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Spoštovane članice, spoštovani člani!

Rožca Šonc

Moram reči, da sem se kar težko odločila
za vsebino tokratnega uvodnika, saj sem se
morala odločiti, o kateri temi naj vam pišem.
15. junij je Mednarodni dan boja o nasilju
nad ženskami, srečujemo se z bivanjskimi
problemi tako članov kot drugih starejših,
skrbi me financiranje številnih načrtovanih
dejavnosti v programu dela, tudi zaradi velikega števila še neplačane članarine.
Vse tri teme so pomembne in zadevajo vse
nas. Odločila sem se za bivanjsko problematiko članov upokojencev in starejših na
sploh. Verjamem, da bodo o nasilju nad
ženskami pisali številni drugi mediji, čeravno
nismo imuni do tega problema tudi v našem okolju in bi tudi o tem imela kaj napisati.
Za plačilo članarine pa bomo tiste, ki tega
še niso uspeli narediti, zaprosili ob dostavi
naših Sopotij.
Miselnost, ki prevladuje v pretežnem delu
zahodnega sveta, da so nepremičnine naložba za starost, nam Slovencem niso blizu.

Še vedno sledimo tradiciji in miselnosti, da
moramo ustvarjene nepremičnine pa tudi
druge dobrine prenesti na naše otroke in
vnuke in te miselnosti se ne da kar naenkrat spremeniti. Kljub temu, da je tradicija
in miselnost prenosa nepremičnin še zelo
trdna, se mnogi starejši srečujejo z grenkimi izkušnjami, ko svoje hiše in stanovanja
prenesejo na svoje potomce, ti pa pozabijo na njih in njihovo pravico do stanovanja
in pomoči, ko jo potrebujejo. To je tudi
nasilje in zloraba, o čemer vse premalo
ozaveščamo tako starejše kot mlajše.
Ne le taki, ki sem jih omenila v zgornjem
stavku, tudi taki so, ki so se ne po svoji krivdi znašli v situaciji, da so jim banke in drugi
upniki zaradi njihove zaupljivosti odvzeli
streho nad glavo. Žal je tudi nekaj takih,
ki jim razpada zakonska skupnost po nekaj
desetletjih skupnega življenja in se znajdejo
praktično na cesti. Kaj sedaj? Neprofitnih
najemnih stanovanj že dolgo ne gradijo,
ponudba privatnih ponudnikov je za večino
navedenih zaradi visokih najemnin nedosegljiva ali nesprejemljiva.
NS-ZPIZ svoja najemna stanovanja oddaja
po svojem sprejetem Pravilniku o oddaji
najemnih stanovanj. Prosilci za najem morajo izpolnjevati pogoje, da imajo status
upokojenca /le polno upokojitev/, da so
sposobni samostojnega življenja, imajo zagotovljen prihodek najmanj v višini 667,10
EUR ali imajo notarsko overjeno poroštvo
garanta za plačilo najemnine. Namesto

poroštva imajo še možnost, da založijo
najemnino v višini 3-letne najemnine ali pa
dovolijo vpis hipoteke na nepremičnino za
ves čas najema stanovanja. Več kot polovica od 30 prosilcev, ki so vložili vloge na NS
–ZPIS, njihove vloge pa smo evidentirali v
društvu, ne izpolnjuje njihovih pogojev ali
pa za njih niso sprejemljivi. Zato ostajajo
brez možnosti najema teh stanovanj. Tudi
prosilci, ki izpolnjujejo ali bi sprejeli pogoje,
imajo realne možnosti, da pridobijo stanovanja le, ko kateri od sedanjih najemnikov
odide v domsko oskrbo ali pa žal umre.
NS-ZPIZ s svojimi najemnimi stanovanji
ne pokriva izpada neprofitnih stanovanj in
stanovanj, ki bi bila namenjena socialno
šibkejšim najemnikom. Njihova politika
usmerjenosti v gradnjo oskrbovanih stanovanj zanje ne obeta rešitve.
Da bi našli rešitve, je potrebna skupna aktivnost občine, Centra za socialno delo,
RK, Karitasa in tistih društev, ki se srečujemo s problemom. Skupaj iščemo rešitve z
zapolnitvijo praznih stanovanj in objektov,
sistemsko pa s pristopom izgradnje dostopnih neprofitnih stanovanj in razvojem
oblik sobivanja.
Vsem želim, da bi kar najbolje pazili na svoje zdravje in prenašali to vročino, da bi nas
preskočile vse vremenske nevšečnosti.
Vse dobro želim vam in vsem, ki jih imate
radi.
Rožca Šonc

Spoštovani bralci Sopotij

Maks Starc

Proti koncu prejšnjega meseca smo imeli državljani Slovenije pomemben dogodek: volitve svojih poslancev v Evropski parlament. V
vseh sredstvih obveščanja so nas opozarjali,
kako pomembno je, da se udeležimo volitev
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in pošljemo v Evropski parlament take ljudi,
ki nas bodo tam častno in uspešno zastopali.
Kljub temu je bila žal udeležba na volitvah
zelo skromna. Nekateri, predvsem mladi,
so se izgovarjali, da jih politika ne zanima,
drugi so nergali, da osem naših poslancev
pač ne more nič narediti v več stočlanskem
parlamentu, nekateri pa niso bili zadovoljni
s predlaganimi kandidati. Vse to so seveda le izgovori. Vsi bi se morali zavedati, da
volilna pravica ni samo pravica, ampak tudi
dolžnost.
Odkar imam volilno pravico, sem se volitev
čisto vsakič udeležil. Seveda mi včasih kakšna
stvar tudi ni bila všeč, a sem se vedno odločil
za tisto, kar se mi je zdelo najboljše. Tudi
na zadnjih volitvah je bilo tako. Nič me ni
motilo, da so bili eni kandidati levi, eni desni,

pa sredinski in celo samostojni. Motilo me je
predvsem to, da so drug o drugem vedeli
povedati samo slabosti, se med seboj obkladali z neprimernimi izrazi, nekajkrat sem se
kar bal, da bo prišlo do pretepa. Sprašujem
se, ali bo teh osem naših izvoljenih poslancev lahko uspešno sodelovalo? Bomo kdaj
slišali o tem, kaj so dobrega naredili za Slovenijo in Evropo, ali bo ostalo le pri tem, da
bomo zvedeli, kdo od njih je peljal kakšno
izletniško skupino Slovencev po Evropskem
parlamentu ali pa v njem zaigral na ustno
harmoniko?
V mesecih, ki prihajajo, nam bo najbrž kar
toplo, vsaj tako nam napovedujejo vremenoslovci. Jim lahko verjamemo, ali so taki
kot…?
Maks Starc

Interno glasilo Društva upokojencev Novo mesto

Intervju

Dr. Janez Gabrijelčič in njegov projekt Rastoča knjiga
Ob imenu Rastoča knjiga se mi najprej utrne ime mojega današnjega gosta intervjuja gospoda Janeza Gabrijelčiča.
S seboj je prinesel knjigo z naslovom 15 LET PROJEKTA RASTOČA KNJIGA.
Ob listanju te knjižne izdaje bom lažje napisala vse lepe in
spodbudne besede, ki ste mi jih danes povedali.
Dr. Janez Gabrijelčič je rojen Novomeščan, osnovno in gimnazijsko šolanje je končal v Novem mestu, končal Ekonomsko
fakulteto v Ljubljani, naredil doktorat ekonomskih znanosti,
služboval v Novem mestu in Ljubljani, po upokojitvi pa je spet
samo Novomeščan.
Ob prelomu tisočletja so v Državnem svetu RS podprli pobudo dr. Janeza Gabrijelčiča in ustanovili Društvo rastoča knjiga,
pri projektu Rastoča knjiga pa sodelujejo SAZU, MO LJ, NUK,
Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, sponzorji in podporniki.
V 18. letih delovanja je projekt Rastoča knjiga prerasel iz vseslovenskega gibanja v Združene rastoče knjige sveta.
Dr. Janez Gabrijelčič je za svoje delo na tem področju dne
11.6.2019 iz rok predsednika Pahorja prejel državno odlikovanje red za zasluge. Iskreno čestitamo.
Glavna ideja Rastoče knjige je spoštovati in odgovorno čuvati
svojo kulturno dediščino in zgodovino pisane besede od očeta
prve slovenske knjige Primoža Trubarja vse do današnjih dni.
Rastoča knjiga je startala z Deklico z rastočo knjigo v Ljubljani.
Zelo priporočam obisk tega parka (dodala oblikovalka intervjuja), ki se nahaja v Severnem ljubljanskem parku Navje, v
bližnjem Navju so pokopani pomembne slovenske žene in
možje. Deklica raste vsako leto za 2cm in se vsako leto poviša
za en list kamnite knjige, na katerem so pomembne misli in
sporočila znanih Slovenk in Slovencev.
Prvi dve sporočili sta: „Naj ne mine dan, da ne bi naredili česa
dobrega zase, za družino, za ožjo in širšo skupnost“, „Nenehno povečuj in izboljšuj svoje znanje in k temu vabi tudi druge“.
Sledijo verzi in misli naših pesnikov in pesnic. Zdaj jih je že 18.
V vseh teh letih pa so vzniknile številne rastoče knjige v večjih
in manjših krajih po Sloveniji.
Pesnik Tone Pavček je dejal, da naj tako povežemo dva milijona
naših src, dva milijona naših glav in štiri milijone naših rok.

Foto: Daniel Novakovič, STA

V ideji Združene rastoče knjige sveta preko svojih veleposlaništev sodeluje že 11 evropskih držav. Njihovi prispevki so
predstavljeni v parku Navje v LJ.
Na podstavku Rastoče knjige v parku le te
v Novem mestu so vklesane besede pesnika Mirana Jarca: „ A neko uro se je prebudila beseda sproščevalka, čudotvorna,
ki sta ogenj in vihar ji pokorna, in vsega
prav do dna je presvetlila.“
Rastoče knjige rastejo po šolah, kulturnih ustanovah in tudi v domovih starejših občanov, v novomeškem domu
starejših je rastoča knjiga že doma.
Foto: Elza Maje
tić
Tudi v DU NM je v načrtu ustanovitev
rastoče knjige, pobudo zanjo je dal gospod Jože Jazbec, gost
našega prejšnjega intervjuja.
Dragi dr. Janez Gabrijelčič, v čast mi je bilo pogovarjati se
z vami o vašem projektu Rastoča knjiga, za katerega ste
prav včeraj dobili državno odlikovanje red za zasluge in se
ga skupaj z vami zelo veselimo in kličemo srečno naprej v
vaših načrtih.
Pogovarjala se je Vlasta Stokanovič

Prostofer – Rudi
NOVO MESTO – letos 5. marca je Novomeščanom že
dobro poznani »Rudi« upihnil svojo prvo svečko. Projekt je
začel delovati 5.3.2018 v sodelovanju med Mestno občino
Novo mesto in Društvom upokojencev Novo mesto. Namen projekta je bil zagotoviti prevoz tistim upokojencem,
ki nimajo drugih možnosti prevoza. Glede na število opravljenih voženj, ki jih je bilo do konca letošnjega maja kar
1.240, lahko rečemo, da je cilj projekta dosežen, vedno pa
smo veseli novih voznikov, ki so pripravljeni donirati svoj
čas drugim in biti na voljo za prevoze.
Elza Majetić
Junij 2019
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Foto: Prostofer - Rudi, Leon Vidic, objavljeno v Delu, 25.4.2019
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Novice iz društvenega življenja

Nova sezona mestnega gledališča
ljubljanskega v sezoni 2019/2020
LJUBLJANA - Z muzikalom – komedijo Addamsovi smo gledališčniki uspešno in
zelo zadovoljni zaključili sezono 2018/2019.
Z novo sezono 2019/2020 vstopamo v svet novih gledaliških
SKRIVNOSTI, kot so sezono poimenovali v MGL. Gledališče
v središču glavnega mesta iz leta v leto raste in se razvija. Skrbi za dobre programe in izvrstne stvaritve. Zavedajo se, da
umetnost gledalce bogati.
V MGL so že pripravili repertoar za novo sezono. Glavna
tema predstav, ki si jih bomo ogledali, je SKRIVNOST: skrivnost v odnosih, ljubezenskih in družinskih, pa tudi skrivnost
življenja in iskanja.
V našem abonmaju imamo šest predstav: dve drami, komedijo, pravljični muzikal, znanstveni kabaret, Cankarjevo farso

Za Narodov blagor in predstavo na Mali sceni po izboru.
Naša skupina iz društva upokojencev je ostala številčno enaka, tako da bomo z ogledi v Ljubljani nadaljevali tudi vnaprej.
Vabimo pa vse ljubitelje kulture oz. gledališča, da se nam
pridružite in da skupaj potujemo ob sredah popoldne v Ljubljano. Predstave so ob 15.30. Če se odločite za druženje z
nami, se oglasite v tajništvu DU, da vam dajo dodatne informacije. Naj dodamo, da skoraj vsakič ogled predstave združimo z ogledom kake razstave ali s prijetnim sprehodom po
res lepi Ljubljani.
Francka Štampohar

Literarno popoldne z Nejcem Gazvodo
NOVO MESTO - V društvu živi in deluje tudi skupina pod vodstvom Francke Štampohar, ki z veseljem obiskuje
predstave abonmaja »sreda popoldanski« v Mestnem gledališču ljubljanskem. Zanimivo je že na avtobusu, ko nam
Francka predstavi predstavo pa tudi izvajalce. Zanimivi so tudi pogovori na vožnji domov.
Ko smo se vračali z ogleda predstave Tih vdih, katere avtor je Nejc Gazvoda, je pogovor nanesel tudi na vsebino in
ustvarjalca dela. Srečanje treh otrok vdove Katarine ni nekaj
povsem običajnega. Imajo vsak svojo pot. Srečanja niso pogosta. Ali ni tako tudi sedaj in tu? Nejc Gazvoda, kdo pa je
to? Bili smo si enotni, da bi pogovor z našim someščanom
lahko prinesel popestritev v našo Hišo sožitja, še posebej, če
bi sodelovali tudi naši literati. Pa smo ga povabili.
Nejc Gazvoda, pisatelj, režiser in scenarist se je brez zavlačevanja odzval našemu vabilu. Konec marca se je na prireditvi,
ki jo je vodila podpredsednica društva za kulturo Majda Škof,
predstavilo sedem literatov. Njihova dela je doživeto predstavila naša članica Slavka Kristan. Z glasbenim vložkom so se
predstavili tudi učenci Glasbene šole Marjana Kozine.
Pogovor je stekel kot po maslu! Nejc je gimnazijec iz Novega mesta z diplomo Akademije za gledališče, radio, film
in televizijo na Univerzi v Ljubljani, katerega literarni začetki segajo v čas obiskovanja Osnovne šole Grm in izdajanje

Foto: Elza Majetić
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Foto: splet

njihovega glasila Najča, ki –mimogrede- še živi. V gimnazijskih letih je kratke zgodbe izdal v zbirki Vevericam nič ne
uide in nadaljeval s Camero obscuro, Sanjajo tisti, ki preveč
spijo……….Od leta 2007 dalje je aktiven tudi v dramatiki in
pri filmu kot scenarist in režiser.
Ura in pol je minila, kot bi mignil. S pogovorom smo nadaljevali ob kozarčku rujnega, ki so ga pridelali naši literati. Vmes
smo si ogledali še razstavo likovnih del naših likovnikov, ki so
jo poimenovali »Žareči ruj«.
Dogodek, ki nas je utrdil v prepričanju, da lahko mlajši in
starejši sodelujemo in drug drugemu polepšamo dneve, je
minil kar prehitro.
V aprilu nas je še posebej razveselila novica, da je nagrado
Slavka Gruma za najboljše novo slovensko dramsko besedilo
prejel prav naš gost Nejc Gazvoda za Tih vdih.
Čestitke, spoštovani Nejc Gazvoda in s polno paro naprej.
Ana Bilbija
Interno glasilo Društva upokojencev Novo mesto

Novice iz društvenega življenja

Srečanje literatov pzdu
Dolenjske in Bele krajine
PREPIH - Literati iz sedemnajstih društev upokojencev Dolenjske in Bele
krajine so se zbrali v četrtek, 28. 3. 2019, na »Prepihu« na Gornji Težki Vodi.
Na njihovem 23. srečanju je nastopilo
34 pesnikov in pisateljev, ki s svojim
delovanjem dokazujejo, da je tudi tretje življenjsko obdobje lahko bogato in
pestro. Upokojenci si z ustvarjanjem
krajšajo dneve in izpolnjujejo želje, za
katere doslej niso našli časa.
Na srečanju se jim ponudi možnost,

da predstavijo svoje delo, spoznajo
tudi druge ustvarjalce in njihovo
ustvarjanje.
Za popestritev sta poskrbela dolgoletna člana društva upokojencev Šmarjeta Justi in Lojze, ki sta zapela ljudsko
»Pod to goro zeleno«. Prisotnim je
bilo njuno petje všeč, saj je bilo opazi-

Foto: Majda Škof

ti, da je marsikdo še sam, seveda bolj
tiho, zapel z njima.
Po končanem programu se je ob skromni pogostitvi nadaljevalo druženje s
prijetnim klepetom o poeziji in prozi.
Majda Škof

42. Dolenjski
knjižni sejem
Foto: Helena Murgelj

Srečanje literatov Straža 2019
STRAŽA - Društvo upokojencev Straža in Kulturno društvo Straža sta
organizirala dne 16.04.2019 tradicionalno druženje literatov seniorjev v
Straži. Namen srečanja je druženje in vzpodbuda za ustvarjalno delo. Na
srečanju so sodelovali literati iz sosednjih društev upokojencev: Dolenjske
Toplice, Dvor pri Žužemberku, Žužemberk, Prečna, Novo mesto, člani domačega društva ter Osnovna šola Vavta vas. V spremljevalnem programu
so sodelovali: novomeška glasbena skupina Ješča Vešča, mešani pevski zbor
društva upokojencev Straža in gledališka skupina KUD Straža s skečem.

Foto: Helena Murgelj

Od naših literatov so se srečanja udeležili Tereza Balažević, Anica Mušič,
Ivan Hrovatič, Marjan Hren, Nace
Mervar in Frane Umek. Vsak je prebral dve svoji pesmi.
Srečanje smo zaključili z druženjem
ob dobrotah, ki jih je pripravil organizator srečanja.
Anica Mušič

NOVO MESTO - Ob odprtju
42. dolenjskega knjižnega sejema v prostorih Galerijie Krka
v Krkini upravni stavbi smo bili
s svojimi deli navzoči tudi člani
Društva upokojencev Novo mesto literarne skupine Snovanjci.
Na razstavni polici je bil naš zadnji zbornik z naslovom Prvikrat
in knjige članic Marinke Miklič V
kamen vklesano in Anice Vidmar
Šušu in Nišu ter Vran Koki.
Anica Vidmar

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 - Andreja Fifolt, Poletje, foto - Andreja Fifolt. 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

Nov list rastoče knjige
NOVO MESTO - Na svečani prireditvi v Parku Rastoče knjige pri Knjižnici Mirana Jarca, kjer je bilo odkritje novega lista novomeške Rastoče knjige, je Slavistično društvo Dolenjske in Bele krajine podelilo priznanja in nagrade
udeležencem 4. natečaja v poeziji in kratki prozi.
Dogodek je bil posvečen tudi 70. obletnici smrti Slavka Gruma in 120. obletnici smrti Dragotina Ketteja. Slavnostna
govornika sta bila prof. dr. Branka Kalenić Ramšak, članica Državnega sveta
Republike Slovenije, in župan Gregor
Macedoni.
Razpisanega natečaja so se udeležili
osnovnošolci, srednješolci in odrasli,
skupno 129 avtoric in avtorjev, med
njimi tudi snovanjci Marinka Miklič,

Ivan Hrovatič, Tereza Balažević in Anica
Vidmar. Drugo mesto med odraslimi je
dosegla snovanjka Rezka Povše. Prejela
je pismeno priznanje in unikatno ročno
delo v steklu, ornament Kettejevega
vodnjaka.

Foto: Anica Vidmar

Rezka Povše, Nace Mervar, Maks Starc,

Vsi udeleženci so objavljeni v zborniku
Ujeti trenutki. Avtorji najboljših prispevkov so tudi sooblikovali kulturni program.
Anica Vidmar

Mešani pevski zbor skupaj na odru z zbori
Dolenjske, Posavja in Bele krajine
NOVO MESTO - Mešani pevski zbor je v mesecu marcu in aprilu sodeloval na dveh pevskih revijah: 29. marca na
Območni reviji odraslih pevskih zasedb 2019 v organizaciji JSKD Novo mesto in 25. aprila na 17. Reviji upokojenskih pevskih zborov Dolenjske in Bele krajine, ki ga je organizirala Pokrajinska zveza društev upokojencev. Obe sta
bili v Kulturnem centru Janeza Trdine (KCJT) v Novem mestu.
Foto: Elza Majetić

Kot vedno dobro pripravljeni, smo se
tudi tokrat na marčevski reviji zbrali v
garderobi KCJT, nato pa kot prvi od
nastopajočih stopili na oder. Že na začetku smo začutili, da nam bo šlo. Pa
tudi nasmeh našega zborovodje je potrdil, da nas naši občutki ne varajo. Vse
tri pesmi: Ipavčeva Kje so moje rožice,
Flajšmanova Luna sije in Foesterjev Pevec smo trdo vadili, da bi bilo naše petje
čim bolj ubrano. Strokovni ocenjevalec
revije gospod Tomaž Pirnat je ocenil,
da so bile naše pesmi primerno izbrane
in da nismo peli prepočasi, kot je sicer
običajno v navadi pri starejših zborih.
Lepo smo obdržali intonacijo, besedila
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so se v celoti razumela, pevci pa
smo natančno sledili zborovodji. Za te lepe pohvalne besede
smo mu bili hvaležni, saj pevke
in pevci tako vemo, da smo na
pravi poti in se bomo še naprej
trudili ostati na njej.
Naš zbor se revij upokojenskih pevskih zborov rad
udeležuje tudi zato, da na
njih pevci slišimo še ostale
zbore, ki delujejo v okviru upokojenskih društev
Dolenjske in Bele krajine.
Letos ni bilo čutiti nobene tekmovalnosti med zbori, saj je bil

že predhodno izbran zbor za nastop
na državnem srečanju v Ljubljani. Naši
dve pesmi Pevec in Naj bo pomlad vselej radi zapojemo, poslušalci pa ju prav
tako radi poslušajo. Zaključek smo imeli
na Loki, kjer smo se družili, poklepetali, malo zapeli in odšli novim izzivom
naproti.
Mešani pevski zbor pripravlja 22. oktobra 2019 ob Mednarodnem dnevu
starejših, ki je 1. oktobra, koncert v
dvorani Kulturnega centra Janeza
Trdine v Novem
mestu. Za koncert
se bomo še posebej potrudili, tako
mi, kot ostali pevski gostje, zato nas
le pridite poslušat,
saj le polna dvorana
izvabi pevcu glas in
stas, ki ga lahko deli s
publiko.
Jožica Cujnik

Interno glasilo Društva upokojencev Novo mesto
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Bravo, člani strelske sekcije!
NOVO MESTO - Med vsemi dejavnostmi DU Novo mesto je zelo aktivna
tudi STRELSKA SEKCIJA.
Ta sekcija šteje 13 aktivnih članov.
Najstarejši član ima 86 let, najmlajša
dva pa 63 let. Člani redno trenirajo
vsak torek na strelišču v zaklonišču na
Jerebovi ulici. Moška in ženska ekipa
ter tudi posamezno se udeležujejo
različnih tekmovanj, kot so: delavske športne igre, tekmovanje PZDU,
državna tekmovanja veteranov in
veterank, memorial Janeza Berlana,
meddruštvena tekmovanja in še kaj.
Letošnji mesec april je bil za strelce in
strelke uspešen.
DRŽAVNO TEKMOVANJE VETERANOV IN VETERANK z zračnim
orožjem je potekalo 6. aprila 2019
v Ljubljani. Tekmovali sta moška in
ženska ekipa. Moška je tekmovala v
starostni skupini nad 60 let v sestavi
Erpe Janez, Celič Drago, Rus Milan
in Dežan Ivan. Ekipa se je okitila s 3.
mestom in prejela pokal. Ženska ekipa v sestavi Štefka Aš, Lidija Fabian,
Štefka Šega in Danica Kravcar pa so
osvojile pokal za 2. mesto.
ŠIU PZDU Dolenjske in Bele krajine
v streljanju z zračno puško je orga-

niziralo DU Novo mesto v Novem
mestu na strelišču na Jerebovi. Tekmovanje je potekalo 9. aprila 2019.
Udeležilo se ga je 17 moških ekip DU
in pet ženskih strelskih ekip. Moška
ekipa DU Novo mesto je zasedla 3.
mesto, drugi so bili DU Uršna Sela,
zmagala pa je ekipa DU Trebnje.
Ženska ekipa: Aš, Fabian, Kravcar in
Šega iz DU Novo mesto so zmagale, druga je bila ekipa DU Mirna, 3.
mesto so zasedle strelke DU Trebnje.
DŠI – delavskih športnih iger, ki se
delijo na pomladanski in jesenski del,
se udeležita tudi obe naši ekipi. V
pomladanskem delu so moški zasedli
1. mesto, ženska ekipa pa 3. mesto.
MEDDRUŠTVENI TURNIR V STRELJANJU je DU Novo mesto organiziralo 26. februarja 2019 in povabilu se
je odzvalo vseh pet povabljenih ekip.
Zmagala je ekipa DU Uršna Sela.
Imeli smo se super.
Slavko Gradišar

Foto: Slavko Gradišar

Foto: Slavko Gradišar

Foto: Slavko Gradišar
Foto: Slavko Gradišar

DŠI in Istanbul
NOVO MESTO, ISTANBUL - No, 6. aprila 2019 na DŠI sem se dostojno
udeležila uličnega teka in v svoji kategoriji osvojila 1. mesto. Pa tudi na veteranskem dvoranskem balkanskem prvenstvu v Istanbulu sem 2. in 3. marca
osvojila kar štiri zlate medalje, in sicer v tekih na 400 m, 1800 m, 3000 m in
200 m. Bilo je lepo.
Jožica Rogelj
Junij 2019
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Foto: Jožica Rogelj
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Foto: Tereza Balažević

Foto: Tereza Balažević

Šola zdravja – Drska Novo mesto, skupina top
NOVO MESTO – Skupino, ki naj bi jo imenovali TOP, je bila ustanovljena 15.04.2019 v krajevni skupnosti Drska,
na skupnem igrišču zgradb Šegove in Slavka Gruma.
Kaj šola zdravja je?
Gre za jutranjo telovadbo, ki se izvaja v približno 65 skupinah po različnih
krajih Slovenije.
Vaje se izvajajo po metodi, ki se imenuje 1000 gibov vsako jutro 30 minut
od 8. ure dalje. Razgibavanje je brezplačno, vaje pa je sestavil ruski zdravnik, nevrolog Nikolaj Grishin. Prav je,
da svojemu telesu posvečamo več
pozornosti s telovadbo.
Že prvi dan smo se telovadbe udeležili
v velikem številu. Ker je naša KS velika
in šteje približno 4000 prebivalcev, je

pozitivno, da se družimo in spoznavamo med seboj.
Opažam pri sebi, da se začetna okorelost počasi spreminja v večjo gibljivost že po nekaj dnevih vaj. Vsak od
nas opaža pomemben napredek.
Veselim se jutranje telovadbe, pozdrava soncu, ki nas greje in zemlje, ki
nas hrani.
Na koncu vadbe še malo poklepetamo in se nasmejimo, kajti smeh je pol
zdravja. Skupina pravi, da smo zdaj trdi
kot top, čez leto ali dve bomo tip-top.
Terezija Balažević

LJUDJE
Ne zapirajte se,
ljudje.
Naj bodo
srca odprta.
Bodite odmev morja,
zelenilo gozdov,
širjava neba.
Za zapahi
ni sonca,
ni dlani srca.

Rudolfov turnir
Novo mesto - RUDOLFOVO
praznuje. Tako se je odvijal 13. teden športa, tokrat v pikadu v gasilnem domu v Stopičah. Pokrovitelj
Rudolfovega turnirja v pikadu za
ženske in moške je bila Mestna Občina Novo mesto. Medalje so prejeli prav vsi nastopajoči. Od društva
upokojencev se je udeležila ženska
in moška ekipa. Ženske so zasedle
6. mesto, posamezno je bila Slavka Rifelj druga. Moška ekipa je bila
odlična druga, posamezno tretji pa
je bil Blatnik Anton. Čestitke!
Marija Golob
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Za dobro počutje v poletju
in jeseni načrtujemo:
ENODNEVNA KOPANJA V DELFINU – IZOLA:
V juliju in avgustu vas vabimo na enodnevna kopanja v Hotel Delfin. Odhod
bo vsakokrat ob 6:30 izpred TUŠ-a.
Prvo enodnevno kopanje načrtujemo v začetku julija, prijave sprejema
Slavka Antić. O preostalih treh kopanjih vas obvestimo naknadno preko
spletne strani www.upokojenci-nm.si in društvene oglasne deske. V
Izolo se bomo odpravili le ob primernem vremenu ter ob zadostnem
številu prijav. Cena avtobusnega prevoza bo znana pred odhodom,
odvisna pa bo od števila prijav. 		
V ZAČETKU SEPTEMBRA 2019
SE BOMO ODPRAVILI NA JESENSKI IZLET
Več informacij o izletih dobite pri ge. Slavki Antić, 041 308 329.

Interno glasilo Društva upokojencev Novo mesto
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44. Športne
igre
Foto: Marija Golob

Foto: Marija Golob

Foto: Marija Golob

Foto: Marija Golob

DOLENJSKA - Letos smo izvedli že
44. Športne igre upokojencev Dolenjske in Bele krajine. Izvajajo jih izbrana
društva, ki so se prijavila na razpis. Prijavljenih tekmovalk in tekmovalcev je
letos rekordno število 1015 iz 31 društev od 36, kar jih skupno šteje Pokrajinska zveza Dolenjske in Bele krajine.
Tekmuje se v devetih športnih panogah.
Naj povem, da je letos v pikadu nastopilo 29 ženskih ekip. Organizatorji zelo
strokovno pripravijo tekmovanje, tako
da vse poteka v pravem tekmovalnem
vzdušju, nemoteno in po pravilniku, na
koncu pa najzaslužnejši odidejo domov
s pokali in medaljami.
Skupni rezultati pa so:
• ekipno pri ženskah vodi DU Mirna
pred DU Trebnje in DU Novo mesto,
• ekipno pri moških: DU Kočevje
pred DU Novo mesto in DU
Semič,
• skupno pa DU Mirna pred DU
Novo mesto in DU Trebnje.
Bravo športniki upokojenci!
Marija Golob

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.
V ta namen tistim, ki še niso poravnali svojih obveznosti, prilagamo položnico.

• 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.
Foto: Jožica Rogelj
Junij 2019

SOPOTJA 44

9

Novice iz društvenega življenja

Dnevi medgeneracijskega sožitja na
Gospodarskem razstavišču
LJUBLJANA - Letos so potekali Dnevi medgeneracijskega sožitja v prostorih Gospodarskega razstavišča v Ljubljani tri dni, in sicer od 14. do 16. maja.
Komisija ZDUS je za program teh dni na podlagi predhodnih prijav posameznih društev upokojencev določila, da
se iz DU Novo mesto udeležita prireditve Jožefa Kastelic in
Marija Golob. Prva je predstavila izdelke sekcije za domačo
obrt, druga pa kvačkane izdelke, in to 15. maja. Tam sta
imeli na razpolago za predstavitev izdelkov mizo velikosti
160x80 cm. Ves prostor v razstavni hali je bil opremljen
z ličnimi zabojčki (gajbicami) kot pregradnimi stenami,
kjer je bilo tudi možno naložiti ali razobesiti nekaj izdelkov. Obiskovalcev je bilo veliko, predvsem upokojencev
iz vse Slovenije. Za razstavljene izdelke so pokazali veliko
zanimanja. Obisk mlajših je bil malo manjši kot na primer
v Cankarjevem domu v prejšnjih letih. Ta dan je potekal
tudi posvet o problematiki upokojenih rokodelcev, ki je bila
pred tem že večkrat izpostavljena, a se reševanje ne premakne z mrtve točke. Letos so sicer nekaj več obljubljali,
vendar zadeve navadno končajo v predalih ali po domače
v koših za smeti. Upajmo, da bo tokrat drugače.
Obe predstavnici našega društva sva sodelovali tudi na natečaju za izdelovanje voščilnic, ki so bile na prireditvi tudi
razstavljene.

Foto: Marija Golob

Foto: Marija Golob

Zanimivo je, da kljub letom, ki jih imamo za sabo, na takih prireditvah vedno kaj novega izvemo ali se naučimo od
drugih rokodelcev, saj so nekateri prava zakladnica znanja
na tem področju. Torej nikoli ni prepozno.
Jožefa Kastelic

Otroška delavnica na oš Grm
nOVO MESTO - V torek, 21.5.2019, smo izvedli medgeneracijsko ustvarjalno delavnico z osnovnošolci OŠ Grm.
Z našo ustvarjalko Marijo Golob so učenci 5.A razreda izrazili svojo kreativnost in domišljijo v risanju in barvanju
MANDAL (v budizmu in hinduizmu krožna ali kolobarjasta risba kot simbol svetovnega reda). Dve šolski uri sta
tako prehitro minili, mladi ustvarjalci pa so bili nad svojimi MANDALAMI navdušeni. Delavnica je tako petošolcem
popestrila dan v šolskih klopeh ter omogočila sodelovanje med mladimi in starejšimi.
V sredo, 12.6.2019, smo ponovno izvedli medgeneracijsko ustvarjalno delavnico na
OŠ Grm. Ker je bila prva delavnica zelo dobro sprejeta, smo na željo razredničarke 5.C
razreda delavnico ponovili v malo drugačni zasedbi. Naša članica in rokodelka Jožefa
Kastelic je učencem predstavila MANDALE in njihov pomen. Predstavila je tudi svoje
unikatne mandale, ustvarjene na jajčnih lupinah, nato pa smo pričeli z izdelavo lastnih
mandal. Učenci so tako z barvami izrazili svojo domišljijo in ustvarjalnost. Nastale so
mandale, ki so omogočile sodelovanje med mladimi in starejšimi in na ta način učencem
popestrile iztekajoče se šolske dni pred zasluženimi poletnimi počitnicami. Izdelki so
trenutno razstavljeni v izložbi Društva upokojencev Novo mesto.

Foto: Tatjana Šuštarič
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Zaradi pozitivnih odzivov
s strani OŠ bomo s tovrstnim medgeneracijskim
sodelovanjem nadaljevali
tudi v prihodnje.
Tatjana Šuštarič

Foto: Tatjana Šuštarič
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Praznovanje 70 let Ane Murgelj, naše dolgoletne kegljačice

Foto: Elza Majetić

Delavnica ročnih del

Foto: Marija Golob

NOVO MESTO - V Društvu upokojencev se v „Hiši sožitja“ vedno kaj dogaja. Tako se v jeseni začne delavnica
ročnih del in traja od začetka oktobra pa tja do konca marca
vsak teden ob torkih po tri ure. Obiskuje jo šest do sedem
udeleženk. Izdelujejo kvačkane prtičke, pirhe, rože iz krep
papirja, velikonočne in novoletne vizitke, kvačkane srčke in
razne okraske. Pletejo kape, nogavice in šale. Na koncu naredijo razstavo, kar je najbolj pomembno, da pokažejo, kaj
je bilo z dobro voljo, trudom in veseljem narejeno. Med
delom tudi poklepetajo, se sprostijo, pa tudi skuha se kaj
brez štedilnika - menjava izkušenj. Vodi jih mojstrica Marija
Golob, ki jim rada pokaže tudi kaj novitet ročnih del, saj se
jih vse rade lotijo.
Pridružite se nam!
Marija Golob

Foto: Milena Zupančič

Foto: Milena Zupančič
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Foto: Marija Golob

V letošnjem letu je pričela
delovati nova skupina, ki pod
vodstvom Milene Zupančič
ustvarja izdelke s pomočjo
tehnike rešilje.
Kdor ima veselje oziroma
željo po novem znanju, se
skupini lahko pridruži oktobra,
ko bodo nadaljevali s srečanji.

Foto: Milena Zupančič

Foto: Milena Zupančič
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DRAGI OTROCI,
DA BODO VAŠE POČITNICE ŠE BOLJ ZABAVNE, SMO ZA VAS V HIŠI SOŽITJA
PRIPRAVILI PESTER POLETNI PROGRAM, KI SE BO V JULIJU ODVIJAL
OB TORKIH IN ČETRTKIH OD 9.00 DO 11.00 URE!

»Spoznajmo zgodovinsko plat Novega mesta« 8.7.-12.7.2019
Spoznali bomo industrijsko kulturno dediščino Novega mesta
in si ogledali staro hišo na Bregu.

»Spoznajmo poklice« 15.7.-19.7.2019
Spoznali bomo poklice, ki so vsakodnevno povezani z naravo.

»Spoznajmo življenje z živalmi« 22.7.-26.7.2019
Spoznali bomo sobivanje med ljudmi in živalmi.

»Zaključni teden v naravi« 29.7.Raziskovali bomo okolico Novega mesta in se 1.8.2019 družili na zaključnem pikniku.
DELAVNICE SO BREZPLAČNE!
Če bo zaradi vremenskih razmer in dejavnikov, na katere nimamo vpliva, prišlo do sprememb, vas
bomo o tem pravočasno obvestili. O dejavnostih boste obveščeni tedensko preko oglasne deske,
spletne strani društva www.upokojenci-nm.si in preko elektronske pošte. Več informacij dobite na
telefonski številki 07/302 12 40 ali po e-pošti upokojenci2@t-2.net. Zaradi lažje organizacije vas
prosimo, da se pravočasno prijavite na enega od navedenih kontaktov!
Društvo upokojencev Novo mesto

LAHKOTEN
KORAK ZA
ZDRAVE
VENE

mikronizirani diosmin

filmsko obložene tablete, 500 mg
tablete, 1000 mg

UKREPAJTE
ZDAJ!

Naj vas bolečine v nogah ne ustavijo na vaši poti.
Preprečite napredovanje kronične venske bolezni.
Flebaven z eno tableto na dan:
olajša bolečine v nogah,
zmanjša občutek težkih nog in njihovo otekanje,
omogoča cenovno dostopnejše zdravljenje.

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

