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Drage sokrajanke, sokrajani, vsi zbrani!
V torek zjutraj so glasno zazvonili zvonovi
farnih cerkva in nam sporočili žalostno novico, da nas je zapustil naš dolgoletni župnik,
Edvard Eberl. Kljub temu, da smo vest potihoma pričakovali, nas je ta vseeno močno
pretresla, saj nam je g. župnik v dolgotrajnem
in napornem boju z boleznijo, neštetokrat dokazal, da se ne misli predati. Njegova moč in
optimizem sta ga spremljala vse do konca in
marsikomu pri tem vlila novega upanja.
Že danes prisotna množica ljudi govori, kakšen pečat je naš župnik pustil na vseh nas.
V letih službovanja je postal nepogrešljivi
del našega kraja, njegova vrata so bila vedno
odprta in njegova ušesa pripravljena prisluhniti. Poznal je večino družin in jih spremljal
tako pri veselih kot pri žalostnih dogodkih
ter v vsakem trenutku znal za vsakogar najti
spodbudno besedo, ki je človeka potolažila,
razveselila ali ga poskušala voditi na pravo
pot. Prava poslastica so bile njegove pridige,

ki so bile vedno polne modrosti, včasih tudi
kanček hudomušne in ostre, vendar vedno izrečene dobronamerno.
Dragi župnik, v teh dneh bo farna zavetnica, Devica Marija, tolažnica žalostnih, v naših
krajih imela veliko dela, da potolaži vse nas,
ki smo izgubili dobrega župnika, predvsem pa
prijatelja, ki je svoje delo opravljal z ljubeznijo
in imel rad kraj ter ljudi v njem, zato ti danes
izpolnjujemo tvojo poslednjo željo in te polagamo v domačo Podgorsko zemljo v upanju, da
boš tako kot do zdaj še naprej molil za nas.
Dragi Edvard, v imenu vseh krajanov naj se ti
zahvalim za vse dobro kar si naredil za nas. Misli
pa zaključujem z verzom Svetlane Makarovič:
Glej zemlja si je vzela, kar je njeno.
A kar ni njeno, nam ne more vzeti.
In to, kar je neskončno dragoceno,
Je večno in nikdar ne more umreti.
n V imenu KS Stopiče Alojz Golob

Sekanje pirhov Stopiče 2013

Na velikonočno nedeljo smo člani prostovoljnega gasilskega
društva Stopiče priredili že 22. sekanje pirhov.
Kljub slabemu vremenu je tekmovalo 80 sekačev. Najbolj mirno
in pa ogreto roko je imel Mario
Murko iz Stopič. Mario je zmagal
tudi že davnega leta 1994.
Za zmago je potreboval 13 metov, rekord sekanja pirhov v Stopičah pa je 7 metov.

Prizorišče sekanja pirhov

Na drugem mestu, kakor tudi
lani, Primož Matko iz Stopič, tretje mesto pa si je prisekal Martin
Ravnih iz Velikega Orehka. Podelili smo 16 nagrad in še kakšno
za povrh.
Tekmovanje je potekalo v garaži
gasilskega doma in kljub dežju je

bil obisk izjemen, kar potrjuje, da
je naša prireditev res prava.
V dvorani doma pa so naše
gasilke pripravile 3. velikonočno
razstavo. Rdeča nit so bile voščilnice in kuharski recepti ob veliki noči!
Na razstavi so poleg naših gasilk
sodelovali še učenci OŠ Stopiče s
podružnicami Dolž in Podgrad,
vrtec Stopiče. Predstavilo se je tudi
Društvo za razvoj in ohranitev podeželja Orehek.

Pirhi na sto in en način

Več o sekanju pirhov in razstavi si
lahko preberete oz. pogledate fotografije na spletni strani PGD Stopiče!
http://www.pgdstopice.si/
Na pomoč!
n Za PGD Stopiče zapisal Peter Kastelic
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Drugi pohod Po poteh grofa Paradeiserja

Turistično društvo Stopiče je v soboto, 1. junija 2013 organiziralo drugi tradicionalni pohod Po
poteh grofa Paradeiserja.
Kljub obilnemu deževju v predhodnih dneh, se je na zbornem
mestu pred Športno dvorano Stopiče, zbralo okrog devetdeset udeležencev, vseh starosti.
Po nagovoru predstavnika TD
Stopiče in skupinskem fotografiranju, smo se pohodniki podali proti stopiški cerkvi Marije Tolažnice
žalostnih, kjer nas je pričakal sam
grof Paradeiser. Ta nam je spregovoril o okoliščinah, ki so privedle Skupinska slika pohodnikov
do gradnje cerkve in o nastanku
imena vasi Stopiče. Ob koncu nagovora nam je zaželel lepo popotovanje po podgorskih vaseh.
Sledil je ogled cerkve, od koder
smo se napotili proti lokaciji arheološkega najdišča Verdun pri
Stopičah. O pomenu arheoloških
najdb na Verdunu nam je spregovoril arheolog …
Pot smo nadaljevali skozi Verdun in mimo vinogradov proti
Velikemu Orehku, kjer so nas pred
društvenim domom, z orehovimi
dobrotami in domačimi pijača- Grof Paradeiser
mi pričakale gostoljubne domačinke. Dobrodošlico nam je zaželel tudi predsednik
Po gozdni poti smo se povzpeli na razgledno točDruštva za razvoj in ohranitev Velikega Orehka, Ja- ko ob kapelici od koder je pogled segal na pobočja
nez Murn.
Gorjancev. Tu nas je z omamno dišečim čajem groDobro okrepčani smo se podali proti Zelenemu fa Paradeiserja pričakala zeliščarica Katja, ki nam je
dolu, dirkaški stezi Šimčevih, kjer smo si ogledali tudi zaupala njegovo recepturo.
tekmo radijsko vodenih modelov avtomobilov. Na
Še kratek vzpon in že smo bili na Brezniku v Gopoti nas je sprejela Grajska gospa, ki nam je postre- lobovi zidanici, kjer smo si privoščili toplo malico in
gla s krepčilno vodo iz pomlajevalnega izvira Go- kozarec gostiteljevega cvička, otroci pa bezgov sok.
spodična.
Spočiti in okrepčani smo se skozi Gornjo in Dolnjo Težko Vodo podali proti Strajnerjevi domačiji,
kjer nas je z dobrodošlico sprejel prijazni gospodar
Marjan. Po krajšem postanku nas je popeljal skozi
čudovito urejen park nad Težko vodo.
Tik pred vrnitvijo na izhodišče, so nas nenapovedano sprejeli še Pelkovi pred estetsko obnovljeno
Rodičevo hišo v Stopičah.
Drugi pohod Po poteh grofa Paradeiserja skozi
podgorske vasi, gozdove in travnike je minil v prijetnem vzdušju in polni vtisov smo si obljubili, da se
vidimo zopet prihodnje leto.
Dirkališče za radijsko vodene modele
n Mitja Gros
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PGD Stopiče
V začetku leta smo na občnem zboru izvolili novo vodstvo društva. Za predsednika
društva smo izvolili Boruta
Blatnika za poveljnika pa Jožeta Udovča.
Že takoj na začetku leta smo
pripravili Pustno rajanje, ki je
bilo namenjeno zreli generaciji in na veliko noč, tradicionalno 22. Sekanje pirhov.
V mesecu maju in juniju so
na sporedu tekmovanja v gasilskih disciplinah za pionirje,
mladince in člane. Vse ekipe
že pridno trenirajo.
Letos naše društvo praznuje 100 let delovanja, zato je
veliko aktivnosti namenjeno
praznovanju tega jubileja.
Ob tem jubileju bomo izdali
knjižico z zgodovino našega
društva.
Praznovanje bomo pripravili na igrišču pri osnovni šoli
Stopiče, v soboto 17. avgusta 2013 ob 18. uri. Ob zvokih
godbe se bomo gasilci predstavili v povorki, od gasilskega doma, skozi vas Stopiče do
prizorišča.
Pripravili bomo krajši kulturni
program, na kratko predstavili delo društva skozi čas in
podelili priznanja in zahvale
zaslužnim članom društva in
pokroviteljem.
Za zabavo bodo poskrbeli
fantje iz ansambla Novi spomini, gasilci pa bomo poskrbeli za senco, saj bomo postavili velik šotor. Poskrbeli bomo
seveda tudi za hladno pijačo
in okusno hrano!
Že sedaj lepo vabljeni!
Vse naše delo lahko spremljate
na naši spletni strani: http://www.
pgdstopice.si/
Z gasilskim pozdravom:
Na pomoč

Na Velikem Orehku

Malica pri predsedniku KS

n Za PGD Stopiče Peter Kastelic

julij 2013

Turistično
društvo
Stopiče
Lani smo v Stopičah ustanovili turistično društvo, ki je že v
prvem letu pokazalo, da lahko tudi v našem lepem kraju
najdemo in naredimo marsikaj zanimivega. Tudi za letos
smo si zadali bogat program,
Za naš tradicionalni pohod Po
poteh grofa Paradeiserja smo
dobili veliko pohval. Preko poletja poteka še ocenjevanje za
najlepše urejeno hišo, v jeseni
bomo organizirali zanimiv izlet, ob koncu leta pa še pohod
z baklami in Božično –novoletni koncert.
Sodelujemo tudi z ostalimi društvi v naši KS, saj so naši cilji
poleg promocije kraja in ohranjanja kulturne in naravne dediščine tudi sodelovanje med
krajani in društvi, predvsem pa
druženje, spoznavanje in medsebojna pomoč. Zato vas ponovno vabimo, da se nam pridružite in vas tudi pozivamo,
da nas pokličete, kadar mislite,
da lahko pomagamo in sodelujemo z vami.
Že sedaj pa vas vabimo na koncert v naravi SLOVO POLETJU,
ki bo 30. avgusta ob 20. uri na
jasi v bližini restavracije Prepih
na Težki Vodi. S seboj prinesite
dekico ali zložljiv stolček, povabite prijatelje in znance, za
dober program in romantično
vzdušje poletne noči pa bomo
poskrbeli mi.
n Za TD Stopiče
Marjanca Trščinar Antić

Sajenje orehov
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Predstavitev društva za razvoj in ohranitev
podeželja Orehek
Društvo je bilo ustanovljeno v
novembru 2012, pobuda pa je bila
uspešno izveden Praznik orehov v
Velikem Orehku, ki si ga je idejno
zastavilo Turistično društvo Stopiče. V mesecu oktobru smo se
pripravljali na prireditev, v ta namen smo s pomočjo vaščanov in
ostalih začeli z urejanjem okolice družbenega doma. Spremenili
smo gospodarski objekt v začasni
družbeni dom, ki ga bomo obnovili in preuredili v naslednjih letih. Rdeča nit je bil oreh in z njim
povezane dobrote. Gospodinje iz
Orehka so pripravile orehove jedi,
ki so jih obiskovalci lahko tudi
okusili. Prireditev je popestrila
tudi razstava starih slik dogodkov
vaščanov Orehka in zabavne igre
povezane z orehi. Praznika se je
udeležilo veliko število ljudi, ki so
prijeten dogodek ponesli širom po
Dolenjski. Pozitivni odzivi so pripomogli k ideji o ustanovitvi društva, ki bi povezalo vse vaščane in
podeželje z namenom ohranjanja
kulturne in naravne dediščine ter
starih običajev in navad.
Društvo smo uradno ustanovili 4. novembra 2013 in si že takoj
na začetku zadali cilj organizirati
silvestrovanje za vaščane in prijatelje Orehka v gasilskem domu
na Dolžu. Na začetku leta nam je
bilo vreme naklonjeno za obuditev
tradicionalnih smučarskih skokov,
poleg tega smo organizirali smučanje članov na Višarje in ogled smučarskih skokov v Planici. Ob dnevu žena smo organizirali pohod za
ženske, ki se ga je udeležilo več kot
30 pohodnic, ki so kljub slabem
vremenu prehodile več kot 10 km
dolgo pot in se na poti okrepčale

Prvi občni zbor Društva

z domačo hrano in pijačo. Na prireditvi Sekanje pirhov 2013 smo
v sodelovanju z Gasilskim društvom Stopiče pripravili razstavo
orehovih dobrot in s tem popestrili
vsakoletno razstavo velikonočnih
jedi. V sklopu obuditve vsakoletnega kresovanja na Golem Vrhu
smo uredili poljske poti, ki vodijo iz vasi čez Šice do Golega Vrha,
tako smo na večer kresovanja člane in vaščane pogostili z domačim
ješprenjem. V maju smo se aktivno
lotili sajenja orehov, saj s tem želimo ohranjati dediščino vasi. Vsako leto bomo posadili dve drevesi,
eno moško in eno žensko.
Do konca tega leta nas čaka še
mnogo projektov, med njimi pa
prednjači organizacija in izvedba
Praznika orehov 2013, ki bo 7. septembra pri družbenem domu. Prireditev in dogajanje bodo zabeležili tudi predstavniki Etnološkega
muzeja. Posneli bodo prispevek na
temo praznikov na Slovenskem in
dodali Praznik orehov v muzejsko

Kresovanje

zbirko. Na prireditev je med drugimi povabljen tudi predsednik
države Borut Pahor.
V društvu se bomo še naprej
trudili pri uresničevanju letnega
plana in solidarno ter nesebično
pomagali tudi ostalim društvom
v KS Stopiče, ki bodo potrebovala našo pomoč. Verjamemo, da le
skupaj lahko pripomoremo k razvoju KS, ohranjanju naravne in
kulturne dediščine podeželja in
turističnem razvoju.
Že v naprej se zahvaljujemo
vsem, ki ste pomagali pri ustanovitvi društva, vaščanom za nesebično pomoč, prijateljem Orehka, društvom v KS in vsem, ki ste
kakorkoli pripomogli k uresničitvi naših ciljev. Tudi v prihodnje
se bomo trudili, da bomo še boljši
in da se bo slišalo o nas. Vabljeni
torej na 2. Praznik Orehov, ki bo
7. septembra 2013 v osrčje Velikega Orehka!
Član društva

n Tomaž Slak
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KRAJEVNA SKUPNOST STOPIČE
STOPIČE 3, 8322 STOPIČE
Datum: 27. 05. 2013
ZAPISNIK
11. redne seje sveta Krajevne skupnosti Stopiče, ki je bila 19.05.2013, s pričetkom ob 8. uri in 15 minut, v sejni sobi družbenega doma v Stopičah.
Prisotni člani: Alojz Golob, Marija Becele, Vera Splichal, Franc Udovč, Marija
Šega, Vinko Turk, Slavko Prosenik in Anton Klemenčič. Opravičeno odsotni:
Hermina Mežnar, Miro Klobučar, Martin Škufca in Tomaž Slak. Neopravičeno
odsoten: Slavko Malnar.
Ad 1) Po ugotovitvi sklepčnosti je predsednik KS vse prisotne lepo pozdravil
in pričel s sejo ter dodal razširitev dnevnega reda in sicer:
1. ukinitev pošte v Stopičah;
2. neurje in
3. razno.
Ad 2) Na zapisnik prejšnje seje člani sveta niso imeli pripomb in so ga soglasno potrdili.
Ad 3) Predsednik sveta KS Alojz Golob je povedal, da je imel razgovor z direktorjem Pošte Slovenije PE Novo mesto, ki je povedal, da verjetno letos
ne bodo mogli plačati njihov delež za prekritje strehe in dodal, da v januarju 2014 pa lahko, saj bodo sredstva tudi planirali za leto 2014.
Člani sveta predlagajo, da naj vsi ponudniki dajo ponudbe pa ceni
m², nato se izbere najcenejšega ponudnika. Pošta Novo mesto mora
podati pisno izjavo oziroma obljubo o plačilu svojega deleža. Tako naj
PGD Stopiče in Pošta Novo mesto plačata direktno izvajalcu del. Zato
se z izvajalcem za takšen način plačila že vnaprej dogovori.
Član sveta Vinko Turk je predstavil, kakšen naj bi bil zgled table za plakate in pozval člane sveta, da povedo, kje naj bi jih namestili.
Ad 4) Predsednik sveta je člane obvestil o ukinitvi pošte v Stopičah. Predlagal je, da se z ukinitvijo pošte v Stopičah ne strinja, kar so potrdili tudi
člani sveta.
Ad 5) Zadnje neurje je zelo poškodovalo in odneslo pot ob potoku v vasi Pangrč Grm. Član sveta za vas Pangrč Grm je prosil za pomoč pri odstranitvi
teh posledic, in sicer za 25 vreč cementa, ostalo bodo krajani prispevali sami. Člani sveta se strinjajo, da KS Stopiče vasi Pangrč Grm plača 25
vreč cementa za sanacijo poti ob potoku. Tudi Občini Novo mesto se
pošlje prošnjo za sanacijo nastale škode ob zadnjem neurju.
Ad 6) Krajevna skupnost je prejela 3 prošnje za pomoč za nemoteno delovanje društev v KS. Prošnje so podali: PGD Stopiče, RK Stopiče in Športno
društvo Stopiče. Predsednik je podal, da PGD Stopiče letos praznuje
100 letnico obstoja. Ker bo ob tem dogodku potekalo veliko praznovanje je prav, da se društvu pomaga pri tem dogodku. Aktivistke RK
Stopiče se zelo trudijo pri pomoči starejšim in socialno ogroženim, zato
je prav, da tudi KS prispeva za nemoteno delovanje RK v KS. Športno
društvo Stopiče je v letu prejelo precej pomoči za igrišče v Stopičah,
zato KS v letošnjem letu ne more prispevati sredstev.
Člani sveta so po krajši razpravi sprejeli
S k l e p:
Prostovoljnemu gasilskemu društvu Stopiče se dodeli pomoč v višini 1.000,00
EUR in
Rdečemu križu Stopiče se dodeli pomoč 300,00 EUR .
Vera Splichal, članica sveta za vas Šentjošt, je predsednika vprašala, kako napreduje kanalizacija za njihovo vas. Povedal je, da je projekt narejen in je v
planu, ko se bodo pokazala sredstva bo tudi kanalizacija narejena.
Seja se je zaključila ob 9. uri in 45 minut.
Zapisala:
Predsednik sveta KS:
Karolina Šeruga
Alojz GOLOB
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Natečaj za najlepše urejeno
hišo z dvoriščem
Spoštovani krajani, tudi letos bo Turistično društvo Stopiče organiziralo izbor Najlepše urejene hiše z dvoriščem. Verjamemo, da marsikdo izmed vas s ponosom pogleda svojo hiško in skrbno urejen vrt
okoli nje, sosedovo ali hiško z drugega konca vasi.
Prijavite se na natečaj ali prijavite soseda, če menite, da si njegova
hiška zasluži ta laskavi naslov.
Sodelovanje bo seveda potekalo le ob lastnikovi privolitvi, izbor pa
bodo izvedli strokovnjaki s področja gradbeništva in hortikulture.
Prijazno vabljeni!
n Turistično društvo Stopiče

Konec lanskega leta je Turistično društvo Stopiče v domači športni dvorani izpeljalo
Božično novoletni koncert. Nastopili so: pevski zbor in plesna skupina OŠ Stopiče,
ansambel Topliška pomlad, Čudežni dečki, Kulturno društvo Otočec, Mešani pevski
zbor Revoz, Anka Boys ter posebni gost Davor Borno. Podelili smo tudi nagrade
akcije Najlepše urejena domačija v KS Stopiče. Prvo mesto je pripadlo Marjanu in
Erni Kastelec iz Pangrč Grma, drugo Heleni in Alojzu Kastelic iz Verduna, tretja pa je
postala domačija Bernarde in Jožeta Cimermančič iz Hriba pri Orehku.
Mestna občina Novo mesto je podelila dve nagradi za ohranjanje kulturne dediščine:
bratoma Damjanu in Janezu Brulc iz Hrušice za prenovo domačega mlina ter Marjanu
Strajnarju iz Dolnje Težke Vode za celovito urejenost hiše z okolico.

Urejanje male romarske poti od vasi Gornja Težka voda do Ključarjeve kapelice v
dolžini 1,5 km. Na dveh lokacijah ob poti so postavljene tri klopi.

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.

