Glasilo KS Stopiče

december 2017

NAGOVOR PREDSEDNIKA KRAJEVNE SKUPNOSTI STOPIČE
Spoštovane krajanke in krajani KS Stopiče!
V iztekajočem letu smo v svetu KS poskrbeli za pestro
dogajanje na različnih področjih. Sodelovali smo pri
vseh občnih zborih v naši krajevni skupnosti. V začetku
leta se je pričel izvajati težko pričakovani projekt kanalizacije v Šentjoštu in Verdunu (Burnce). Projekt je bil
narejen v roku, kljub zelo težki gradnji in kamnitem
terenu. Hvala prebivalcem Šentjošta za strpnost, saj je
bilo zaradi dela v sušnih poletnih mesecih veliko prahu
in hrupa. Stopiški gasilci so poskrbeli, da je bilo bivanje
vsaj malo lažje z večkratnim namakanje cestišča. Po
prenovi smo položili cevi in valjavec za javno razsvetljavo, kar ni bilo v prvotnem planu projekta.

V mesecu maju smo sodelovali na Igrah krajevnih
skupnosti pri naših sosedih na Dolžu in dosegli odlično
2.mesto v skupni razvrstitvi. Hvala vsem udeležencem,
tekmovalcem in navijačem, ki so sodelovali in pripomogli k lepemu dosežku.
V mesecu juniju smo praznovali 3. Praznik krajevne
skupnosti Stopiče. Več utrinkov lahko preberete v
članku. V letu 2018 v KS Stopiče praznujemo 500letnico prve omembe kraja Stopiče. Za posebni dogodek se že temeljito pripravljamo in vam obljubljamo,
da bo mesec junij odet v celomesečno praznovanje.
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Jeseni smo pristopili z dvema projektoma v sodelovanju z Mestno občino Novo mesto, in sicer s postavitvijo avtobusne postaje in betonsko asvaltnim platojem v
Pangrč Grmu in ureditev okolice ter dokončanjem javne razsvetljave v Velikem Orehku.

bo KS. V kratkem bomo preučili kako čim bolj racionalno izkoristiti prostor.
Spoštovani krajanke in krajani kot vidite strmimo k
novostim, ki so koristne za vse nas, zato si želimo vaše
podpore tudi v bodoče, tudi v prihodnjem volilnem
letu. Želimo nadaljevati pričeto in še naprej skrbeti za
nenehni razvoj KS Stopiče kot smo to uresničevali do
sedaj.

Uredili smo odvodnjavanje na parkirišču v Stopičah,
postavili in uredili avtobusno postajo v Črmošnjicah,
naročili adaptacijo stopnic na pokopališču, prepleskali
kapelico v lasti KS pred pokopališčem, naročili traverze
za ureditve gozdnih poti. Tretje leto zapored smo za
namen športnega udejstvovanja zakupili športno dvorano v Stopičah, ki je namenjena vsem krajanom KS
Stopiče.

V novo leto skupaj stopimo z optimizmom, osebnim
zadovoljstvom in polni novih zamisli za skupno prihodnost. Tako pripravljeni bomo kos vsem izzivom, ki jih
v novem letu ne bo manjkalo.
SREČNO ZDRAVO IN VESELO V NOVEM LETU 2018
VAM ŽELI PREDSEDNIK IN SVET KRAJEVNE SKUPNOSTI
STOPIČE!

V prejšnjem letu smo se zavezali obljubi postaviti telekomunikacijski stolp, ki jo želimo izpolniti v letu 2018.
Zaradi neprimernosti prvotno predvidene lokacije
iščemo drugo bolj primerno mesto.

Predsednik KS Stopiče

V prihajajočem letu smo prijavili sedem projektov na
sofinanciranje s strani Mestne občine Novo mesto.
Želimo si, da bi jih realizirali čim več.

Tomaž Slak

Naj vas spomnim na skupno čistilno akcijo na katero
vas vljudno vabim, da se je udeležite v čim večjem številu.
Sodelujemo tudi z mejnimi KS skupnostmi (Dolž, Gabrje, Podgrad) in pripravljamo trase kolesarskih in pešpoti iz Novega mesta v Stopiče, Dolž, Gabrje in Podgrad. Pri projektu sodeluje veliko krajanov iz vseh
omenjenih KS, ki si prizadevajo za varnost v prometu,
večjo prepoznavnost naših krajev in razvoj trajnostnega turizma. Ravno tako sodelujemo pri projektu postavitve informacijskih tabel in zloženk za namene razvoja turizma.

Krajevna skupnost Stopiče

Vse aktualno glede naše KS si lahko ogledate na spletni strani www.novomesto.si - zavihek KS Stopiče. Objavili bomo zapisnike tekočih sej KS Stopiče, obvestila,
dogodke in zanimivosti.

Družbeni dom
Stopiče 3
8322 STOPIČE
ks.stopice@gmail.com

Za konec pa vam želimo sporočiti novico, da smo po
dveh letih nenehnega pogajanja le dobili prostore bivše pošte v Stopičah. Mestna občina nam je prisluhnila
in odkupila prostore bivše pošte, ki jo bo dala v upora-

Uradne ure
vsak prvi torek med 16.30 in 18.00
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Vsem krajanom KS STOPIČE želimo vesel
Božič ter veliko zdravja in sreče v letu
2017.
Članom sveta krajevne skupnosti,
se iskreno zahvaljujemo
za zaupanje pri izvedbi gradbenih del.
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ŠPORTNO DRUŠTVO STOPIČE V LETU 2017
Leto je naokoli in prav tako kot vsako leto je bilo
Športno društvo Stopiče tudi letos zelo aktivno. V letošnjem letu smo organizirali, speljali in sodelovali pri
več dogodkih, ki so se odvili v naši krajevni skupnosti.

Ker pa se želimo tudi v zimskem času ukvarjati s športno dejavnostjo smo najeli športno dvorano v Stopičah.

V mesecu marcu smo organizirali ogled Planice, ki se
ga je udeležilo 18 naših članov, ki so z vsem navdušenjem navijali za naše najboljše.
V mesecu maju smo organizirali prvo majski nogometni turnir. Konec meseca maja pa smo se udeležili iger
krajevnih skupnosti na Dolžu. Športno društvo je aktivno sodelovalo pri različnih športnih disciplinah in osvojilo skupno 2. mesto.

Zimska rekreacija – nogomet se odvija vsak petek ob
20:30 naprej in je namenjena vsem krajanom KS Stopiče, članom in nečlanom športnega društva Stopiče.

Meseca junija smo se udeležili jantarjevih iger na prazniku Krajevne skupnosti Stopiče.

Skozi celo leto smo sodelovali z ostalimi organizacijami
v KS Stopiče in OŠ Stopiče.

Kot vsako leto smo tudi letos v začetku julija organizirali nogometni turnir na travnatem igrišču. Vsa zbrana
sredstva smo namenili delovanju našega društva. Tukaj bi se rad zahvalil vsem sponzorjem, ki na kakršenkoli način pomagajo pri delovanju športnega društva
Stopiče.

Športno društvo se vsako leto udeležuje jesenke, zimske in spomladanske nogometne lige, ki jo organizira
Zavod Novo mesto.

Meseca novembra smo organizirali tradicionalni Martinov pohod na Gorjance, ki se ga je udeležilo 17 naših
članov.

Mitja Prus

Želimo vam prijeten december in lepe Božično novoletne praznike v krogu vaših najdražjih.
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PRAZNIK KS STOPIČE 2017
Krajevna skupnost Stopiče je v soboto, 10.6.2017, pripravila 3. Praznik KS Stopiče. Vseh sedem društev, ki
delujejo v KS je združenih v društvo Stopiški biser. S
skupnimi močmi smo pripravili Stopiške igre in potem
še zabavo z narodno zabavnim ansamblom. Na Igrah
se je pomerilo sedem ekip iz sosednjih KS in domačinov. Potrebno je bilo malo spretnosti in tudi sreče. Vsi
skupaj pa smo se dobro zabavali. Na stojnicah so se
predstavili domači mojstri ročnih spretnosti (na slikah), obrtniki in učenci OŠ Stopiče in podružnične šole
Dolž. Izkupiček prireditve smo namenili za nakup nove
gasilske cisterne PGD Stopiče. V projekt je bilo vloženo
več mesecev dela ekipe ljudi, zato gre iskrena zahvala
vsem, ki so svoj prosti čas namenili organizaciji, izvajanju, dogovarjanju in iskanju donatorjev ter po končani
prireditvi pospravili šolsko igrišče.
Na prireditvi smo podelili priznanja društvom, ki so
praznovala jubilejno leto (Turistično društvo Stopiče 5
let, Društvo za razvoj in ohranitev podeželja Orehek
5let, Društvo upokojencev Podgorje 30 let, Zeleni dol 5
let in Športno društvo Stopiče 10 let).
Več utrinkov si lahko ogledate na slikah.
Predsednik krajevne skupnost Stopiče
Slak Tomaž
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OSNOVNA ŠOLA STOPIČE
Ker se »leto« pri nas začne s prvim septembrom, je
težko pričeti z opisom dogodkov na šoli na začetku
koledarskega leta, saj to za nas pomeni sredi šolskega
leta. Ker se pri nas številni novi dogodki vrstijo iz dneva v dan, se bomo dotaknili samo pomembnejših.

Aprila je bila v ŠD OŠ Stopiče finalna tekma državnega
prvenstva v rokometu za starejše deklice. Pri nas sta
gostovali ekipi OŠ Nove Jarše in OŠ Žalec. Naša dekleta so se uvrstila na izvrstno 2. mesto. Postale so državne podprvakinje.

V koledarsko leto 2017 smo vstopili s 4. likovno delavnico Bajke in povesti o Gorjancih. Letošnja delavnica
je bila »kiparsko zmodelirana«. Naš gost je bil likovni
pedagog Branko Šuster. Sodelovalo je 9 osnovnih šol,
učenci so ustvarjali reliefe z motivi bajke Rajska ptica.
Ob slovenskem kulturnem prazniku smo pripravili kulturno prireditev ter otvoritev razstave omenjenih likovnih izdelkov.

Na državnem prvenstvu v badmintonu je Alja Borsan
osvojila 2. mesto med starejšimi deklicami. Na državnem tekmovanju v atletiki je Luka Udovč dosegel nov
šolski rekord in 4. mesto v skoku v višino, Ajda Turk pa
11. mesto v skoku v daljino.
Ob zaključku bralne značke nas je obiskal mladinski
pisatelj Andrej Rozman Roza, šestošolci so ob EKO
dnevu na stojnici v Novem mestu predstavili svoje
EKO izdelke in didaktične igre, udeležili pa smo se tudi
čistilnih akcij, ki so jih organizirale vse tri krajevne
skupnosti.

Obiskal nas je policijski orkester, ki je izvedel koncert
za učence razredne stopnje in otroke vrtca.
V ŠD OŠ Stopiče je Plesni studio iz Novega mesta pripravil plesni spektakel JUNAKI Z ODPADA.

Izvedli smo dve zbiralni akciji starega papirja. Na obeh
smo zbrali skupaj 14.500 kg odpadnega papirja.

V knjižnično popoldne je bil vključen terapevtski pes –
tačke pomagačke z lastnico Marinko Srebrnjak.

Devetošolci so se na valeti poslovili od šole, mlajših
učencev in učiteljev, na zaključni šolski prireditvi pa so
bila podeljena srebrna in zlata priznanja ter nagrade
najboljšim učencem v šol. letu 2016/17.

Konec februarja je bila na šoli izvedena zunanja presoja Inštituta za kakovost. Ugotovili so izpolnjevanje zahtev Certifikacijskega pravilnika za sisteme vodenja.
Izjemno so pohvalili odprtost naše šole, sodelovalno
kulturo, pozitivno klimo in samoiniciativnost zaposlenih.

Ob koncu šolskega leta se je na naši šoli srečala generacija, ki je tu pred 60 leti zaključila šolanje. Obiskovalci so bili navdušeni nad urejenostjo in posodobljenostjo šole.

Ob materinskem dnevu smo na šoli organizirali drugi
skupni koncert ZAPOJMO PESEM, na katerem so nastopili OPZ in MPZ OŠ Stopiče ter pevski zbor Društva
upokojencev Stopiče.

S sredstvi donatorjev smo opremili šolsko avlo, ki je
postala dnevna soba naših učencev. V okviru projekta
»ŠOLSKA AVLA – NAŠA DNEVNA SOBA« je našo šolo
obiskala Tina Antončič, voditeljica oddaje Infodrom,
dnevnika za otroke in mladino. Pripravila je zanimiv
prispevek, ki si ga je bilo možno ogledati tudi na RTV
Slovenija.

Ekipa slovenske vojske je za učence pripravila zanimiv
in poučen program, v katerega je aktivno vključila
učence. Predstavili so jim vojaška vozila in opremo.
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Med poletnimi počitnicami smo obnovili sanitarne
prostore, nabavili novo opremo za učilnico GEO in
ZGO.

Najbolj zavzeti učenci so to jesen tekmovali na številnih tekmovanjih iz znanja. Tako so na tekmovanju iz
sladkorne bolezni osvojili dve zlati in eno srebrno priznanje, na razvedrilni matematiki tri srebrna priznanja, na matemčku 2 zlati in 9 srebrnih priznanj, iz logike eno srebrno priznanje.

Na
podružničnih
šolah Dolž in Podgrad je bila izvedena celovita energetska sanacija, na
podružnici Podgrad
pa še sanacija plesni in radona, na
matični šoli v Stopičah je bila dodana nova toplotna
črpalka in povezava na daljinsko upravljanje ogrevanja.
Omeniti moramo vključenost šole v številne projekte,
kot so Mentep, Kakovost za prihodnost vzgoje in izobraževanja, Rastoča knjiga, Zdrava šola, Uživajmo v
zdravju, Zdrava prehrana, Eko projekt, Shema šolskega sadja, Samoevalvacija, Vzgojni načrt, Bralna pismenost, Šolski radio, Šolsko glasilo, Fleksibilni predmetnik…

Lepe dosežke so učenci osvojili tudi na športnem področju: 1. mesto v skoku v daljino na področnem prvenstvu, 2. mesto v krosu na občinskem prvenstvu, 3.
mesto na občinskem prvenstvu v malem nogometu, 2.
mesto na področnem tekmovanju iz badminton, 11.
mesto v polfinalu državnega prvenstva v akrobatiki…

Poleg projektov smo sodelovali še na številnih natečajih. Naj omenimo literarne natečaje: Trdinovo pero z
naslovom Pišemo ljubezen, Bralnice izpod slamnika, V
majhnem plašču besed, V naročju domišljije, Z domišljijo na potep, Moja rodna domovina. Učenci so izdelali zgodovinsko raziskovalno nalogo Ženske v NOB, sodelovali so na nagrajenem Sinapsinem natečaju Skrivnostni možgani ter Safe.si.

Ogledali smo si že tretjo operno predstavo Konservatorija za glasbo Jurij Slatkonja iz Novega mesta, tokrat
je bila to opera Aleša Makovca DESETI BRAT.
Naša zadnja pridobitev je nov šolski kombi, namenjen
prevozu učencev na različna tekmovanja ter razvozu
kosil na obe podružnični šoli.

Nadarjeni učenci so se udeležili Akademije znanja na
Gimnaziji Novo mesto, tekmovali na Prvakih znanja, s
katerimi so se uvrstili na državno tekmovanje. Udeležili so se likovne ustvarjalnice Obzorja v Mirni Peči in
slikarske kolonije v Rovinju.

V zadnji mesec letošnjega koledarskega leta smo vstopili s polnimi rokami dela. Učenje, ocenjevanje, številna tekmovanja v znanju in na športnem področju, sodelovanje v projektih, na prireditvah, vsakdanje premagovanje ovir, reševanje problemov…Vse to je postalo naša stalnica in obenem izziv.

Novo šolsko leto smo pričeli v petek, prvega septembra. Zagotovo se se ga najbolj veselili prvošolci.

Vemo, da smo kos vsaki še tako veliki težavi, da znamo in zmoremo, in da bomo dosegli svoj cilj. Vsak posameznik svoje osebne, hkrati pa vsi skupaj tudi začrtane skupne cilje. Seveda z roko v roki: učenci, učitelji,
starši, ožje in širše okolje. Skupaj bomo veliko močnejši.

Oktobra smo v sodelovanju s PGD Stopiče izvedli evakuacijo ob mesecu požarne varnosti.
Na šoli je potekalo vsakoletno srečanje starejših krajanov KS Stopiče v organizaciji KO RK Stopiče.
Ob dnevu reformacije smo pripravili razstavo Zgodilo
se je 31. oktobra.

Za Stopiški biser sestavila: Anka Koračin

Sodelovali smo v vseslovenskem projektu tradicionalni slovenski zajtrk.
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Srečno na poti
v letu 2018!

Želimo vam veliko prespanih noči
in sladkih sanj v letu 2018 na
naših posteljnih sistemih!
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VRTEC STOPIČE
Vrtec Stopiče je s podpisom Eko listine v leto 2016/17,
izpolnil vse zahteve za pridobitev certifikata in nosilca
zelene zastave, ki jo podeljuje Evropsko združenje za
okoljsko izobraževanje – FEE. (Foundation for Environmental Education). Pridružili smo se veliki družini Eko
šol in vrtcev v Sloveniji, ki si prizadevamo udejanjiti
vrednote trajnostnega razvoja. Eko šola je metodološko in mednarodno primerljiv program z medpredmetnim povezovanjem znanja za življenje, ki razvija
odgovoren odnos do okolja, narave in bivanja nasploh.
Pridobitev eko zastave in certifikata pomeni, da smo
uspešno opravili vseh sedem korakov, ki jih nalaga
metodologija projekta za pridobitev Eko zastave. Naše
delo smo junija na zaključni prireditvi okronali s podpisom Eko listine, septembra pa smo iz rok nacionalnega
koordinatorja programa Eko šola g. magistra Gregorja
Cerarja, v Kongresnem centru Thermane Park Laško,
prejeli Eko zastavo, ki sedaj krasi naš vrtec. Posebni
priznanji za izpeljavo projektov v vrtcu, Biotska pestrost in Znanje o gozdovih, sta prejeli tudi dve vzgojiteljici.

ka in podružnični šoli Podgrad en oddelek. Vrtec obiskuje 153 otrok od enega do šestega leta starosti.
V sklopu projekta Rastoča knjiga, v oddelkih prvega in
drugega starostnega obdobja, izvajamo projekte na
temo Vrednote. Simbol Rastoča knjiga ponazarja vso
našo zgodovino in bivanje. Glavni cilj je poudariti pomen knjige, znanja in odločnosti ter spodbujati otroke
in starše k osebni rasti, kulturi in umetnosti. Naši otroci ne potrebujejo le znanj in spretnosti. Potrebujejo
tudi vrednote, ki jih bodo vodile skozi življenje in jim
pomagale pri sprejemanju pravih odločitev ter grajenju boljšega sveta zase in za druge. Teme projektov v
oddelkih so: samostojnost, družina, prijateljstvo, narava, zdravje, gibanje, ljubezen, čustva in okolje.

Izvajanje dejavnosti na temo OKOLJE (v sklopu projekta Rastoča knjiga)
Zaradi vse večje potrebe otrok po varstvu in vzgoji v
predšolskem obdobju v našem okolju, smo septembra
2017, odprli že deveti oddelek vrtca Stopiče. V prvem
nadstropju, v starem delu šole, smo razred v celoti
preuredili za potrebe predšolskih otrok. Opremili smo
ga s pohištvom, didaktičnim materialom in igračami. V
oddelku so otroci drugega starostnega obdobja. Poleg
je še en oddelek predšolskih otrok. Vrtec ima v matični
šoli šest oddelkov, na podružnični šoli Dolž dva oddel-

Prireditev in podpis EKO listine

Pripravila: Renata Šimic, dip. vzgojiteljica
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KRAJEVNA ORGANIZACIJA RDEČEGA KRIŽA STOPIČE
Poslanstvo Rdečega križa Slovenije je da deluje v skladu s sedmimi temeljnimi načeli gibanja Rdečega križa,
to pa so: humanost, nepristranskost, nevtralnost, neodvisnost, prostovoljnost, enotnost in univerzalnost. V
lokalnih okoljih spremlja življenje ljudi in aktivno reagira na pojave stiske in nemoči, še posebej ranljivih skupin, kot so otroci in starejši. Zagotavlja spoštovanje
človeka in nagovarja ljudi, da delijo del svojega blagostanja s tistimi, ki so nemočni in v stiski. V krajevnih
organizacijah in med ljudmi spodbuja in gradi čut za
solidarnost in razumevanje stiske drugih. Poleg tega
spodbuja in širi vrednote zdravja in zdravega življenja,
uvaja načrtno izobraževanje in usposabljanje za izvajanje poslanstva in nalog in širi znanja o gibanju Rdečega
križa v mednarodnem humanitarnem pravu.

sto. Zelo dobro je bilo obiskano predavanje »o demenci«, ki smo ga organizirali v mesecu maju v Družbenem domu v Stopičah.
Skozi vse leto smo sodelovali s centrom za socialno
delo in patronažno službo. Sofinancirali smo nego krajanke na domu, plačali položnice socialno ogroženim,
sodelovali v treh humanitarnih akcijah v okviru Območnega združenja RK Novo mesto za pomoč družinam pri obnovi stanovanjskih prostorov.
V oktobru smo tako kot vsako leto, organizirali srečanje starejših krajanov iz Krajevne skupnosti Stopiče v
sodelovanju z Osnovno šolo Stopiče in Krajevno skupnostjo Stopiče. Letos je bilo vabljenih 269 krajanov,
srečanja pa se je udeležilo 151 krajanov. Najstarejši
krajan na srečanju, ki je letos dopolnil 90 let, je bil gospod Potokar Anton iz Črmošnjic, najstarejša krajanka
pa gospa Božič Marija iz Vel. Orehka, ki je letos dopolnila 94 let.

Krajevna organizacija Rdečega križa Stopiče deluje na
območju trinajstih vasi v Krajevni skupnosti Stopiče.
Njen program aktivno izvaja 24 prostovoljk, ki s svojim
strokovnim, humanitarnim in prostovoljnim delom
daje pečat humanosti Rdečega križa na našem območju.
V okviru socialnega programa je naša krajevna organizacija skozi leto 2017 opravila nešteto nalog, naj
izpostavimo samo najpomembnejše:

Med pomembnejše naloge štejemo razdeljevanje rednih prehrambenih paketov 10-im socialno ogroženim
posameznikom in družinam ter občasnih prehrambenih paketov iz Evropskih zalog ( 4-krat v letu 2017)
posameznikom in družinam z več otroki, ki imajo nizke
prejemke.
Ravno tako si prizadevamo za obiskovanje krajanov
doma in v domovih starejših občanov, ki so v letu 2017
dopolnili 80 let (teh je bilo 11), 90 let in več (teh je
bilo 6). Jubilanta, ki sta letos dopolnila 90 let, Franca
Hrušovar iz Plemberka, ki biva v domu starejših občanov in Potokar Antona iz Črmošnjic, pa smo obiskali
skupaj s predsednikom Krajevne skupnosti Stopiče.
Vse pa obdarimo s šopkom in priložnostnim darilom.

Nagovor sekretarke OZRK Novo mesto gospe Barbare
Ozimek na srečanju starejših

V mesecu maju je v okviru »tedna Rdečega križa« potekala akcija zbiranja prehrambenih in higienskih artiklov v Osnovni šoli Stopiče in v Vrtcu Stopiče. Iz zbranega smo 16-im posameznikom in družinam razdelili
pakete.
Sofinancirali smo letovanje 3 otrokom iz socialno
ogroženih družin iz KS Stopiče ter sofinancirali letovanje otrok v okviru Območnega združenja RK Novo me-

Srečanje starejših krajanov 2017

11

KRAJEVNA ORGANIZACIJA RDEČEGA KRIŽA STOPIČE
Ob božično novoletnih praznikih bomo obiskali vse
krajane in krajanke, ki so ali bodo v letu 2017 dopolnili 76 let in več ter bolne in invalide.

nostjo Stopiče in z vsemi društvi na območju naše krajevne skupnosti.

V prostorih Družbenega doma v Stopičah deluje postaja Rdečega križa skozi vse leto in sicer vsako prvo sredo v mesecu (od aprila do oktobra od 19. do 20. ure;
od novembra do marca pa od 17. do 18. ure), kjer izkušeni medicinski sestri merita krvni pritisk, holesterol
in sladkor v krvi in svetujeta v primeru težav.

Dejavnosti, ki potekajo v okviru medgeneracijskega
središča v prostorih Območnega združenja v Novem
mestu na Ulici Slavka Gruma, so zelo zanimive in jih
priporočamo sem krajanom. To so razni tečaji ročnih
del, tečaji učenja računalništva, kuharski tečaji, druženje ob modri polici in podobno. Spomladi in jeseni pa
poteka »Zelemenjava«, kjer si lahko menjate sadike,
semena in pridelke iz naših vrtov. Informacije o dejavnostih na Območnem združenju lahko dobite na spletni strani www.novomesto.ozrk.si ali po telefonu 07 39
33 120.

Izvedli smo tudi dve krvodajalski akciji, vendar je bila
udeležba žal skromna.

Vaša krajevna organizacija Rdečega križa Stopiče

Naš program smo uspešno izvajali s sredstvi od članarine pobrane po vaseh v naši Krajevni skupnosti ter
sredstvi prejetih iz MO Novo mesto preko OZRK Novo
mesto.

Skozi vse leto zelo dobro sodelujemo s Krajevno skup-

SREČNO 2018!
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DRUŠTVO UPOKOJENCEV PODGORJE STOPIČE
Tudi v drugi polovici leta smo upokojenci društva Podgorje Stopiče delovali kar aktivno. Sodelovali smo na
med društvenih pohodih in športnih tekmovanjih, bili
smo na izletu v Celju in okolici. Lepo je bilo druženje,
ko smo šli z vlakom na ogled Galerije likovnih samorastnikov v Trebnje. V hotelu Delfin v Izoli je nastopil
naš pevski zbor, člani društva pa smo tam tudi letovali.
Predstavili vam bomo naše druženje na kostanjevem
pikniku.

Ob pečenju kostanja, pokušanju mladega vina, nekaj
pečenih dobrotah, je bilo veliko dobre volje in petja.
Naš zborovodja Tone je skrbel za petje, Lojze mu je
pomagal s harmoniko, Albert in Brane sta bila glavna
pri peki kostanja. Lepo sončno popoldne je dodalo
svoje. Dan se je kar hitro prevesil v noč.
Smo sklenili, da bomo kostanjev piknik vsako leto priredili.
Staniša Jožica

Bil je petek 13. Pa naj bo, bo vseeno lepo in res je bilo
V torek 10. oktobra smo se pohodniki Društva upokojencev Podgorje Stopiče odločili, okrepljeni še z drugimi člani društva, da naberemo kostanj za piknik. Prijazni pohodnik Lojze je bil takoj za akcijo.
Dan je bil tako, tako. Ko smo hodili po hosti in nabirali
kostanj, je kar naenkrat začelo škrebljati. Dež! Nismo
se ustrašili in nabrali dovolj kostanja.
Na poti domov smo doživeli še eno presenečenje. Prijazna domačina – naša člana – Peter in Marija sta nam
postregla z orehovimi štrukeljčki, jagermaistrom in
borovničkami. Dež nam ni mogel do živega. Tudi to je
Podgorje.
Piknik je bil pri gasilskem domu v Stopičah, povabljeni
so bili vsi upokojenci in tudi ostali krajani našega Podgorja. Piknika se je udeležilo približno 50 krajanov.
Da bi dogajanje popestrili, smo pripravili ocenjevanje
in promocijo danes malo zapostavljene a zopet aktualne pijače – šmarnice. Pozvali smo pridelovalce za vzorce šmarnice. Odzvalo se je šest vinogradnikov in sicer z
letnikom 2016 in 2017.
V ličnih stekleničkah 0,33 l smo pripravili vzorce. Stekleničke so bile opremljene z etiketo in podatki o pridelovalcu. Zastopane so bile vinske gorice Bukovče,
Kančendu, Petanov hrib, Sevca in vsaka od njih se je
dobro odrezala. No, naj pošteno priznamo – njihovi
pridelovalci – Mari, Janez, Nežka, Francelj, Marija in
Tone.
Seveda 5 članska komisija ni vedela za te podatke o
pridelovalcih, da ne bi bilo kakšne »kuhinje«.
Zato je bil prav vsak pridelovalec vesel, ko je slišal za
oceno svojega vina.
Vsi pa smo z zanimanjem in radovednostjo spremljali
ocenjevanje šmarnice, ki je razveselila tako pridelovalce kot ostale udeležence, še zlasti, ker jo je bilo dovolj
za pokušanje.
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DRUŠTVO ZA RAZVOJ IN OHRANITEV PODEŽELJA OREHEK
V mesecu avgustu je naš član Franc Murn obnovil star
hrastov sod. Vanj je vložil veliko truda in prostega časa, za kar se mu lepo zahvaljujemo.

2.septembra smo izpeljali tretji turnir košarkarskih
trojk.

28. avgusta so se naši člani odpravili na naš največji
vrh Triglav. Imeli so se lepo in sklenili, da odpravo ponovijo. Vse pogumne člane in ostale vabimo, da se
nam naslednjič pridružijo in združijo prijetno s korist-

9.septembra se je odvijal naš glavni dogodek leta–
Praznik orehov 2017.
Leto je naokoli in želimo si, da bi v naslednjem letu bili
še vedno tako povezovalni kot vsa dosedanja leta, kajti v slogi je moč. Vse naše člane in podpornike pa vabimo na silvestrovanje, ki bo v soboto, 30.12.2017, v
našem DRUŽBENEM DOMU.

nim.

ŽELIMO VAM VSE LEPO V NOVEM LETU 2018 !
Orehovski pozdrav !
Mateja Murn
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PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO STOPIČE
požara gasilci uporabljali izolirne dihalne aparate. Naše društvo je pri svojem delu porabilo 20 tlačnih posod
zraka. Naša enota je bila prisotna dva dni. Pri takšnih
intervencijah nastane ogromno škode na gasilski opremi. Tudi del naše opreme je uničena in je neuporabna
za nadaljnje delo. Ob tej priložnosti bi se zahvalili
vsem gasilcem, ki so sodelovali na tako obširnem požaru. To je bila 6. intervencija za naše gasilsko društvo
v tem letu.

SI56 1990 6501 3182 848 (DBS d.d.)

Vse bralce stopiškega bisera lepo pozdravljamo. Tudi
druga polovica leta je bila za stopiške gasilce in gasilke
delovna. Zelo dejavni smo bili na organizacijskem in
operativnem področju. Komisija za nabavo vozila AC
16/40 s podjetjem Wiss (Poljska) usklajuje še zadnje
detajle nadgradnje in vozila. Celotno opremo za novo
vozilo smo že kupili in jo bomo v prihodnjem mesecu
odpeljali k proizvajalcu. Zaradi manjših zamud vozilo
pričakujemo v mesecu februarju 2018. Za vse operativne naloge in dobavo pitne vode še vedno skrbi naša
stara cisterna TAM AC 16/50.

Avtor slike: Manfred von Richthofen

V mesecu maju in
juniju so se zaključili
spomladanski tečaji
oz. izobraževanja. V
našem društvu smo
tako postali bogatejši
za 3 vodje skupine ter
2 gasilca pripravnika, ki že dobro sodelujeta v operativi enoti. Za zagotavljanje operativne sposobnosti društva smo
delno
sofinancirali
vozniške izpite C ktg.
oz. voznik kamiona. 2
voznika-gasilca sta že
opravila izpit in redno skrbita za prevoz vode in ostale
gasilske naloge. Do konca leta pričakujemo še enega
novega voznika. Tudi v prihodnjem letu bomo del
sredstev namenili za izobraževanja novih voznikov.

Avtor slike: PGD DOLENJSKE TOPLICE

Kljub izčrpanosti gasilcev smo v soboto 22. julija priredili še gasilsko veselico z ansamblom Mladi Dolenjci.
Zahvaljujemo se Društvu za razvoj in ohranitev podeželja Orehek za pomoč pri izvedbi prireditve ter ostalim članom gasilskega društva.
Mesec oktober je mesec požarne varnosti. Letošnji
slogan se glasi:« Ko se nesreča zgodi, naj bodo proste
poti!« Zadnji čas opažamo, da je večkrat onemogočen
dostop do naših garaž. Zavedamo se, da je parkirnega
prostora okoli Družbeno-gasilskega doma Stopiče malo, vendar se moramo vsi zavedati, da so sekunde
ključne pri reševanju pomoči potrebnim. Poleg tega pa
je gasilsko društvo izredno aktivno, saj ves čas vozi vodo z avtocisterno.

20. julija 2017 smo bili gasilci operativne enote PGD
Stopiče pozvani na intervencijo požar v podjetju Ekosistemi - Zalog. Del gasilcev so z AC 16/50 dežurali na
Gasilsko reševalnem centru Novo mesto v primeru
vzporednih intervencij. Ostali gasilci pa smo z ostalo
opremo aktivno gasili požar. Vse skozi smo v bližini
15

S prihodom nižjih temperatur zraka se prične tudi kurilna sezona. Naj vas opozorimo, da je potrebno ves
čas zagotavljati čistost dimniške tuljave in poskrbeti za
naprave, ki potrebujejo za svoje delovanje zrak iz prostora, da so le te pravilno vzdrževane. Gasilci ves čas
delujemo preventivno, zato vam prikazujemo razvrščanje na avtocestah. Po spremembi zakona se je potrebno na desnem pasu pomakniti skrajno desno (tudi
na odstavni pas), vozniki na prehitevalnem pasu pa
skrajno levo kot je prikazano na spodnji sliki.
Evakuacija OŠ Stopiče 2017

Vaja ZNASS 2017

Počasi se poslavljamo od starega leta in nestrpno pričakujemo prihodnje leto, saj bomo praznovali 105.
letnico društva in prevzeli novo vozilo AC 16/40 in to
bo v soboto 16.junija 2018 ob 14.30 uri na igrišču pri
OŠ Stopiče z gasilsko parado in novomeško godbo.

V letošnjem letu smo nabavili tudi 10 čelad tipa Rosenbauer Heros-Titan, saj si želimo zagotoviti varnost
naših gasilcev. Skupna investicija znaša 2.500,00€ +
ddv.

Med prazniki Vas bomo obiskali gasilci in Vam izročili
koledar za leto 2018. Vsakega prostovoljnega prispevka smo zelo veseli in se Vam že v naprej zahvaljujemo,
saj vsa pridobljena sredstva namenjamo novemu vozilu in opremi.
Vabimo tudi nove člane, da se nam pridružijo v gasilskih vrstah. Več o našem delu si lahko preberete na
Facebook strani ali nam pišete na e-mail: pgdstopice@gmail.com.

Za prevoz
pitne vode lahko kontaktirate predsednika gasilskega društva
Borut Blatnik,
040-553-308 ali na elektronski
naslov pgdstopice@gmail.com.
Prevoz 5000l vode do 10 km 50,00€ (Cene storitev ne
vsebujejo 22% ddv-ja. )

Izvajamo tudi črpanje vode iz vodnjakov, požarno stražo ter ostale storitve izvajamo po pogodbi oz. po predhodnem dogovoru.
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FRIZERSKI SALON VANJA
VANJA JUDEŽ S.P.
Veliki Orehek 29, 8000 Novo mesto
041 582 664, 07 308 94 10

SREČNO IN RADOSTI POLNO LETO 2018!

SERVIS IN PRODAJA KOLES ŠTANGELJ
Črmošnjice pri Stopičah, 8000 Novo mesto
041 745 814, 07 308 03 33

VESELE BOŽIČNE PRAZNIKE
IN AKTIVNO LETO 2018!

SREČNO 2018!
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TURISTIČNO DRUŠTVO
Minilo je že pet let, odkar smo v Stopičah ustanovili
Turistično društvo Stopiče. V teh letih smo zgradili
prepoznavnost in povečali članstvo, želimo pa si, da bi
se nam pridružilo še več krajanov, saj bomo tako lahko
še bolj aktivni in uspešni. Naši vodilni cilji so druženje
krajanov in sodelovanje z društvi in organizacijami, ki
že delujejo na področju KS Stopiče, pospeševanje razvoja turizma in skrb za ohranjanje naravne in kulturne
dediščine s poudarkom na razvoju zelenega turizmu in
skrbi za okolje in čisto pitno vodo. Letos smo, tako kot
že vsa leta do sedaj, izpeljali bogat program od zanimive strokovne ekskurzije, pohoda, koncerta, vodenega ogleda Novega mesta do sodelovanja pri aktivnostih, ki so jih organizirala ostala društva in organizaciji
praznika KS Stopiče. Prav tega se še posebno veselimo
v naslednjem letu, ko bomo praznovali 500 letnico
omembe vasi Stopiče. Vse aktivnosti in dogodke pripravljamo in organiziramo z veliko dobre volje in pozitivne energije, ki jo želimo deliti z vami, zato vas ob
zaključku leta prav prisrčno vabimo še na tri dogodke:
V torek, 26. decembra 2017, bomo ob 17 uri v stopiški
cerkvi organizirali 5. božični koncert z dobrodelno noto.
V četrtek, 28. decembra 2017, pa vabimo otroke, starše in stare starše, na večer pravljic v Družbeni dom KS
Stopiče. Ob toplem čaju ter božičnem vzdušju se bomo prepustili pravljičnim zgodbam, ki nas bodo spomnile, kako lepo je preživeti večer v prijetni družbi in ob
toplem kaminu s skodelico čaja v roki prisluhniti čarobnim besedam pravljic.
V petek, 5. januarja ob 18 uri pa se bomo dobili izpred
športne dvorane Stopiče. Z baklami se bomo podali na
zanimiv pohod in vabimo vas, da se ne ustrašite mraza, saj nas dobro volja, čaj ali kuhano vino, čarobnost
noči in sij bakel vedno pogreje in obogati.
Ob tej priložnosti bi se radi zahvalili vsem, ki nam pri
našem delovanju pomagate in nas podpirate, vsem
krajanom KS Stopiče pa želimo srečno, uspešno in
aktivno Novo leto 2018.
Člani TD Stopiče
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ZELENI DOL
Tako kot v prejšnjih letih je bilo Športno modelarsko
društvo Zeleni dol tudi letos zelo aktivno. Tudi v letošnjem letu so člani društva z udeležbo na domačih in
mednarodnih tekmovanjih nanizali lepo število uspehov.
Na domači pisti v Zelenem dolu je bila izvedena mednarodna dirka, ki je pritegnila tudi veliko gledalcev.
Skozi vse leto so na pisti potekali razni treningi, druženja in vzdrževalna dela. Društvo je v letošnjem letu
sodelovalo pri raznih projektih, za zimsko obdobje pa
je društvo bogatejše z novo pridobitvijo in sicer indoor
pisto za modele velikosti 1/18.
Se navdušujete avto-modelarstvom, pa ne veste, kako
bi začeli? Vabimo vas, da se nam pridružite in se včlanite v Športno modelarsko društvo Zeleni dol. Prav
tako vabimo vse na spletno stran www.zelenidol.com
in na naš facebook profil @Zeleni dol, kjer se lahko
seznanite z uspehi članov društva, s koledarjem dirk,
se naročite na e-novice in si ogledate bogato foto galerijo.
Športno modelarsko društvo Zeleni dol se zahvaljuje
članom, sponzorjem in vsem ostalim, ki ste kakorkoli
pomagali pri delovanju našega društva v letu 2017.
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NAGOVOR ŽUPNIKA
V župnijski cerkvi smo že postavili
prve zametke letošnjih jaslic, v
katerih zanimivost in ustvarjalnost sploh ne dvomim. Na delu
sta bila vendar naša jasličarja Jakob in Matej skupaj s pridnimi
možmi. V njih vsako leto ob
božični noči prinesemo majcen
kip otroka Jezusa, ki se je pred
približno 2000 leti rodil iz Device
Marije in postal človek, da bi nas tako do konca začutil
v vsem veselju kot tudi v žalosti. Kot pravi človek nam
je ta Bog postal tako zelo blizu. Približal se nam je.

Ravno v tem pa je dejanska toplina bližajočih se praznikov. Jezus nam podarja to toplino, da bi jo mi, še posebej kristjani, podelili dalje s človekom ob nas. Prazniki polni te topline torej prihajajo. Naj tudi nas naučijo, da bi si znali biti blizu z vso ljubeznijo, razumevanjem in spoštovanjem. Naj vas ob tej priložnosti povabim, da se na to poslanstvo, ki nam ga izročajo božično novoletni prazniki tudi primerno pripravimo. Z dobro spovedjo, skupno molitvijo, obiskom božične maše
in prejemom svetega obhajila.

Želim vam obilo Božje bližine in blagoslovljeno novo leto 2018.
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Vse aktualno glede naše KS si lahko ogledate na spletni strani www.novomesto.si - zavihek KS Stopiče.
Objavili bomo zapisnike tekočih sej KS Stopiče, obvestila, dogodke in zanimivosti.
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ZAHTEVA ZA NAMENITEV DELA DOHODNINE ZA DONACIJE DRUŠTVOM
V kolikor želite nameniti del dohodnine našim društvom, lahko to storite na način, da izpolnite spodnji obrazec in ga pustite v nabiralniku KS Stopiče.
Del dohodnine lahko namenite:

Športno društvo Stopiče, davčna številka: 24685313 ali

PGD Stopiče, davčna številka: 29527830
Davčni zavezanec lahko posameznemu upravičencu nameni 0,1—0,5% dohodnine, seštevek vseh pa ne sme
presegati 0,5% dohodnine.
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POTUJOČA KNJIŽNICA MIRANA JARCA NOVO MESTO V LETU 2018
22. JANUAR
19. FEBRUAR
19. MAREC
16. APRIL
21. MAJ
18. JUNIJ
17. SEPTEMBER
15. OKTOBER
12. NOVEMBER

10. DECEMBER

Cenjeni krajani in krajanke!
Obveščamo vas, da je za krajane rezerviran
termin za rekreacijo v športni dvorani Stopiče,
vsako soboto med 20.00 in 22.00 uro.
Vljudno vabljeni!

Z VAMI ŽE 20 LET. SREČNO 2018!
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POBARVANKA ZA NAŠE NAJMLAJŠE KRAJANE

Stopiški biser, javno glasilo izdaja KS Stopiče, Družbeni dom, 8322 Stopiče, e-mail: ks.stopice@gmail.com. Naselja: Brezovica pri Stopičah, Črmošnjice pri
Stopičah, Dolnja Težka Voda, Gornja Težka Voda, Hrib pri Orehku, Hrušica, Mali Orehek, Pangrč Grm, Plemberk, Stopiče, Šentjošt, Veliki Orehek in Verdun.
Odgovorni urednik: Uroš Zupančič, e.mail: zupancic.uross@gmail.com, Uredniški odbor: Tomaž Slak, Petra Povše. Oblikovanje in grafična priprava za tisk:
Uroš Zupančič, Tisk: Tisk Šepic, Novo mesto. Naklada: 700 izvodov. Uredništvo Stopiškega bisera si v skladu z uredniško politiko, zasnovo časopisa in prostorskimi možnostmi pridržuje pravico do objave ali neobjave, krajšanja, povzemanja ali delnega objavljanja nenaročenih prispevkov.
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