KRAJAN 2016
glasilo Krajevne skupnosti Regrča vas

Krajanom krajevne skupnosti
Regr~a vas,
želimo vesele
boži~ne praznike
ter sre~no
novo leto 2017!

Naši okrašeni domovi in okolica naznanjajo, da se
leto 2016 izteka. Bilo je pestro in zanimivo. Tudi v
naši krajevni skupnosti se je dogajalo marsikaj, kar
odsevajo prispevki v glasilu Krajevne skupnosti Regrča vas, ki je pred vami.
Krajani smo se družili ob različnih priložnostih, skupaj
smo ustvarili prijetne spomine in stkali vezi, ki jih velja negovati tudi v prihodnje. Vsako leto znova se ob
različnih priložnostih izkaže, kako pomembno je sodelovati in pomagati sočloveku. Ta duh prostovoljstva je
še posebej prisoten v teh prazničnih dneh, ob božiču
in novem letu, a naj tudi sicer ne zamre. Priskočiti na
pomoč, storiti nekaj za dobrobit okolice, v kateri živimo,
je nekaj neprecenljivega. A saj s tem ne le damo, ampak tudi dobimo. Marsikje se je napredek zgodil zaradi
dobre volje ljudi, ki niso oklevali in preštevali ur, ki so
jih porabili za izboljšanje življenjskih pogojev zase in za
skupnost. Tudi danes je k sreči še tako. Naj bo tako tudi
v naših sredinah, da bomo jutri lahko ponosni na svoje
delo, svoj prispevek k razvoju skupnosti.
Da bi se krajani še bolj povezali, smo se v svetu krajevne
skupnosti odločili, da vzpostavimo Facebook stran https://
www.facebook.com/ksregrcavas, kjer bomo sproti objavljali vsa obvestila, dogodke in še marsikaj, za vse predloge
in mnenja pa smo še vedno dosegljivi tudi na e-naslovu:
ksregrcavas@gmail.com. Pišite nam in sodelujte z nami,
z vašo pomočjo lahko storimo korak naprej.

Vesel božič in vse dobro
v letu 2017!
Jože Hočevar,
predsednik KS Regrča vas

Krajan 2016
December 2016
Izdajatelj: KS Regrča vas, Regrča vas 101, Novo mesto
Elektronska pošta: ksregrcavas@gmail.com
Ustanovitelj: Mestna občina Novo mesto
Predsednik: Jože Hočevar
Naklada: 300 izvodov
Naslovnica: OŠ Šmihel, Ula Marolt Brodarič
Priprava in tisk: Tiskarna Vesel, Novo mesto
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Utrip leta 2016!

SPOŠTOVANE KRAJANKE IN
KRAJANI!

ŠPORTNE IGRE KRAJEVNIH SKUPNOSTI
Ob lanski 650-letnici Novega mesta so potekale prve, letos 11. junija pa
druge športne igre krajevnih skupnosti Mestne občine Novo mesto. Tokrat
jih je organiziralo društvo Stopiški biser, udeležili pa smo se jih tudi krajani
KS Regrča vas.
Tekmovalci so se pomerili v nogometu, košarki, odbojki, namiznem tenisu,
badmintonu, tenisu, balinanju, pikadu in vlečenju vrvi. Sodelovali so tudi
najmlajši, ki so tekli na 60 metrov, skakali v daljino in se pomerili v igri Mladi
gasilec. Krajani iz naše krajevne skupnosti smo sodelovali v košarki, nekateri
pa smo odšli na pohod po poteh grofa Paradeiserja.
Veseli smo, da smo sodelovali na olimpijadi krajevnih skupnosti. Za nas je še
vedno v ospredju rek: „Pomembno je sodelovati, ne zmagati!“ Več nas bo sodelovalo, večja je verjetnost, da bodo te igre postale tradicionalne. In priznajmo
si, v Novem mestu manjkajo tovrstna druženja med krajevnimi skupnostmi. Pa
naj še kdo reče, da šport ne združuje ljudi.

TRADICIONALNO KRESOVANJE OB
PRAZNIKU DELA
Kljub temu, da je dovozna cesta presekala staro lokacijo kresa, nam ga je
tudi letos uspelo pripraviti na prireditvenem prostoru ob spomeniku padlim
in žrtvam okupatorja iz naše krajevne skupnosti v drugi svetovni vojni.

OČISTIMO NAŠO
OKOLICO
Skrb za naravo, okolico, v kateri
živimo, je izjemnega pomena. Ne
le za naše boljše počutje, ampak
predvsem zaradi ohranjanja narave.
V krajevni skupnosti se tako vsako
leto priključimo vseslovenski čistilni
akciji in očistimo naše bivanjsko
okolje. Tokrat smo se zbrali 16.
aprila.
Začeli smo na igrišču ob Težki vodi.
Zavihali smo rokave, vzeli pot pod
noge in prečesali okolico potoka,
travnike, obkrožili smo praktično
celotno našo krajevno skupnosti in
se na koncu zbrali pri krajevnem
domu, kjer je sledilo druženje. Še
vedno vsako leto naberemo nekaj
smeti, a precej manj kot pred leti.
Pohvale vredno, a še je prostor za
izboljšave. Naš skupen cilj naj bo
okolje brez smeti.

Ker smo morali kurišče postaviti bližje cesti, je bila piramida malo nižja, da ne bi
vročina poškodovala javne razsvetljave. Postavljena pa seveda strokovno. Ekipa je

Da ne bo pomote, to je prvomajski kres,
ki ga je 28. aprila pobelil sneg.

Kljub vsemu je zagorel v vsej svoji
lepoti.

bila mlada z nekaj veterani, nadgradnjo
pa so izvedli le mladi.
Vsako leto se na našem kresu zbere
lepo število ljudi iz naše in okoliških
krajevnih skupnosti. Glavni so seveda
otroci. Zaradi njih vidim na kresu vsako
leto nove obiskovalce. Seveda starše.
Druženje se je nadaljevalo pri domu
KS Regrča vas s pogostitvijo in prijetnim vzdušjem do poznih ur.
Zaradi nove, višje lokacije je bil plamen skoraj viden v Novo mesto.
Morda pa nam nekoč uspe nagovoriti
lastnike sosednjih parcel, ki so v zaraščanju, da požagajo drevesa, ki so
zrasla na opuščenih travnikih. Tako bi
se odprl razgled in bi bil naš kres viden
po celotnemu mestu.
Darko Zupančič
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KOSTANJ VNOVIČ ZDRUŽIL
KRAJANE
Ta mali dar narave nas krajane vsako leto znova
združi in poveže. Tudi letos je namreč konec oktobra pri našem krajevnem domu, kjer je res lep
prostor za druženje, močno zadišalo po kostanju,
seveda pa niso manjkali niti ostali priboljški in
dobra kapljica.
Da je to druženje, ki se ga vsi veselimo, priča dejstvo,
da se nas ob ognju vsako leto zbere kar precej krajanov in krajank Regrče vasi, že tradicionalno pa ob tej
priložnosti nastajajo tudi izrezljane buče, saj je noč
čarovnic pred vrati. Največ opravka z oranžnimi glavami imajo seveda otroci, ki še posebej z navdušenjem
čakajo, kako bodo zasvetile podobe s „strašnimi očmi,
velikimi zobmi in zloveščim nasmehom“.
To druženje, ko se srečamo sosedi, znanci in prijatelji
ter si vzamemo čas za nas, poklepetamo drug z drugim, je res neprecenljivo. Naj bo tako vsako leto. Večkrat.

CILJ TOKRATNEGA IZLETA HOŠKO POHORJE
Krajani Regrče vasi smo se tudi letos v organizaciji krajevne skupnosti podali na tradicionalen izlet, tokrat na
Hoško Pohorje.

Na pot smo se odpravili 18. junija ob
6.30 izpred ZŠAM v Šmihelu. Po dveh
krajših postankih smo okoli desete
ure prispeli do hotela Zarja, kjer smo
se okrepčali z dobro malico, nato nas
je prevzel prijazni vodič, nam povedal
nekaj o Pohorju , gozdovih, živalih
in ljudeh, ki tam živijo. Najbolj nas
je zanimalo, kaj bomo ta dan videli.
Najprej smo si ogledali slap Skalca,
do katerega je bila kar strma pot, a se
je splačalo potruditi. Nadaljevali smo
do naselja Bolfenk in hotela Bellevue,
si ogledali vzpenjačo in občudovali lep
razgled na Maribor. Pot nas je nato
vodila do Ruške koče in cerkve sv.
Areha. Za ta ogled smo potrebovali
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tri ure. Lačni in utrujeni smo se odpeljali do hotela, kjer smo imeli piknik v
naravi. Ko smo se najedli, je bil svet
še lepši in tako smo se z lepimi vtisi
posedli v avtobus, ki nas je srečno
pripeljal domov.
Zahvaljujemo se organizatorjem in KS
Regrča vas za lep izlet.

DELO PGD ŠMIHEL V LETU 2016
Leto 2016 je že skoraj za nami in nastopil je čas, da podamo poročilo, kaj vse smo opravili v tem letu. Tudi tokrat
smo bili na področju gasilstva zelo uspešni in delovni. Skrbeli smo za redno usposabljanje operativnih članov,
mladine in otrok. Sodelovali smo s prostovoljnimi organizacijami in društvi, krajevnimi skupnostmi, župnijo
Šmihel, OŠ Šmihel in OŠ Drska, DSO Novo mesto ter ŠC Novo mesto (požarna straža).
Letos smo opravili 28 intervencij:
• 1x vetrolov
• 3x tehnična pomoč
• 6x požar v stanovanjskih stavbah
• 5x požar kontejnerjev
• 3x travniški požar
• 2x požar na vozilih
• 5x požar v naravi
• 2x požar v nestanovanjski stavbi
• 1x požar v industrijskem objektu
Sodelovali smo na vaji občinskega
poveljstva v VDC in ŠC Novo mesto.
Organizirali smo tudi dan odprtih vrat
v gasilskem domu ter obiskali šole in
vrtce, kjer smo predstavili naše delo.
V oktobru - mesecu požarne varnosti
smo sodelovali skupaj z GRC Novo mesto in drugimi prostovoljnimi društvi
na skupnih gasilskih vajah.
Z ekipami pionirjev, mladincev, pripravnikov, veteranov in veterank smo
se udeleževali gasilskih tekmovanj,
kviza gasilske mladine, dveh orientacijskih tekmovanj, kjer smo dosegali
lepe rezultate.
Naše društvo se je zelo pomladilo.
Imamo veliko podmladka in želimo,

da bi še naprej tako redno obiskovali
gasilske vaje in se udeleževali tekmovanj. Veseli bomo tudi vsakega
novega člana.
Izobraževanja: Osnovni tečaj za gasilca je opravilo sedem gasilcev, nadaljevalnega trije, tečaj za nosilca izolirnega dihalnega aparata IDA so opravili
štirje gasilci, tečaj gašenja notranjih
požarov dva, tečaj za inštruktorja eden
in tečaj za vodjo enote dva gasilca.
Ker pa je december že tu, smo pripravili tudi koledarje, s katerimi bomo kaj
kmalu potrkali na vaša vrata.
Ob koncu leta se zahvaljujemo gasilcem in dobrim ljudem, ki so nam
kakor koli pomagali. Zahvaljujemo se

MERITVE SLADKORJA
IN TLAKA
V prostorih Krajevne organizacije
Rdečega križa Regrča vas (v krajevnem domu)
vsako prvo sredo v mesecu
(pozimi med 17. in 18. uro, poleti med 19. in 20. uro)
potekajo meritve sladkorja v krvi in krvnega tlaka.
Vabljeni, da se katere izmed meritev udeležite.

tudi vsem krajanom, organizacijam,
ustanovam, ki so s svojim donatorstvom, denarnimi prispevki in delom
pomagali, da društvo še naprej uspešno deluje. V prihodnjem letu pa se
bo treba na tem področju še bolj potruditi, saj je v načrtu nakup novega
gasilskega vozila.

Ob koncu leta vam
šmihelski gasilci in gasilke
želimo zdravo, zadovoljno
in uspešno leto 2017!
Upravni odbor PGD Šmihel

RAZGIBAJMO SE
Včasih je težko najti čas za vse,
kar bi si želeli v življenju storiti. Tudi za vadbo.
A kot pravijo, čas si je treba vzeti,
ne pa iskati izgovorov, zakaj nečesa ne zmoremo.
Sploh če imamo nekaj pred nosom,
kot to velja za vsakotedensko vadbo v
prostorih krajevnega doma v Regrči vasi.
Le korak stran je in za naše zdravje gre.
Pod vodstvom Mateje Šmajdek se razgibavamo
vsak torek med 19.00 in 20.30,
vadba pa je primerna za prav vse.
Vabljeni!
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DRPD Novo mesto

K RAZVOJU DRUŽBE LAHKO PRISPEVA VSAK
Društvo za razvijanje prostovoljnega dela (DRPD) Novo mesto je organizacija,
ki si za kakovost življenja občanov prizadeva tako, da s svojimi programi
prispeva k bolj vključujoči in odprti družbi za vse. K družbi, ki razume, da
lahko vsak njen posameznik tvorno prispeva k njenemu razvoju. To počne
predvsem tako, da vključuje socialno izključene skupine prebivalstva in
spodbuja medsebojno spoštovanje; promovira dejavno državljanstvo; hkrati
pa spodbuja razvoj drugih nevladnih organizacij, ki lahko vsaka na svojem področju delovanja pripomorejo k večji kakovosti življenja v lokalni skupnosti.
Gre za humanitarno organizacijo z okoli
20 zaposlenimi, ki deluje v javnem interesu na področjih socialnega varstva,
kulture in mladine. Okoli sto usposobljenih prostovoljcev pa omogoča, da
strokovni programi potekajo, čeprav
niso vedno zadostno finančno podprti.
Prostovoljstvo je vrednota, iz katere smo
se razvili. Predanost idealu družbe, v
kakršni želimo živeti, nas je pripeljala do
tega, kar predstavljamo danes. Spotoma
so naši prostovoljci pridobili številna
znanja, ki povečujejo tako njihovo osebnostno rast kot zaposlitvene možnosti.
Raziskave kažejo, da je med zaposlenimi
v nevladnih organizacijah skoraj polovica
takih, ki so zaposlitev dobili zato, ker so
prej tam delali kot prostovoljci. Razlog
več, da se nam pridružite!
Dnevni centri za otroke
Strokovna javnost nas pozna predvsem
po programu za integracijo, ki daje odlične rezultate. Na treh različnih lokacijah v
mestu imamo Dnevne centre za otroke,
kjer pomagamo otrokom in mladini, ki
imajo težave pri vključevanju v družbo. V
centrih se učijo slovenski jezik, nudimo
jim učno pomoč in kakovosten program
preživljanja prostega časa. Prav tako
pomagamo odraslim, ki so jim na voljo
svetovanje, informiranje in ostala podpora, da bi se lahko čim prej dejavno
vključili v družbo.
Skozi leto prirejamo različne dogodke,
da bi med ljudmi vzbudili zavedanje o
pomembnosti medsebojnega spoštovanja in sodelovanja. Sodelujemo z okoli
40 društvi Slovencev, ki živijo v državah
nekdanje Jugoslavije in iz prve roke
črpamo navdih, kaj potrebuje manjšina
v nekem okolju, da se počuti sprejeto.
Podpisani smo pod številna leposlovna
in strokovna dela, s katerimi dopolnjujemo svoje delo. Smo tudi član različnih
mednarodnih mrež ter priznan in iskan
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partner za izvedbo mednarodnih projektov, uspešno pa se povezujemo v
mednarodna partnerstva.
Regijsko stičišče nevladnih organizacij
Od leta 2008 delujemo kot regijsko stičišče nevladnih organizacij (to so društva,
zasebni zavodi in ustanove), ki delujejo
v regiji Jugovzhodna Slovenija. Stičišče
se danes ukvarja predvsem s tem, kako
nevladne organizacije povezati z javnim
in zasebnim sektorjem v čezsektorska
lokalna partnerstva. Ta bodo na podlagi
znanj in idej vseh sodelujočih začela reševati konkretne lokalne izzive ter tako
spodbudila kakovosten in vsestranski
razvoj lokalne skupnosti.
Sodelujte pri rešitvah!
Katere izzive zaznavate v novomeški lokalni skupnosti? Pogrešate
določene storitve, ustrezno infrastrukturo ali vas moti način, kako
so številne stvari urejene? Kaj je
tisto, kar nam manjka za boljšo
kakovost bivanja? Imate tudi že
zamisel, kako izbrani izziv reševati?
Sporočite nam svoja razmišljanja
na: drpdnm@gmail.com, 07 39 39
311 ali 041 925 405.
Društvo v številkah
Ustanovljeno 1992
20 ustvarjenih delovnih mest
100 prostovoljcev
10.000 ur opravljenega
prostovoljnega dela na leto
30 projektov na leto
1400 posameznikov, ki se vsako
leto vključujejo v naše programe
1700 nevladnih organizacij, ki
jim pomagamo
Tina Cigler, DRPD Novo mesto

KAVARNA DOŽIVETIJ
ZA PRAVA DOŽIVETJA
VSEH GENERACIJ
V letu 2016 je Panorama kavarna doživetij upihnila tretjo svečko. Zahvaljujemo se vsem krajanom in Krajevni
skupnosti Regrča vas za podporo,
razumevanje in sodelovanje.
V kavarni pridno nadaljujemo z delom.
Še vedno se trudimo ustvarjati družinsko, domače, prijateljsko, predvsem
pa prijetno vzdušje, kjer se dobro
počutijo vse generacije.
V zadnjih prostorih je urejena otroška
igralnica, ki je otrokom ves čas na
voljo za igro, ustvarjanje in druženje.
Ob sobotah dopoldan (10.00–13.00)
poteka otroški Živ žav, družabne in
ustvarjalne delavnice za otroke. Tako ti
pod vodstvom animatorjev ustvarjajo,
se igrajo, zabavajo in tudi kaj novega
naučijo.
Skozi vse leto organiziramo rojstnodnevne zabave za otroke. Zabavo
prilagodimo željam slavljenca. To je
dejaven in zabaven način praznovanja
rojstnega dne, ki poteka pod vodstvom
naših animatorjev.
Tudi letos smo organizirali tri koncerte,
ki so se razvili v zelo prijetne družabne
večere.
Od januarja 2017 bomo v igralnici
Panorama nudili varstvo za otroke pod
vodstvom naših animatork in varuške.
Za vse informacije pišite na e-naslov:
barbara.vesel@gmail.com.
Vse to in še mnogo drugih trenutkov
lahko doživite ali podoživite v kavarni
doživetij Panorama.

V letu 2017 vam
Panorama kavarna doživetij
želi veliko sreče, zdravja,
veselja in seveda
nepozabnih doživetij.

Nadaljevanje

BITI LASTNIK HIŠNEGA
LJUBLJENČKA JE TUDI
OBVEZA IN ODGOVORNOST
Biti lastnik hišnega ljubljenčka je nekaj najlepšega na svetu, a hkrati tudi obveza in odgovornost.
Žival vsak dan potrebuje naš čas in ljubezen. Skrb
za žival je, ob pravilnem pristopu, lahko tudi pomemben vzgojni pripomoček. Hišni ljubljenček bo
pri otroku razvijal čut za odgovornost in potrebe
drugih, vsem v družini pa bo prinesel veliko veselja
in koristno preživetega prostega časa.
Na območju naše krajevne skupnosti se vsak dan, s
svojimi psi ali brez njih, sprehaja veliko ljudi. Vendar
nekateri sprehajalci in lastniki psov ne namenijo
dovolj pozornosti odnosu do drugih sprehajalcev
in okolja.
Pes, ki ni na povodcu, lahko napade drugega psa ali
sprehajalca, kar ima lahko hude posledice. Zato bi
morali vsi lastniki psov upoštevati, da sprehajalne
poti niso namenjene le njim, ampak tudi sprehajalcem brez psov, družinam z otroki ter starejšim
občanom. Marsikomu namreč ni prijetno srečanje z
velikim psom, ki prosto teka brez nadzora lastnika.
Prav tako je pobiranje iztrebkov za svojim psom
obveznost vsakega odgovornega skrbnika psa. Na
sprehodu je veliko lepše gledati pokrajino okoli sebe
in klepetati s prijatelji, otroci, kot pa ves čas paziti,
da ne stopimo v rjav kupček na tleh.
Mestna občina Novo mesto ima obveze glede malih živali zapisane v Odloku o urejanju in čiščenju
javnih površin v Mestni občini Novo mesto (Uradni
list RS, št. 76/2005), kjer je v 12. členu navedeno,
da je na javnih površinah prepovedano voditi pse
brez vrvice in jih puščati brez ustreznega nadzora.
V primerih onesnaženja javnih površin s pasjimi iztrebki morajo lastniki oziroma vodniki psov iztrebke
na primeren način takoj odstraniti.
Medsebojno spoštovanje sprehajalcev z izvrševanjem
predpisov bo vsem nam omogočilo prijetne sprehode
in sprostitev v naravi, skupaj z domačimi ljubljenčki.
Klavdija Pečnik

KAKO NAPREJ?
V preteklih letih sem vas preko glasila seznanil kaj obstaja
okoli nas in kakšne možnosti imamo, da si preskrbimo zdravilno hrano in pijačo.
V letošnjem letu smo pridobili pozitivno zdravilno točko v
dvorani KS Regrča vas točno v sredini kjer je označena in pripravljena za uporabo. Prav tako je pozitivna točka aktivirana v
otroški igralnici,ki deluje v sklopu lokala. Tudi tam je lokacija
označena in pripravljena za uporabo.
Nekatere obiskovalke mesečnega merjenja tlaka in sladkorja so
točko v dvorani že preizkusile in mi opisale določene občutke,
ki so jih doživele med uporabo, kar je zelo pohvalno.
Vabim vas na kratko predstavitev o novi slovenski BIOtehnologiji, Pokazal vam bom, kako enostavna in preprosta je uporaba
nove slovenske BIOtehnologije
Sami boste preizkusili delovanje pozitivne zdravilne točke in
čiščenje hrane s pomočjo šablone VŽ. S tem boste ugotovili
kako je resnično uporaba povsem enostavna. Posebno močno
pa vse to deluje na otroke.
Predstavil vam bom tudi najnovejša odkritja glede kakovostne
hrane, zdravil,pijač ki se dobi tudi v trgovinah in prčiščena na
podlagi predhodne kakovosti pridobi dokaj visoko zdravilnost,
ki je nujno potrebna v primeru bolezni.
Velikokrat sem že rekel: “Noben zdravnik nam ne more podariti
zdravja, niti noben župnik nas ne bo spravil v nebesa. Za vse
to lahko najbolje poskrbimo mi sami.”
Verjemite da je res tako.
Zainteresirani se mi javite: darkozupancic@gmail.com
Lahko se dobimo tudi individualno.
Nameravam pa vsekakor organizirati
predstaviteve v zimskem času.
Podrobnosti o novih odkritjih najdete na:
http://www.ati-e-import.si
Opažanja in iskušnje uporabnikov nove Biotehnologije:
http://www.drustvo-s33.org/
Odločitev je vedno naša!

V letu 2017vam želim vse lepo.
Darko Zupančič
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Božični pohod

Krajevna skupnost
na Boričevo
Regrča vas

z baklami in svetilkami
za vas v letu 2017 pripravlja
zanimiva26.
srečanja,
ki bo v ponedeljek,
12. 2016
s pričetkom ob 17. uri,

ki bodo VSAKs startom
ZADNJI
pred PONEDELJEK
Športnim centrom Košenice
(ob železniški
progi).
v mesecu ob 18. uri v krajevnem
domu.
Potek božičnega pohoda:
1. Sprejem na zbirnem mestu pred Športnim
ob centrom Košenice.
2. Voden pohod v soju bakel in luči preko
Škrjanč do Boričevega,
pod vodstvom predsednika
Planinskega
društva KRKA Novo
astrologinja, prostovoljka
mesto, g. Antona Progarja.
Z močjo strasti in 3.predanosti
ter z velikim
Na Boričevem dobrodošlica
pred kletjo
gospodarja Krštinca in nato sprejem
VESELJEM in srečo
se
prepuščam
MIKAVNI
domačinov na dvorišču domačije Mervar s
in skrivnostni vedi,
ki privlači
ljudi.
harmoniko,
kuhanimmnožico
vinom, ogledom
jaslic
in ob odhodu z ognjemetom.
4. Povratek mimo urejenega in z lučkami
osvetljenega studenca na Škrjančah, z
zaključkom v Šmihelu okrog 21.00 ure.
5. Dolžina pohoda je skupaj približno 6km,
nadmorska višina Košenice - 194m,
Boričevo – 197m.

30. JANUAR 2017

18.00

METIDA, Tina Robič

Obvezna je primerna obutev,
toplo oblačilo in svetilka.

27. FEBRUAR 2017 ob 18.00
Mateja Redenšek Črepinšek –

zeliščarica

Narava nas čuva. Narava nas ima rada.

Božični pohod
na Boričevo
z baklami in svetilkami
ki bo v ponedeljek, 26. 12. 2016
s pričetkom ob 17. uri,

s startom pred Športnim centrom Košenice
(ob železniški progi).

27. MAREC 2017 ob 18.00
Sabina Nemanič – aranžerka

Kako za veliko noč okrasiti dom.

Vsa obvestila in dogodke lahko spremljate na naši novi
Facebook strani: https://www.facebook.com/ksregrcavas/

Potek božičnega pohoda:
1. Sprejem na zbirnem mestu pred Športnim
centrom Košenice.
2. Voden pohod v soju bakel in luči preko
Škrjanč do Boričevega,
pod vodstvom predsednika Planinskega
društva KRKA Novo
mesto, g. Antona Progarja.
3. Na Boričevem dobrodošlica pred kletjo
gospodarja Krštinca in nato sprejem
domačinov na dvorišču domačije Mervar s
harmoniko, kuhanim vinom, ogledom jaslic
in ob odhodu z ognjemetom.
4. Povratek mimo urejenega in z lučkami
osvetljenega studenca na Škrjančah, z
zaključkom v Šmihelu okrog 21.00 ure.
5. Dolžina pohoda je skupaj približno 6km,
nadmorska višina Košenice - 194m,
Boričevo – 197m.

Obvezna je primerna obutev,
toplo oblačilo in svetilka.

