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Turistično društvo Stopiče
Februarja smo v Stopičah ustanovili turistično društvo, kateremu je že na ustanovni seji pristopilo 33 članov. Še vedno pa
vabimo krajane, da se nam pridružite, saj so nam glavni cilji: 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 eko turizmu in skrbi za okolje in čisto pitno vodo.

Koncert z Otom Pestnerjem

Najlepše urejena hiša z okolico

Že 11. marca smo v novi dvorani v Stopičah organizirali koncert z Otom Pestnerjem, Mladimi
Dolenjci in pevskima zboroma
OŠ Stopiče. Koncert je bil malo
slabše obiskan, kot smo pričakovali, vendar pa so tisti, ki so bili
na koncertu, bili navdušeni in
verjamemo, da bo ob novoletnem
koncertu, ki ga načrtujemo v decembru, dvorana polna.

V želji po čim lepši urejenosti naše krajevne skupnosti, TD Stopiče objavlja razpis za najlepše urejeno hišo z okolico. Komisija bo
ob koncu poletja izbrala najlepše urejeno hišo z okolico, zato vas
vabimo, da še bolj skrbno okrasite svoje balkone, uredite vrtove in
očistite okolico.
Zmagovalcu bomo podarili lepe nagrade.
Predsednica TD Stopiče Marjanca
Trščinar Antić in pevec z žametnim
glasom Oto Pestner.

Mladi Dolenjci pred domačo publiko profesionalno opravili nastop.

Sponzor: Gozdno gospodarstvo Novo mesto in Kompas Novo mesto d.o.o.

Pohod po poti grofa Paradajzarja
V soboto, 2. junija vas vabimo, da se udeležite pohoda »Po poti
grofa Paradajzarja«, kjer bomo prehodili okoli 10 km in uživali v
znamenitostih in naravnih lepotah ob zanimivi animaciji grofa, rimskega vojaka, ki nas bo počakal na Verdunu, srečali bomo grajsko
gospo iz Mehovega, Gorjanski škrat nam bo po poti kakšno zagodel, postregli nam bodo s cvičkom, zeliščnim čajem, orehovimi dobrotami, malico, hladno studenčnico … Povabite svoje prijatelje in
znance in pridružite se nam. Začeli bomo ob 9. uri pri cerkvi, katero
si bomo tudi ogledali, potem pa pod vodstvom vodičev in animacij
naredili lep krog. Pot ni naporna, ni velikih vzponov, hodili bomo
večinoma po stranskih, neasfaltiranih poteh, uživali v čudoviti naravi in se imeli lepo.

Potrebujemo vašo podporo
Pomagali smo tudi pri organizaciji in promociji sekanja pirhov v
Stopičah, pri spomladanski očiščevalni akciji v KS Stopiče, jeseni pa
se lahko nadejamo Prazniku orehov na Velikem Orehku. V naslednjih letih bomo nekaj naših naporov vložili tudi v označitev poti
ob potokih Klamfer in Težka voda.
Ker je naše delovanje usmerjeno predvsem v povezovanje in druženje tu živečih krajanom, pozivamo vse k čim množičnejši vključitvi
v naše aktivnosti, strpnosti in k izboljševanju naših predlogov.
Za bodočnost plesalcev se v Podgorju ni bati.

n Marjanca Trščinar Antić, predsednica turističnega društva
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Čistilna akcija
Tudi letos je po naših vaseh
potekala čistilna akcija,
vendar z manjšo udeležbo
kot prejšnja leta. Otrok je bilo
manj, ker so šole organizirale
čiščenje med tednom. Kljub
temu pa smo zopet nabrali
veliko smeti, ki nikakor ne
sodijo v naravo.

Zopet največja udeležba na Hribu

V Stopičah pričetek akcije na parkirišču pri športni dvorani

Gozd pod Gornjo težko vodo poln raznovrstne navlake

Parkirišče ob pokopališču v Stopičah potrebno temeljitega čiščenja

Kako lahko je vreči iz avta smeti, veliko težje je to pobrati

Veliki Orehek: očitno se čiščenje tiče le dveh družin

Na mladih svet stoji v Hrušici
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Veliki Orehek

n Foto Tomaž Slak

Komunala je čistila na vodnem izviru v Stopičah

Pri čiščenju okolice vežice in škarpe okrog cerkve je poleg pridnih mladih in malo
manj mladih pomagala tudi ena najstarejših vaščank Šentjošta Pepca Mavser, ki je
po svoji pridnosti in vitalnosti lahko zgled mnogo mlajšim.

Črmošnjice: v dobri družbi je pobiranje smeti lažje

Na cesti z Dolnje Težke Vode proti Prepihu

n Foto Mario Murko in Jože Udovč

Veliki Orehek je majhna vas pod
Gorjanci, leži na nadmorski višini
280,5 metrov. V vasi živi 110 ljudi,
hišnih številk je 36. Najmlajši vaščan je star 2 leti, najstarejši pa 90
let. Najbolj pogosta priimka v vasi
sta: Judež in Muren. Ime kraja je
povezano z velikim številom orehovih dreves, vendar jih je danes
ostalo še zelo malo.
Vas meji na vasi: Mali Orehek,
Verdun, Hrib pri Orehku, Hrušica
in Brezovica.
Kulturne znamenitosti Velikega
Orehka: za Veliki Orehek so značilni kozolci, v Malem Orehku pa
imamo cerkev svetega Roka in
Andreja, med Velikim Orehkom
in Malim Orehkom je kip svete
družine in med Velikim Orehkom in Hrušico je ob cesti skalna
poslikava na skali podoba Marije
in Jezusa .
Včasih: Najstarejša hiša je Judeževa, kjer je pred davnimi leti delovala šola. »Zajama« je kraj, kjer
je stal vodnjak. Vaščani so tam napajali živino. Potok Klamfer je nekoč predstavljal pomembno vlogo: v mlinih so mleli žito, iz njega
so dobili pitno vodo, vaščanke so v
njem prale perilo, … Včasih so bili
vaščani živinorejci in poljedelci.
V vasi je bila zelo znana kovačija,
kjer so kovali konje in orodje. Pri
vsaki hiši so imeli veliko orehovih
dreves, iz jedrc so gospodinje pekle potice itd.
Danes: V vasi sta dve večji kmetiji, kjer gojijo ovce, govedo, prašiče, kokoši in kunce. Ljudje so predvsem zaposleni v bližnjem Novem
mestu. Otroci obiskujejo vrtec in
osnovno šolo Stopiče. Nad vasjo
je hrib, ki mu pravijo Vrh: tam so
vinogradi in zidanice. V potoku
Klamfer se nahajajo potočni raki

in ribe, kar je dokaz, da je voda
čista. V vasi sta dva samostojna
podjetnika: pečar in frizerstvo. Iz
Velikega Orehka imamo rojaka,
patra Cirila Božiča- živi in službuje v Avstraliji ter pesnika Jureta Murna.
V Velikem Orehku vsako leto
prirejamo smučarske skoke, če
vreme le dopušča; leta 2010 je bil
rekord skakalnice 18,5 metrov.
V letošnjem letu pa pripravljamo v mesecu septembru ali oktobru praznik orehov, zatorej vljudno vabljeni .
n Rebeka Slak, 2. razred OŠ Stopiče

LJUDJE POD GORJANCI
Nekoč na Gorjancih
so vile živele in škratje.
Ljudje pod Gorjanci
so radi se imeli, kot bratje,
Skupaj brezbrižno
so uživali svet.
V stiskah ponižno
so vile prosili za svet.
Izdelal Podgorc je
pijačo opojno.
Zahteval odslej je
zase vse dvojno.
Pijačo si zvaril
od divjih je trt,
se dela odvadil,
pogosto bil trd.
Začel je prepire
za meje , za pota ,
je brez manire
vodila ga zmota,
Nič več ni vprašal
nikogar za mnenje,
je polje pognalo
trnje, kamenje.
n Jure Murn
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V Stopičah letos že enaindvajsetič sekali pirhe
Prostovoljno Gasilsko društvo Stopiče je na velikonočno nedeljo, 8. aprila 2012, pripravilo že 21. tekmovanje v sekanju pirhov.
Kljub slabemu vremenu smo
prireditev dobesedno spravili pod
streho. Tekmovanje, ki se je letos
odvijalo v garaži doma, je privabilo
veliko število obiskovalcev, kar dokazuje, da je naša prireditev prerasla v nekaj več. Je največja tovrstna
prireditev v Sloveniji!
Tekmovali so 104 tekmovalci.
Med njimi so bile tudi predstavnice nežnejšega spola. Ker pravila
dopuščajo tudi večkratno prijavo,
smo bili letos priča zanimivi zasedbi na zmagovalnih stopničkah.
Prvo mesto in zmago je slavil lan-

skoletni zmagovalec Toni Brulc,
ki je pristal tudi na tretjem mestu.
Na zmagovalnem odru pa mu je na
drugem mestu družbo delal Primož Matko, oba iz Stopič.
Kot vsako leto smo nagradili
najboljših 15 tekmovalcev in še kakšnega zraven! Nagrade prispevajo sponzorji iz našega okoliša.
Prireditev smo popestrili tudi
z razstavo velikonočnih jedi in
ročnih del Razstavo so pripravile
naše gasilke, svoje izdelke pa je na
ogled postavilo kar nekaj občank
in občanov naše krajevne skupno-

sti. Z domiselno postavitvijo je pokazala pravi velikonočni čar. Bila
je prava paša za oči. Letos je bila
razstava postavljena drugič. Glede
na odziv občanov za sodelovanje z
izdelki, bo razstava postal stalnica v našem programu ob prazniku
velike noči.
V letu 2013 naše društvo praznuje 100 letnico društva. Ob
tem visokem jubileju pripravljamo tudi program. Želimo pripraviti brošuro o delovanju društva
skozi stoletje.

Če imate slučajno kakšno
gradivo, slike iz teh časov,
vas naprošamo, če jih lahko
posodite društvu za naš jubilej! Kontakt 041 989 603 Peter
Kastelic.
Že sedaj pa vas vabimo na 22
sekanje pirhov Stopiče, na velikonočno nedeljo 2013 ob 14 uri.
Prireditev bo, tudi če sije sonce!
Za PGD Stopiče

n Peter Kastelic

Kožarjev mlin
Po ustnem izročilu zadnje lastnice Marije Kožar, naj bi bil
mlin zgrajen v prvi ali drugi polovici 17. stoletja, pri gradnji
pa je pomagala cela fara. V mlin so vozili žito tudi kmetje iz
hrvaških krajev.
n Foto Marjan Strajnar

Vabilo na dobrodelni
koncert
V Stopičah živi težko bolan fantek Lovro Stupar, ki je bil rojen
prvega novembra 2009. Seznam postavljenih diagnoz šteje čez število trinajst. Da bi njemu in njegovim staršem vsaj malo olajšali življenje, ki zahteva neprestano obiskovanje zdravnikov in bolnišnic,
bo v oktobru v Športni dvorani v Stopičah organiziran dobrodelni
koncert. Na njem bodo nastopali priznani ansambli, zato že danes
vabljeni, da pridete in s tem pomagate malemu Lovru, ki ga je življenje tako kruto udarilo.
Stopiški biser, javno glasilo izdaja KS Stopiče, Družbeni dom, 8322 Stopiče, e-mail: ks.stopice@novomesto.si. 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. Odgovorna urednica: Vera Splichal, e-mail: vera.splichal073@gmail.com. Uredniški
odbor: Alojz Golob, Mario Murko. Oblikovanjein grafična priprava za tisk: Grafika Pavlič Jože, s. p. Tisk: Kastelic Zvone s.p. 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.

