti, če presodim, da so konstruktivni. Ne maram zahrbtnosti. Pričakujem, da bodo ljudje okoli
mene prepoznali, da se trudim, to cenili, pa mi tudi povedali v obraz,
če se motim, če bi bilo lahko drugače in bolje. Vseeno pa bi se morali
ljudje najprej vprašati, ali so poskušali sami najti možnost za rešitev
določene težave in šele potem napadati in blatiti ljudi na vodilnih položajih. Žal ne živimo več v času, ko se je ogromno stvari naredilo malo
»po domače«. Mislim, da se ljudje preveč obremenjujejo s tem, kaj bi
lahko pridobili in ne pomislijo na to, kaj bi lahko dali, kako bi lahko
pripomogli k temu, da bi se stanje izboljšalo. Predvsem pa bi si želela,
da bi ljudje cenili naš trud pri uresničevanju zastavljenih nalog, kljub
temu, da ne bomo uspeli ustreči vsem njihovim željam.
Šum sekvoj: So na vidiku kakšne spremembe, novosti?
Darja Marjanović: Čeprav smo relativno blizu mesta, bi bila v krajevni
skupnosti trgovina nujno potrebna, še posebno za starejše, ki ne zmorejo
ali pa nimajo možnosti priti v mestna trgovinska središča. Upam, da se
bo našel nekdo, ki se bo ob podpori ustreznih inštitucij in MO Novo
mesto opogumil izpeljati ta zahteven projekt.
Menim, da bi se bilo potrebno več ukvarjati z mladimi, se jim približati
in jim pokazati različne načine druženja. Če bi na začetku poskušali
organizirati in voditi nekaj aktivnosti, bi kasneje različne druge aktivnosti potekale kar spontano. Ena od možnosti je zagotovo, da se
pridružijo enemu od treh gasilskih društev v krajevni skupnosti. Glede
na to, da v KS delujejo tudi športna društva, vidim tam možnost, da
razširijo svoje delovanje in poskušajo v svoje vrste privabiti čim več
mladostnikov.
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Naše novo vodstvo

Delo na računalniku je Darjino vsakodnevno
opravilo.

Šum sekvoj: Močno si vpeta v dogajanje
našega kraja. Postala si predsednica Sveta
KS, si aktivna članica PGD Stranska vas,
prepevaš v Mešanem pevskem zboru Revoz,
si profesorica. Kako ti uspe uskladiti vse te
obveznosti?
Darja Marjanović: Vse kar počnem, mi je v
užitek in zadovoljstvo, čeprav je veliko usklajevanja, prilagajanja in organizacije. Poklic,
ki ga opravljam je zahteven, predstavlja odgovornost do dijakov oz. študentov in njihovih
staršev. Šola je namreč vzgojno– izobraževalna
ustanova, v kateri se morajo otroci in mladostniki veliko naučiti. Istočasno pa mora predstavljati oporo staršem pri vzgoji njihovih
otrok. Petje v zboru je ena od stvari, v kateri
najdem sprostitev in duhovno hrano. Popelje
te v nek drug svet… Druženje z gasilci pa je
poleg resnih priprav na tekmovanja eno samo,
veliko veselje. Predsedovanje Svetu krajevne
skupnosti je nov izziv, s katerim se soočam.
Zavedam se velike odgovornosti, vendar zaupam svetnikom in vem, da bomo naredili
vse, kar najbolje zmoremo.
Kljub temu, da vsaka aktivnost pomeni odgovornost do ostalih udeležencev in samega sebe,
sem doživela že mnogo nepozabnih trenutkov,
zaradi katerih je vredno še naprej vztrajati.
Prepričana pa sem, da če resnično želiš nekaj
početi in v tem uspeti, boš našel način in pot,
da boš prišel do želenega cilja.
Šum sekvoj: Kako ti vidiš življenje v naši krajevni skupnosti kot krajanka, domačinka?
Darja Marjanović: Mislim, da je življenje v
naših krajih zelo prijetno, mirno… Sicer pa
se mora vsak potruditi, da si poskuša življenje
urediti tako, kot bi mu najbolj ustrezalo.
Šum sekvoj: Kako preživljaš svoj prosti čas,
kako ga preživljaš z odraščajočo hčerko?
Darja Marjanović: Prostega časa ravno ne
ostane veliko, poskušam ga preživeti z družino, sorodniki, prijatelji. Rada potujem, hodim
na pohode, včasih mi uspe iti tudi kam višje
v hribe.
Vsak trenutek s hčerko poskušam preživeti
kvalitetno, vsekakor je to še posebej pomembno v najstniških letih, ko starši in otroci
odkrivajo nove stvari, poglede na ljudi in
življenje okoli sebe, se soočajo z bolj ali manj
pomembnimi težavami. Vse stavim na pogovor, zaupanje. Seveda pa se tudi zavedam,
da morajo otroci kakšno majhno skrivnost
obdržati tudi zase, saj se le tako česa naučijo

Naša predsednica - kot gospodinja pri pripravi
osvežilnega napitka

iz lastnih napak, počasi in sigurno odraščajo,
postajajo bolj samozavestni, trdnejši,…
Šum sekvoj: Kakšne izkušnje si pridobila pri
gradnji hiše?
Darja Marjanović: Zavedati se je treba, da
nikoli ni konec! Temu pa res lahko rečem
življenjski projekt. Že od nekdaj sem si želela
imeti svoj dom, splet okoliščin me je k intenzivnem razmišljanju o uresničitvi te želje še
bolj primoral. Seveda mi brez pomoči staršev
in brata nikoli ne bi uspelo, za kar jim bom
vedno hvaležna. Tudi pri takem projektu se
veliko naučiš, veliko svojih prepričanj postaviš
na preizkušnjo, spet gre za veliko organizacije,
prilagajanja, potrpežljivosti. Žal pri tem spoznaš tudi, da je današnja družba čedalje bolj
nepoštena, pa vendar se je na srečo na koncu
vse dobro izteklo.
Šum sekvoj: Imaš kakšno posebno vodilo?
Darja Marjanović: Moč življenja je potrebno
začutiti v vsaki misli in dejanju. Različne
življenjske izkušnje so me privedle k temu, da
poskušam živeti polno življenje in ne dopustiti,
da bi šlo mimo mene.
Darja, želimo ti veliko moči. Veliko volje in veliko uspehov. Hodi po poti, ki je
delček delimo s tabo, s prepričljivim korakom. Sebi v veselje in nam v zadovoljstvo.
Če smo pošteni v srcu, si bomo pomagali.
Uredništvo

Člani Sveta Krajevne skupnosti Birčna
vas
Darja Marjanović
(predsednica Sveta KS) - Stranska vas
Majda Meštrić
(podpredsednica Sveta KS) - Birčna vas
Rudolf Bogataj
(podpredsednik Sveta KS) - Birčna vas
Vid Bukovec - Gorenje Mraševo
Franc Drenik - Veliki Podljuben
Rafael Fabijan - Jama
Robert France - Stranska vas
Andrej Jaklič - Birčna vas
Marica Jakše - Mali Podljuben
Franc Kulovec - Vrh pri Ljubnu
Vinko Pirc - Gorenje Lakovnice
Silva Šušteršič - Rajnovšče
Marjeta Volaj - Stranska vas
Vesna Stanešič (tajnica)

Člani komisij Sveta KS Birčna vas
Komisija za socialo in zdravstvo
1. Silva Šušteršič
2. Breda Knafeljc
3. Mišo Zupančič
4. Marica Jakše
5. Irena Pugelj
Komisija za kulturne prireditve in
glasilo
1. Darja Marjanović
2. Majda Nemanič
3. Vida Šter
4. Vida Roženbergar
5. Srečko Petric
Komisija za romska vprašanja
1. Janja Ovniček
2. Vesna Stanešić
3. Drago Miklič
Inventurna komisija
1. Rudi Bogataj
2. Vesna Stanešić

Spoštovani krajani in cenjene
krajanke,
ob prazniku Krajevne skupnosti
Birčna vas vam iskreno čestitamo.
Želimo vam, da bi vam čarobnost
narave v vseh letnih časih zasenčila
črne misli, da bi vas vseskozi
osrečevala toplina in iskrenost besed
ter da bi vam sreča šepetala neizpeto
melodijo o prijateljstvu.
Vsaka beseda, vsak pogled, vsako
dejanje in vsak nasmeh naj vam
prinese radost in srečo.
Svet KS Birčna vas
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Beseda predsednice sveta KS Birčna vas

Novo vodstvo nam sporoča: Prisluhnili bomo vsem krajanom
Plan aktivnosti v Krajevni skupnosti Birčna vas v obdobju od 2011 do 2014
Prednostna naloga v k raje v ni
skupnosti bo zagotovo realizacija
izgradnje kanalizacije vzporedno z
gradnjo pločnika
in javne razsvetljave, glede na potrjen projekt. Kljub
temu, da se projekt
že nekaj časa izmika začetku izvedbe, verjamemo, da bodo
vse birokratske težave kmalu rešene ter da se
bo gradnja kanalizacijskega omrežja in ostale
infrastrukture pričela.
Svet Krajevne skupnosti Birčna vas se zaveda,
da so v vseh vaseh v krajevni skupnosti pomanjkljivosti, ki jih je potrebno odstraniti
ali pa izboljšati obstoječe stanje. V kratkem
času našega mandata smo bili obveščeni o
mnogih težavah, s katerimi se srečujejo
krajani. Krajani so nam tudi že posredovali
svoje predloge za reševanje določenih problemov oz. uresničitev nekaterih želja. Zagotovo bomo vsem predlogom in željam
prisluhnili, ne moremo pa obljubiti, da se bodo
prav vse uresničile. Potrebno bo zagotoviti
vzdrževanje stanja cest ter saniranje oz. preplastitev na nekaterih odsekih izredno slabih
cest. Istočasno bo na nekaterih odsekih potrebno urediti tudi odvodnjavanje. Ustrezne
službe bo vseskozi potrebno opozarjati, da
izvršujejo reden pregled in sanacijo oz. manjša popravila cest ter redno kosijo bankine
na območju krajevne skupnosti. Ugotovili
smo, da je ponekod preglednost na vozišču
izredno slaba, zato bo tam potrebno cestišče
razširiti. Ustrezne službe na občinski upravi
bomo zaprosili za postavitev ogledal, kjer ne
bo možnih drugih rešitev. Opazili smo tudi,
da vozniki spregledajo oznake o omejitvi
hitrosti, zato bomo predlagali dodatne oznake
le- teh. Glede na to, da so naselja po vaseh v
naši krajevni skupnosti kar razpršena, se nam
zdi, da je premalo oznak oz. smerokazov. Tudi
v tem primeru se bomo obrnili na občinsko
upravo, da se zadeve uredijo. Enega od zelo
perečih problemov prav gotovo predstavlja
tudi cesta Novo mesto – Semič, katere sanacijo
se bomo prav tako prizadevali uvrstiti v plan
dela republiške direkcije za ceste.
Prav tako se zavedamo pomanjkanja avtobusnih povezav z mestom in ustreznih avtobusnih postajališč za večjo varnost udeležencev v
javnem prometu. Čeprav občinska uprava ni
preveč naklonjena k uvedbi novih prog, se jih
bomo trudili pridobiti.
Dandanes je potreba po preudarnem ravna-

nju z odpadki in varovanju okolja vse večja,
zato si bomo prizadevali zagotoviti čim več
ekoloških otokov za ločevanje odpadkov.
Že nekaj let je opaziti potrebo po sanaciji ali
zamenjavi igral na igrišču pri Podružnici
Birčna vas, seveda pa bi bilo smiselno zagotoviti igrala tudi na drugih športnih igriščih v
krajevni skupnosti, saj je potrebno tudi mlajše
generacije čim prej začeti spodbujati k zdravemu in aktivnemu načinu življenja.
Urejeni življenjski okoliš veliko pripomore h
kvaliteti življenja, za kar moramo poskrbeti
prav vsi krajani Krajevne skupnosti Birčna
vas. Tako kot že nekaj let zapored smo tudi
letos že izpeljali očiščevalno akcijo »Očistimo
okolje«, pa vendarle se moramo zavedati, da le
vsakodnevna skrb za čisto in urejeno okolje
lahko zagotovi prijetno življenje.

Naša anketa

Ali medsosedska pomoč na
vasi še obstaja?

Tomaž Cimermančič je na
vprašanje o medsosedski
pomoči na Lakovnicah
odgovoril:
medsosedske pomoči je
na Lakovnicah dovolj.
Prav tako je dovolj tudi
prostovoljcev, ki delajo
na tem, da je življenje na
Tomaž Cimermančič - Lakovnicah prijetnejše;
Lakovnice
seveda je opaziti posameznike, ki se izmikajo, ampak taki se najdejo
povsod. Čutiti je, da smo manjše naselje in smo
vaščani med sabo tako bolj povezani, posebno pred
gasilskim domom (smeh).
V starih časih smo lahko govorili o medsosedski
pomoči, danes tega ni več. Pa še uradno nam bodo
to pomoč prepovedali. Smo pod veliko kontrolo
države, pa tudi ljudje sami nismo več za te stvari.
Tu se je ustavilo že nekaj let nazaj. Mislimo, da
tudi z novim vodstvom ni pričakovati bistvenega
napredka v tej smeri.
Razmišljanje gostov lokala JU&NI

Člani birčenske volilne komisije ob referendumu

Ne smemo pozabiti na glasilo naše krajevne
skupnosti Šum sekvoj, ki izhaja že triindvajset let in na katerega smo izredno ponosni.
Veliko truda, energije in volje je vloženega
v zbiranje prispevkov in urejanje glasila, za
kar sta vsekakor zaslužna Vida Roženbergar
in Srečko Petric. Upamo, da bosta s svojim
izredno uspešnim delom nadaljevala tudi v
prihodnje.
Poleg omenjenih načrtov si želimo organizirati čim več družabnih srečanj in prireditev,
kjer se bomo lahko s kakršnimi koli pogovori
zbližali, začutili utrip po vaseh, si izmenjali
mnenja in izkušnje ter tudi na ta način pozabili
na vsakodnevne skrbi in izboljšali kvaliteto
življenja.
Zavedamo se, da je uresničitev večine načrtov odvisna od sedanjega ekonomskega
in ﬁnančnega stanja v občini in državi, pa
vendarle upamo, da nam bo uspelo. Predvsem
pa je pomembno ohraniti tople medsosedske
odnose, znati prisluhniti en drugemu ter
osrečiti svoje najbližje in druge z nasmehom,
prijazno besedo in toplim stiskom rok.
Predsednica Sveta KS Birčna vas
Darja Marjanović

Jasno, da, medsosedska pomoč še obstaja. Ne vem
kako je po drugih vaseh, pri nas v Cerovcu smo
ljudje dobro med seboj povezani in dobro sodelujemo. Radi se skupaj tudi poveselimo. Nedavno
smo se zbrali na našem kresovanju in bilo je odlično.
Mislim, da bi takšna bolj pogosta skupna druženja
in ostali družabni dogodki, ljudi povezali med seboj.
Morda bi se potem stvari obrnile na bolje.
Vinko
Včasih je bilo tako, da so si ljudje med seboj pomagali, če le niso bili sprti med seboj. Spomnim se,
tudi sam sem veliko pomagal doma in drugim pri
delu. Doma smo imeli konje in smo delali po celi
vasi. Potem si vedno dobil vrnjeno uslugo. Sedaj sem
40 let živel v Kanadi in tam ljudje take medsosedske
pomoči ne poznajo. Ljudje so si tujci med seboj in sosed sploh ne pozna soseda, kaj šele celotnega okoliša,
v katerem živi. V Kanadi ti sosed ne bo delal uslug
zastonj, tam gre le za denar. Po vrnitvi v domovino
sem prav presenečen ob spoznanju, kako so se ljudje
tukaj razvili. Razvoj infrastrukture in način komunikacije med ljudmi je drugačen od meni poznanega
iz preteklosti. Slišim od ljudi in preko medijev, da
je za tako stanje v veliki meri kriva politika. Kljub
omenjenemu imam občutek, da tukajšnji ljudje lepo
živijo. Opažam pa, da sloga in medsosedska pomoč
tukaj nista več ravno nekaj vsakdanjega.
Lokalni zdomec iz Kanade
Anketo sta pripravili Tjaša Pirc in Tanja Ravbar
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Predstavljamo naše vasi

Lakovnice

Ko se peljemo proti
Stranski vasi, se nam
na cesti nad železniškem predorom že
začne odpirati pogled
na gričevnato pokrajino. Na nadmorski
višini 260 m in 263
m stojita naselji GoTjaša Pirc
renje Lakovnice in
Dolenje Lakovnice, ki sta eni izmed dvanajstih
naselij v Krajevni skupnosti Birčna vas. Naselji
sta imensko sicer ločeni, vendar so prebivalci
Lakovnic vedno znali držati skupaj. To se
je pokazalo takoj po drugi svetovni vojni, ko
je bila med-sosedska pomoč nujno potrebna,
da so življenje v majhnem naselju postavili
na stare tire. In s skupnimi močmi, so ga.
Tako dobro, da je prebivalcev iz leta v leto
več. Letos sem jih naštela 156. Če tej številki
dodamo še prebivalce naselja Jame, dobimo
skupno 178 prebivalcev tega čudovitega koščka Podgorjanske pokrajine. Prebivalci se v
glavnem preživljajo z delom v gospodarskem
ali javnem sektorju. Registriranih kmetov je

Naš raj je pri gasilskem domu: za otroke in za
starejše

ostalo relativno malo, je pa res, da zlasti upokojenci radi uporabljajo kmetijstvo kot hobi
oziroma način življenja, preživetja. Samo na
Lakovnicah in Jamah, na mladih svet stoji!
Zaposleni in vsi šolarji trenutno predstavljamo 75% celotne populacije, od tega je 42%
študentov, šolarjev in predšolskih otrok. Prebivalci se najraje družimo pri ali v gasilskem
domu, ki je trden dokaz prostovoljnega dela v
skupno dobro. Otroci svojo energijo sproščajo
na igrišču, mladina zavzeto trenira za gasilska
tekmovanja in proslavlja svoje uspehe, starejši
pa se tam pogovarjajo o aktualnih dogodkih
in navijajo za mladino. Nad novim gasilskim
domom, novim gasilskim vozilom in nad
aktivnimi gasilci - bedi zaveznik gasilcev Sv.
Florjan, katerega cerkev stoji na priljubljenem

Naš tradicionalni krajevni pohod
Leto je hitro naokoli in priložnost za naš
skupni pohod pride vsako leto znova. Lani
smo se krajani 22. maja zbrali na 5. tradicionalnem pohodu z geslom »Spoznajmo se in
razgibajmo se«. Cilj smo si zadali izven meja
naše krajevne skupnosti Birčna vas. Odločili
smo se povzpeti na hrib Mehovo, ki je viden
iz vse Dolenjske.
Vreme se je kisalo že na zbornem mestu na
Ruperč Vrhu. Veliko korajžnih se nas je zbralo

cilju proti Podgradu in Mehovemu.
Z vrha 371 m visokega Mehovega, kjer so že
dolgo ruševine nekdanjega gradu, se nam je
ponudil čudovit razgled. Videlo se je skoraj
pol Slovenije, sprane od dežja, po nebu pa so
se sem in tja še podili črni oblaki. Ko smo
potešili suha grla in pomalicali, nas vreme
ni več motilo.
Mehovski grad so okrog leta 1162 sezidali
Grofje višnjegorski in je z vso različno

Pogled na Lakovnice

Zabaven zaključek pohoda

in v slabem vremenu je tudi dobra volja štela.
Podali smo se skozi Stransko vas, Rajnovšče,
Rakovnik in po vzhodni strani Lakovnic proti
Jurni vasi. Vso pot smo pogledovali proti
Trški gori, kjer so se zbirali temni oblaki.
Dež nas je ujel blizu Jurne vasi. V pogovoru
pod bližnjim kozolcem, smo dočakali sonce.
Nekateri premočeni pohodniki so se vrnili
domov, večina pa je sledila zastavljenemu

gosposko preživel okrog 500 let. Lastniki
gradu so se menjavali: Habsburžani, goriški
grofje, celjski grofje, pa znova Habsburžani.
V času kmečkih uporov, to je leta 1515, je
bil lastnik gradu Baltazar Mindorfer. Kot je
znano iz zgodovine, so takratni uporniki ubili
prebivalce gradu. Kasneje so grad obnovili.
Čez slabih 100 let (leta 1602) so grad okoliški
prebivalci ponovno napadli, lastniku gradu so

Na razpotju Lakovnic

Pogled na Lakovnice

vinorodnem območju Cerovec, ki spada pod
naselje Gorenje Lakovnice. Tudi obnovljena
cerkvica Sv. Florjana je delo prostovoljcev.
Je tudi kraj, kjer se prebivalci ob njegovem
prazniku družimo in nazdravimo z rujno
kapljico našega kraja.
Tjaša Pirc

pri obrambi pomagali celo Uskoki.
Pred 450 leti (leta 1657) so se takratni lastniki
preselili na Ruperč Vrh in Mehovski grad je
začel propadati. Leta 1679 ga je upodobil Valvasor. To dokazuje, da je takrat grad še stal.
Kasneje, že okrog leta 1880, so s kamenjem
gradu Mehovo zidali vaško šolo in kapelo
pri Vinji vasi, kasneje pa so ga uporabili tudi
za obnovo baročne cerkve in župnišča v
Podgradu.
Prežeti z vtisi z vrha Mehovega, smo se
vračali preko Podgrada in Pristave. Občudovali smo naravo v lepem razgledu in v
lepo urejenih vaseh. Prepričali smo se, da se
marsikatero naselje blizu mesta lahko skrije
pred urejenostjo podgorjanskih vasi. Tu se
ponovno potrjuje dejstvo, da so pridne roke
in ljubezen do domačega kraja vredne več kot
velike vsote denarja.
Naš naslednji cilj je bil pri gasilskem domu
na Lakovnicah. Gostitelji so se zelo potrudili
z organizacijo zaključka. Tam smo si odpočili
in se okrepčali. Tradicionalno so sledila tudi
šaljiva tekmovanja, ki so pri tekmovalcih
in navijačih požela veliko dobre volje in
navdušenja.
Preživeli smo lep deževen dan. Lepoto
dneva sta prispevali druženje in pogovori
med pohodniki. To pa je natanko to, zaradi
česar pohod organiziramo. Nasvidenje v
maju letos!
Majda Meštrić
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Letošnja kresovanja
V začetku letošnjega leta se je med svetniki
KS Birčna vas porodila ideja o organizaciji
kresovanja za krajane KS Birčna vas. Glede
na preteklost smo se odločili, da bi bil najboljši kraj za izvedbo pri ruševinah gradu na
Ruperč Vrhu. Krajani so bili z obvestili pozvani, da sodelujejo pri pripravi kresa, vendar
pa se nas je zbralo le nekaj navdušencev, ki

smo pripravili kres, tako da smo pospravili
porušeno drevje v okolici. Po končanem delu
smo ponosno in izredno zadovoljno lahko videli rezultat našega dela - približno tri metre
visoko stvaritev. Najlepša hvala vsem, ki ste
sodelovali pri pripravi kresa.
Kresovanje se je pričelo na predvečer praznika dela. Kljub deževnemu tednu pred kreso-

Kresovali pa so tudi na Cerovcu – vesela družba
z županom Cerovec!!

Pred nami je gorel kres, za nami pa čakale dobrote Ruperč vrh

Očistili smo naše okolje
Vsako pomlad očistimo svoje okolje.
Lanskoletna čistilna akcija je bila široko
medijsko podprta in to se je poznalo tudi pri
veliki udeležbi na čistilni akciji. Letos temu
ni bilo tako in je bilo število udeležencev
precej manjše. Dobili smo občutek, da je
bila organizirana samo akcija zaradi akcije.

Utrinek s čistilne akcije v Stranski vasi.

Prepričana sem, da bi se morali v skrbi za
okolje bolj povezati med seboj, povezati
tudi s Komunalo, s krajevno skupnostjo,
šolo in z občino. Čutiti je, da se v širši družbi
bolj zavedamo pomena čiste narave, a vse
se vendarle začne pred domačim pragom.
V soboto, 9. 4.2011, se je na zbirališču na
železniški postaji zbralo nekaj ljudi, ki so
bili pripravljeni na sodelovanje v akciji. Zelo
nas je razveselilo, ker so se čiščenja udeležili tudi mladi, člani športnega društva in
nekaj ostalih posameznikov. V nekaterih

vaseh ugotavljajo, da se zbere veliko ljudi in
se sproti lotijo še drugih del (potrebnih pomoči pridnih rok ), pospravljanja gasilskega
doma itd. Veliko odgovornosti glede čiščenja
okolja in odvažanja smeti je na pristojnih
ustanovah, ki so zadolžene za zbiranje odpadkov. Odgovorni pa smo tudi mi, krajani.

Na železniški postaji smo si razdelili vreče

Potrebno bo še veliko postoriti na področju
ločenega zbiranja odpadkov, pravočasnega
odvoza in zagotavljanja potrebnih posod za
odpadke. Ljudje se počasi navajamo na te
novosti. Zavedati se moramo, da s svojim
odnosom do okolja puščamo sledi za seboj
in dajemo vzgled. Opažamo pa, da se zadeve počasi izboljšujejo. Včasih zmotijo
izgovori posameznikov, da za drugimi že
ne bodo čistili, da sami ničesar ne odvržejo
v naravo… Spodbudno pa je, da vsi ne razmišljamo tako.
Majda Meštrić

vanjem, je kres lepo zagorel. V veliko veselje
je bilo videti, da se je dogodka udeležilo okoli
70 krajanov. S strani Sveta krajevne skupnosti smo za dobrodošlico ponudili prigrizek
in brezalkoholno pijačo, za razne druge
dobrote in rujno kapljico pa so poskrbeli
vsi udeleženci kresovanja. V prijetnem in
veselem vzdušju je druženje trajalo pozno v

Tudi najmlajši so uživali Ruperč vrh

noč, slišala se je tudi pesem. Najbolj vztrajni
so celo dočakali jutro.
Verjamem, da so kresovanja organizirali
tudi po drugih vaseh v KS Birčna vas, vendar
pa upam in si želim, da bi se naslednje leto
tega krajevnega dogodka na Ruperč Vrhu
udeležilo še več krajanov.
Darja Marjanović, foto: Janja Ovniček

ŠUM SEKVOJ

8

Krajevna organizacija ZB za vrednote NOB Birčna vas

Ohranjamo vrednote in obiskujemo
prireditve
Letos beležimo 70 let od
ustanovitve Osvobodilne
fronte slovenskega naroda.
Ko so bili Slovenci aprila
1941 nepreklicno soočeni
z vojno in razsulom ter
z nemočjo in ideološko paraliziranostjo
dotedanjega političnega predstavništva,
je klic patriotičnih sil naletel na stvarno
svobodoljubno tradicijo, na že večkrat izpričan demokratični aktivizem različnih
krogov in nazorov. Med njimi ni bilo malo
razlik, toda družilo jih je spoznanje, da je
nekaj treba storiti za svoj narod.
Osvobodilna fronta (OF) je bila ustanovljena le kakih deset dni potem, ko je napadena
Jugoslavija klonila pod fašističnimi zavojevalci in notranjim razkrojem in je delovala
vse do končne osvoboditve Slovenije.

Krajevna organizacija ZB za vrednote NOB
Birčna vas je bila tudi v preteklem letu
dejavna, o čemer smo poročali članom na
letnem zboru v februarju 2011. Skrbeli smo
za spominska obeležja NOB, obiskovali
naši še živeči borki Marijo Petric in Kristino Škufca ter pripravili žalno slovesnost.
Poleg dejavnosti v domačem okolju, smo se
udeležili tudi niza spominskih prireditev
in proslav po Sloveniji.
Dan zmage v Ljubljani
V Ljubljani, mestu herojev, je bila v soboto,
8. maja 2010 vseslovenska proslava zmage
nad fašizmom in nacizmom ob 65. obletnici
konca II. svetovne vojne. Udeležili smo se je
tudi člani ZB za vrednote NOB Novo mesto.
Množica praporov je bila zgovoren dokaz,

Spomnimo se bistva
Slovenski narod je bil v tem usodnem
svetovnem spopadu na pravični strani,
ki je bila tudi zmagovita stran. In prav ta
zmaga pravične stvari je našemu narodu
zagotovila pravico do obstoja in pravico
do dostojanstva. Vrnila mu je Primorsko
in ustvarila realne možnosti za razvoj in
kasnejšo osamosvojitev. Dan zmage je bil
velik dan za slovenski narod.
Povzeto iz gradiva ZZB za vrednote NOB
Slovenije. Več na www.zzb-nob.si

sprejeli posebno sporočilo, ki so ga naslovili
na krovno borčevsko organizacijo. V njem
so odločno zahtevali, da se mora kratenje
delavskih pravic končati.
Skrb za spominska obeležja NOB in
ohranjanje spomina na žrtve nasilja

Poglavitni dosežki OF
Trajnega pomena za Slovence so naslednji
dosežki: 1. rešitev narodnega obstoja in
z uspešnim NOB uvrstitev Slovencev na
stran protifašističnih zaveznikov; 2. združitev velike večine primorskih Slovencev z
matičnim narodom in zagotovitev izhoda
na morje; 3. izoblikovanje slovenske državnosti in suverenosti v lastni republiki;
4. izjemen aktivizem in emancipacija vseh
plasti prebivalstva, še posebej mladine in
žensk, ter oblikovanje Delavske enotnosti
kot organizacije ustvarjalnih delovnih
ljudi; 5. večja samozavest ter samospoštovanje in dostojanstvo ljudi na podlagi
tega, da so z NOB pomembno krojili lastno
prihodnost.

Srečanje članov pri Bazi 20

Za Dan zmage v Ljubljano

kako zelo je razvejana naša organizacija.
Proslava je izzvenela kot učna ura zgodovine
in velika manifestacija vrednot svobode in
miru, ki so jih izborile zavezniške armade,
med katerimi je bila tudi slovenska partizanska vojska. Dolenjci smo se proslave udeležili
organizirano in v velikem številu, kljub dežju
in domači Cvičkariji. 290 udeležencev iz naših
vrst je potrebovalo šest avtobusov za prevoz.
Ogledali smo si tudi mesto Ljubljana. Na
povratku je podpredsednik združenja Boris
Gabrič, na kratki slovesnosti, izročil šopek rož
borki in udeleženki proslave Kristini Škufca iz
Velikega Podljubna, ki je dopolnila 84 let.

Pred dnevom spomina na mrtve smo v mnogih krajih uredili spomenike, grobove in
spominska znamenja, ki pričajo o dogodkih
iz NOB. Skrbni svojci in člani organizacije
ZB za vrednote NOB tudi sicer skrbijo za
spominska obeležja NOB. Hvala jim za
njihovo skrb.
Ob dnevu spomina na mrtve smo organizirali
in skupaj z otroci podružnične OŠ Birčna vas
ter pevci, izvedli spominsko žalno slovesnost
v osrednjem spominskem parku NOB na
Ruperč vrhu.

Pri očetovem spomeniku

Srečanje članov ZB za vrednote NOB
Novo mesto pri Bazi 20
Preko 500 udeležencev, članov Združenja
borcev za vrednote NOB Novo mesto in njihovih somišljenikov, je na svojem 3. srečanju
pri Bazi 20, zadnjo avgustovsko soboto lani,
napolnilo vse kotičke tamkajšnjega gostinskega lokala in terase. Srečanje je potekalo v
sproščenem vzdušju. Med udeleženci je bilo
poleg »stare garde« opaziti tudi mlajše in najmlajše. Po kulturnem programu so navzoči

Naši potomci na proslavi in Žalna slovesnost
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Postavili spominsko ploščo
ob 20-letnici osamosvojitvene vojne za Slovenijo se moramo spomniti
tudi tistih, ki so nam pomagali. Tako smo imeli tajna skladišča Franc
Jenič iz Ljubna in Peter Žagar iz Birčne vasi, kjer so člani OZVVS
Dolenjska postavila spominsko ploščo.

Bili smo na Osankarici in v Dražgošah
Ni se bati, da bi duh bork in borcev Pohorskega bataljona in vsega kar ta predstavlja,
postal le zbledel spomin nekega davnega,
pozabljenega časa. »Pohorski bataljon in
njegova velika žrtev, ki je vtkana v identiteto
in slavo naše mlade države, ne bosta nikoli
pozabljena,“ so bile uvodne besede slavnostnega govornika dr. Pavla Gantarja, pred-

PGD Stranska vas Novo mesto

Poklonili smo se padlemu Pohorskemu bataljonu

V preteklem letu smo člani PGD Stranska vas Novo
mesto opravili veliko aktivnosti. Zaradi namena
nakupa novega gasilskega
vozila smo preko zime
zamenjali garažna vrata
našega gasilskega doma.
Ker bo novo vozilo večje
od sedanjega, ga ne bi mogli parkirati v garažo.
Kupili smo avtomatska dvižna vrata, da je od-

je pripeljal tudi mojstra za polaganje. Obema
se lepo zahvaljujemo. Po ureditvi notranjosti
smo se lotili še popravila fasade, da smo domu
vrnili prvoten izgled.
V preteklem letu smo imeli tri intervencije na
Ruperč vrhu. Šlo je za travniški in dimniški
požar, enkrat pa je bilo javljeno, da gori v romskem naselju, a na srečo ni gorelo. V letošnjem
letu smo tri intervencije opravili že do konca
meseca marca. Šlo je za manjše gozdne požare.
Dva smo pogasili sami, enega pa s pomočjo

Peš na Dražgoše

Ekipa PGD Stranska vas

Utrinek s sektorskega tekmovanja

Nov gasilski avto smo kupili in prostor zanj složno uredili

sednika državnega zbora. Pridružili smo se
članom ZSČ Dolenjske in šli na slovesnost v
partizanske Dražgoše. Skupaj smo prehodili
nam dobro znano pot od Selc do Dražgoš. Od
vsepovsod so prihajali pohodniki in obiskovalci Dražgoš, pobočje nad spomenikom je
bilo premajhno za vse, ki so si želeli ogledati
slovesnost pri prenovljenem spomeniku na
pobočju Jelovice. Doživetje je bilo nepozabno, pestro in zanimivo za vse.
Tudi letos načrtujemo aktivnosti doma. Vsekakor pa bomo šli tudi po Sloveniji. Več o naši
dejavnosti si poglejte na www.zb-nob-nm.si
Besedilo in fotograﬁje:
Bogdan Mali

Gradbena dela v garaži in ob njej

piranje enostavnejše in hitrejše. Položili smo
tudi ploščice po tleh garaže, ki sta jih prispevala gospoda Jože Krese in Stane Žagar. Slednji

poklicnih gasilcev.
Naredili smo tudi maketo motorne brizgalne
za potrebe vaj v dvorani in tudi za zunanje
vaje, ko ne delamo vaj z vodo. Lažja je za prenašanje, obenem pa se ne uničuje brizgalna za
intervencije. Letos smo jo že drugič uporabili
za tekmovanje v spajanju v Orehovici in se
domov vrnili s pokalom.
Udeležili smo se več tekmovanj, enega smo v
mesecu maju organizirali sami. To je bila priprava na gasilski avtorally, ki so se je udeležila
vsa društva iz sektorja. Prostor prireditve je
bil na parkirišču pri vaški cerkvi. Bili smo še
v Mirni peči, Štatenbergu, Dobrovi, Šmarjeti,
Malem Podljubnu in Zburah.
Jesen smo si popestrili z izletom. Odpeljali
smo se na slovensko obalo in si ogledali luko
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Koper, poklicno gasilsko brigado mesta Koper
in PGD Materija. Njihovi člani so nam pokazali svojo vajo meseca požarne varnosti.
Prijeten izlet, na katerem so se nam pridružili
tudi člani PGD Mali Podljuben, smo zaključili
v njihovi domači gostilni.

Spomin z izleta po Primorski

V začetku letošnjega leta so se štirje operativci
udeležili tečaja dihalne tehnike in ga uspešno
opravili. Že od lanskega leta je prednostna naloga našega društva nakup novega gasilskega
vozila. Krajani ste bili seznanjeni z našim
namenom, zato smo vas obiskali na domu z
neprijetno obveznostjo zbiranja denarnih
prispevkov. Zadovoljni smo bili z vašim odzivom in se vam toplo zahvaljujemo za vaše

PGD Lakovnice

Veseli smo delovne vneme operativcev
V minulem letu smo
člani PGD Lakovnice
uspešno zaključili obsežen projekt nabave
novega gasilskega vozila
Renault Master GV-1.
Omenjen nakup je bila
naša prednostna naloga
v zadnjih treh letih. Takšen projekt je v današnjih kriznih časih zelo velik zalogaj, še
posebno v primeru, ko gre za tako majhno
društvo, kot je naše. Ko smo konec lanskega
leta poplačali zadnje dolgove in tako zaključili
še ﬁnančni del zamenjave vozila, smo se vsi
akterji nabave oddahnili. Ob tej priložnosti

nadaljevalni tečaj za gasilca. Omenjena tečaja
predstavljata bazo za nadaljnja izobraževanja
in usposabljanja. V sklopu preventivnega dela
smo, v mesecu požarne varnosti, v sodelovanju s poveljstvom Sektorja Stopiče uspešno
organizirali vajo, na kateri je sodelovalo
pet društev iz omenjenega sektorja. Namen
takšnih vaj je prav preizkus opreme in usposobljenosti gasilcev posameznega društva ter
vadba usklajenega posredovanja večjega števila
sosednjih društev.
Na področju operative je društvo zagotovo
dobilo nov zagon. S ponosom lahko povemo,
da so naše tekmovalne članske desetine v
zadnjem obdobju začele aktivneje delovati.

Ob prevzemu novega vozila

Preverjali smo našo usposobljenost

Naše novo vozilo je že na predelavi

prispevke. Vozilo smo že kupili in je trenutno
na predelavi v podjetju SVIT na Ptujski gori.
Predelava je potrebna zato, da bo v vozilu
vgrajena vsa oprema, ki je potrebna za hitro
in učinkovito intervencijo. Za ustrezno nadgradnjo vozila z vsem potrebnim orodjem pa
potrebujemo še nekaj denarja, zato prosimo
vse, ki ste pripravljeni še prispevati, da nam
to sporočite ali pa vaš prispevek nakažete na
TRR št. S/56 0297 0001 7334 356. Upamo,
da nam bo uspelo uresničiti, kot načrtujemo,
tako da bo vozilo junija že v garaži. Slavnostni
prevzem vozila je načrtovan za soboto, 25.
junija 2011.
Za konec pa še povabilo. Vabimo vse krajane,
še posebno tiste, ki imate željo po druženju
in tekmovanjih, da se nam pridružite. Radi
bi sestavili še kakšno tekmovalno desetino,
posebno pionirsko in mladinsko, ker imamo
zelo malo podmladka. Vljudno vabljeni pred
gasilski dom vsako prvo nedeljo v mesecu po
deseti uri. Dobrodošli pa ste tudi v drugih
dneh, saj se običajno vedno nekdo nahaja v
okolici gasilskega doma. Veseli vas bomo!
Predsednik PGD Stranska vas Novo mesto
Dejan Rkman

Zmagovalno vzdušje po tekmovanju v Orehovici

se še enkrat zahvaljujemo vsem, ki ste nam
kakorkoli pomagali pri izvedbi tega nujnega in
zahtevnega projekta, ki ima velik pomen tako
za društvo kot tudi za širšo okolico. S pomočjo
sodobne opreme bomo lahko učinkoviteje
posredovali v primeru intervencij in s tem
pripomogli k večji varnosti vseh krajanov.
Zavedamo se, da dobra opremljenost društva
še ne pomeni garancije za uspešno operativno
delovanje gasilcev. Ključ za uspeh predstavlja
sodobna oprema, ki jo znajo uporabljati
usposobljeni gasilci, ki so pripravljeni nesebično pomagati sočloveku. S tem namenom smo v zadnjem času veliko pozornosti
namenili izobraževanju naših članov ter
usposabljanju za delo z opremo, s katero društvo razpolaga. Večje število naših članov je
v minulem letu uspešno opravilo začetni in

Veseli nas, da se je sploh prvič v zgodovini
društva zbrala ekipa članic A, ki uspešno
trenira, rezultati dela pa so že vidni na tekmovanjih, ki se jih dekleta udeležujejo. Ponosni
smo, da z vso vnemo vadi tudi ekipa članov A.
Fantje pod vodstvom mentorja, našega člana
Franca Bartolja ml., dosegajo odlične rezultate, vsi pa jim iskreno želimo, da popeljejo
naše društvo na pota stare slave. Za nami so
zimska tekmovanja v spajanju sesalnega voda,
naši člani so se udeležili dveh. V Stranski vasi
so članice A zasedle 4. mesto, člani B 3. mesto
in člani A 2. mesto. Še bolje sta se naši ekipi
odrezali na tekmovanju v Orehovici, kjer so
članice A zasedle odlično 2. mesto, člani A
pa so osvojili 1. mesto. V spomladanskem
času pričenjajo s pripravami na tekmovanja
tudi naše pionirske in mladinske ekipe. Vsem
ekipam želimo obilo tekmovalne sreče. Naj
nas kar najbolje zastopajo na prihajajočih
tekmovanjih!
Idej in smelih ciljev nam v društvu ne manjka. V načrtu imamo nabavo manjkajočega
orodja in zaščitne opreme, radi bi nadaljevali
z zaključnimi deli v notranjosti gasilskega
doma. Želimo si, da bi bilo društvo še naprej
aktivno in uspešno. Želimo si tudi, da bi še več
naših članov in krajanov našlo zadovoljstvo
v prostovoljnem delu in v svojem prispevku
pri delovanju društva.
Na pomoč!
Tajnik PGD Lakovnice Andrej Muhič

maj/veliki traven 2011

11

PGD Mali Podljuben

Z novimi pokali smo počastili jubilej
V letu 2010 smo začeli z
aktivnostmi predvsem na
operativnem področju.
Sestavili smo kar 7 desetin: desetino pionirjev,
mladink, mladincev ter
članic A, članov A, mešano
desetino članic-članov A
ter člansko desetino B. Vse desetine so pridno
vadile pod vodstvom mentoric in mentorjev ter
se udeleževale tekmovanj, ki so bila organizirana
v okviru GZ Novo mesto, Sektorja Stopiče ter
društvenih tekmovanj na območju GZ Novo
mesto in drugje.
Istočasno pa smo hiteli z urejanjem platoja - prireditvenega prostora pred gasilskim domom. Z
njegovo obnovo smo začeli že v letu 2009 v želji,
da bo pripravljen za prireditev ob praznovanju
30-letnice našega društva.

Gasilska tekmovanja in reševalne vaje
• Na majskem tekmovanju v vojašnici Bršljin v
Novem mestu, je naša desetina mladink zasedla sedmo mesto, mladinci peto, pionirji pa
so tekmovali izven konkurence. Mladinci in
pionirji so sodelovali tudi na regijskem tekmovanju v orientacijskem pohodu v Šentjerneju,
kjer so mladinci zasedli 3. mesto.
• Konec maja sta se dve desetini udeležili sektorskega tekmovanja v Stranski vasi. Desetina
B je osvojila 2. mesto.
• 30. maja lani so se naše tekmovalke in tekmovalci udeležili tradicionalnega 40. avtorallyja,
ki ga je organiziral Štab operative Gasilske
zveze Novo mesto. Tekmovanje je potekalo v
izvajanju vaje razvrščanja, taktične mokre vaje,
izvajanju navez in vozlov ter reševanju teoretičnih testov. Mešana ekipa članic in članov je
dosegla 7. mesto, ekipa članov B pa odlično 3.

mesto.
• Rezultati na avtorallyju so bili izzivi in hkrati
vzpodbuda za priprave na nova tekmovanja.
Spremljali smo svoje napake in pomanjkljivosti
na tekmovanjih. Po intenzivnih nadaljnjih
pripravah smo se udeleževali še drugih
tekmovanj in dosegali odlične rezultate. Na
Kamencah smo se udeležili tekmovanja za
pokal gasilske zveze Novo mesto. Desetina
članov B je tam dosegla 5. mesto, v Zburah 2.
mesto, v Mirni peči 5. mesto, v Štatembergu 1.
mesto, v Ivančni gorici, Šmarjeti in Dobravi je
ekipa članov B ravno tako zasedla odlično 1.
mesto.
• V Škocjanu, kjer smo se udeležili tekmovanja s
tremi ekipami, smo dosegli odlične rezultate:
člani A 3. mesto, člani B 1. mesto in članice A
1. mesto.
• Na tekmovanju na belokranjskem področju
so člani B osvojili 3. mesto, v Črešnjevcu pri
Semiču in Lokvicah 1. mesto, na Suhorju pri
Metliki pa sta ekipa članov B in ekipa članic A
zasedli 2. mesto.

Aktivnosti ob jubileju društva
V mesecu maju in juniju smo, zaradi velike porabe časa na tekmovalnem področju in priprave
biltena, le delno uredili okolico gasilskega doma.
S pomočjo Mestne občine Novo mesto smo uspeli
pred prireditvijo nabaviti in montirati igrala za
otroke in koš na igrišču.
26. junija lani smo ob praznovanju 30. letnice
delovanja PGD Mali Podljuben organizirali
2. tekmovanje za pokal PGD Mali Podljuben
v kategoriji članic in članov. Tekmovanja se je
udeležilo šest ekip članov in štiri ekipe članic.
Obe domači ekipi sta dosegli odlični prvi mesti. Po tekmovanju smo imeli gasilsko parado,
katere so se udeležili člani gasilskih društev

Sektorja Stopiče s svojimi prapori. Slavnostne
prireditve, na kateri so nastopili učenci osnovne
šole Birčna vas in člani PGD Mali Podljuben s
svojimi instrumenti, so se udeležili tudi častni
gostje: župan MO Novo mesto g. Alojzij Muhič,
poveljnik gasilske zveze Novo mesto tov. Tine
Filip in predsednik krajevne skupnosti Birčna
vas g. Branko Jenič. Slavnostno prireditev smo
zaključili z vrtno veselico. Skupaj s krajani smo
se poveselili z ansamblom VRISK.
Ob omenjenem jubileju smo izdali tudi prvi bilten, v katerem smo opisali pomembne dogodke
od ustanovitve društva do danes. Zahvaljujem
se vsem, ki ste oddali svoj prispevek za bilten v
pisni ali slikovni obliki.

Ostale dejavnosti: prireditve, srečanja,
reševalne akcije, nabava opreme

Dejavni smo bili tudi na drugih področjih. Udeležili smo se velikonočne procesije v Šmihelu,
prireditve ob prevzemu novih gasilskih vozil
PGD Lakovnice in Uršna sela ter prireditve ob
prevzemu nove gasilske opreme in vozila v Dolenji Straži.
Naši veterani so se septembra lani udeležili
tradicionalnega srečanja v Ždinji vasi, kjer so
sodelovali v družabnih igrah. Jeseni smo se na
Lakovnicah udeležili sektorske gasilsko- reševalne vaje s poudarkom na reševanju ljudi in
premoženja iz gorečih objektov z uporabo dihalne in druge tehnike. V vaji so pod vodstvom
sektorskega poveljnika sodelovala štiri gasilska
društva Sektorja Stopiče.
V septembrskih poplavah so štirje naši gasilci
sodelovali v reševalni akciji v Novem mestu.
Zaradi dotrajanosti gasilske opreme moramo
skrbeti za njeno zamenjavo. Priskrbeli smo novo
300 l motorno črpalko za mladino, 2 pvc ročnika,
2 torbici za reševalno vrv, svečane uniforme,
delovne obleke in nekaj druge opreme.
Naše tekmovalke in tekmovalci so lani dobili
veliko število pokalov in priznanj. Zmanjkalo je
prostora zanje na naših policah v dvorani. Tako
odlično kot so se izkazali na tekmovanjih, so
sodelovali tudi pri izdelavi novih polic. Naši pokali so nam v ponos. So naša nagrada za vložen
prosti čas in trud.

Zahvale

Pozdravil nas je župan g. Alojzij Muhič

Prapori PGD Mali Podljuben

Ekipa članov

Ekipa članic A

Naše ekipe dosegajo na gasilskih tekmovanjih
zelo visoke rezultate. Poleg tekmovalk in tekmovalcev imajo zanje ogromne zasluge mentorice in
mentorji. Oni vztrajno in nesebično nudijo svojo
strokovno pomoč ter spodbujajo tekmovalce, da
ne vržejo puške v koruzo tedaj, ko ne gre vse po
načrtih. V imenu vseh tekmovalcev se jim za njihovo požrtvovalno delo iskreno zahvaljujem.
Za uspešno izvedbo gasilskega tekmovanja
za pokal PGD Mali Podljuben in prireditve ob
praznovanju 30. letnice delovanja društva se
iskreno zahvaljujem MO Novo mesto, KS Birčna
vas, Avtocentru Brdar, B.V. Trade. d.o.o., Agma
d.o.o., GZ Novo mesto, Lovski družini Padež,
Osnovni šoli Birčna vas, Občinskemu gasilskemu
poveljstvu, vsem sodnikom na tekmovanju, vsem
nastopajočim na prireditvi in vsem članicam in
članom za nesebično pomoč. Prisrčna hvala
vsem.
Naj to leto mine brez nesreč in požarov. Z gasilskim pozdravom: Na pomoč!
Predsednik PGD Mali Podljuben Darko Fifolt
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Prireditev ob dnevu žena in materinskem dnevu

Pesem, cvetje in srce, lepo darilo je
Letošnjo tradicionalno prireditev
ob dnevu žena in materinskem
dnevu, organizirano 19. marca v
gasilskem domu v Stranski vasi,
sta zelo samozavestno in prepričljivo vodila Klara Šušteršič in Tilen
Ovniček. Voditeljski par je poskrbel, da je bilo vzdušje v dvorani
in med nastopajočimi od začetka
do konca prireditve sproščeno in
zabavno, za vse nastopajoče pa je
iz ozadja skrbela Janja Ovniček.
Tilen in Klara sta poudarila, da je
lepota žensk kot čar cvetočih barvnih lepotic, saj nežne kot metulj na
krilih ljubezni ogrejejo srca in sanje
odevajo v resnični svet.
Zagotovo so srca vseh obiskovalcev

prireditve ogreli učenci Podružnice
Birčna vas, ki so pod mentorstvom
učiteljice ga. Tatjane Badovinac,
prikazali svoje raznolike simpatične
plesne, pevske in igralske veščine.
Svojim mamicam ne morejo nič
kupiti, ne morejo jim dati niti
biserov, ne zlata. Za darilo jim
lahko izročijo lepo cvetlico in svoja
hvaležna srca. S pesmijo, plesom in
toplo besedo pa jim prinesejo nepozabne trenutke.
Ker pa je življenje pesem in ljubezen glasba, ki prinaša radost v
zraku, je bilo radost začutiti ob
nastopu Mešanega pevskega zbora
Revoz pod vodstvom ga. Cvetke
Krampelj. Pridružile so se jim tudi

mlade glasbenice Glasbene šole
Marjana Kozine. Pevke in pevci so
v pesmih spomnili, da so mamine
roke kot rahel vetrič čez polje,
da je njen objem kot toplo sonce,
ki nikoli ne ugasne, njen glas kot
najlepša pesem, ki nas povzdigne
v nebo ter da je njen poljub poln
obljub, upanja in želja.
Obiskovalce v dvorani je pozdravila tudi predsednica Sveta KS
Birčna vas ga. Darja Marjanović, ki
jim je zaželela, da bi v svojih srcih
našli prostor za srečo, dobre želje
združili v zvezde, srečo oblikovali v
sonce in nasuli cvetove upanja na
prijateljstvo.
Prireditev sta Klara in Tilen za-

ključila z naslednjimi prijetnimi
mislimi: »Noben cvet ni tako lep
kot ženska, noben vetrič ne piha
tako nežno, kot je nežna ženska,
noben kamen ni tako trd, kot je trdna ženska. Noben vihar ne prenese
toliko dežja, kolikor solz pretoči
ženska in nihče ne premore toliko
ljubezni kot jo ima v sebi ženska. Z
ljubeznijo nas njena roka neguje in
zares nas osrečuje le njen nasmeh,
žar njene ljubezni pa ogreva srca.«
Darja Marjanović

Lastovke tudi telovadimo
»Lastovke“ se že tretje leto redno srečujemo v
gostilni Vinski hram v Birčni vasi. Vsako sredo
skupaj se dobimo, bi se reklo skupaj priletimo.
Smo skupina žensk, ki v naši krajevni skupnosti
skrbimo za medgeneracijsko sožitje. Pogovarjamo se o različnih temah. Znamo si pripraviti tudi
vesela praznovanja. Na naša srečanja povabimo
različne goste, s katerimi klepetamo o zanimivih temah. Dvakrat je bila pri nas v gosteh naša
krajanka ga. Ana Ponikvar. V mesecu decembru nam je predstavila potopisno predavanje o
Kubi. Februarja, ob kulturnem prazniku, nam
je z branjem njegovih verzov, približala našega

Naše rekreativke

največjega poeta, Franceta Prešerna. Ob koncu
našega kulturnega dogodka smo vse skupaj zapele tudi Zdravljico.
V letošnjem letu lastovke tudi telovadimo. To so
predvsem gibalne vaje, ki so namenjene gibanju
nog in rok za boljše počutje. Treniramo tudi
miselne vaje oziroma vaje za spomin.
V mesecu aprilu smo obiskale našo nekdanjo
članico, gospo Marijo Petric, ki je praznovala
visok življenjski jubilej. Zelo se nas je razveselila
z besedami: „Pa so lastovke spet priletele“. Poveselile smo se na račun njenih 90 let in se prepričale, da je gospa Marija, kljub častitljivi starosti

Na vrhu Sabotina ob planinski koči

nasmejana, zgovorna in prijetna sogovornica.
Voditeljica Lastovk Anica Lamut,
foto Ana Ponikvar

m visok hrib, ki je poln naravoslovnih in kulturno
zgodovinskih zanimivosti. Del teh nam je predstavil
oskrbnik koče, ki nas je popeljal po kavernah na
vrhu hriba in nam približal del zgodovine, ki je poSolkana. Vlak je vozil naš krajan Zdravko. Čeprav vezan s potekom 1. svetovne vojne na tem področju,
so bili na vlaku še drugi potniki, smo se mi pohva- kjer je potekala soška fronta. Na pobočjih Sabotina
lili, da imamo »svojega šoferja.« V Solkanu nas je so se bojevali pripadniki 22 –ih narodov. Velikim je
pozdravilo sonce. Z veliko energije smo krenili na bil to zadnji dom. V planinski koči je vojaški mupot po severni strani Sabotina, ki v delu poteka ob zej, ki prikazuje vojno zgodovino tega področja.
železniški progi in ob reki Soči. Podali smo se po Polni vtisov smo se odpravili v dolino, na vlak v Solstrmi poti proti vrhu, ki je bila na nekaterih mestih kan. Vračali smo se po grebenu Sabotina in vseskozi
videti nepremagljiva, a do vrha smo prišli vsi! Raz- nas je spremljal nepozaben razgled na smaragdno
gled, ki se nam je ponudil zgoraj, je odtehtal ves strugo Soče, Sveto goro nad njo, na Gorico, vse do
napor, vložen v težavno vzpenjanje. Sabotin je 609 morja, na Brkine. Del poti po grebenu poteka po
državni meji med Slovenijo in Italijo.
Nanjo opominjajo le še mejni kamni,
saj je z vstopom Slovenije v Evropsko
unijo, meja izgubila svoj pomen.
Zdravko nas je z vlakom peljal nazaj
do Ljubljane. Še dolgo se bomo spominjali tega lepega druženja. Znova
smo spoznali, da ne potrebujemo
ljudje veliko, da bi imeli se lepo...
Naslednje leto znova pojdemo, smo
obljubili si srčno… Pridite še vi, zakaj
bi le mi imeli se lepo!?
Ogled kaverne, ki so vklesane v skale
Tekst in foto: Majda Meštrić
na vrhu hriba

Ko razgled, odtehta vse …
Že nekaj let zapored je organizirana telovadba v
šolski telovadnici. Letos se je skupina povečala,
saj vse več ljudi ugotavlja, da je razgibavanje koristno za telo in duha. Naša vaditeljica Sabina
nas dobro trenira, rekreativke se ﬁzično bolje
počutimo, veselimo pa se tudi druženja samega.
Na zaključni izlet, ob koncu šolskega leta, smo se
odpravile na hrib Sabotin nad Novo Gorico. V
soboto, 7. maja smo se, skupaj s prijatelji in družinskimi člani, z vlakom odpeljali iz Ljubljane do

Lastovke vsako sredo v jato priletimo
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Rdeči križ še vedno rdeče žari …

Šumenje humanitarnih drobtinic
Naše priljubljeno krajevno glasilo »Šum sekvoj«,
po utečenem pravilu, vsako leto prinaša tudi
stran šumenja o delu krajevne organizacije
Rdečega križa. Vesela sem, da si je to glasilo
našlo cenjeno mesto med našimi krajani. Vsi
ga nestrpno pričakujemo in se veselimo novic,
ki res kar šumijo iz barvitega papirja.
O aktivnostih Rdečega križa smo že veliko pisali. V letnem poročilu KORK Birčna vas, ki je bilo
predstavljeno na občnem zboru 19. marca letos, sem poročala o vseh
dejavnostih opravljenih v minulem letu. V tokratnem članku vam bom
spregovorila le o določenih akcijah, ki smo jih načrtovali za letos.
• Krajevno organizacijo RK Birčna vas še vedno sestavlja 15 članic
odbora. Nekatere so delo prepustile namestnicam. Veste, tudi me se
staramo in moči nam pešajo. Pričakujemo in želimo si, da bi za delo
pridobile mlajše namestnice.

Zalka Rkman in Mojca Špec Potočar v županovi
družbi

Pevci iz Stranske vasi so popestrili srečanje

• Letos februarja smo imeli občni zbor Poverjeništva Društva upokojencev Birčna vas. Ob tej priložnosti smo uspeli povabiti pravo osebo
za zdravstveno predavanje. Občutiti in slišati je bilo zadovoljstvo
prisotnih s temo, ki jo je predstavil g. dr. Matjaž Roženbergar. Iskreno se mu zahvaljujemo za odlično predavanje in se priporočamo
tudi v bodoče.
• Naslednja prijetna akcija se je zgodila 19. marca letos, ko nam je
kot organizaciji RK s pomočjo OZRK Novo mesto, uspelo pripraviti
in organizirati meritve tlaka, sladkorja in holesterola v OŠ Birčna
vas. Tudi kolektivu osnovne šole Birčna vas se toplo zahvaljujemo
za uslugo koriščenja prostorov.
• Ob novem letu smo obiskale vse naše starostnike na njihovih do-

Utrinek z lanskoletnega srečanja starostnikov

movih in tudi vse, ki so oskrbovanci domov za starejše
občane in jih skromno obdarile. Pri novoletnih paketih velja po novem pravilo obdaritve starostnikov
nad 75 let starosti. Zaradi tega pravila nekateri lani
niste bili obdarovani.
• Predvidevamo, da bo redno letno srečanje starostnikov konec maja ali v začetku junija. Vabljeni boste vsi, ki ste ali
boste v tem letu dopolnili 70 let. Želimo si in prosimo vas, da se
tega srečanja udeležite v čim večjem številu.
• V sodelovanju s socialno komisijo KS Birčna vas smo v marcu letos
nekaj krajanov osebno obiskale na domovih. Sodelovala je tudi
socialna delavka OZRK Novo mesto. Ugotovile smo, da je nekaj
krajanov v žalostnem stanju. Nekateri bodo v tem mesecu prejeli
dodatne pakete živil, drugim pomoč nudimo z oblačili iz skladišča
RK Novo mesto. Ta problematika je zelo občutljiva. Tudi v bodoče
želimo priskočiti na pomoč v okviru možnosti in skladno s pravilnikom o dodelitvi pomoči, ki ga je letos OZRK Novo mesto ponovno

Na obisku pri jubilantki - Petricevi mami

prevetrilo in zapisalo.
• 4. aprila letos smo obiskali jubilantko 90-ih let, gospo Marijo Petric
iz Birčne vasi. Bilo nas je kar nekaj, ki smo ji želeli polepšati dan.
Letos si želimo praznovati 90. rojstni dan še v oktobru, pri Grandovčevih v vasi Vrh pri Ljubnu. Obema slavljenkama želimo obilo
zdravja in dobre volje!
• O marsičem bi še lahko pisala, a upoštevam pravilo obsežnosti
prispevka. Le tega zaključujem s prijaznim povabilom zdravih in
do 65 let starih krajanov na udeležbo krvodajalske akcije v ponedeljek, 23. maja letos. V imenu KS Birčna vas in KORK Birčna
vas vas prosim, da se akcije udeležite v čim večjem številu. Nekateri
bodo vabila prejeli od OZRK Novo mesto, obveščeni pa boste tudi
preko radijskih sprejemnikov. Iskrena hvala vsem krvodajalcem!
S ponosom povem, da je naših krajanov – krvodajalcev zares lepo
število. Hvala za vašo kri, ki rešuje življenja.
Predsednica KORK Birčna vas Zalka Rkman
Kdo so krajevne članice odbora KORK Birčna vas, ki sejejo v naše
okolje svoje dobrodelne humanitarne drobtinice?
Stranska vas – Rozalija Rkman, Marta Golob, Irena Pugelj st.,
Birčna vas – Majda Junc in Amalija Muhič, Lakovnice – Silva
Lužar in Marjeta Ahmetaj, Rakovnik – Alojzija Medic, Rajnovšče
– Silva Šušteršič, Veliki Podljuben – Slavka Božič, Mali Podljuben
Marija Vidmar, Gorenje Mraševo – Anica Škedelj, Petane – Vida
Petan, Vrh pri Ljubnu – Jožefa Ilar in Marija Ljubi. Na minulem
občnem zboru so se za dolgoletno delo prisrčno zahvalili Ani Novak
iz Stranske vasi, Ljudmili Cimermančič iz Lakovnic in Ani Plantan
z Jame, ki so delo predale namestnicam. Hvala vsem krajevnim
članicam za njihovo dobrodelnost. In hvala vsaki posebej!
Uredništvo
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Poverjeništvo Društva upokojencev Novo mesto – Birčna vas

Pohodništvo in piknik nas povezujeta
V mesecu februarju
smo imeli občni zbor
tudi upokojenci. V
prostorih osnovne šole
se nas je zbralo zares veliko. Poverjenik
France Jožef je podal
poročilo o delovanju
društva v preteklem
letu. Sledila sta še ﬁnančno poročilo in poročilo o ostalih dogajanjih v našem društvu.
Posebej pohvaljena je bila pohodniška skupina,
ki je zaživela v minulem letu. Prijatelji hoje smo

v letu dni, vsak četrtek, prehodili kar nekaj
naših krajev. Bili pa smo tudi v Kamniških in
Julijskih Alpah. Vsi pohodi so bili našim letom
in kondiciji primerni. Spregovorili smo tudi o
lanskoletnem pikniku pri lovskem domu v Padežu, ki se ga je udeležilo 75 naših članov. Ob
dobri hrani in pijači smo imeli lepo priložnost
za druženje in zabavo. Člani so predlagali, naj
bi piknik postal vsakoletni dogodek. Letos se
bomo dobili v Padežu v četrtek, 9. junija.
Na zboru je poverjenik France Jožef podal svojo odstopno izjavo z obrazložitvijo, da je to delo
opravljal polnih devet let. Njegov odstop smo

Nasveti zdravnika

Bolezni debelega črevesja

Rak na debelem črevesju je v Sloveniji v stalnem porastu in je drugi najpogostejši vzrok smrti
zaradi rakave bolezni, saj je v glavnem odkrit prepozno ( ko se je že razširil po telesu ). Razvija
se namreč počasi, ne dela težav oz. so le te šele v kasni fazi - izmenično driske in zaprtja, tanko
blato, izguba telesne teže, kri na blatu ali črno blato…
Razlogi za nastanek raka so poleg prenašanja bolezni iz roda v rod tudi kajenje, alkohol,
uživanje rdečega mesa, debelost, uživanje živil z veliko maščob in malo vlaknin in telesna
nedejavnost. To samo potrjuje, da ima nezdrav način življenja, ki je čedalje bolj pogost, svoje
posledice v mnogih sodobnih civilizacijskih boleznih. In če se vam zdi, da se jaz v prispevkih ali
pa zdravniki v ambulantah samo še ponavljamo, ko govorimo SHUJŠAJTE, VEČ SE GIBAJTE,
JEJTE BOLJ ZDRAVO…je to samo zato, ker je to edino, kar šteje in pomaga na dolgi rok. Za
to pa je potreben čas, ki ga ni, denar… Sami izgovori.
Da bi odkrili več raka v zgodnejši fazi, je v Sloveniji stekla zelo pohvalna
preventivna akcija PROGRAM SVIT, kjer vsaki dve leti osebe med 50 in
69 letom oddajo vzorec blata, ki se testira na morebitno prisotnost krvi,
ki je lahko posledica krvavečega tumorja. Akcija je zelo uspešna, saj je
odkritih že na stotine bolnikov z rakom v zgodnji fazi, ko je popolnoma
ozdravljiv. Ne zavračajte takega sodelovanja, ki rešuje življenja! Vsi tisti
, ki imate bližnjega sorodnika, ki je zbolel za rakom ali polipi na debelem
črevesju, povejte to svojemu osebnemu zdravniku.
Bolečine ali napenjanje v trebuhu, kronična driska, zaprtje – predvsem
nenadno nastalo, občutek nepopolnega iztrebljanja; vse to so simptomi, ki kažejo na bolezen
debelega črevesja, bodisi kot kronično vnetje ali samo kot motnja gibanja prebavne cevi ( temu
rečemo razdražljivo črevo), kjer je sluznica povsem zdrava.
Vaš osebni zdravnik vas bo verjetno poslal na krvne preiskave, lahko tudi na ultrazvok trebuha. Preiskava, ki pa je najpomembnejša, je kolonoskopija. Veliko bolnikov me s strahom
sprašuje, če je boleča, drugi povedo, da je priprava mučna, nekateri posamezniki pa preiskavo
tudi zavrnejo… Črevo mora biti ob sami preiskavi popolnoma prazno in čisto, sicer preiskava
ni uspešna. Sigurno je neprijetna, stopnja bolečine zelo varira, je pa tudi pri bolj občutljivih še
znosna. Vendar, če se mora, se mora. Zavedajte se, da vam je zdravnik predlagal to preiskavo
s pomembnim razlogom.
Pa zdravi ostanite!
dr. Matjaž Roženbergar

sprejeli in izvolili novega poverjenika Franca
Zupančiča iz Birčne vasi. Izbrali smo udeležence občnega zbora DU Novo mesto. Tudi tam
imajo novo vodstvo - dosedanjo predsednico
Ano Bilbija je zamenjala Rožca Šonc.
Naše društvo trenutno šteje 120 članov. Med
njimi so tudi upokojenci, ki bodo v letošnjem
letu dopolnili 90 let, nekateri še malo več. Ob
jubilejih jih bomo obiskali, se z njimi poveselili
in jim v znak pozornosti, simbolično darilce
izročili.
Vodja poverjeništva Birčna vas
Franc Zupančič

Iz korenin, sekvoja raste …
Talenti naših vasi

JULIJAN PU

Prav presenetljivo je, da lahko tako »majhen« kraj
(kot je naš), premore toliko mladih talentiranih
športnikov. Športnikov, ki so rekreativno ali pa
profesionalno, velik del svojega življenja, podredili športu. Imamo praktično vse. Od mladih
nadobudnih ljubiteljev “okroglega usnja”, ki vsako
pomlad in jesen, vikend za vikendom, merijo moči
v občinski rekreativni nogometni ligi, do profesionalca, ki vrti pedala za enega največjih klubov
v Evropi. Imamo pa tudi mladega hokejista. Ja,
prav ste slišali! Mogoče nekoliko neobičajen šport
za naše kraje, pa vendar. V Stranski vasi se lahko
pohvalimo z mladim, perspektivnim hokejistom,
ki kljub svoji mladosti že niza lepe rezultate in
postaja čedalje bolj opazna ﬁgura slovenskega mladinskega, pa tudi članskega hokeja. Julijan Pugelj,
kot že rečeno, prihaja iz Stranske vasi. Zase pravi,
da je športnik po duši in po srcu. Je eden tistih,
ki so svoje življenje posvetili športu, vanj vlaga
ogromno truda in rezultati so odraz trdega dela in
marsikdaj tudi odrekanja. Kljub svojim osemnajstim letom, že nekaj časa biva v Kranju, kjer trenira
za Hokejski klub Triglav Kranj. V Kranj je odšel zaradi dobrih pogojev igranja hokeja ter šolanja. Sam
pravi, da te odločitve ni nikoli obžaloval. Kranj je
postal praktično njegov drugi dom in tam se počuti odlično . Dobro se je ujel s svojimi soigralci,
našel si je tudi dobre prijatelje. Zelo rad se vrača
domov, v Stransko vas, kjer ga pričakuje njegova
družina, oče Boris, mama Irena in sestra Nina,
ki ga podpirajo in mu vseskozi stojijo ob strani.
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ŠD Birčna vas

Slavili smo odprtje balinišča
Člani športnega društva Birčna vas smo bili
v letu 2010 najbolj aktivni predvsem na področju športa in pridobivanja dokumentacije
za legalizacijo našega objekta in balinišča v
Dragah. Slednje je zdaj v zaključni fazi. Vsem
lastnikom zemljišč se zahvaljujemo za odziv
pri podpisu pogodb o stvarni služnosti.
Športne aktivnosti našega društva so potekale predvsem na nogometnem področju.

Majda in Peter sta prerezala trak

Nogometna ekipa se je udeležila tekmovanj
na travi in v dvorani. V travni ligi smo
osvojili tretje mesto v drugi nogometni ligi,
v dvoranski ligi pa drugo mesto. Jedro ekipe
predstavljajo domači igralci iz Birčne vasi.
V mesecu avgustu smo, s pomočjo članov in
ostalih vaščanov, uspešno organizirali tradicionalni nogometni turnir DRAGE 2010.
Tudi v minulem letu je, kar je pri nas tudi že
tradicionalna akcija, nekaj zanesenjakov pripravilo prvomajski kres na Babjem hribu.
Ob plamenih ognja smo se prijetno družili
in se lepo zabavali, najbolj so se veselili
najmlajši udeleženci.
V mesecu oktobru smo v sklopu otvoritve
balinišča organizirali tekmovanje v balinanju z izkušeno ekipo Uršna sela in nogometni turnir, ki sta se ga poleg domačinov
udeležili še ekipi iz Uršnih sel in Stranske
vasi. Balinišče sta svojemu namenu predala
ga. Majda Meštrič kot predstavnica sveta KS
Birčna vas in g. Peter Žagar st. kot predsednik

gradbenega odbora ŠD Birčna vas. Otvoritve
se je udeležil tudi župan MO Novo mesto
g. Alojzij Muhič – naš domačin. Z njim
smo spregovorili o našem preteklem delu
in o načrtih za prihodnost. Moralno nas je
podprl v vseh naših prizadevanjih. Župan
je tekmovalcem v nogometu in kegljanju ob
koncu podelil pokale.
V letu 2010 smo poleg donacij Krke,d.d. in
Pagras, d.o.o. iz Novega mesta, prejeli tudi donacijo KS Birčna vas. Iskreno se zahvaljujemo
vsem. Zavedamo se, da smo tudi z njihovo
pomočjo uresničili naš projekt balinišča.
Na športnem področju si želimo čim več
športnih uspehov, ki bodo v ponos vsem prebivalcem Birčne vasi. Naš namen je odvečno
energijo mladih in manj mladih krajanov
usmeriti v pozitivno smer. V šport, druženje,
sodelovanje. Vse krajane, društva in skupine
vabimo, da se nam pridružijo in pomagajo
soustvarjati naše zastavljene cilje in razširiti
rekreacijske aktivnosti na še nerazvitih področjih. Naš moto ostaja » ZDRAV DUH V
ZDRAVEM TELESU »
ŠD Birčna vas
Predsednik Dejan Meštrič in tajnica
Ana Ponikvar

UGELJ – Nogometaš, ki se kali v odličnega hokejista
Z letošnjim letom se
Julijan poslavlja od
srednješolskih klopi
in zaključuje šolanje
na Ekonomski šoli
Kranj. Po maturi bo
študij nadaljeval na
Fakulteti za šport
v Ljubljani, smer
športno treniranje. Pravi, da si želi ostati v
stiku s športom čim dalj časa. Mogoče bi bilo
smiselno pričakovati, da se je že kot majhen
deček podil z drsalkami po ledu in s palico
pred sabo porival plošček. Pa temu ni bilo tako.
Julijanova športna pot se je začela pri nogometu. Od prvega do tretjega razreda osnovne
šole je igral za tedanji nogometni klub Portoval
v Novem mestu. Kljub veselju do nogometa,
pa ga je pot zanesla v popolnoma druge vode.
Nekje v petem razredu je, na oglasni deski pri
telovadnici v Šmihelu, opazil oglas za in-line
hokej (hokej na rolarjih) na Košenicah, kjer
se je tudi začela njegova “hokejska pot”. Po
dveh letih igranja na Košenicah, je zaigral za
In-Line hokejski klub iz Dolenjskih Toplic.
Ker sta bili njegova želja in ljubezen do hokeja
zelo močni, so se skupaj z družino odločili, da
ne bi bilo greh se preizkusiti tudi na ledu. Po
rezultatih sodeč, je šlo za pravo odločitev. Na
led se je podal v sezoni 2005-06, ko je zaigral
za Hk Alfa in tam ostal do sezone 2008-09,

sedaj pa zadnji dve sezoni igra na poziciji levega
krila za Kranjski Triglav.
Preskok od nogometaša do hokejista je bil verjetno
res presenetljiv. Verjetno mu marsikdo postavi
vprašanje: Pa zakaj ravno hokej? Julijan pravi, da
zato, ker se mu je ta šport zdel že od nekdaj zelo
zanimiv. Ker je hokej tudi najhitrejši moštveni
šport na svetu, se mu ni bilo težko odločiti, da
bi se preizkusil v njem. Tudi njegovi cilji za prihodnost so usmerjeni v hokej. V bodoče si želi
še nekaj sezon ostati v Kranju, kjer so pogoji za
treniranje zelo dobri, pa tudi sam se tam odlično
počuti. Kot vsak mlad hokejist, si tudi Julijan želi
nekoč igrati v tujini. Osebno si želi, da bi dobil
priložnost zaigrati v Švici, ker je ta šport tam izredno popularen in so pogoji za igralce zelo dobri.
Kljub vsem obveznostim in napornim treningom,
najde čas tudi za svoje prijatelje in družino. Ko
se ob vikendih vrača domov, si vzame čas za počitek, druženje s prijatelji ali pa pogleda kakšen
dober ﬁlm. Z ledu se še velikokrat rad poda tudi
na nogometne zelenice, bodisi kot igralec ali pa
kot gledalec in navijač našega nogometnega kluba
Vejar-Stranska vas. Pravijo, da se vztrajnost in
trdo delo nekoč poplačata. Verjamemo, da bomo
tega fanta, ki je želel postati nogometaš, danes pa
se kali v odličnega hokejista, nekoč lahko videli
v samem vrhu slovenskega hokeja. V imenu uredništva in krajanov, mu želimo vso srečo na njegovi
nadaljnji športni poti.
Tanja Ravbar

Julijanovi dosežki:
Hk Alfa (2005-2009)
Sezona 2005/06: Dečki (8 golov, 4 podaje)
Sezona 2006/07: Kadeti (3 goli, 3 podaje)
Sezona 2007/08: Kadeti (7 golov, 8 podaj)
Sezona 2008/09: Mladinci (7 golov, 8 podaj), Člani
(3 goli, 5 podaj)
HK Triglav Kranj (2009-2011)
Sezona 2009/10: Mladinci (5 golov, 6 podaj) Ekipno
so zasedli 3. mesto na lestvici.
Sezona 2010/11: Mladinci (21 golov, 25 podaj)
Ekipno so zasedli 4. mesto na lestvici.
Člani (3 goli, 5 podaj)

Hokejist Julijan
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TOMAŽ ŠTER – Ples je njegovo življenje

»Ples te nauči mnogo več kot le plesati. Nauči te
discipline, predanosti, dela, usklajevanja z ostalimi obveznostmi, samozavesti,« sta ob desetletnici
Plesnega kluba Novo mesto, leta 2007, za časopis
povedala takrat najbolj izkušena tekmovalca no-

Tomaž s svojo prvo plesalko Stašo Berkopec na
tekmi Antwerpen stars cup v Antwerpnu, Belgija,
februar 2008

Tomaž na tekmi v Torontu s plesalko Betty Atila,
april 2010

vomeškega plesnega kluba Tomaž Šter in njegova
soplesalka Staša Berkopec. In to še vedno drži.
Tomaž Šter je 23. letni plesalec iz Birčne vasi.
V življenju si je postavil zelo visoke cilje. Kot
plesalec latinsko ameriških plesov želi postati
eden najboljših plesalcev na svetu.
S plesom se je začel ukvarjati pri dvanajstih letih. Kmalu se je odločil za športni ples in začel
trenirati v Plesnem klubu Novo mesto latinsko
ameriške in standardne plese. Sprva je treniral
v Novem mestu in nadaljeval s treniranjem v

Ljubljani. Udeleževal se je slovenskih in mednarodnih priprav. S trdim delom in z vztrajnostjo
je postajal vse boljši. S prvo plesalko Stašo Berkopec je plesal deset let. Postala sta tudi člana
slovenske plesne reprezentance in se udeležila

Tomaž in plesalka Mette Elkjaer vabita na plesni
show v mestu Vejle na Danskem.

vrsto pomembnih tekmovanj in turnirjev doma
in v tujini.
- International champioInnship in Imperial
championship v Londonu, oktobra 2007
- Plesnega turnirja v Novem mestu, 27.10. 2007
(kjer sva dosegla 1.mesto)
- Dance grand prix v Zagrebu, 24.11.2007
- Croatia open v Varaždinu, 01.12.2007
- Maribor open v Mariboru, 15.12.2007
- Antwrpen stars cup v Antwerpnu, Belgija,
8-9.02. 2008
- Državno prvenstvo v latinsko – ameriških
plesih, Rače, 15.12.2008
- Banja Luka Open, 19.04.2008
- Tactus Open, Zagreb, 26. 04. 2008
- Slovenija Open, Izola, 2-3. 05.2008
- Slovenska plesna liga, Ljubljana, 9.05.2008
- Blackpool Dance Festival, Anglija, 22-29. 05.
2008
- German open 2008, Stuttgart, 13-14. 08.
2008
- 7th Kistelek open, Kistelek (Madžarska), 20.
09. 2008
- Beodance open 2008, Beograd, 27.09.2008
- Turnir za pokal Slovenije, Novo mesto, 18.10.
2008
- 2nd DM grand prix, Zagreb, 26. 10. 2008
- Ritam open 2008, Srbac (BiH), 8. 11.2008
- Austrian open 2008, Dunaj, 14-15.11. 2008
V tem času sta se razvila v dobra plesalca. V

mlajših kategorijah sta na turnirjih po
Sloveniji pogosto zmagovala, v standardnih in latinskoameriških plesih pa sta bila
ﬁnalista državnega prvenstva in kasneje
polﬁnalista med člani, tekmovala pa sta tudi
v mednarodni konkurenci na Hrvaškem,
Bosni in Hercegovini Srbiji, Avstriji, Italiji,
Nemčiji, Belgiji, Angliji. Večkrat sta plesala
tudi na najkvalitetnejšem svetovno plesnem
tekmovanju »Blackpool« v Veliki Britaniji,
ki vsako leto tradicionalno gosti najboljše
plesalce sveta. Bolj intenzivno sta se začela posvečati latinsko ameriškim plesom.
Sodelovanje sta končala zaradi želje po
novih izzivih. Tomaž se je za eno leto preselil v Kanado in v Torontu preživel zelo
ustvarjalno leto. S plesalko Betty Atila sta
trdo trenirala in se kmalu uvrščala med pet
najboljših plesalcev na različnih turnirjih
v Kanadi in Ameriki, osvojila pa sta tudi
peto mesto na državnem prvenstvu Kanade
v latinskoameriških plesih. Za Tomaža so
bila mednarodna tekmovanja čudovita
izkušnja. V Torontu se je razvil tudi kot
plesni pedagog, pridobil si je nova znanja
in izkušnje. Po enem letu se je vrnil domov
in nekaj mesecev plesal s Katjo Mychkovo,
potem pa se je odločil in odšel na Dansko,
kjer živi in trenira v mestu Veile s plesalko
Mette Elkjaer. Meseca maja se bosta udeležila prvega turnirja in tekme.
Ples je znan kot ena najdražjih športnih
panog. Kar naprej je treba poskrbeti za
plesna oblačila in čevlje, potovanja, tekmovanja in trenerje; stroški so zelo visoki( redni
treningi, intenzivne priprave, individualne
ure z različnimi slovenskimi in tujimi
trenerji - ura z najboljšimi trenerji stane
tudi 100 evrov in več). V Kanadi in sedaj
na Danskem je Tomažu kot plesalcu lažje
preživeti. Trenira šestkrat na teden, po štiri
do šest ur na dan, pogosto tudi več, poučuje
pa tudi mlajše plesne pare.
Lahko bi rekli, da Tomaž sledi svojim
sanjam. Ples je zanj že zdavnaj postal več
kot rekreacija. »To je način življenja, ki mi
omogoča, da se razvijam kot športnik,
umetnik in oseba. To je moj sanjski poklic«, pravi Tomaž, absolvent kulturologije
na Fakulteti za družbene vede.
Tomaž je za ples navdušil tudi svojo
mlajšo sestro Jano, kateri je vzornik in
prijatelj. Jana je dijakinja 3. letnika Gimnazije Novo mesto in pred njo je še bogata
plesna kariera. Jana je nekaj o sebi in plesu
zapisala sama. Tomažu želimo uresničitev
njegovih plesnih sanj. Naj jih živi. Živi
svoje sanje. In Jana tudi.
Uredništvo
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Naši vinogradniki

Na izlet in na pohod, potem pa po
medalje

smo nadaljevali do Bukovnice, kjer smo si
ogledali tamkajšnje jezero in Vidov izvir,
katerega voda naj bi imela zdravilne učinke.
Polni pozitivne energije, ki se tam sprošča z
blagodejnim zemeljskim sevanjem, smo se
vrnili domov.
Po uspešni trgatvi smo se jeseni člani društva
udeležili pohoda po bližnji gorici Ljuben.
Povzpeli smo se do cerkve sv. Vida, potem pa
se odzvali povabilu naših članov, ki so nas
pogostili z žlahtno vinsko kapljico. Ustavili
smo se pri zidanicah Sama Zupančiča, Boža
Mrvarja ter Branka in Alojza Šurla. Ob kozarčku smo si izmenjali kletarske izkušnje ter
si obljubili, da se ob letu znova snidemo.
Marjan Muhič

»Rising stars« oz. tekmovanje vzhajajočih zvezd,
Koper 9.5.2010

JANA ŠTER –
Želim si živeti in
plesati

Sem Jana Šter in ples je moje življenje. Prvi
stik s plesom sem doživela že pri svojih štirih
letih, ko so me starši vpisali v plesno šolo Urška. Začela sem s skupinskimi plesi in učenje
zaključila z izpitom in diplomo. Kmalu sem se
našla v športnem plesu. Izpopolnjevanje v standardnih in latinskoameriških plesih je postalo
moje življenje. Ples mi je način življenja, način
preživljanja prostega časa.V tem športu sem
prisotna že šest let, veliko in vztrajno treniram. Sem članica Plesnega kluba Novo mesto
in Plesne zveze Slovenije. Do nedavnega sem
plesala z Markom Zupančičem iz Otočca in
z željo po odličnih rezultatih sva trenirala vsak
dan. Ob koncih tedna sva obiskovala različne
tekme in turnirje, tako doma kot v tujini. Športni
ples je razdeljen na več težavnostnih stopenj in
z Markom sva tekmovala v najzahtevnejši A
kategoriji. Najbolj sva ponosna na doseženo 3.
mesto med starejšimi mladinci v standardnih
plesih v slovenski plesni ligi in na 2. mesto
v kategoriji SMA (starejši maladinci, razred
A) na mednarodnem tekmovanju v Kopru.
Izjemno veliko nama pomeni tudi doseženo
sedmo mesto na državnem prvenstvu v kombinaciji desetih plesov (latinskoameriških in
standardnih) leta 2010. Posebno sem vesela, ker
sva nastopila tudi na lokalnih prireditvah, na
prireditvah na šolah, v domačem mestu in na
dobrodelnih prireditvah.
Čeprav trenutno nimam plesalca (ga pa intenzivno iščem, saj želim nadaljevati s plesno kariero), redno, prizadevno in vztrajno treniram
vsak dan.

Društvo vinogradnikov Podgorje organizira vsako leto izlet za svoje člane in njihove
družinske člane. Običajno obiščemo zanimive kraje, povezane z vinogradništvom
in pridelavo vin. Maja lani smo se odpeljali
v Prekmurje in Prlekijo, kjer smo obiskali
Vinsko klet Jeruzalem pri Ormožu. Klet,
ki lahko sprejme do 6,5 mio l vina, ima obliko valja in je vkopana v prvo teraso nad
reko Dravo. Z vrha kleti, do najnižje 5. etaže
25 m globoko, vodi 170 stopnic. Po stoletni
tradiciji zorijo in hranijo vina pod zemljo,
kjer je konstantna in za ta namen optimalna
temperatura. Seveda smo, kot pravi ljubitelji vin, tudi degustirali njihova priznana
vina, ki še vedno zorijo v hrastovih sodih,
ki so ponos omenjene kleti. Izletniško pot

Društvo pripravlja tudi razpise za ocenjevanje vin. Letos je bilo za letnik 2010 prinesenih
151 vzorcev, 49 je bilo izločenih. Pri izločenih
sortnih belih vinih je bila v večini moteča
visoka kislina in pri nekaterih neharmoničnost zaradi previsokega ostanka sladkorja.
Najpogostejši vzrok izločitve so oksidacija,
bekser, vsebnost žvepla. Žal, tudi izločitve
zaradi cika. Člani ocenjevalnih komisij dobronamerno opozarjajo, da je ob kletarjenju
vin z večjo pH vrednostjo (značilnost letnika
2010), potrebna večja mera pazljivosti, posluževanja nasvetov strokovnih oseb in analiz
v pristojnih laboratorijih. Letnik 2010 ni bil
naklonjen modrim frankinjam, so pa vinogradniki uspeli pridelati v povprečju dobra
dolenjska bela vina.
Vsem vinogradnikom čestitamo za trud, ki
ga vlagajo v kvalitetno pridelavo svojih vin,
nagrajencem pa za dosežena odličja!

Tabela nagrajencev naših vinskih goric

Zlata medalja

CVIČEK

DOLENJSKO
BELO

Marjan Muhič
Cerovec
Alojz Šurla
Stari Ljuben
Miha Primc,
Kančen dol

Jože Turk
Marjan Muhič
Bogdan Bruner
vsi Cerovec
Jože Hrastar
Stari Ljuben

Srebrna medalja
Priznanje

MODRA
FRANKINJA

LAŠKI
RIZLING

Alojz Šurla
Stari Ljuben
Jože Šušteršič
Vili Šušteršič
oba Cerovec
Rudi Bogataj
Jurenski hrib

Vili Šušteršič
Cerovec

Vili Šušteršič
Cerovec
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Rajnovšče

redili drevesa, grmičevje, zelenje, jezerce in
potok z brvjo, ki je povezovala pokrajino in
stajo. Na božični dan se je, v času blagoslova

jaslic in novo postavljenega vaškega križa
na Rajnovščah, v naši vasi zbralo veliko
obiskovalcev. Zelo smo jih bili veseli. Z
njimi smo v prijetnem vzdušju blagoslova
in druženja preživeli čarobne trenutke prazničnega dne.
Silva Šušteršič, foto: Zdenka Primc

Akcija nabiranja mahu

Blagoslov jaslic in vaškega križa

Stare navade, nove radosti
Stara slovenska navada je, da ob Božiču
pripravimo jaslice, ki ponazarjajo dogodke
ob Jezusovem rojstvu. Največkrat večje
jaslice postavljamo v cerkvah, manjše pa
pripravljamo po domovih. Na Rajnovščah
smo, že šesto leto zapored, adventni čas
izkoristili za pripravo jaslic sredi vasi. Že
konec novembra smo se lotili nabiranja
mahu. Potrebovali smo ga polno traktorsko
prikolico. Veliko naslednjih decembrskih
večerov je minilo v delovnem vzdušju na
vasi. Vsi vaščani smo z entuziazmom in
pridnostjo sodelovali pri postavitvi jaslic.
Domačnost in toplino smo jaslicam prav gotovo pričarali z razgibano pokrajino postavitve
in z ustvarjenim razprtim nebom, posutim z
zvezdami. Po pobočju s hlevom smo razpoStranska vas

Na god sv. Štefana, zavetnika konjev in dejavnosti povezane s konji, so opravili blagoslov

konj tudi pri cerkvi v Stranski vasi. Obreda
so se udeležili konjeniki iz naše krajevne

skupnosti in okolice. Blagoslov teh plemenitih
živali, ki je v slovenskem prostoru tradicionalni običaj, je opravil duhovni pomočnik,
gospod Janez Demšar. Blagoslov je namenjen zdravju in dobremu prirastu živali
ter varni ježi konjenikov.
Srečko Petric

Obred blagoslova konj

Delitev blagoslovljenega kruha

Konjeniki s konji

Blagoslov konj na Štefanovo

Križev pot na Ljuben

Križev pot je ljudska pobožnost, ki jo katoličani najpogosteje molijo v postnem času, v povezavi s spominjanjem Jezusovega trpljenja in smrti na
križu. V nedeljo, 10. aprila letos smo se zbrani verniki, okoli sto petdeset
nas je bilo, pri vsaki postaji ustavili.
Ob branju ustreznih svetopisemskih
odlomkov in petju pevskega zbora
iz Stranske vasi ter
molitvi, smo se vzpenjali do cerkve sv.
Vida na Ljubnu. Med
zbranimi je bilo tudi
veliko otrok različnih starosti. Sveto
mašo je daroval g.
Demšar.
Križev pot na Ljuben
Anica Ponikvar

Stranska vas

Naj zvonijo zvonovi
domači …
Župnija Novo mesto – Šmihel se
je, zaradi dotrajanosti, odločila za
novo ureditev lesene konstrukcije
zvonov in za nakup novega zvona za zvonik cerkvice v Stranski
vasi.
Vabijo nas, da po svojih močeh
prispevamo in pomagamo. Svoje darove lahko oddamo v
zakristiji cerkve v Stranski vasi in v Šmihelu ali pa jih nakažemo na račun župnije Novo mesto – Šmihel št: 19900
-5008198894 s pripisom Stranska vas.
Hvaležni bodo za vsak naš dar! Pesem zvonov je del nas.
Naj tako tudi ostane. Naj zvonovi zvonijo v današnji nam
čas.
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LD Padež

Uplenili smo veliko divjih prašičev
vasi in Janez Jakše iz Škrjanč. Pridružil se
nam je tudi nov član, pripravnik Ivan Bučar
iz Rajnovšč.
V sodobni družbi so mnenja o lovu in lovcih
vedno bolj nasprotujoča in deljena. Ob odtujenosti mestnih ljudi od narave in zaradi njene
vedno večje ogroženosti, postajajo odnosi med
lovci in divjadjo ter človekom in naravo, vedno

S prvim majem se je odprl lov na srnjaka in
lovci smo nestrpno pričakali začetek lovne
sezone. V letu 2010 smo jih »na dlako« položili skoraj 30. V lanskem letu smo uplenili
rekordno število divjih prašičev (28). Populacija prašičev je velika, v zadnjih letih so se
dobro privadili v našem lovišču. Poskušamo
jih omejiti z intenzivnejšim izvajanjem lova,
kar pa nam očitno najbolje ne uspeva. Posledice večjega števila divjih prašičev najbolj
občutijo kmetje, predvsem lastniki travnikov,
ki spomladi ugotavljajo kolikšno škodo so jim
prašiči naredili pri iskanju ličink. V jeseni pa
prašiči pridno uničujejo pridelke koruze. Lovci smo dolžni poravnati škodo, ki jo povzroči
divjad. Za ugotavljanje škode imamo določene
normative in cenike, ki nam jih predpisuje
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano. Se pa tudi zgodi, da z lastniki oz.
oškodovanci ne uspemo skleniti sporazuma
glede višine odškodnine.
Ob tej priložnosti pozivam oškodovance, da
škodo po divjadi prijavljajo lovski družini.
Lepo prosimo v pisni obliki, najkasneje tri
dni po nastanku škode. Prijava mora vsebovati naslov oškodovanca, št. tekočega računa,
št. parcele in KO na kateri je bila povzročena
škoda ter vrsto kulture. Oškodovanci so do
odškodnine upravičeni, če so kot dober gospodar naredili vse, da bi svoje premoženje,
glede na objektivne možnosti, primerno
zavarovali.
Tudi v preteklem letu smo bili lovci dejavni pri
opravljanju različnih del v lovišču. Postavili
smo 6 novih prež in šest novih avtomatskih
krmilnic, ki jim lovci pravimo »herkulesi«.
Vključeni smo bili tudi v vseslovensko čistilno
akcijo. Očistili smo kar nekaj stečin in remiz.
V Padežu smo pričeli z izgradnjo strelišča
na glinaste golobe, skozi leto pa smo seveda
pridno izvajali lov.
Tudi v letošnjem letu načrtujemo postavitev
nekaj novih lovskih prež. V »ruperški hosti«
bomo postavili še eno avtomatsko krmilnico.
Dokončati želimo strelišče v Padežu in nabaviti nov lovski prapor. Za veselico v Padežu pa
se v letošnjem letu žal nismo odločili.
Vrste naše »lovske bratovščine« so se povečale
za dva »izprašana« lovca. Lovski izpit sta
uspešno opravila Boris Pugelj iz Stranske

bolj občutljivi. Lovci
in lovske organizacije moramo ohranjati svoje poslanstvo, tradicionalne
etične vrednote ter
širiti in utrjevati
narodno zavest ter
skrb za varstvo narave.
Lovski pozdrav!
Ladislav Vesel

Veliki Podljuben

»Copatarji» na vsakoletnem pohodu
Vsako leto se člani Društva copatarjev z
Uršnih sel odpravijo na tradicionalni pohod.
To se zgodi na velikonočni ponedeljek in z namenom, da se sprostijo in razgibajo po obilni
velikonočni pojedini.
»Copatarske« ture se odvijajo po bližnji in
daljni okolici. Letos so prišli v našo krajevno
skupnost, v Veliki Podljuben. Tam sta jih
pričakala gostitelja, zakonca Šmajdek. Gospodinja Anica jim je pripravila dobrodošlico
za pod zob in malo tekočega za moč, gospodar
Vinko pa jim je predstavil kraj, zanimivosti

in krajane. Med drugim je povedal, da je
povprečna starost krajanov 32 let, najstarejša
vaščanka ima ponosnih 86 let, imajo pa tudi
dojenčka v vasi. »Copatarji« so si ogledali
tudi obnovljeno vaško kapelico in spomenik
ustreljenemu partizanu Šaliju. Prijaznima
gostiteljema so se zahvalili za prisrčen sprejem in nadaljevali pot do cerkvice sv. Vida na
Ljubnu. Pri vzponu sta se jim pridružila tudi
gostitelj Vinko in Alojz Drenik. Obiskali so
še Drganja sela in zadovoljni ter polni lepih
vtisov, zaključili letošnji pohod.
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Šola, pri šoli, s šolo … šola, pri šoli, s šolo …
Obisk kmetije na Škrjančah
V četrtek, 10. marca 2011, smo imeli naravoslovni dan. Po malici smo se odpravili
na Škrjanče, kjer je Vidmarjeva kmetija. Ko
smo prispeli na kmetijo, se nam je predstavil
Zvonko Vidmar, lastnik kmetije. S sošolkami
smo ugotovile, da je glavna dejavnost, s katero
se ukvarjajo na kmetiji, pridelava mleka. Na
dan ga pridobijo kar okoli 4000 l. Na kmetiji
imajo različne objekte: hlev, senik, strojno
lopo, stanovanjsko hišo, kozolec. V hlevu smo
videli krave. Gospod Vidmar nam je povedal,
da jih je več kot 160, od tega približno 90 krav,
ostalo so telički. Nekatere krave so imele v
gobcu špičaste obroče. Ti so jim onemogočali,

Pri uri športne vzgoje
V petek smo imeli športno vzgojo. Skakali
smo čez kozo.
V telovadnici smo se razdelili v tri skupine.
Učenci prve skupine so hodili po gredi, v drugi
skupini so skakali na skrinjo, v tretji pa so skakali čez kozo. Bila sem v tretji skupini. Najprej
smo vadili odriv na odrivni deski, potem smo
skakali na kozo, izvedli raznožko in na koncu
še skrčko. Pri raznožki mi je spodrsnilo in pristala sem na mehki blazini. Skrčka mi je bila
najtežja. Večkrat sem poizkusila. Končno mi
je uspelo. Ko sem preskočila, sem kar skakala
od veselja. Skupine so se menjavale, ura pa je
prehitro minila. Ob koncu smo drug drugega
še »pomasirali«, da smo se sprostili in se vrnili
v učilnico.
Še sreča, da imamo športno vzgojo trikrat na
teden. Ker je zima, telovadimo v telovadnici.
Težko pa že čakam toplejših dni. Takrat bomo
telovadili na šolskem igrišču.

da bi sesale mleko pri drugih kravah. Vse
krave pa imajo tudi imena. Npr. kravi številka
43 je ime Leona. Kravi številka 33 pa Jasna.
kogar ujameš, mora stati pri miru in delati gibe
po navodilu učiteljice. Potem nam je učiteljica
povedala, koliko časa še imamo do konca ure.
Časa nismo imeli več, zato smo odšli v svoje
razrede.
Hočem imeti več takih ur športne vzgoje. Želim, da so ure daljše, da bi še več znali.
Urška Može, 4. r.

Na snegu

Živijo, sem Anja! Živim na podeželju. Rada
opazujem naravo, tekam po travnikih in se
sprehajam po gozdovih. Vse to imam, ko grem

Krava Jasna (številka 33) je imela 1. 3. 2011
dvojčka. Spoznali smo tudi prijazni psici Bri
in Brino ter videli muce. Gospod Vidmar nam
je povedal, da so imeli v starem hlevu le 30
glav živine. V strojni lopi smo videli različne
stroje in priključke, ki jih uporabljajo pri
delu. Med njimi so bili traktorji, prikolice,
priključek za kombajn, cisterna za gnojnico,
plug, kosilnica za košnjo trave ter drugi. Na
kmetiji delajo le štirje ljudje. Vidmar Zvonko,
njegova starša ter en vajenec. Na kmetiji me
je najbolj presenetilo, kako je vse tehnološko
napredno. V računalniku je shranjeno, koliko
mleka da krava in koliko hrane ima za 24 ur.
Upam, da si bom kmetijo še kdaj ogledala.
Ana Bele, 5.r
nekaj. Sama sem vzela bob, Petra in Manca pa
sta vzeli sanke in vrečo. Vrečo, napolnjeno s
senom, smo napolnili doma. Mami in Manca
sta se peljali skupaj, jaz sem drvela na bobu,
Petra pa na vreči. Kmalu je nastal mrak, zato
smo vse skupaj odšle v hišo, da se tudi me
pogrejemo, saj nas je že pošteno zeblo. Slekle
smo si smučarsko opremo, ter jo dale sušit, da
bo pripravljena za naslednji dan.
Kmalu sem se podala v svojo toplo posteljo. Še
v sanjah sem se z bobom spuščala po hribu. To
je bilo veselo! Ta dan mi je bil res zelo všeč.

Tjaša Kovačič, 4. r.
Prejšnji teden smo imeli športno vzgojo. Učiteljica nam je povedala, kaj bomo pri uri delali.
Športno vzgojo smo imeli v telovadnici. Morali
smo imeti športno opremo: kratko majico,
hlače in copate.
Začeli smo z razgibavanjem. Pretekli smo
deset krogov, nato smo razgibali še vse dele
telesa in se usedli na klop, da nam je učiteljica
povedala naslednje navodilo. Po razgibavanju
smo se igrali igro Bratec, reši me. Pri tej igri
se mora igrati veliko otrok, ker se lovimo in
HAIKU
Gibanje je zanimivo.
Žogo mečem, lovim, brcam. Gol!
Zakričim: »Tooo!!!«
Gibanje je pesem.
Tečem vse dni, plešem.
Srečen sem.

Tilen Bele, 4. r.

iz hiše. Zelo rada sem tudi na snegu, zato smo
se nekega dne z družino odpravili na sneg.
Oči in mami sta nas že zdavnaj prepričala, da
gibanje koristi našemu zdravju.
Toplo smo se morali obleči, ker je bilo zunaj
zelo mrzlo. Stopili smo na sneg in pričeli delati
sneženega moža. Hitro smo naredili velike
kepe, ter jih naložili eno na drugo. Manjkal
je le še lonec, nos, ter kamenčki za gumbke.
Sestrice so nabrale nekaj kamenčkov, sama
pa sem odhitela v hišo po lonec in korenček
za nos. Vse to smo razporedili na snežaka.
Spomnila sem se še na šal in rokavice. Spet sem
skočila v hišo po šal in rokavice, da snežaka ne
bo zeblo. Snežak je bil sedaj dobro opremljen.
Vsi smo ga občudovali. Na snegu so z mano
ostale moji sestrici in mami, oči pa se je šel
pogret v hišo, ker ga je že hudo zeblo. Seveda,
ni tekal in se lovil kot smo se me. Malo smo se
še kepale, nato pa smo se šle sankat, saj je to
še veliko bolj zabavno. Vsaka od nas je vzela

Veliko smo se veselili, zabavali na snegu in se
pošteno razgibali. Pa vsem lep pozdrav!
Anja Količ, 4. r.
ZVER
Bila nekoč je neka zver.
Kakšna zver?
Grozna zver.
Imela je deset oči in nam
povzročala nemir.
Zvečer po mestu je hodila
in se za ljudmi podila
ter jih za noge grabila.
Neko noč pa bil je šov,
ker lovec je odšel na lov,
da ujel bi grozno zver,
da v mestu bil bi mir.

Luka Bele, 3. r.
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Prihodnost je v naših rokah
Mraz, vročina, nevihte, poplave,
vse nas ulovi.
Skrijmo se.
Oblačila rabimo, v naravo gremo.
Denar rabimo, preživimo.
Smrt nas čaka pri ruševinah.
Onesnaževati ne smemo,
ni dobro za ljudi.
V naravo, v naravo gremo.
Tilen Bele, Jernej Bele in Blaž Bele, 4.r.
Žejen, lačen.
Hrane je zmanjkalo.
Suša vzame vse, kar na polje seje se.
Sem živ,
pa nikoli ne bi bil.

Žiga Šmajdek, 4. r.

Ljubezen je vroča.
Mama je šla drugam.
Ostala sem sama na svetu.

Tina Peric, 4. r.

Šola je zabavna,
učim se, pojem, ustvarjam.
Veliko vem.
Drevesa sekajo,
uničujejo naravo.
Poberem smeti,
posadim novo drevo.

Nika Košir, 4. r.
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Spet moram v šolo.
Le kje je ta vročina,
presneta bolečina!

Skrita kamera me gleda.
Poreden sem.
Mamine žalostne oči.

Puščica moja,
svinčnik si izgubila.
Poišči mi ga.

Prepir, jezne besede.
Spet smo skupaj.
Prijateljstvo ostane.

Manca Berus, 4. r.

Pogledam skozi okno.
Pomlad je lepa.
Še sama se prebudim.

Leja Bele, 4. r.

Bratova rolka.
Zapeljem se z njo.
Dobro, da imamo bolnišnico.
Žalosten pogled v nebo.
Sonca ni.
Oblak se premakne,
zagledam rumeni krog.

Anja Količ, 4.r.

Vidim psa,
laja name,
bojim se ga.
Rad imam živali,
posebno kokoši in bike.
Nahranim jih.

Prišla je pomlad,
z njo pa moja ljuba kukavica.
Ku ku, ku ku!
Vidim ptico.
Zleti pred mano.
Le zakaj? Zakaj?

Kitara zaigra.
Sliši se pesem.
Srečna sem.

Vidim traktor.
Bežim, pelje za mano.
Skrijem se.

Tjaša Kovačič, 4.r.

Jernej Bele, 4. r.

Mi lepo pojemo,
nekdo še lepše.
Moja sestra.
Najlepša žival je krava.
Njeno mleko pijem.
Vedno nasmejan.
Tilen Bele, 4. r.
Sem v postelji.
Pokrijem se z odejo.
Varna sem.

Miha Hutevec, 4. r.

Jan Jaklič, 4. r.

Urška Može, 4. r.

Pripravili učenci in učitelji
Podružnice Birčna vas

Spretni prsti

ROK ZUPANČIČ, harmonikaš

Nastop učencev na 3. Gledališkem festivalu
podružničnih šol Slovenije v Mlinšah pri
Izlakah. Uspešno so se predstavili z igrico
Najlepše darilo. Učenci so prejeli priznanje
in knjižno nagrado.
ŠUM SEKVOJ je notranje glasilo Krajevne skupnosti
Birčna vas.
Glasilo ureja uredniški odbor : glavna urednica Vida
Roženbergar, odgovorni in tehnični urednik Srečko
Petric, ostali člani - Darja Marjanović, Zalka Rkman,
Vida Šter, Ana Ponikvar, Tanja Ravbar, Tjaša Pirc in
Majda Meštrič. Jezikovni pregled vodilnih prispevkov
-Darja Marjanović in Vida Šter. Računalniški prenosi:
Tjaša in Tilen Roženbergar
Glasilo je natisnjeno v 500 izvodih.
Graﬁčna priprava : Tomograf Novo mesto.
Tisk : Tiskarstvo Opara Novo mesto
Fotograﬁja : Srečko Petric in krajani
Naslov uredništva : Birčna vas 1, Novo mesto

Rok Zupančič z Vrha pri Ljubnu je dijak 2.
letnika Tehniške gimnazije na Šolskem centru
v Novem mestu. Že kot majhen otrok je pokazal
veliko zanimanja za igranje na diatonično
harmoniko. Pri sedmih letih je dobil prvo
harmoniko. Otroško seveda. Čez leto dni so jo
zamenjali za večjo, ker je želel igrati zahtevnejše
skladbe. Pet let je bil njegov učitelj Jaka Janc iz
Vavte vasi. Rok se je v tem času udeležil večih
tekmovanj, kjer je dosegel kar lep uspeh. V desetem letu starosti se je prvič uvrstil na ﬁnalno
tekmovanje za Zlato harmoniko Ljubečne,
kjer je osvojil bronasto plaketo. V Ljubečno se
je uvrstil še štirikrat in prejel dve zlati ter dve
bronasti plaketi. Njegova največja vzornika
sta Franc Mihelič in Lojze Slak. Svoj meh rad
raztegne v veselih družbah. Poleg harmonike
igra tudi na druge instrumente. V glasbeni
šoli Marjana Kozine letos zaključuje nižjo
glasbeno šolo in sicer na klavirju. Bil je član
mlajše folklorne skupine Kres, s katero je prepotoval kar nekaj držav. Sedaj igra v ansamblu
Otoški cvet.
Darko Fifolt

ŠUM SEKVOJ
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Spretni prsti

MIRA DRAŽUMERIČ -KOVAČIČ, kleklarica
Klekljanje je danes najbolj razšairjena domča
obrt na Slovenskem. Tehniko klekljanja se

Dražumerič - Kovačič. Pred desetimi leti se je
iz Črnomlja preselila v našo krajevno skup-

prenaša na mlajši rod tudi v osnovnih šolah
preko krožkov in izbirnih predmetov. Tam
se je s klekljanjem prvi seznanila tudi Mira

nost, na Rakovnik pri Birči vasi. S klekljanjem
se ukvarja zdaj že sedem let, pod okriljem
redovnice gospe Ivanke Terek. Za klekljanje

Dotik dobrih energij

Zahvaljujte se, ljudje!

»Vida, v čem je skrivnost tvojega nasmeha?« me
pogosto sprašujejo ljudje. »V srcu,« jim odgovorim in se jim še bolj na široko nasmejim. Čutiti
ljubezen v srcu in mir v duši je osvoboditev. Mir,
harmonija in ravnotežje v glavi zagotavljajo
srečo v življenju. Sreča je enostavno stanje
duha. V očeh se zrcali naša notranjost. Vsega
vam res nisem pripravljena izdati… Sem pa
z vami pripravljena podeliti veliko Skrivnost.
Skrivnost življenja.
Moram vam povedati, da me je zelo osrečilo
spoznanje, da je moje življenjsko poslanstvo delati dobro med ljudmi. Neštetim prošnjam sem
ustregla: urejali smo prostore, iskali energijske
vzroke nastalih problemov, iskali čustvene
travme, ki so privedle do bolezenskih težav.
Spoznala sem: »Ljudje smo premalo srečni.« Mi
pravzaprav sploh ne živimo tukaj in zdaj. Smo
na točki, s katere se z obžalovanjem oziramo po
preteklosti ali pa z zaskrbljenostjo zremo v prihodnost. V sedanjosti nas je premalo. Ne vemo
kaj želimo. Ne sledimo si. Ne znamo se ceniti in
se pohvaliti. Ne zavedamo se, da smo gospodar
in suženj lastnih misli. Tam, kjer so naše misli,
tam je naša energija. Naša moč. Če imamo težave, se vprašajmo: Kaj jaz mislim, da se mi to
dogaja? Kaj jaz govorim? Kaj ob vsem tem jem?
In kako jem? Sem z mislimi pri hrani ali samo
žvečim in v glavi že sadim po vrtu? Snovi iz te
hrane ne bodo dosegle naših celic. Verjemite.
Prebavila nadzorujejo možgani, ne morete telesa
pretentati. Lovimo svoje misli. Ne obsojajmo
nikogar! Obtoževanje je zanesljiv način, da
ostanemo v godlji. Z obtoževanjem se odpovemo
lastni moči. Brez moči pa ne moremo ničesar
spremeniti. Osvobodimo se mnenja drugih. Če
nas kritizirajo je to znak konﬂiktov, ki jih oni
nosijo v sebi. Nimamo pravice kritizirati. S tem
sebi delamo slab obroč energije. Saj veste, vse se
enkrat vrne… Ne igrajmo vlogo žrtve. Rešimo
probleme, sprejmimo situacije. Zmotne misli
nas oropajo tistega, kar nam pripada. Tisti, ki ne

pozna moči besed, je veliko za časom. Življenje je
ogledalo, ki odseva naše misli. Kar mislimo, to
pripeljemo v svoje življenje. To pomeni, da smo
odgovorni za svoje misli. Sebi in drugim. Odpuščajmo. Sebi in drugim. Žalost, obžalovanje
in kesanje uničujejo naše celice. Jeza in strah sta
smrtna greha, saj so njune posledice pogubne.
Umirimo svoje misli. Slabe misli in dolgotrajno
premlevanje bolečega, niso zastonj. Lahko nas
veliko stanejo!
Vsi bi radi prišli v nebesa. Ampak, dragi moji,
če želimo v nebeško kraljestvo, moramo nebesa
prinesti s seboj! (pregovor) Torej, jih moramo
živeti že na zemlji. Najenostavnejši način, da
si spustimo nebesa na zemljo, je živeti v neustrašni veri, v ljubezni in harmoniji. In živeti
Zakon Hvaležnosti. To ni nekaj izmišljenega.

To je vsa resnica. To je Skrivnost življenja…
Moč, s katero premikamo svet, je v nas samih.
Po zakonu hvaležnosti sprejmimo vsakega človeka. Pozdravimo dobro v njem. Tak, kakršen
je, je po nekem načrtu. Tak je edinstven in tak
je najboljši. Bodimo prijazni. Tudi do sebe…
Prebudimo se s hvaležnostjo v srcu. Hvaležnost
je obred celega dne. Zahvaljujmo se za vse. V
življenje ne moremo pritegniti več dobrega, če ne
občutimo hvaležnosti za tisto, kar že imamo.
Pride dan, ko se zahvalim tudi do stokrat. Za
vse kar mi je dano. Tudi za najmanjše stvari.
V vodi vedno plavam: »Hvala!« Ob vsakem
zamahu rečem hvala. Vedno se zahvaljujem za
priložnost. Hvaležnost je pot do višje ljubezni.
Vsakodnevna hvaležnost je ena izmed poti,
po kateri k nam prihaja bogastvo... Deseti del

potrebuje ovalno blazino napolnjeno s ﬁnim
žaganjem in podolgovato košarico, ki se prilega blazini. Poleg tega potrebuje še nerjaveče
bucike, klekeljne (majhne gladko obdelane
lesene tuljave, na katere se navije sukanec),
papirc (vzorec narisan na papirju), sukance
različnih debelin in barv, kvačko in škarjice.
Ker klekljati ni mogče po opisu, kot na primer pri pletenju in kvačkanju, si je potrebno
najprej izbrati vzorec. Glede na vrsto vzorca,
potem izbere debelino sukanca. Vsaka klekljarica po svojem okusu dolči barvo čipke.
Čeprav se je klekljanje rodilo in razcvetelo v
Idriji, z veseljem zapišemo, da ta ljudski običaj
ohranjamo tudi v naš i krajevni skupnosti.
Miri želimo veliko ustvarjalnih trenutkov,
ki jih s svojim potrpež ljivim delom vdela
v čudovite izdelke.
Silva Šušteršič

plačajmo z veseljem, da se bo vrnil pomnožen.
Če plačujemo račune z jezo, zapremo kanal za
nov pritok denarja.
Pošljimo svojim sovražnikom lepe misli. Blagoslovimo jih in molimo zanje. Razorožili jih
bomo... Kdor pošilja v svet dobro, se mu dobro
vrača! Ljubimo brezpogojno. Pošljimo poljub v
srce človeku, ki ga ljubimo. Tudi, če ne vemo kje
in s kom je. Pošljimo mu poljub. Zmoremo to?
Je v nas tolikšna moč ljubezni?
Bodimo hvaležni za to, da smo. Za dom, ki ga
imamo, za svojo družino, za zdravje. Bodimo
hvaležni otrokom, ki nas obiščejo. Ne tarnajmo,
kako smo osamljeni. Prišli bodo večkrat… Bodimo hvaležni za službo, za sodelavce. Tudi, če ni
vse po naših pričakovanjih…Bodimo hvaležni.
Vsaka stvar se v življenju zgodi z namenom, da
bi se nekaj naučili. Zahvaljujmo se za sosede,
za prijatelje. Poklonimo misel hvaležnosti za
naše počitnice. Za dogodke. Za topel stisk dlani, ki nam veliko pomeni. Enostavno recimo:
Hvala, hvala. Ne pozabimo izreči hvaležnosti
za hrano in pijačo, ki jo uživamo. Zahvalimo
se za moč, da smo prekopali vrt, pokosili travo,
počistili stanovanje, oprali zavese, zasadili svoja
cvetlična korita, se po napornem dnevu povzpeli še na Gorjance in prisluhnili obupanemu
človeku. Zahvalimo se za vse. Naše bogastvo
zrcali tudi naše stanje hvaležnosti. Potrudimo
se, vredno je.
Preveč enostavno, da bi bilo res? Preizkusite
sami te čudeže življenja. Pa niso to čudeži… To
je posledica upoštevanja zakona Hvaležnosti.
Pred spanjem se zahvalite za vsak dogodek
dneva. Zahvalite se ljudem, ki so dobri z vami.
Zahvalite čistilki, poštarju, trgovcu, zdravniku.
Nihče ni za zahvalo prevelik ali premajhen. Zaslužijo si jo vsi. Zahvaljujte se, ljudje!
To skrivnost sem vam morala razkriti. Naj hvaležnost prežema vaš odnos do vsega. Živite hvaležnost. Zahvaljujem se vam za vašo pozornost.
Vse lepo vam privoščim. Da bi imeli v vsakem
dnevu nove priložnosti za zahvaljevanje! Potem bomo srečni vsi in se bomo lahko smejali
skupaj…Uživajte povsod in v vsem!
(literatura R. Byrne: Skrivnost)
Vida Roženbergar, reﬂeksoterapevtka

maj/veliki traven 2011

23

Šumova ledena torta

Dobro vedno z dobrim se poplača, pravi naša urednica. To ni le njena misel, to je njen način
življenja. Pred začetkom priprav na letošnje šumenje je potrebovala zagon novih energij. Vas
zanima kaj je storila? Spekla je torto. Pa
n e
eno, dve. Šumovo ledeno torto. Počastila
je sodelavce, sosede, sorodnike. Zakaj?
Za nov Šum sekvoj! Da bi usklajevanje
spontano steklo… Da bi veliko nalogo
opravili igraje… Ljudje so se ji zahvaljevali, ona pa je tenkočutno sprejemala
pohvale. Z energijami zahval je prejela
moč
za start redakcije. Nasmejana je potem
sedla za računalnik, zapisala Šum sekvoj
2011 in si rekla:« Dajmo Vida, tu smo,
d a
zmagamo!« Zadovoljna ob zaključku,
nam je poklonila še recept.
Biskvit: 2 jajca, 10 dag sladkorja, vanilij
sladkor, 0,5 dl vode, 0,5 dcl olja, 10
dag moke, 0,5 pecilnega, 1 žlico kakava.
Po pečenem prelijemo 2 dcl mleka
z
rumom.
Krema: zmešamo 6 jajc, 19 dkg masla,
18 dkg sladkorja in 2 vanilija. Narahlo
dodamo 1l stepene alpske smetane in 3
žlice želatine raztopljene v 2 dcl mlačne vode. Polovico kreme namažemo po biskvitu. V
preostalo kremo ( večkrat jo vmes premešamo, da se ne strdi ) dodamo 10 dag čokolade v
prahu. Ko se svetli del strdi, dodamo čokoladnega. Ko se strdi še ta, oblijemo vrh torte z 10
dag čokolade raztopljene v 10 dag masla.
» Je še kakšna posebna skrivnost te Šumove torte?« smo jo povprašali. » Jaz sem jo zapečatila

Če faušija bi gorela…

Sveta nebesa! Pa da ste glih mene najdli! Oprostite, še poz
pošiljam z našega konca. Zdaj že lipe cvetijo, tamladi se
Majski hrošči so tu in nam okoli glave brenčijo… Kot n
vodstva KS? Mene vprašate? Glejte, po televiziji sem sli
malo manj. Kaj hočemo, malo nas je več kot moških, pa
že hotela povedati? Aja… Saj veste, da sem že v letih. Po
stvarmi hecate… Druge vprašajte! Kako? A nihče se noč
vam povem? Že imajo razloge, da se grejo pokrite rihte
račune… Nekaj pač za bregom… Poštenjak bo povedal
vodstva ne poznam nobenega. Pa jim zaupam! A da so m
bo stara garda še iz britofa urejala komunalo po vaseh. O
čakam. Čakam kanalizacijo. Čakam pločnike. Čakam ž
Da motijo naravni razplod živali. Malo svetlobe ne bo no
čakajo internet. Bolje, da ga ne bi bilo… Hamlarij tam ne
lepo vas prosim. Ja, to pričakujem. Kar napišite, pa še na
me … Pa še tole napišite, da kakšno veselico pogrešam
na tiste obljubljene čajanke. A še imate vprašanja zame?
neporočene matere? Zakaj so ženske ob rojstvu prvega o
Morda bi vas pa moralo… Tile neporočeni starši…To je
svobodo bo nekoč izstavljen račun. Nekdo bo plačal… N
vprašam: ste lani verjeli mojim sanjam? Rekla sem vam
goče ji je šmarnica skisala … Vidite, zdaj smo pa skupaj
To ni dobro, rečem vam… Kaj pravite? Za medsosedsko
je vroče srce in vsaka stvar se z lepim odnosom začne! K
ﬁgo v žepu se ne štejmo za zmagovalca. Slovenci smo ču

B.V. TRADE d.o.o.
trgovina in storitve, Novo mesto
Gorenje Mraševo 15
8000 Novo mesto
mobitel: 041 542 121
e-mail: bv-trade@siol.net
tel.: 07 384 76 30
fax: 07 384 76 31
Prodaja in izdelava zaščitnih
delovnih oblek:
-delovnih kombinezonov
-farmer hlač
-delovnih hlač do pasu
-delovnih bluz in halj.
Poleg zaščitnih sredstev vam
nudimo tudi:
-kape
-majice
-brezrokavnike,...
Nudimo vam možnost tiskanja ali vezenja vaših logotipov na vse izdelke.

