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S Prešernom in Valentinom Vodnikom
ob kamniti mizi

9
Predstavitev zbornika
Društva upokojencev Novo mesto

»Z dobro mislijo in nasmehom potujemo
po poti svojega življenja«

Mnenja uredništva ...

Spoštovane članice, spoštovani člani,
cenjeni bralci Sopotij!

Rožca Šonc

Iskreno upam, da smo pričakali pomlad
zdravi, da nas niso preveč mučili takšni
in drugačni virusi in prehladi, da so se
nas spomnili ob dnevu žena, da nismo
pozabile na »mučenike« in da tudi materinski dan ne bo pozabljen ali prezrt.
Takle začetek zato, da je malo drugače
od mojih običajnih uvodnikov, ko skoraj
vedno opozarjam na položaj upokojencev in starejših, pa tudi zato, ker smo v
teh prvih treh mesecih dela imeli ali pa
še bomo imeli na programu stvari, ki naj
bi nam polepšale, a ne samo dan, pač

pa vplivale na naše počutje in nas same
popeljale v spomine iz preteklega časa.
Imeli smo predstavitev Zbornika PRVIKRAT, ko so naši literati obujali spomine
o dogodkih, ki so se jim zgodili prvikrat,
likovniki naše sekcije Jutro pa so z likovnimi deli dodali dogodkom še barvni
pogled. Zbornik PRVIKRAT je res vreden, tako branja kot ogleda. Najprej so
ga predstavili na društvu in na pot branja
so ga pospremili še pevci našega pevskega zbora. Predstavitvi na društvu je
sledila še predstavitev v Knjižnici Mirana
Jarca, kjer naši literati skupaj z likovniki
radi gostujejo.
Likovnikom je zelo k srcu prirasel Kras,
saj so ga v preteklem letu že tretjič obiskali, kjer jih je pritegnil tako pejsaž krajine kot kamnite zgradbe in kompozicije
barv tam rastočega rastlinja. Tako jih je
lani prav v času, ko je bil najbolj barvno izražen ruj, v vseh žarečih barvnih
odtenkih od rdeče do oranžne pritegnil
z njihovimi platni in čopiči. Tam nastale in doma dodelane stvaritve so nam
na ogled postavili na dan pred dnevom

žena. Slike so nam pričarale res tako
krajino kot žareči ruj. Razstavo so poimenovali Žareči ruj in si jo lahko ogledate v prostorih društva. Odprtje razstave je popestril pevski zbor društva in
literata Ivan Hrovatič in Marjan Hren.
Temu je sledilo praznovanje 8. marca dneva žena, a žal moram ugotoviti, da
je bil odziv udeležencev bolj skromen.
Pred nami je še izjemen literarni dogodek 21. marca, ko bomo na društvu
na literarnem popoldnevu gostili Nejca
Gazvodo, našega meščana, znanega
pisatelja, režiserja in scenarista in verjamem, da vaš obisk ne bo izostal.
Pred izidom teh Sopotij bomo imeli
še Zbor članov, kjer bomo predstavili
opravljeno delo v letu 2018 in program
dela za leto 2019. Upam, da boste tudi
vi pripomogli k temu, da bomo zastavljene naloge v začrtanem obsegu tudi
izvedli.
Želim vam vse dobro.
Vaša Rožca Šonc

Dragi bralci Sopotij!

Maks Starc

Pred nekaj dnevi sem se srečal s prijateljem, ki me je vprašal, zakaj v svojih uvodnikih skoraj vedno pišem le
o politiki in neprijetnih stvareh, ki se
dogajajo v naši družbi. Ne da bi kaj
posebej razmišljal, sem mu odgovoril,
da bi zelo rad kaj napisal o njem in o
stvareh, ki jih je on naredil in bi bile
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zanimive tudi za bralce Snovanj. Nasmehnil se je, skomizgnil z rameni in
brez pozdrava odšel svojo pot.
Ko danes sedim za računalnikom in
pišem uvodnik, razmišljam o tem srečanju. Morda pa je imel ta moj prijatelj
prav. Lahko bi napisal kaj o ukradenem
sendviču, o pijanem policistu in pijani
sodnici, odstopih ministrov, drugem
tiru in mnogih drugih packarijah, ki se
dogajajo v vrhovih naše družbe. A o
vsem tem vsak dan lahko to preberete
v dnevnem časopisju. Kaj si jaz o vsem
tem mislim, pa sploh ni pomembno.
Torej je bolje, če pišem o čem vsakdanjem. Pa naj bo o vremenu.
Letošnja zima je bila neverjetno mila.
Zadnjič sem pa radiu slišal zanimivo
pojasnilo, zakaj je tako. Menda je zima

zbolela, dobila vročino in temperatura
je zrasla. Ja, ljudje imamo radi šale! Moram pa priznati, da mi je bila letošnja
zima kar všeč. Na cestah ni bilo poledic, na dvorišču ni bilo snega, ki bi ga
moral odmetavati, zeblo me ni, pa še
kar nekaj smo privarčevali pri ogrevanju. Skrbi me samo to, kaj bo na kmetijskih površinah, če mraz ni »pobral«
voluharjev. Ti bi znali narediti veliko
škodo. No, morda bo pa čez kakšen
mesec ali dva le pritisnil mraz in med
voluharji naredil to, kar bi morala zima.
Kaj pa v naši družbi? Se bo končno le
našel kakšen »mraz«, ki bo pobral naše
»voluharje«?
Pa sem zopet uničil svoj uvodnik, kajne?
Lep pozdrav vsem našim bralcem!
Maks Starc

Interno glasilo Društva upokojencev Novo mesto

Intervju

JOŽE JAZBEC
Gost našega današnjega intervjuja je gospod Jože Jazbec, ki je zaradi svojega bogatega profesionalnega delovanja v
delovno aktivnem obdobju in več kot v 15-letnem obdobju po upokojitvi poznan mlajšim in starejšim na Dolenjskem, v Beli krajini in širše po Sloveniji. In gremo lepo po vrsti.
Gospod Jože se rodi v Mirni Peči v
skromni in delavni družini. Po končani OŠ konča učiteljišče v Novem
mestu. Po odsluženem vojaškem
roku v Baru v Črni Gori, kjer je takoj
uporabil pridobljeno znanje v času
šolanja, je opismenjeval in poučeval
takrat nepismene prijatelje iz jugoslovanskih republik. Lepo.
Redno se je zaposlil na OŠ Bršljin
Foto: osebni arhiv
v NM, ob delu je končal študij na
PA, smer zemljepis in zgodovina. Po štirih letih učiteljevanja
je imenovan za ravnatelja na tej šoli, ob združenju OŠ v NM
prevzame ravnateljsko mesto ZOŠ in svojo ravnateljsko kariero zaključi na OŠ Brusnice in se upokoji.
Gospod Jože pove, da je v vseh teh letih dela v šolstvu razvijal
prijateljsko in pozitivno sodelovanje vseh zaposlenih, učenk in
učencev in staršev.
Kot ravnatelj ZOŠ NM je bil pobudnik strokovnih ekskurzij v
tujino, kjer so ravnateljice, ravnatelji in njihove pomočnice in
pomočniki ob obisku OŠ na Irskem, v Angliji in Španiji in še
drugod po Evropi ob obisku njihovih šol spoznavali evropske
šolske sisteme in večinoma so ugotavljali, da imamo v Sloveniji zelo dobro urejeno področje šolstva, tako materialno kot
vsebinsko in strokovno.
Leta 2008 je dobil za svoje delo nagrado MO Novo mesto.
Takoj po upokojitvi se včlani v DU NM, je član UO društva
in v nekaj mesecih ga imenujejo za predsednika pokrajinskega
združenja DU Dolenjske in Bele krajine. V vseh teh letih je
obiskoval 36 društev upokojencev s 16.000 članicami in člani

Porumenela fotografija

in sodeloval pri organizaciji letnih srečanj upokojenih na jasi v
Dolenjskih Toplicah. Vedno je zagovarjal dejstvo: Upokojeni
„se imamo fajn“.
Kot član in predsednik DeSUS-a za Dolenjsko, Belo krajino
in Posavje se je zavzemal za pravice najrevnejših. Tako je leta
2012 prišel v spor z vodstvom stranke.
Vse te spomine in lepe trenutke je gospod Jože Jazbec strnil in
zapisal v svoji knjigi pod naslovom Drobtinice iz življenja ravnatelja. Knjiga je izšla ravno v teh dneh v samozaložbi, gospod
Jože posebej pove, da ga je k temu zelo spodbujal dr. Janez
Gabrijelčič, ustanovitelj Rastoče knjige.
V knjigi so objavljene zgodbe iz njegovega življenja od mladosti naprej.
Gospod Jože se spomni svojih marljivih staršev, opiše, kako
so se fantje v srednji šoli pripravljali na dijaške plese in si priskrbeli bele srajce, da bi ugajali dekletom. Opiše, kako so mu v
OŠ Brusnice ob odhodu podarili lepo v modro vezano knjigo,
v kateri so zaposleni zapisali „modre misli modrega ravnatelja“, odlomke iz njegovih govorov in sanjske misli o kolektivu.
Marsikdo izmed nas bo v tej knjigi našel tudi kakšno uporabno
modrost zase, ker ljudje se celo življenje učimo in zorimo.
Veliko zanimivega in lepega sva se z gospodom Jožetom pogovarjala in kramljala in prav vse naše člane in članice vabim
na predstavitev njegove knjige v teh dneh in k branju številnih
zgodb, ki nas bodo spomnile tudi na našo mladost in življenje.
Lepa hvala za pogovor. Mojemu današnjemu gostu gospodu
Jožetu Jazbecu ob izidu njegove knjige Drobtinice iz življenja
ravnatelja izrekam iskrene čestitke in mu želim še naprej bogato, z veselimi dogodki popestreno življenje.
Vlasta Stokanovič

– leto 1969: Druženje v klubu upokojencev

(Foto: Marjan Ciglič/hrani fototeka Muzeja novejše zgodovine Slovenije)
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Fotoreporter Ljubljanskega dnevnika Marjan Ciglič je februarja pred 50 leti v svoj objektiv ujel
razpoloženje v klubu upokojencev Novo mesto.
Časnik je fotografijo pospremil s krajšim zapisom:
»Pred kosilom se prileže kozarček te ali one pijače, pa partija kart ali pogovor o vsakdanjih dogodkih in težavah upokojenskega stanu…«
Fotografija je bila objavljena na strani s pismi bralcev. Kot zanimivost omenimo, da v enem od
pisem avtor med drugim ugotavlja, da upokojenci že nekaj let poslušajo, »da postaja kritično že
samo tekoče izplačevanje pokojnin, ker so pokojninski skladi skoraj ali popolnoma prazni«. vbr
Porumenela fotografija je bila
objavljena 1.2.2019 v Dnevniku
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Novice iz društvenega življenja
ŽAREČI RUJ KRAŠKI
Pionir kraški, od sonca in burje pokvečeni ruj,
skalnim brežinam z vetrom pomladnim
si dahnil svežino zeleno,
kraško jesen odel v pelerino ognjeno.
Kraški rob silni in skalne spodmole
v rdeče - rumenih plamenih krasiš
in gmajno poslikaš, ruj kraški,
da v soncu večernem ognjeno žari.
Foto: Anica Vidmar

Rdeči križ, 11.12.2018
NOVO MESTO - V počastitev obletnice smrti Ivana Cankarja smo se zbrali 11.12.2018 v prostorih Rdečega križa
ob modri polici. Tam je potekala literarna kavarna. Udeležili smo se je tudi člani Društva upokojencev Novo mesto
literarne skupine Snovanja. Brali smo Cankarjeve pesmi in
tudi svoje. Ob tej priložnosti je Anica Vidmar podarila svoji
novi knjigi: Vran Koki ter Šušu in Nišu v branje na modro
polico.
Udeleženci kavarne so bili Tereza Balaževič, Marjan Hren,
Rezka Povše in Anica Vidmar.
Anica Vidmar

Burjevci skalni - nemi pastirji prastari
preštevajo ptice in kamnite ovčice
sredi od sonca ožganih
in burje skuštranih trav izsušenih.
Trmasta burja, žgoče kamenje, trta in ruj Je Kraševcu pékel in raj.
Kamnito vas, zgarane dlani, mili obraz,
in na dvorišču vodnjak - kraški kamniti oltar,
je na platnu ustvaril umetnik slikar.
Marjan Hren

Prednovoletno srečanje literatov sekcije Snovanja
NOVO MESTO - V prijaznem gostinskem lokalu Gostilnica Slatnik na Velikem Slatniku smo se dvanajstega decembra ob slavnostnem in hkrati delovnem kosilu še zadnjič v tekočem letu družili literati sekcije Snovanja s pridruženimi člani in življenjskimi sopotniki.
Srečanje je potekalo v zaključenem krogu, tako rekoč na
sami Machovi učni poti poleg Graščine Machovih. Machova pot postaja spomenik kulturnemu dogajanju v krajevni
skupnosti Mali Slatnik.
Dve leti zapored tudi Snovanjci nastopamo s svojimi recitali
na Sotočju treh studencev. Prireditev je postala že tradicionalna za društvo MDG - Machova dediščina pod Gorjanci. Tam ima skozi celo poletno sezono svojo ustvarjalno

Foto: Anica Vidmar
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delavnico tudi sekcija likovnih ustvarjalcev Jutro DU NM.
Svoja dela postavijo na ogled široki množici obiskovalcev
že v popoldanskem času pred dogodkom Noč metuljev.
Člani sekcije Jutro in člani sekcije Snovanja postajamo del
kulturnega dogajanja v Dolini Machovih svilnatih sanj.
Na prijetnem sestanku smo naredili prerez skozi delovanje v preteklem letu. Po uvodnem nagovoru vodje Tereze Balažević in po obširnem in temeljitem poročilu, ki ga
je pripravila Rezka Povše, smo obravnavali tudi plan dela
za prihajajoče leto. Ugotovili smo in znova potrdili vrsto
uspešno izvedenih aktivnosti, kar kaže na izredno dobro
animacijo skupine pod vodstvom mentorja Milana Marklja.
Mentor nas je realno ocenil in lahko rečemo tudi pohvalil
kot dobro homogeno in kleno skupino. Kot vedno nas je
znova spodbudil k pisanju in izdaji novih knjig in udeleževanju na razpisih JSKD kakor tudi drugih. Seznanil nas je tudi
z izidom novega zbornika Snovanjcev in Jutrovcev, ki bo
izšel po novem letu.
Marjan Hren

Interno glasilo Društva upokojencev Novo mesto

Novice iz društvenega življenja

S Prešernom in
Predstavitev zbornika
Valentinom Vodnikom Društva upokojencev
ob kamniti mizi
Novo mesto
NOVO MESTO - Ob kulturnem prazniku 8. februarja je pred Humanitarnim centrom OZRK NOVO MESTO potekal pred kamnito mizo, ki stoji pred vhodom
v zgradbo Rdečega križa program, v katerem smo sodelovali tudi Snovanjci. Prireditev je bila posvečena pesniku Francetu Prešernu.
Foto: Anica Vidmar

Spomnili smo se tudi Valentina Vodnika ob 200. obletnici
njegove smrti. Bil je pesnik, pisatelj, ravnatelj šole. France
Prešeren je posvetil tudi nekaj pesmi Valentinu Vodniku.
V življenjski ustvarjalni samoti je pokazal Prešeren lastno
duhovno osamljenost, zato mu je posvetil nekaj pesmi. Ena
takih je V spomin Valentina Vodnika, oglejte si jo:

V Arab‘je puščavi
se tiček‘ rodi;
v odljudni goščavi
sam zase živi.
So zvezde sestrice,
mu mesec je brat;
ni dano mu tice
si ljubico zbrat‘.
Zanj družba ne mara,
in on ne za njo;
v samoti se stara,
mu leta teko.

Najslajše dišave,
ki zanje sam ve,
najžlahtniše trave,
kadila drage

NOVO MESTO - Četrtek, dan pred Prešernovim dnevom, so člani literarne sekcije Snovanja in likovne sekcije
»Jutro«, ki delujeta v okviru društva upokojencev Novo
mesto, predstavili zbornik z naslovom »Prvikrat . . .«.
Za uvod v druženje so člani MePZ DU Novo mesto pod
vodstvom zborovodje, akademskega glasbenika, profesorja
glasbe Mateja Burgerja, najprej zapeli dve pesmi.
Na predstavitvi, ki jo je povezoval Maks Starc, član literarne sekcije Snovanja, smo z zanimanjem prisluhnili kratkim
odlomkom vseh sodelujočih avtorjev, medtem ko so se
v ozadju na platnu vrtele projekcije likovnih del jutrovcev.
V knjigi je svoje misli v prozi in poeziji izrazilo štirinajst literatov.
Terezija Balaževič, vodja literarne sekcije, je v uvodu zapisala,
da v svojih prispevkih pišejo o osebnih doživetjih, občutenju
prve ljubezni, o spominih na vsemogoče prve dogodke ter
prva doživetja in na siromaštvo, na nekdanje navade in šege . . .
Vsebino del so z ilustracijami opremili člani likovne sekcije
»Jutro«, za katere je bil ta projekt, kot je dejal njihov vodja
Zdravko Červ, koristen, saj so spoznali nov pristop, pridobili nove vtise in ob praktični izkušnji ugotovili, da je ilustracija mnogo več kot le risba ali slika.
Predsednica društva Rožca Šonc se je zahvalila vsem obiskovalcem in še posebej izrazila vso pohvalo tako literatom
kot likovnikom za njihovo bogato ustvarjanje v besedi in sliki. To so pokazali tudi v 11. zborniku z naslovom »Prvikrat
. . .«, izdanem pri samozaložbi »Snovanja«.
Ustvarjalci literarnih in likovnih stvaritev so zbornik »Prvikrat . . .« predstavili tudi v Trdinovi učilnici v Knjižnici Mirana
Jarca, in sicer v torek, 12. februarja 2019. Za popestritev
dogodka so v programu, ki ga je prav tako vodil naš Maks,
nastopili učenci Glasbene šole Lipičnik.
Majda Škof

in miro nabira
neutruden vse dni,
se ubada, se upira
za smrt le skrbi.

Terezija Balažević

Foto: Anica Vidmar

Sopotja so interno glasilo Društva upokojencev Novo mesto. Glasilo izhaja občasno. Uredniški odbor Rožca Šonc (odgovorna urednica), Maks Starc (glavni urednik), Ana Bilbija, Majda
Škof, Marinka Starc (lektorica). Naklada glasila je 2500 izvodov, ki ga brezplačno prejmejo vsi člani društva. Oblikovanje in tisk: Tiskarna Vesel Novo mesto. Naslovnica: avtor - Lili Čuček,
Sprehod, foto - Lili Čuček. Društvo upokojencev Novo mesto, Čitalniška ulica 1, 8000 Novo mesto, telefon: 07/30 21 240, fax: 07/30 21 245, GSM: 041/717 031, e-pošta: upokojenci@t-2.
net, www.upokojenci-nm.si, poslovni račun: SI56 6100 0000 0830 667, davčna številka: 25247581, matična številka: 5148430000. Uradne ure v pisarni društva so v ponedeljek, sredo in
petek od 8. do 12. ure.
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Novice iz društvenega življenja

Ustvarjalni likovniki Jutra
NOVO MESTO - Od lanskega oktobra in še sedaj, vsak četrtek od 09. do 13.
ure, ustvarjamo v klubskih prostorih našega društva. Tu nas lahko najde vsak,
ki bi se nam rad v likovnem ustvarjanju pridružil ali pa ga zanima, kaj in kako
delamo. Vedno si vzamemo čas tudi za klepet, če se vsebina tiče našega dela.
Foto: Anica Vidmar

Priznanje
Milanu Marklju
NOVO MESTO - V prostorih Društva upokojencev Novo mesto smo
7.2.2019 člani literarne sekcije Snovanja predstavili nov zbornik z naslovom
PRVIKRAT. Ob tej priliki je predsednica
Društva upokojencev Rožca Šonc podarila poleg vrtnice tudi zahvalo društva
našemu mentorju Milanu Marklju. Da
imamo res dobrega mentorja, govorijo
tudi prenekatere nagrade na različnih literarnih natečajih, ki se jih udeležujemo.
Tudi zbornik je pokazatelj našega marljivega dela. Natisnili smo ga skupaj: člani
literarne sekcije Snovanja in člani slikarske sekcije Jutro. Vse je povezal, razporedil in uredil naš mentor Milan Markelj,
za kar se mu iskreno zahvaljujemo.
Anica Vidmar

Vabilo novim
članom
Literarna sekcija Snovanja deluje že dobrih 17 let, v tem obdobju smo izdali
11 zbornikov. Smo homogena skupina
s 14-imi člani in najbolj močna literarna
skupina na Dolenjskem in v Beli krajini.
Zato vabim mlade in malo starejše upokojence, da se nam priključite k naši
literarni skupini. Naš mentor je znani
pesnik, pisatelj, novinar g. Milan Markelj.
Vljudno vabljeni, če imate žilico za ustvarjanje na kulturnem področju. Oglasite se
na Društvu upokojencev Novo mesto,
vse informacije pa lahko dobite na telefonski številki 041/779-403.
Terezija Balažević, vodja Literarne
sekcije Društva upokojencev Novo mesto
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Na teh srečanjih oziroma delavnicah
redno ustvarja aktivnejši del članov likovnikov Likovne sekcije JUTRO, po
številu od 8 do 14 članov. Ustvarjamo
največ v akvarelni tehniki, saj ta zahteva najmanj opreme za prinašanje v
prostore društva. Delavnico v akvarelu je v februarju vodil tudi Brane PRAZNIK, predsednik Likovnega društva
Trebnje, ki je znan akvarelist. Tudi s
tem društvom že dlje časa sodelujemo. Zanimanje in udeležba naših
članov je bila številčna. Na delavnicah
nastajajo številna likovna dela. Mnogokrat pa ustvarjena dela, kljub temu,
da so vredna ogleda, ostajajo na domovih avtorjev. Vsa ta dela opremiti

tičnost kraških vedut, v okolici Štorja
in Kobdilja videli, doživeli in zaužili vse
lepote tega čarobnega, žarečega ognjenega grma. Lepote smo zajeli v naš spomin in zavest. Uporabili smo tudi pomagala, kot so skicirke in fotoaparati. Doma
smo pod vplivom doživetega ustvarjali.
Del ustvarjenega, 40 slik, je sedaj na
ogled v prostorih našega društva.
Do izraza je prišla avtorska različnost
kljub isti tematiki. Na razstavi se je ob
pozornem ogledovanju zanimivo prepričati, da motiv, pa čeprav je isti, vsak
avtor vidi in doživlja po svoje. Vsak
ustvarjalec se je likovno izrazil na drugačen, le njemu svoj način.
V kulturnem programu je ob odprtju raz-

Foto: Zdravko Červ

za razstave z okvirji in zaščitnim steklom za upokojence finančno ni mačji
kašelj, saj je oprema draga. Pa kljub
temu razstavljamo kar pogosto.
V začetku letošnjega leta je izšel Zbornik PRVIKRAT, ki je plod ustvarjanja
in sodelovanja avtorjev literarnih del,
članov Literarne sekcije SNOVANJA
in likovnih ustvarjalcev, članov Likovne
sekcije JUTRO. Literarna dela v zborniku smo opremili z avtorskimi ilustracijami, kar je bilo tudi za nas »prvikrat«.
Zbornik smo predstavili 7. februarja
v prostorih društva,12. februarja pa v
Knjižnici Mirana Jarca v Novem mestu.
7. marca 2019, na predvečer praznika
žena, smo zvečer v prostorih društva
odprli likovno razstavo ŽAREČI RUJ.
Prav zaradi tematike naše razstave
smo že lani konec oktobra obiskali
KRAS. Tistega dne smo v sicer oblačnem, pa kljub temu delno sončnem
vremenu, kar je še povečalo drama-

stave nastopil Mešani pevski zbor DU
Novo mesto, z recitacijami pa literata, člana
Literarne sekcije Snovanja DU Novo mesto g. Ivan HROVATIČ in g. Marjan HREN.
Povezovala je podpredsednica DU Novo
mesto ga. Majda ŠKOF. Razstavo je otvorila in nas s tem počastila predsednica društva ga. Rožca Šonc. Vsem sodelujočim
se ob tej priliki zahvaljujemo.
Ob odprtju razstave smo se spomnili
tudi 8. marca, dneva žena. Vsem članicam društva in ženam na splošno smo
ob njihovem prazniku čestitali, na otvoritvi razstave prisotnim ženam pa smo v
znak spoštovanja njihovega praznika podarili droben cvet in jim ob tem zaželeli
vse dobro.
Zdaj pa nas sonce že vabi na teren.
Čakamo le, da se bo dovolj ogrelo, pa
bo nas likovnike zvabilo v naravo, kjer
bomo občudovali motive in ob njih doživete občutke prenašali na platno.
Zdravko Červ

Interno glasilo Društva upokojencev Novo mesto
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Redni letni zbor članov DU – poverjeništvo
Podgrad
PODGRAD - V četrtek, 13. februarja 2019, je imelo poverjeništvo Podgrad redni letni zbor članov DU.
Kulturni program je bil medgeneracijsko obarvan. Najprej
so nastopili učenci PŠ Podgrad in z igrivim nastopom navdušili vse prisotne. Nato pa so se predstavili še domači ljubitelji ljudske pesmi iz vrst upokojencev.
Zbora so se udeležili tudi predstavnici DU Novo mesto in
predsednik KS Podgrad. Gospod Marjan Erpe je prisotne
seznanil z delom KS in z načrti za v prihodnje.
Predsednik poverjeništva je podal poročilo o delu v letu
2018.
Obe govornici, ki sta poročali o pohodništvu in korektivni
telovadbi, sta pozvali prisotne k čim večji udeležbi.

Foto: Elza Majetić

Po končanem zboru je sledilo družabno srečanje.
Marija Turk

Redni letni Zbor članov Društva upokojencev
Novo mesto
NOVO MESTO - Letošnji Zbor članov Društva upokojencev Novo mesto smo imeli v Kulturnem centru Janeza
Trdine. Zbrali smo se v sredo, 13.3.2019 ob 9.30. Kot običajno smo začeli s kulturnim programom, ki je bil medgeneracijsko obarvan. Najprej smo prisluhnili našemu pevskemu zboru, sledil je literarni prispevek naših Snovanjcev,
za konec pa je nastopila hip hop skupina Plesnega centra Dolenjske.
Letošnji zbor je bil tudi volilni. Obravnavali smo poročila o
opravljenem delu, finančno poročilo in poročilo Nadzornega odbora, na predlog katerega je bila tudi razrešnica
dosedanjim organom društva.
Zbor je potrdil dopolnjeni program dela s finančnim načrtom za leto 2019 in na predlog UO in volilne komisije tudi
organe društva za mandatno obdobje 2019-2021 v sestavi,
ki je društvo vodila tudi v obdobju 2017-2019.
Zbor članov je v skladu z določili 31. člena
Statuta DU sklepčen:
»Zbor članov je sklepčen, če je ob predvidenem
začetku navzočih najmanj polovica članov. Če ob
predvidenem začetku Zbor članov ni sklepčen, se
začetek odloži za 30 minut. Po pretečenem času
je Zbor članov sklepčen, če je prisotnih najmanj
50 članov. Sprejem, spremembe in dopolnitve
Statuta sprejema Zbor članov, če zanj glasuje več
kot polovico navzočih članov.«
Na Zboru je bilo prisotnih 155 članov.
Zbora članov so se udeležili tudi novomeški podžupan Boštjan Grobler, predsednik PZDU Dolenjske in Bele krajine
Jože Jazbec ter predsedniki sosednjih društev upokojencev. Med nami je bila tudi direktorica hotela Delfin Nina
Golob. Prav vsi gostje, ki so nagovorili občinstvo, so pohvaMarec 2019
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Foto: Tatjana Šuštarič

lili izredno aktivno udejstvovanje
članov novomeškega društva
upokojencev na področju vseh
sekcij in poudarili pomen tega za
kvalitetno preživljanje časa.
Zaključek zbora je minil v prijetnem
vzdušju ob pogostitvi in ogledu
razstave izdelkov, ki so plod prizadevnega ustvarjanja članov sekcije
za domačo obrt, sekcije ročnih
del ter sekcije rešilje. Z obiskovalci
razstave so z veseljem pokramljale
Jožica Kastelic, Terezija Balažević,
Marija Golob ter Milena Zupančič.
Elza Majetić

Foto: Tatjana Šuštarič
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Ste že slišali za
Portopiccolo?

Foto: Mateja Zelič

IZOLA - Med februarskim letovanjem v Delfinu je skupino radovednežev zagrabil tak »firbec«, da so se odpeljali v »malo pristanišče« na poizvedovanje.
Portopiccolo je turistično mestece, ki se nahaja nasproti
Izole v Italiji na robu Sesljanskega zaliva. Zgrajeno je bilo v
treh letih na območju nekdanjega kamnoloma. Gradilo ga
je 800 ljudi, zanj so porabili 350 milijonov eurov. Predstavlja pravi gradbeni podvig in je primer dobre prakse, kako iz
degradiranega območja ustvariti nekaj tako zanimivega, da
privlači prebivalce in obiskovalce od blizu in daleč, celo iz
Rusije, Kitajske … Arhitekt Francesco Lupparelli, domačin,
ki dobro pozna obalo z značilnimi klifi, je celoten kompleks
zasnoval tako, da se lepo zlije z obstoječo obalo.
V to čarobno mestece se ljudje pripeljejo z avtomobili. Parkirajo v garažni hiši s 1220 mesti, ki je v celoti terasasto vgrajena
v naselje, tako da vozil od zunaj ni videti. Električno energijo
proizvajajo v sončni elektrarni, za ogrevanje uporabljajo geotermalno energijo. Naselje je prepredeno z 72 dvigali, zavarovano pa s 140 kamerami. V kompleksu se nahaja kar 460
bivalnih enot: apartmajev, zasebnih vil, terasastih hiš.., hotel
najvišje kategorije z 58 enotami, tri kongresne dvorane, dve
restavraciji, medicinski center za diagnostiko in preventivne
programe, center dobrega počutja, trgovine… Obalni del
naselja je umetno oblikovan. Dve novi plaži sta nastali z zasutjem v morje, marina za 120 privezov pa z izkopom celotne
površine in zalitjem z morsko vodo.
Portopiccolo je edinstven projekt v Evropi. Pogled nanj je
prekrasen z vseh zornih kotov. Javnosti je odprl svoja vrata
8. avgusta 2018.
Angela Tisu

Mešani pevski zbor je v mesecu januarju skupaj z Mirnopeškimi harmonikarji in s Terezo Balažević popestril večer stanovalcem v Domu starejših občanov, za kar smo
bili nagrajeni z aplavzom in njihovimi zadovoljnimi obrazi. Še bomo šli.
Joži Cujnik

Foto: Ana Kotnik

Razigrane telovadke vas vabijo, da se jim pridružite na
korektivni telovadbi, ki jo izvajajo vsak teden!

Foto: Marija Golob

Foto: Elza Majetić

Priprava prednovoletnih paketov iz programa Starejši za
starejše
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Mark in Taja Golob, učenca tretjega in petega razreda
Osnovne šole Vrhnika, rada prideta k babici „mami Marič“, kot ji pravita, na počitnice. Pri njej zelo uživata na
vrtu, pa tudi vedno jima pripravi kako delavnico. Med
počitnicami, ko je imela „mama Marič“ ure ročnih del v
društvu upokojencev, sta šla z njo in prav pridno vadila
kvačkanje in to zelo uspešno. Naj povem, da Taja obiskuje šolo klekljanja na Vrhniki, je zelo pridna in je kar
že nekajkrat sodelovala s svojimi klekljanimi izdelki na
razstavah.
Marija Golob
Interno glasilo Društva upokojencev Novo mesto
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»Z dobro mislijo in nasmehom potujemo po
poti svojega življenja«

(dr. Nikolay Grishin)

NOVO MESTO - Zavedanje, da moramo sami narediti kaj za lastno zdravje nas žene, da vsako jutro približno 250
članov Šole zdravja telovadi na prostem na desetih lokacijah v občini. In kaj je tisto, s čimer prispevamo k zdravju
in dobremu počutju?
Jutranja telovadba po »metodi 1000 gibov«, ki vsebuje 51 Ločna). Pobud za nove skupine imamo pa tudi že nekaj.
vaj, nam daje priložnost, da v 30 minutah razgibamo sko- Obljubili smo, da jih bomo realizirali spomladi. Ker smo
raj vse sklepe, od prstov na rokah do prstov na nogah. Z si v naši skupini zadali nalogo, da bi imeli v vsaki krajevni
vajami pospešujemo prekrvavitev in izboljšujemo mišično skupnosti v občini vsaj eno skupino jutranje telovadbe, se
moč, ki nam daje oporo za boljšo držo telesa, ravnotežje, bomo z veseljem odzvali na vsako pobudo.
boljšo gibljivost, vzdržljivost, s čimer izboljšujemo svoje tele- Zato naj ta prispevek velja tudi kot povabilo za pobudo,
sne sposobnosti. S tem pa dosežemo tudi boljše počutje in da pridemo v naslednjih letih v vaš kraj. Potrebujemo le
večjo storilnost, kar nam zagotavlja daljšo samostojnost oz. vaše zavedanje o lastnem zdravju, lokacijo na prostem, po
možnost, da skrbimo zase in za druge. Z druženjem po možnosti nadkritje za primer dežja ali snega in v bližini
telovadbi ob kavi in klepetu pa poskrbimo še za socialno plat, gostinski lokal za druženje po telovadbi.
saj se ob tem spletajo nova znanstva in medsebojna pomoč. Vsak dan je lahko nov začetek, zato ste dobrodošli kadarV Novem mestu smo začeli s telovadbo pred petimi leti koli se nam boste pridružili.
na zelenici v Portovalu. Do danes smo pomagali ustanoviti
Darinka Smrke,
še 9 skupin na novih lokacijah (Karteljevo, Brusnice, Mali
vodja skupine ŠZ Portoval 1 (darinka.smrke@siol.net)
Slatnik, Bršljin, Jedinščica, Ragovska, Gabrje, Birčna vas,

Demenca ni samo bolezen starejših
DOLENJSKA - V poznih letih se pri ljudeh pokaže tegoba, ki ji rečemo kar po domače – izgubljanje spomina. Strokovnjaki in tudi prostovoljci v Spominčici Dolenjske se ob seznanjanju z literaturo in strokovnimi članki vprašujejo:
kaj se dogaja v možganih? Mladi radi porečejo, da je pomemben zdrav življenjski slog in izogibanje stresu. Ali to
drži? Starejši, ki jih pogosteje napade demenca, se s tem nekako ne strinjajo. Njihova mladost ni bila tako stresna,
v službah ni bilo toliko pritiska »mobinga« in živelo se je bolj umirjeno. Bilo pa je obdobje dveh vojn in ta napor je
bolj socialno zaznamoval življenje naših ljudi.
Švent, za odpiranje prijaznih točk oseZdrav način življenja pomembno vpliva
Foto: Jože Pečnik
bam z demenco Fani Avbar, za uspešno
na zmanjšanje za nastanek raka, devključevanje v prostoru krajev Šentjernej,
mence, kapi, raka prostate in še vrste
Škocjan, Šmarješke Toplice, Žužemberk,
drugih bolezni tega hitrega, stresnega
Mirna Peč, Dolenjske Toplice, Straža
načina življenja. Strinjamo se s tistimi, ki
in Novo mesto pa Renata Šonc. Tako
postavljajo stres na vrh teh neprijaznih
razdeljeno delo mora dati nov polet štitegob. S stresom se lahko in se večiriintridesetim prostovoljcem v društvu.
noma res srečuješ, takoj ko po slabem
Vključevali se bodo tudi v delo skupine v
spancu odpreš oko in prisluhneš noviTrebnjem, Krškem, Brežicah, Kostanjevicam, ki prihajajo iz radia na omarici.
V jesenskem in zimskem programu Spominčice Dolenjske je bilo ci na Krki, v Metliki, Črnomlju in v Semiču. Pripravljajo izobrasprejetih pet tem predavanj za ljudi in zlasti za svojce oseb z de- ževanje družabnic, oseb na prijaznih točkah v večjih krajih s
menco. Štiri so bila že izvedena, ostaja še Psihiatrija in demenca, pošto, z bankami, zavodi, s policijo in šolami …
26. marca 2019, ob 18. uri v Knjižnici Mirana Jarca.
Združenje Spominčice Slovenije ima s preselitvijo nov naslov
Znano nam je, da učinkovitega zdravila še ni na vidiku niti med na ulici Luize Pesjakove 9 v Ljubljani, Spominčica Dolenjske pa
zdravilci, farmacevtskimi korporacijami in ne v naših, v svetu deluje na Čitalniški 1 v Novem mestu. Z operativnim sestankom, skupino za samopomoč, vsak prvi četrtek v mesecu, ob
dokaj odmevnih zdravstvenih »logih«.
9.30, so člani odbora dosegljivi ljudem.
Na občnem zboru je bil potrjen program dela, interni pravilnik pridruženega društva in izpeljane so bile tudi volitve. Pred- Nasvet odbora društva je gotovo na mestu: »V tem stresnem
sednica je Renata Šonc, sekretar Jože Pečnik in blagajničarka tempu življenja pomislite nase, ustavite konje, umirite se in
poskrbite za druženje, smeh, ples …in na zares zdravo hrano
Neži But. Za posamezna področja dela skrbijo: Janja Jurajeviz okolja, svojega vrta, sadovnjaka in njive, ne pozabite.«
čić za delo družabnic, za delo skupin za samopomoč Jolanda
Prispevek in slike bralcem poklanja Jože Pečnik.
Marec 2019
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Kulturna
dediščina

Silvestrovanje članov DU
Novo mesto

NOVO MESTO - V sredo,
20.2.2019 smo imeli počitniško delavnico za otroke na temo kulturne
dediščine.
Tadeja Trajkovski in Ivana Zamparini
sta slikovito predstavili posebnosti pustnih mask po regijah v Sloveniji. Spoznali smo značilnosti petih posebnih
slovenskih mask, kot so: ŠKOROMATI z Zgonci (Primorska), LAVFARJI iz
Cerknega, DREŽNIŠKI PUST, PUST
iz Grgarskih Raven in KURENT ali
KORANT iz Markovcev (Dravsko in
Ptujsko polje).
Iz knjige Slovenski prazniki pisateljice
Marjete Zorec sta prebrali še zgodbo
SLOVENSKA LEGENDA: PUST.
Nato pa so si otroci na delavnici tudi
sami naredili svojo Kurentovo masko.
Tako smo dobili skupinico dolenjskih
Kurentov, ki pa so se še posladkali s
slastnimi krofi.
Tatjana Šuštarič

NOVO MESTO - Društvo je za vse naše člane sredi decembra 2018 organiziralo silvestrovanje v Gostišču Prepih na Težki vodi. Za vse prijavljene je bil
organiziran tudi avtobusni prevoz iz Novega mesta. Druženje se je pričelo ob
13. uri z dobrim kosilom in nadaljevalo z glasbo Andreja Bajuka s pevko, ki je
poskrbel za dobro razpoloženje, zabavo in ples. Vzdušje je bilo veselo, sproščeno in razigrano. Zabava je trajala kar nekaj ur. Preden smo se razšli, smo si
med seboj izmenjali še voščila z lepimi
željami ob prihajajočih božičnih in novoletnih praznikih. Za novo leto 2019
smo si zaželeli predvsem zdravja, veselja, ljubezni in topline v krogu svojih
najdražjih ter da bi se čili in zdravi ob
izteku naslednjega leta znova srečali v
tako velikem številu.
Milica Žefran

Foto: Tatjana Šuštarič

Pomoč na domu
Ponujam celotno oskrbo starejših,
invalidov in bolnih na vašem domu:
• 24-urna oskrba na vašem
domu,
• prevoz in spremstvo do
zdravstvenega doma in
bolnišnice,
• prevoz in spremstvo do banke
in trgovine.

040 650 387

Mile Tasevski, Prečna 133, NM
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Foto: Elza Majetić

Praznovanje 8. marca
- dneva žena
NOVO MESTO - Ob mednarodnem
prazniku Dnevu žena je naše društvo 7.
marca ob 13. uri organiziralo praznovanje na
Gostišču Loka v Novem mestu. Privoščili smo si dobro kosilo in
plesali ob zvokih glasbe Andreja Bajuka. Nekaj ur smo se veselo zabavali in obujali spomine na stare čase, ko se je ta praznik praznovalo bolj množično, z več
zabave za nežnejši spol ter z več kulturnimi prireditvami. Prav je, da predvsem
ženske same poskrbimo za dobro počutje, za razvedrilo in da ta praznik ostane
še dolgo živ. V zgodovini je znano, da ženske splošno premoremo vzdržljivost
mogočnega stebra, kar s svojim poslanstvom v družini, v službi in v družbi dokazujemo še danes. Trudimo se biti uspešne na vseh področjih in biti vzorne v
poslanstvu mame, kar je za naše potomce izrednega pomena.
Iskrene čestitke vsem materam ob materinskem prazniku 25. marcu!
Milica Žefran

Povabilo k plačilu članarine
Spoštovane članice in člani,ob pregledu plačila članarine ugotavljamo, da je še
vedno veliko članov ni poravnalo. Veseli bomo vašega čimprejšnjega plačila.

• društvena članarina znaša 10,- EUR
• vzajemna samopomoč pa 12,- EUR
Denar lahko nakažete tudi na TRR:

6100 0000 0830 667.

Obenem pa vas prosimo še, da za vse aktivnosti, ki se jih udeležujete v okviru
izletniške sekcije, opravite gotovinsko vplačilo na društvu pred odhodom na posamezen dogodek. Gotovinska vplačila namreč vodimo preko davčne blagajne.

Interno glasilo Društva upokojencev Novo mesto
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Rokodelske delavnice v znamenju čebel

Foto: Marija Golob

Foto: Marija Golob

IZOLA - Rokodelke in rokodelci iz različnih upokojenskih društev smo se decembra lani že šestič srečali na štiridnevnih
delavnicah v hotelu Delfin v Izoli. Namen organizacije teh delavnic je ohranjanje kulturne dediščine, prenos znanja in izkušenj na sovrstnike in druge generacije, predvsem pa na mlade v svojih okoljih, ter spodbujanje samozaupanja in aktivnega
staranja starejših. Udeležba je bila rekordna, 160 rokodelcev in rokodelk iz 68 društev in prvič iz vseh 13 pokrajinskih zvez
se nas je zbralo. Rdeča nit delavnic so bili izdelki na temo čebelarstvo in medičarstvo. Udeleženci smo imeli poleg delavnic
še predavanja o čebelah in medu, o varnosti v prometu, ogledali smo si tudi Izolske parke. Na zaključnem večeru so bili že
tradicionalno prikazani vsi narejeni izdelki na razstavi s pestrim programom, ki so ga pripravili ustvarjalci sami. Naj povem,
da so izbrani in izdelki v vitrini hotela Delfin Izola razstavljeni na ogled.
Udeleženka delavnic Marija Golob sem tudi prejemnica priznanja za mojstrico.
Marija Golob

Marec 2019

SOPOTJA 43

11

NAŠE DEJAVNOSTI V NASLEDNJIH TREH MESECIH
V programu dela navajamo zaradi pomanjkanja prostora le najnujnejše informacije o posameznih dejavnostih. V vsaki
naslednji številki glasila bodo navedeni aktualni dogodki.
sekcija/krožek/dejavnost

aktivnosti

1.

Izletniška dejavnost

LETOVANJE V HOTELU DELFIN V IZOLI od 25.5. do 1.6.2019
(polpenzion za sedem dni v dvoposteljni sobi 296,10 EUR); prijave zbiramo do zasedbe rezerviranih sob.
Več informacij o izletih boste dobili v tajništvu društva ali na tel. št. 041/308-329 (Slavka Antić)

2.

Celodnevne vstopnice
za kopanje

Članom Društva upokojencev Novo mesto so v tajništvu društva na voljo celodnevne karte za kopanje v Dolenjskih
in Šmarjeških Toplicah ter v Strunjanu za vse dni v tednu. Cena celodnevnega kopanja za odrasle od ponedeljka do
četrtka je 7,40 EUR in za vse dni v tednu 10,40 EUR, karte veljajo vse dni v tednu do 15.12.2019. Cenejše karte so na
voljo le v tajništvu društva in jih ne morete kupiti na blagajnah bazenov.

3.

Socialno-zdravstvena
dejavnost

Nadaljevali bomo s:
- s svetovanjem in psihosocialno pomočjo vsak četrtek od 9. do 10. ure,
- s projektom Starejši za višjo kakovost življenja doma,
- z reševanjem problemov v zvezi z uveljavljanjem socialnih pravic.

4.

Mešani pevski zbor

Vaje vsako sredo ob 8.00 v Kulturnem centru Janeza Trdine!
Nastopi:
- 29. marec Območna revija pevskih zborov JSKD v Kulturnem centru Janeza Trdine
- 25. april Srečanje pevskih zborov DU v Kulturnem centru Janeza Trdine ob 17. uri
- 16. junij Tabor slovenskih pevskih zborov Šentvid pri Stični
V SVOJE VRSTE VABIJO NOVE PEVCE IN PEVKE, KI JIM JE PETJE V VESELJE, PREDVSEM MOŠKE TENORJE.

5.

Gledališka sekcija

Ogled predstav po programu MGL iz Ljubljane.

6.

Likovna sekcija Jutro

Srečanje vsak četrtek ob 9. uri v prostorih društva oziroma na terenu.

7.

Literarna sekcija Snovanja

Srečanja vsako prvo in zadnjo sredo v mesecu.

8.

Korektivna telovadba

Se odvija na DU, v prostorih OŠ Bršljin ter v OŠ Podgrad. Vabljeni vsi zainteresirani!

9.

Športna dejavnost

Športniki lahko uveljavljajo popust na podlagi članstva DU Novo mesto samo s potrdilom o plačilu letne
članarine, kar je navedeno v članski izkaznici društva.
Vse športne dejavnosti potekajo po ustaljenem urniku, spremembe so samo pri sledečih dejavnostih:
Tenis v zimski sezoni ob sredah od 10. do 12. ure v teniškem centru Portovald
Kegljanje na vrvici - moški ob torkih in četrtkih od 9. do 11. ure v Medobčinskem društvu slepih in
slabovidnih Novo mesto ter ženske ob ponedeljkih od 10.30 do 12. ure v Medobčinskem društvu slepih in
slabovidnih Novo mesto

www.nalgesin.si

Bolečina
je nadloga.

Nalgesin S vsebuje natrijev naproksenat.

Obvladajte jo, preden postane neznosna.

Učinkuje v

15 minutah (1)

in deluje do 12 ur (2).

Nalgesin® S. Hitro opravi z bolečino.
1. Sevelius H et al. Bioavailability of Naproxen Sodium and Its Relationship to Clinical Analgesic Effects. Br J Clin Pharmacol 1980; 10: 259–63.
2. Povzetek glavnih značilnosti zdravila Nalgesin S.

Pred uporabo natančno preberite navodilo! O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.

