NDP (naslovljena direktna pošta)
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Anica Jurak, Poverjeništvo Kamence

11
Rastoča deklica s knjigo

Ob likovni razstavi Motivi z dežele pod Slivnico

Mnenja uredništva ...

Spoštovane članice, spoštovani člani,
po skoraj točno dveh letih od razglasitve prvega vala epidemije smo končno
dočakali olajšanje, da lahko odložimo maske, se lahko srečujemo in imamo tudi
možnost, da sledimo načrtovanemu programu. Že ob predstavitvi programa
dela za letošnje leto smo zapisali, da smo aktivnosti načrtovali, kot da omejitev
združevanja več ne bo.
Saj smo tudi v tem času še veljavnih dela v različnih likovnih tehnikah in barvomejitev izvedli obletnico Rastoče de- nih kompozicijah. Lepote narave, pokraklice, športniki so ob ukrepih pridno jin, zgradb in oseb prenašajo na platna, ki
vadili, naši vozniki Rudija vozijo nepre- jih predstavljajo na samostojnih in skupinkinjeno, izdali smo 12. zbornik Na svoji skih razstavah, skrbijo, da imamo stalno
poti, izvedli dve letovanji v hotelu Delfin, razstavo njihovih del tudi v prostorih drupripravili letno poročilo 2021 in finančni štva. Željni so novih znanj in skrbno usvaplan za letošnje leto.
jajo nova spoznanja o likovnih zvrsteh in
Imamo pa leto jubilejev. V preteklem letu tehnikah ob uveljavljenih mentorjih. So
je naš pevski zbor praznoval 65 let prepe- stalni udeleženci ex temperov, odzivajo
vanja, ki ga nismo mogli obeležiti s kon- se na vabila drugih likovnih društev, pocertom kot bi se za tak jubilej spodobilo, vezujejo se z drugimi društvi. Likovnika
a bomo to nadoknadili, ko bo to možno. Zdravko Červ in Darko Blažič sta v večLetos imamo dva jubileja; dvajset let delo- namenskem prostoru ustvarila sliko lipe
vanja literarne sekcije Snovanja in dvajset na steni kot ozadje za Rastočo knjigo in
let likovnega ustvarjanja sekcije Jutro.
kip rastoče deklice, ki je zaveza k stalni
Ko se ozremo na ti desetletji delovanja, rasti in dvigu kakovosti našega dela v bovidimo zavidljive uspehe v številnih izdanih doče. Za začetke likovnega ustvarjanja v
pesniških zbirkah, knjižnih delih izdanih v društvu je zaslužna Marija Prah, sedaj pa
samozaložbi in založbi Snovanja. Naši lite- sekcijo vodi Zdravko Červ.
rati so prejemniki številnih priznanj, sode- Povedati moram, da so naši člani Nežka
lovali so v več kot 1.400 dogodkih, pa ne Ivanetič, Ana Bilbija, Slavica Naumov, Stale to, ves čas so skrbeli za usvajanje novega ne Žagar, Cirila Zajc in Rožca Šonc zelo
znanja za večjo kakovost svojih literarnih zavzeto delali v dobro vseh upokojencev
del v sodelovanju z različnimi mentorji, ki v komisijah in delovnih skupinah ZDUS na
so jih seznanjali z novimi zvrstmi pisanja. področju pokojnin, zdravstva, socialnega
Svoje ustvarjanje so predstavili v 12. izda- varstva, dolgotrajne oskrbe in bivanjskega
nih zbornikih. Zahvala za ustanovitev in standarda, oba naša člana svetnika Ana Bildelovanje literarne sekcije gre Rezki Povše bija in Adolf Zupan pa v občinskem svetu,
in Terezi Balažević, ki sekcijo vodi že od za naše društvo in vseh ostalih 9 društev v
ustanovitve dalje. Bravo Tereza.
MO Novo mesto, ter vse starejše, da so
Likovniki, organizirani v sekciji Jutro, prav bili sprejeti predlogi in pobude za izboljšatako že 20 let ustvarjajo svoja likovna nje bivalnih pogojev v Domu starejših, da

Rožca Šonc

bomo dobili negovalno bolnišnico in da se
izboljšajo možnosti oskrbe na domu.
Rada bi se zahvalila in še enkrat čestitala jubilantom za vztrajnost in napredek,
vsem vodjem vseh naših dejavnosti, prostovoljkam programa Starejši za starejše
in voznikom Rudija, članom UO in Predsedstva, da so vztrajali tudi v času korone
in so zaslužni, da je naše delo teklo tudi v
času omejitev.
Vabim vse, ki ste ali bi bili pripravljeni delati
in se zavzemati za izboljšanje kakovosti življenja starejših, da se nam pridružite.
Še veliko bi lahko napisala, še posebej
sedaj, ko je skrb za nas upokojence spet
v volilnih programih vseh strank, a naj
zaključim le z željo, da vam in vašim dragim služi zdravje, da bi bilo to leto leto
miru, da nas podražitve vsega ne bi pahnile v revščino in bi vsak od nas sprejel
dobre in prave odločitve, ko se bomo
odločali kdo nas bo vodil na državni in
lokalni ravni.
Vaša Rožca Šonc

Spoštovani bralci Sopotij!
Danes vas ne bom obremenjeval s Covidom, saj o njem skoraj ne govorimo več.
Kar dve leti je bil za naše življenje najpomembnejši, čez noč pa se o njem ne sliši nič več. Je samo še prisotna bolezen,
zaradi katere se sicer umira, a umira se
tudi zaradi raka, tifusa in še marsičesa. Če
nas vsak dan zboli samo nekaj sto in umre
samo deset, to za nas ne more biti več
pomembno. Tako misli politika. Pa je res
tako? Saj ne rečem, da so dogodki v Ukra-
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jini nepomembni. Grozni so in zelo nevarni celo za obstoj človeštva. Si predstavljate, kaj bi se dogajalo po svetu, če Rusi
izstrelijo tistih nekaj tisoč atomskih bomb?
Življenja na svetu ne bo več. No, morda
bo Putin čez kakih dvajset let le prilezel iz
svojega atomskega bunkerja, a na svetu
bo bolj sam, če že ne čisto sam. Teh problemov seveda ne more rešiti orožje in
morija, ampak le pamet in pogovori. Morda nimam prav, a take so moje misli.

Čeprav se dogajajo po svetu in pri nas
tako čudne reči, se lahko zgodijo tudi
kakšne prijetnosti. Klub Covidu in Putinu
sva z ženo pred nekaj dnevi obiskala toplice Dobrna. Tam sva preživela pet čudovitih dni. Nastanitev, hrana, postrežba
in bazeni - čudovito, tja in domov pa te
pripeljejo brezplačno. Bi šli tudi vi? Pokličite jih! Veseli bodo vašega klica.
Bodite zdravi in imejte se lepo
Maks Starc
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Fizioterapija, ki pomaga

Težko hodite? Imate slabo ravnotežje in se zato oprijemate
sten ali pripomočkov? Hodite s kratkimi koraki? Hodite vedno
slabše in manj stabilno ali pa celo sploh ne morete več hoditi?
Pri naštetih težavah vam lahko pomagajo fizioterapevti podjetja
Therapia, ki pridejo na vaš dom. Svoje delo opravljajo v Novem
mestu, Trebnjem, Ivancni Gorici, Višnji Gori, Grosupljem, Ljubljani,
Mariboru, Celju, Murski Soboti, Kranju, Kopru, Jesenicah idr.
97 odstotkov uspešnih rehabilitacij!
Z leti so v podjetju Therapia ugotovili, da z že uveljavljenimi fizioterapevtskimi metodami in tehnikami ne morejo dosegati zadovoljivih rezultatov pri ljudeh, ki imajo težave s hojo. Zato so diplomirani fizioterapevti tega podjetja prav zanje razvili svojo tehniko
fizioterapije, s katero dosegajo neverjetno dobre rezultate.
Kar 97 odstotkov bolnikov, ki jih prevzamejo, namreč postavijo
nazaj na noge, da hodijo vsaj tako dobro, kot preden so opešali.
Večino pa rehabilitirajo v še boljšo formo.
Komu pomagajo
Podjetje Therapia, d. o. o., se je kot prvo fizioterapevtsko podjetje
v Sloveniji specializiralo za fizioterapijo na domu. Zato so danes
najstarejše takšno fizioterapevtsko podjetje z največ izkušnjami
s področja fizioterapije na domu. Pomagajo ljudem s slabim
ravnotežjem, tistim, ki ne morejo več hoditi, nevrološkim bolnikom, kot so bolniki po možganski kapi, bolnikom s Parkinsonovo boleznijo, z multiplo sklerozo, z manj znano amiotrofično
lateralno sklerozo in drugim. Prav tako pomagajo tudi ljudem,
ki so opešali zaradi starosti, vrtoglavice, poškodbe, degenerativnih sprememb, rakavih tumorjev in operacije.

Oglasno sporočilo

IMATE TEŽAVE S HOJO?
Z leti dela so si pridobili veliko izkušenj, da lahko dvignejo kakovost življenja in samostojnost svojih strank, čeprav je povprečna
starost teh od 70 do 100 let. Hkrati pa preprečijo najhujše, kar bi
sledilo, če bi bolnik še nazadoval in obležal − preležanine, pljučnico, depresijo, odvisnost od drugih ali celo smrt.
Tudi pri vas ali vaših najbližjih lahko izkušeni diplomirani fizioterapevti opravijo brezplačen neobvezujoč pregled in brez
nadaljnjih obveznosti strokovno svetujejo, kakšne so možnosti
za izboljšanje hoje, stabilnosti, ravnotežja, bolečin, gibljivosti
in podobno. Povedali bodo, kakšne izkušnje imajo z vam podobnimi in kako bi terapija potekala pri vas.

Na brezplačen pregled se lahko naročite
na telefonski številki 080 44 66 ali
elektronskem naslovu info@therapia-dom.si
Več o njih si lahko preberete na spletni strani
www.therapia-dom.si
V sodelovanju s podjetjem smo se dogovorili, da kljub velikemu
povpraševanju in delu tudi vam, dragi bralci glasila Sopotja,
poleg brezplacnega pregleda ponudijo še 50-odstotni popust
pri prvi fizioterapiji. Kandidati se cim prej prijavite, ker boste le
tako lahko unovcili bon. Ce niste prepricani, ali ste primerni za
njihovo obravnavo, jih poklicite in vprašajte.
Pogoj je,da priloženi kupon izrežete in unovcite do 31. marca
2022.

"

DARILNI BON

50 % POPUSTA PRI PRVI
FIZIOTERAPIJI + BREZPLAČEN
PREGLED.
Bon je unovčljiv do 31. 3. 2022.

ANICA JURAK,

Poverjeništvo Kamence
»Hodil po zemlji sem naši in pil nje prelesti….« je zapisal v svoje verze Oton Župančič.
Mogoče pa je hodil po KS Bučna vas, ki obsega številne vasi na razgibanem območju
na vzhodu pred Novim mestom. Iz nežnih
črt stkana podoba zelenih in svetlih barv
polna pokrajina obsega Dolenje in Gorenje
Kamence, Hudo, Daljni vrh, Dolenje in Gorenje Kamenje, Dolenje in Gorenje Karteljevo, Potočno vas, Muhaber in del Bršljina.
Poverjeništvo Kamence šteje približno 150
članov društva.
V opravičilo za manj aktivno delovanje
poverjeništva naj omenim, da so člani povečini starejši s slabšim zdravjem, ki sami
potrebujejo spodbude in pomoč z besedo ali dejanji in nimajo želje po udeležbi
na izletih, pohodih. Drugi zapolnijo svoj
čas na kmetiji, v vinogradu, gozdu, sadovnjaku in menijo, da je tam dovolj rekreacije. Mlajši upokojenci, polni elana in idej,
pa so okupirani z vnuki in menijo, da še ni
prišel čas za njihovo včlanitev v društvo.
Po vaseh je namreč drugačen način življenja, zlasti v tretjem življenjskem obdobju,
kot ga imajo meščani.
V Gasilskem domu je možnost uporabe
prostora za razne igre: kartanje, šah, pi-

kado. Mogoče pa bodo člani uporabili te
možnosti druženja. Želja poverjenice je,
da bi se člani udeleževali raznih aktivnosti,
ki jih pripravlja DU Nm, pa se odzovejo le
na občni zbor in silvestrovanje. Tudi program »starejši za starejše« bo moral dobiti
zagonske sile.
Ko si mlad, lahko vse počneš, ko si star,
počneš vse kar lahko.
Poverjenica Anica Jurak pa je uspešna z
obiskovanjem devetdesetletnikov, ki jih
obišče skupaj s predstavnico RK in jih obdarita s simboličnim darilom. Ti obiski so
za starostnike kot jutranje sonce, ki posije
skozi okno in prežene iz sobe turobnost,
mrakobnost, hlad. Stisk roke ter prijazna
beseda pa ogrejeta telo in dušo. Ti obiski
puščajo v srcu sled in so zelo dobrodošli.
Pri raznašanju Sopotij opazi (pomagajo tudi
drugi člani), da upokojencem prija klepet in
radi tudi potožijo.
Je čas druženja s prijatelji in je čas druženja s samim seboj.
Kot nadomestilo za neaktivnosti v poverje-

ništvu, omeni Anica Jurak, so prebivalci teh vasi
(moški in ženske) zelo številčni in bolj aktivni v
gasilskem društvu.
In s čim se Anica Jurak ukvarja, kadar ne opravlja
nalog poverjeništva? Skupaj z možem uživata pri
delu s konji, imajo tudi številne in različne vrste
perjadi: pave, fazane, goske, race, golobe, več vrst
kokoši, kanarčke, papige. Tudi trije psi in tri muce
so pri hiši. Seveda uživa tudi pri delu v vinogradu,
na njivi – tu se veseli obilnih pridelkov, ki jih z veseljem deli. Vedno pa je na voljo kot varuška vnuku,
saj živijo z mlado družino v isti hiši.
Anica Jurak se rada usede na rob večera, kjer
spregovori narava s svojo lepoto.
Pogovarjala se je s prijazno sogovornico
Slavka Kristan.

Novice iz društvenega življenja

Tokrat res odločimo zase, DeSUS je še zelo
potreben
Pa ne tak, kot je bil do sedaj. Storil je tudi kaj dobrega, to si priznajmo. Toda zadnja leta je dolgoletni predsednik
Erjavec pozabil na naše osnovno poslanstvo – skrb za upokojence. Toda – nobena druga stranka ne bo bolj poskrbela za upokojence. Samo DeSUS je dvignil glas pred kratkim, da je treba povišati pokojnine zaradi vrtoglavih cen
hrane, ogrevanja in storitev, pomembnih za upokojence. Povišanje v februarju ne rešuje omenjene podražitve. Iz
novomeškega DeSUS-a smo pripravili argumentiran predlog za Vlado RS, predsednik Ljubo Jasnič ga je moral le
podpisati. Nismo uspeli, ker smo v resnici vsaki drugi stranki in tudi Vladi RS odveč.

V predvolilnih tednih se bodo mešali občutki upanja na boljše, dvomi
ob poslušanju znanih problemov, za
katere bo naenkrat veliko rešiteljev in
podobno. Naenkrat bo veliko govora
o skrbi za starejše. Gledali bomo ljudi, ki znajo lepo in največkrat naučeno
govoriti, naposlušali se bomo obljub.
Kako odriniti misli » saj se ne da nič
narediti, v politiki so same barabe,
politiki skrbijo samo zase…«. Kako
ljudem povedati, da je nekaj tudi drugačnih, takih, ki vedo, kaj je narobe in
se trudijo ves čas, da se popravijo krivice, stvari izboljšajo in jim kdaj to tudi
uspe. Če niso v prvih vrstah, si potem
njihovo delo prilasti kdo drug, pa vendar še naprej vztrajajo. Med vami so,
srečujete jih.
Tem ljudem daje moč želja po spre-

minjanju slabega v dobro. Ne upajo
si obljubljati vsevprek in veliko. Držijo se reka Jean-Jacquesa Rousseau, ki
je zapisal: » Kdor pri obljubljanju najbolj omahuje, obljube najzanesljiveje izpolnjuje.« Nihče ne more vsega
vedeti, nikomur ne uspe vse urediti.
Kakšnega takega že gledamo na naših
ekranih.
V razmerah nezaupanja v DeSUS bi
bilo najslabše odnehati a je to preveč
nevarno. V Sloveniji starejši ljudje na
splošno niso priljubljeni. V programih
strank kljub naši številčnosti nimamo
posebnega mesta. Ta manjko je vsaj
do neke mere poskušal odpravljati
DeSUS in marsikaj pozitivnega dosegel, a ne dovolj. Stranko je petnajst
let vodil g. Erjavec, minister za vse. Iz
novomeškega odbora DeSUS smo ga
argumentirano opozarjali, da je treba
za upokojence storiti bistveno več.
Nekajkrat smo bili uslišani. Zdaj je
predsednik DeSUS-a prvič upokojenec. To je dobro.
Zato smo se novomeški Desusovci
odločili prizadevati si za boljše življenje
naših upokojencev in tudi drugih. Najzanesljivejša pot k uspehu je poskušati
vedno znova. Potrebujemo pa volilne
glasove, da pridemo v občinski svet, v
parlament. Samo tam je mesto, kjer
se odloča o naši usodi, pravzaprav o
naših pogojih dela in življenja. Premislite o tem. Odrinite misli, saj za nas
je itak vseeno. Za nami prihajajo naši
otroci, vnuki. Tudi za njih moramo
graditi družbo, v kateri bo lepo živeti.

V kateri bodo lahko delali in bili dostojno plačani za svoje delo, se šolali, imeli dostop do zdravnika, imeli občutek
enakega obravnavanja pred zakonom.
Nič ni samoumevno, tudi pridobljene
pravice nam ob majhni nepozornosti
lahko hitro odvzamejo. Prav zadnji
dve leti sta navrgli kar nekaj takih hudih
negativnih odklonov.
Doseženi številni uspehi za lepše življenje upokojencev v občini vlivajo
optimizem. O teh smo vam letno poročali, tudi o začrtanih za naprej. Vsega
tega brez trdega dela obeh svetnikov
DeSUS-a in občinske organizacije DeSUS ne bi dosegli. Znala sva sodelovati z vsemi ne glede na politične barve.
Zato tudi vnaprej stopimo skupaj, ne
pustimo se deliti na leve in desne, poslušajmo se. Pozanimajte se, kdo bo
kandidiral. Če ni eden izmed vas ali
ga vsaj ne poznate kot prizadevnega,
premislite. Skupaj ustvarjajmo lepši
svet, za nas in za naslednje generacije. Gre za dostojne pokojnine, dostop
do zdravnika, nujno bolj učinkovito
preganjanje barab, iskanje ravnovesja
med lastništvom kapitala in plačilom
dela, ohranjanjem okolja za nas in
zanamce. Enostavno, če to daš pred
osebne interese, deluješ pošteno,
iskreno, odgovorno. Take poslance
izvolimo. Volimo torej aprila vendar
enkrat zase. Pa srečno in modro.
Mag. Adolf Zupan,
član društva in občinski svetnik DeSUS

Sopotja so interno glasilo Društva upokojencev Novo mesto. Glasilo izhaja občasno. Uredniški odbor: Rožca Šonc (odgovorna urednica), Maks Starc (glavni urednik), Ana
Bilbija, Slavka Kristan, Jerneja Cvelbar. Naklada glasila je 2500 izvodov, ki ga brezplačno prejmejo vsi člani društva. Oblikovanje in tisk: Tiskarna Vesel Novo mesto. Naslovnica:
Irena Artač, Sončni zahod, 40x50 cm, akril. Društvo upokojencev Novo mesto, Čitalniška ulica 1, 8000 Novo mesto, telefon: 07/30 21 240, 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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Visoke cene energentov
Letošnja ogrevalna sezona se močno razlikuje od tistih, ki smo jih bili vajeni iz zadnjih let. Razlog za to so visoki
stroški toplotne energije, kar je posledica dviga cen energentov, ki so se od lanskih, ki so bile med najnižjimi v dolgoletnem obdobju, občutno zvišale do rekordnih vrednosti.
Največje posledice dviga cen energentov so pri tem občutili tisti uporabniki, ki za pripravo toplotne energije
uporabljate zemeljski plin. Cena tega
se je namreč na trgu v letu dni dvignila
tudi do 8x, kar se odraža pri visokih
položnicah. Poleg plina so se podražili
tudi ostali energenti, med drugim tudi
elektrika, kar še dodatno bremeni denarnice končnih uporabnikov.
Napoveduje se še poslabšanje stanja,
vendar upamo, da se to ne bo zgodilo. Vse kaže, da bo treba začeti resno
razmišljati o varčevanju na področju
energetike. Ker vemo, da je najcenejša energija tista, ki je ne porabimo,
vam v nadaljevanju podajamo nekaj
napotkov, kako svojo nepremičnino
ogrevati varčnejše:
1. ZNIŽAJTE OZ. SPREMLJAJTE
TEMPERATURO V PROSTORU
Na porabo toplotne energije najbolj
vpliva razlika med zunanjo in notranjo
temperaturo. Ker na prvo ne moremo
vplivati, lahko največje prihranke dosežemo z izbiro primerne temperature v
stanovanju. To je treba prilagoditi glede
na rabo prostora, kar pomeni, da prostore, ki jih uporabljamo le del dneva
ali pa jih sploh ne, ogrevamo bistveno
manj kot bivalne. Slednje je z vidika
stroškov in udobja najbolje ogrevati
na temperaturo med 20 °C in 21 °C,

dneva s krajšim odpiranjem oken na
stežaj in ne z dolgotrajnim zračenjem s
priprtimi okni. Smiselna je tudi vgradnja
t.i. rekuperatorjev, s katerimi preprečimo težave z vlago ter omogočimo zračenje z manj toplotnimi izgubami.
Priporočljivo je tudi, da v hladnih nočeh spustimo žaluzije oz. rolete in s
tem toplotne izgube še nekoliko bolj
omejimo.
v spalnicah pa naj temperatura znaša
med 17 °C in 18 °C. Glede na podatke
nekaterih raziskav naj bi vsaka dodatna
stopinja temperature porabo energije
povišala za okoli 6 %.
2. OKNA, VRATA IN ZRAČENJE
Vrata in okna spadajo med tiste stavbne elemente, kjer izgubljamo največ
toplotne energije. Izgube so še večje,
če okna in vrata slabo tesnijo, zato je
pomembno, da poskrbimo za njihovo
tesnjenje in preverimo ter po potrebi
na prepih namestimo tesnilne trakove
in poskrbimo za nastavitev okovja.
Ker s tesnjenjem zmanjšujemo pretok
svežega zraka v stanovanje, ne smemo
pozabiti na ustrezno prezračevanje, ki
vpliva na raven kisika v prostoru in naše
počutje ter na odvod prekomerne vlage, ki se lahko odraža tudi v nastanku
plesni. Zračenje je v času kurilne sezone dobro izvajati v najtoplejšem delu

3. RADIATORJI
Pomembno je, da radiatorjev ne zakrivamo z oblačili, zavesami ali drugimi
predmeti, saj s tem zmanjšujemo njihovo efektivno moč in preprečujemo
kroženje ter dvig toplega zraka.
Prihranke dosežemo tudi z uporabo
termostatskih ventilov, ki uravnavajo
pretok tople vode v radiatorje glede
na izbrano temperaturo prostora. V
primeru naše daljše odsotnosti je smiselno radiatorje vsaj delno zapreti.
Dodatne izgube lahko preprečimo
tudi z uporabo t.i. reflektorjev oz. z
izolacijskimi ploščami, ki jih namestimo
za radiatorje in omejimo neposredno
ogrevanje stene za radiatorjem ter s
tem povezane toplotne izgube.

Povabilo k plačilu članarine
Spoštovane članice in člani, v kolikor še niste plačali članarine za leto 2022,
to lahko storite osebno na društvu v času uradnih ur, ali nakažete na

TRR: 6100 0000 0830 667.
Za sklic uporabite datum plačila (npr. 10 03 2021)
• društvena članarina znaša 10,00 EUR
• vzajemna samopomoč pa 12,00 EUR
Marec 2022

SOPOTJA 55

5

Novice iz društvenega življenja

Velika zmaga etažnih
lastnikov
V septembrski številki našega glasila je bil objavljen prispevek z naslovom »KJE SE ZAČNE MOBILNOST?«
v katerem je bilo postavljeno tudi vprašanje »Kje se
začne mobilnost?« in odgovorom: »pri izhodu iz
stanovanja vsakega posameznika v večstanovanjski hiši
ali v veliki zasebni hiši s stopnicami. Šele za tem je cesta
ali nebo……«.
Etažni lastniki večstanovanjske hiše na Jakčevi ulici 20 smo
se uspeli poenotiti, da bomo odpravili napako ali bolje rečeno izigravanje zakonodaje, ki jo je v letu 1974 storila
Skupščina občine Novo mesto, oddelek za urbanizem,
gradbene in komunalne zadeve tako, da je izdala gradbeno dovoljenje za večstanovanjske stavbe, ki imajo vhod
s hriba zaradi tega, da se je štelo eno nadstropje manj in
ni bilo treba vgraditi dvigala. Očitno takrat nihče ni pomislil na staranje prebivalcev, na gibalno ovirane pa tudi na
mlade mamice, ki z otrokom v naročju in nekaj vrečkami
v rokah korakajo proti šesti etaži kjer se nahaja njihovo
stanovanje.
Gradbeno dovoljenje za vgradnjo dvigala je bilo izdano
oktobra 2020, Upravna enota Novo mesto pa je uporabno dovoljenje izdala 27. 1. 2022. Ob doseženem 100
% soglasju lastnikov smo lahko najeli kredit in poravnali
obveznost. Odplačevanje pa bo seveda trajalo.

Računalniško
izobraževanje v
Podgradu
»Prisedi k sočloveku in se pogovori z njim.
Ostani ob njem, dokler je treba in ne odidi,
dokler ne boš zanesljivo vedel,
da si ga prepričal, da ni sam.« (J. Bucay)
Ja, na vasi imamo računalnike, je pa nas več, ki ga ne znamo zadovoljivo uporabljati, pa bi želeli usvojiti tudi ta znanja.
Računalniška pomoč ali komunikacija je v teh covidnih časih
vedno bolj nujna. Poverjenik DU Podgrad Ivan Hrovatič sem
zbral prijave in velik odziv sovaščanov je potrdil, da smo se
pravilno odločili, da se seznanimo z uporabo računalnika.
DU Nm je pristopilo k projektu računalniškega opismenjevanja, ki ga je izvajal RIC, MO Nm pa je bila investitor.
Prostovoljno gasilsko društvo Podgrad je prijazno odstopilo prostor za izobraževanje, DU Nm pa je z modemom
poskrbelo za internetno povezavo. RIC je imel za tovrstno izobraževanje na voljo 6 računalnikov in na le-teh
smo se udeleženci v dveh skupinah izobraževali. Učenje
je potekalo od 1. 12. – 15. 12. 2021 in vsaka skupina je
sodelovala sedemkrat.
Vsebina računalniškega opismenjevanja je vsebovala:
• osnove dela na računalniku (uporaba miške,
tipkovnice, tiskanje, pisanje, shranjevanje),
• iskanje informacij, brskanje po internetu,
• uporaba e-pošte (ustvariti svoj mail, pošiljati,
posredovati, pripenjati priponke),
• storitve e-zdravstva (naročanje, iskanje možnih
terminov).
Z usvojenim znanjem smo bili zelo zadovoljni, sedaj pa
moramo večkrat sesti za računalnik, da pridobljeno znanje
ne bo po najkrajši poti ušlo iz glave.
Ivan Hrovatič

V stavbi imamo starejše in mlajše stanovalce. Med prve
sodi tudi članica Društva upokojencev Novo mesto, ki je
do nedavnega raznašala tudi naše glasilo, bolezen pa ji je
to preprečila. Težko je prihajala do svojega stanovanja.
Povedala je, da je težko čakala na dan, ko smo dvigalo lahko začeli uporabljati. Otroška vozička pred vrati stanovanj
govorita sama zase.
Tako smo tudi etažni lastniki Jakčeve 20 pripomogli k
manjšemu pritisku na čakalno vrsto v Domu starejših občanov Novo mesto, mamicam pa olajšali dostop do njihovega doma.
Ana Bilbija, svetnica v Svetu MO Novo mesto
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Spoštovani člani,
Na društvo se obračajo svojci, ki
potrebujejo različne oblike pomoči za
svoje starše.
Če je kdo med vami, ki je pripravljen
pomagati, nam to sporočite v tajništvo
na telefonsko številko 041 717 031.

Interno glasilo Društva upokojencev Novo mesto

Novice iz društvenega življenja

Moje prvo srečanje s šolo
Začelo se je septembra leta 1946. To je bila prva generacija šolarjev po drugi svetovni vojni v stavbi sedanje Osnovne
šole Center v Novem mestu. Takrat sem bila stara pet let. Šele v novembru leta 1946 sem jih dopolnila šest. Druga
svetovna vojna se je končala leta 1945 in šola je bila zaradi bombnih napadov med vojno še vedno v fazi obnove. Imela
sem dve leti starejšo sestro, ki je šolanje začela leto prej in ker je bila šola v Novem mestu razrušena, so takrat šolanje
organizirali v prostorih samostana v Šmihelu, kjer so poučevale še samostanske redovnice. V letu 1946 je v novomeško
šolo prišla tudi ona. V šolo sem si zelo želela, saj sem pri sestri iz zvezkov in čitanke z velikim zanimanjem spremljala
učenost, ki so jo posredovali takrat v šoli.
V prvem razredu nas je poučevala učiteljica, ki se je pisala Andoljšek. Bila je prijazna in dobra do otrok, ki so ji bili zaupani,
da jih popelje v svet znanja. Učili smo se pisati vseh 25 črk in
to velikih in malih, pisanih in tiskanih. Poseben poudarek je bil
na lepopisu in ta predmet je bil v spričevalu posebej ocenjen.
Seznanili smo se s števili od 1 do 20 in jih seštevali in odštevali.
Preden se je pouk začel, je učiteljica stopila pred tablo in nas
pozdravila: „Za domovino“, učenci pa smo odgovorili enoglasno: „S Titom naprej“.
Na steni v vsakem razredu je bila slika maršala Tita in ruskega
predsednika Stalina. Mnogokrat smo bili deležni predavanj o
zaslugah teh dveh mož. Svojo učiteljico smo naslavljali s tovarišico. Prvo leto je prišel v šolo poučevat verouk pater Ciprijan iz
Frančiškanskega samostana Novo mesto. Ko sem hodila v drugi razred, se je to poučevanje v prostorih šole končalo. Vzgoja
v šoli in način podajanja znanja pri verouku sta bila v tistem
povojnem času tako različna, da je bilo nemogoče, da bi se
vršili pod isto streho. Torej če je otrok po želji staršev obiskoval
verouk, mu je bilo to omogočeno v prostorih samostana.
Ravnateljica v šoli je bila Marija Zamljen, njen mož Jože Zamljen s partizanskim imenom Drejče pa je bil ravnatelj v vajenski šoli, ki je bila tudi v stavbi osnovne šole. Ravnateljica je
bila zelo stroga in otroci smo se je bali. Njen mož pa je bil zelo
dobrodušen in vedno dobre volje. Sedaj se ena izmed ulic,
ki meji na ulico, kjer živim, po njem imenuje Drejčetova pot.
V kletnih prostorih šole so imeli delavnico mizarji, ki so izdelovali okna in vrata za šolo in razrušene stavbe po Novem
mestu. Tam je delal tudi moj oče, ki je bil mizar. Jaz sem mu
vsak dan pred popoldanskim poukom prinesla od doma kosilo. Delali so namreč vsak dan od sedmih zjutraj do sedmih
zvečer od ponedeljka do sobote. V kleti je imel stanovanje
tudi hišnik Karel Bartolj, ki je bil vedno zelo resen, imel pa je
prijazno ženo Elzo. Ta je kuhala kavico učiteljicam in učiteljem. Bila je prijateljica moje mame in kadar je deževalo po
pouku, sem si pri njej sposodila dežnik, da med potjo domov
nisem bila mokra. Poleg stanovanja Bartlovih je bila šolska
kuhinja, v kateri so v velikih loncih kuhali kakav in pripravljali malice za nekatere učence. To so bili tisti, za katere je
šola določila, da so tega potrebni. Ne morem pozabiti, kako
omamno je dišalo, ko so prinesli obroke kakava in kruha,
namazanega z jetrno pašteto, ali pa okrogle rezine oranžnega sira v razred. Eni so jedli, drugi pa smo jih gledali. Mali
šestletniki smo si to zapomnili za vse življenje. Ob posebnih
priložnostih smo bili malice deležni vsi učenci v razredu.
Za šolo, tam kjer je sedaj športna dvorana Marof, je bil takrat
Marec 2022
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šolski vrt. Tam je bila posajena zelenjava za šolsko kuhinjo. Včasih
so nas učitelji peljali tja, da smo dobili prve napotke o vrtičkanju.
Na šolskem dvorišču za šolo so bile ogromne skladovnice metrskih polen, ki so jih razžagali s cirkularko, razsekali pa ročno
zaporniki iz novomeških zaporov. Drva smo večkrat spravljali v
klet učenci, tako da smo polena podajali drug drugemu v vrsti,
ki je segala od kupa na dvorišču, pa do drvarnice v kleti. To je
bilo za nas zelo zabavno.
Telovadili smo v razredu, na dvorišču, v telovadnici, včasih smo
šli tudi na igrišče na Loki.
Zelo je bilo razvito tudi kulturno življenje. Kar naprej smo nekaj
recitirali, predvsem Kajuhove pesmi in igrali v raznih skečih pa
tudi pravljičnih predstavah. Dobro se spomnim, da sem v prvem razredu nastopila v Rdeči kapici naslovno vlogo. Predstava
je bila v nabito polni telovadnici. V drugem razredu pa nas je
tovarišica Borštnikova pripravila, da smo nastopali v Sneguljčici.
Sneguljčico je igrala Smolova Janja. Princ in kraljica sta bila dijaka
Ekonomskega tehnikuma, sedem palčkov pa so nabrali po nižjih
razredih. Najvažnejši sedmi palček je bil eden od sinov družine
Blažon. Jaz sem bila šesti palček. Večkrat smo odigrali Sneguljčico v prostorih prosvetnega doma, kjer je sedaj Anton Podbevšek teater. Kostume so nam naredili po meri. Palčki smo
imeli hlače, bluzo in kapo vsak drugačne barve. Spominjam se,
da sem jaz imela komplet rjave barve. V garderobi pod odrom
so nam nato naredili obrazno masko z raznimi šminkami, kakor
se za igralce spodobi in nam prilepili brke in brade iz bele vate.
Tisto lepilo nas je na koži zelo peklo. Enkrat smo gostovali v vrtcu na Ljubljanski cesti. Takrat so med prenašanjem kostumov
izgubili mojo kapo. Ker nisem mogla nastopati brez nje, so mi
jo na hitro naredili iz rjavega krep papirja.
75 let, odkar sem prvič sedla v šolsko klop, pa do sedaj, je minilo
kot trenutek. Svojim vnukom rada pripovedujem svoje spomine
na tiste čase, ki so bili tako enkratno lepi, a žal neponovljivi.
Jožefa Kastelic
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To noč sem jo videl
Ljubljana - 25. januarja 2022 smo si nekateri člani gledališke skupine in
drugi zainteresirani v Gallusovi dvorani Cankarjevega doma ogledali odrsko
priredbo romana Draga Jančarja: To noč sem jo videl.
Priredba romana je bila na oder postavljena kot scenska balada v treh
slikah in opisuje prelomne dogodke
20. stoletja, ki so zaznamovali vsakega
posameznika, ne glede na njegov socialni, jezikovni ali družbeno-politični
položaj.
Uprizoritev je bila izvedena v koprodukciji Drame SNG Maribor, Burgteatra Dunaj, Jugoslovenskega dramskega pozorišta Beograd in Cankarjevega
doma Ljubljana.
Pet pripovedovalcev, ki v romanu govorijo pretresljivo zgodbo Veronike
Zarnik, je namreč različne narodnosti
in vsak od njih odstira njeno usodo s
svoje perspektive. To so srbski oficir
Stevan, Veronikin ljubimec, njena dementna mati, nemški zdravnik, hišna
gospodinja Joži in ostareli partizan Jeranek.
Na koncu se odvije zamotan klobčič
ljubezni, poguma, ljubosumja, pa tudi
krutosti in izdaje.
Veronikino zgodbo torej spremljamo
samo skozi oči in spomine pripovedovalcev, vpletenih v dogodke. Veronika
torej ni ena, Veronik je toliko, kolikor
je oči, ki so jo videle.
Dramatizacija romana je delo Janeza
Pipana, gledališkega režiserja, pro-

fesorja na AGRFT in dolgoletnega
ravnatelja Ljubljanske drame (1994 –
2008) ter prejemnika štirih Borštnikovih nagrad.
Po štiriurnem ogledu smo se polni
vtisov odpeljali proti Novemu mestu
in kljub pozni uri nismo mogli zatisniti
očesa, kajti napetost na odru nam je
dala preveč adrenalina.
Tudi mi smo se, kot pisatelj Drago Jančar, za hip srečali med temo in svetlobo, zanihali nekje vmes med dnevom
in nočjo, med sanjami in budnostjo,
ko se iz vmesne svetlobe med temnimi oblaki in črnikastim gorskim grebenom pokaže pot do vsega, da potem
lahko besedni tihotapec na gozdnem
obronku v svoje podobe ujame vzhajajoče sonce na jutranjem nebu in zadnji krajec lune na njegovem še mračnem narobnem polu obenem.
Darja Zupančič

V Domu starejših občanov
Novo mesto,
iščejo upokojence, ki bi delali po upokojenski pogodbi in
razvažali hrano vsak dan
med 11. in 13. uro.
Hrano bodo razvažali s prilagojenim vozilom doma. Plačilo je
6,30 EUR bruto na uro (okvirno 4,39 neto).
Če vas sodelovanje zanima, pokličite gospo Polono v
DSO na številko 07 371 99 22.
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Februarski
dnevi v
hotelu Delfin
Izola - Torkovo dopoldne sta
dva avtobusa odpeljala novomeške in okoliške upokojence prijetnim dogodivščinam naproti. Ves
čas smo prijetno klepetali in vožnja do Izole je hitro minila.
Zaradi preventivnih ukrepov je odpadlo druženje z dobrodošlico in vsi dogodki, ki smo jih bili vajeni, zato smo
sami poskrbeli, da nam ni bilo dolgčas.
Bivanje smo si popestrili s krajšimi in
daljšimi sprehodi. Uživali smo v čudovitem razgledu od morja in zelenih
gričev do zasneženih Alp v ozadju.
Strinjali smo se, da nam naša deželica
nudi enkratne lepote, ki jih velikokrat
spregledamo. Na svežem zraku so
se sproščali in veselili zmag balinarji in
njihovi navijači. Klepeti ob kavi na terasi ali v restavraciji po kosilu so postali navada. Bazeni so bili kar dobro

zasedeni, čeprav smo se malo izogibali
bližnjim srečanjem. Hotelska knjižnica, založena s pestro izbiro knjig, je
udobno opremljena, zato smo se tudi
tam radi zadrževali. Eden od razlogov,
zakaj so dopusti tako sproščujoči, je v
tem, da spoznavamo nove ljudi, kraje,
jedi in uživamo v dejavnostih in druženju, ki nas odvrnejo od vsakdanjih
skrbi.
Dnevi v Izoli in okolici so nam prehitro minili. Že ob odhodu domov smo
se z našo Slavko dogovarjali za naslednje snidenje.
Anica

Interno glasilo Društva upokojencev Novo mesto

Novice iz društvenega življenja

Naj nam bo toplo
Tudi decembra lanskega leta je ZDUS in KTK izvedel razpis na temo NAJ
NAM BO TOPLO. Namen razpisa je, da vsaka izbrana rokodelka naredi
izdelek, s katerim bo polepšala dneve sokrajanu ali starejšim v domu v času
socialne izolacije, ki jo vsi težko prenašamo.

Komisija za tehnično kulturo pri ZDUS
je v ta namen zagotovila material za izdelavo, volno v različnih barvah. Izdelki morajo biti kvačkani ali pleteni, vsekakor pa uporabni. Tako sem tudi jaz
prejela volno čudovite zelene barve in
spletla copate in kapo, na vsak izdelek
pa obesila obešanko ZDUS-a.
Odločili smo se, da izdelek podarimo

naši zaslužni dolgoletni članici, slikarki
Mariji Prah, ki bo naslednje leto dopolnila 90 let. Zdravje ji kar dobro služi, kljub temu pa mora včasih obiskati
zdravnika. Marija je bila rojena v Idriji
in še vedno rada obiskuje rojstni kraj.
Je še vedno aktivna in kljub letom rada
prime za čopič in naslika kaj lepega.
Slika že od otroških let. Več kot desetletje je bila mentorica likovne sekcije
v DU Novo mesto.
Darila je bila vesela in se lepo zahvaljuje ZDUSU, KTK in mojstrici izdelave
Mariji Golob.
Marija Golob

Skupaj
že 40 let

Moje mesto,
moja vas
Tvoj sem, moje lepo mesto,
tvoj sem, moja skromna
vas,
inženir sem zate, mesto
pesem, to je moja vas.
Še ohranjam ozko cesto,
ki me pelje v mojo vas,
mesto mi je dalo mesto,
ki ga je dopuščal čas.
Ozka cesta so stezice
preko polja v sončni laz,
so gorjanske košenice,
v svežem snegu sveža gaz,
so vinogradi, gorice,
je pšenični zreli klas,
so pojoče govorice…,
še iz mladosti znan obraz.
Tebe vzel sem za nevesto,
moja podgorjanska vas,
če sem zmesil kakšno
presto,
si mi ti dajala kvas.
Vate vračal se bom zvesto,
dokler mi bo tekel čas,
tebi služim, moje mesto,
tu sem tisti vidni jaz.

Ivan Hrovatič
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Rastoča deklica s knjigo
Prireditev Rastoče deklice s knjigo je bila 25. 2. 2022 v prostorih Društva upokojencev.
Člani DU Nm ustvarjajo dogodke in
zgodbe in podobe sveta, tako da je
doživetje teh podob v pisani besedi
ali v sliki ali v zvenu glasbe estetsko, je
ozaveščanje, ki potuje iz srca v srce. Je
moč ustvarjalnih energij, ko je človek
odprt do vsega in vsakogar.
Slavnostni dogodek v mesecu kulture nosi ime Rastoča deklica v okviru
inovativnega programa Rastoča knjiga,
katerega avtor je dr. Janez Gabrijelčič,
ki je tudi bil gost prireditve. Pred dvema letoma je ta projekt pripeljala v DU
predsednica društva Rožca Šonc, ki je
bila tudi pobudnica današnje prireditve. Letos smo obeležili »rast deklice«
drugič, ker je lani covid preprečil naše
načrte. Prireditev obeležuje 20 let delovanja literarne sekcije Snovanja in
tudi 20 let ustvarjanja likovne sekcije Jutro.
Rastoča deklica je zrasla za novo misel,
ki jo je prispevala Tereza Balažević:
»Delo nas združuje, knjiga uči,
od dela in znanja se živi.«
Delovanje Tereze v tretjem življenjskem obdobju je njena sposobnost
sozvočja in razumevanja med člani
sekcije, pomembno je tudi pravo razmerje zunaj in znotraj človeka samega,
pa tudi odnos do ljudi in sveta. Tereza
Balažević je bila skupaj z Rezko Povše
pobudnica davnega leta 2002 - skupaj
štirje člani društva - za ustanovitev literarne sekcije Snovanja. Skozi leta
je število članov raslo in danes sekcija
šteje 15 ustvarjalnih članov, med katerimi so tudi prejemniki nagrad MO
Nm. Sekcija ni samo številčno rasla
pod vodstvom Tereze, ves čas je tudi
skrbela za usvajanje novih literarnih
znanj ob podpori mentorjev Marjance
Hočevar, Smiljana Trobiša in Milana
Marklja. V letih delovanja je bilo izdanih 12 zbornikov. Kot presek ustvarjalnih dosežkov članov pa je društvo
tudi na njeno pobudo ustanovilo Založbo Snovanja za podporo pri izdaji
literarnih del in pesniških zbirk članov
društva. Uspešnost sekcije ni omejeno le na delovanje v okviru društva.
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Prav Tereza Balažević neguje vezi tudi
z drugimi društvi iz nekdanje skupne
občine, pa tudi širše po Dolenjski,
Beli Krajini ter drugih področjih Slovenije. O aktivnosti Snovanjcev pod
njenim vodstvom pove res izjemno
velika številka 1.400 nastopov. Za
svoje delo, ki ni bilo vedno lahko, je
prejela priznanja Zveze kulturnih društev in več odličij Zveze društev upokojencev Slovenije. Tereza ni aktivna
samo na kulturnem področju, aktivno
je delovala tudi kot prostovoljka, 11
let kot vodja skupine za samopomoč
v Domu starejših občanov Nm. V
samozaložbi je izdala 4 pesniške zbirke. Njeno uspešno 20-letno vodenje
literarne sekcije Snovanja prispeva k dvigu in
ohranjanju kulturnega
življenja v tretjem
življenjskem obdobju. Tereza je
tudi pritrdila na
drevo ob Rastoči deklici list, na
katerem je na kratko opisano uspešno
delovanje sekcije.
Prireditev sta s svojimi verzi obogatila
tudi Snovanjca Ivan Hrovatič in Rezka
Povše.
Likovniki Likovne sekcije Jutro so od
21. do 23. junija 2021 pripravili likov-

no delavnico na slikovitem območju
Cerkniškega jezera in v okolici Grahovega, Cerknice, Lipsnja in drugih
notranjskih krajev. Ustvarjali so neposredno na krajih, motive pa so ovekovečili tudi fotografsko in s skiciranjem,
da so lahko polni vtisov in lepot te krajine z delom nadaljevali še doma. S fotografijami in sugestijami so pomagali
tudi našim likovnim ustvarjalcem, ki se
delavnice na Notranjskem niso mogli
udeležiti. Pri ustvarjanju so se sekciji pridružili v društvu in doma. Tudi
njihove slike so razstavljene. Tako je
skupaj 14 avtorjev v prostorih društva razstavilo 29 slik v različnih tehnikah. Na vseh so prikazane notranjska krajina, tamkajšnje vedute naselij in
pokrajine. Seveda je ustvarjalce najbolj
impresioniralo Cerkniško jezero. V
treh prostorih društva je razstavo postavil član sekcije Tomislav Kocuvan.
Za medgeneracijsko podobo pa sta z
glasbenima vložkoma prispevala Brina
Ribič in Luan Sitar učenca Konservatorija za glasbo Jurija Slatkonje. Oba sta
iz razreda profesorja trobente Marka
Jeniča.
Kultura ni le pesem, zgodba, nastop,
prireditev, je mnogo več – je način
našega bivanja, doživljanje sveta, okolja, je razumevanje življenja, njegovega
smisla, pa tudi ljudi.
Dogodek je vodila Slavka Kristan.

Interno glasilo Društva upokojencev Novo mesto

Novice iz društvenega življenja

Ob likovni razstavi
Motivi z dežele pod
Slivnico
Smo že globoko v letu 2022, pa smo ravnokar praznovali novo leto. Naše aktivnosti so bile v letu 2021 zaradi
epidemije, nevarnosti okužbe, osiromašene. Pa vendar
smo večino načrtovanih nalog realizirali. Tudi skupinske
razstave v društvu smo organizirali, le da nismo imeli
otvoritev in kulturnih programov ob tem.
Ravno v tem času, v februarju 2022, v prostorih društva
postavljamo novo razstavo z naslovom Motivi z dežele
pod Slivnico na temo Cerkniškega jezera in okolice. Zaradi
ukrepov v zvezi z epidemijo je v letu 2021 namreč nismo
uspeli postaviti.
10 likovnikov Likovne sekcije Jutro smo se od 21. do 23.
junija 2021 tri dni zadrževali na slikovitem območju Cerkniškega jezera in v okolici Grahovega, Cerknice, Lipsnja in
drugih notranjskih krajev. Organizirali smo likovno delavnico, ki jo je delno sofinanciralo naše društvo, za kar se ob
tej priliki iz srca zahvaljujemo. Prenočevali in prehranjevali
smo se na Turistični kmetiji Tekavča ograda v Lipsnju. Čudovitih motivov je bilo v izobilju. Ustvarjali smo neposredno na krajih, motive pa smo ovekovečili tudi fotografsko in
s skiciranjem, da smo lahko polni vtisov lepot te krajine nadaljevali še doma. S fotografijami smo pomagali tudi našim
likovnim ustvarjalcem, ki se delavnice na Notranjskem niso
mogli udeležiti, pri ustvarjanju doma pa so se nam pridružili. Tudi njihove slike smo razstavili. Tako je skupaj 14 naših
avtorjev v prostorih društva razstavilo 29 slik v različnih tehnikah. Na vseh so prikazane notranjska krajina, tamkajšnje
vedute, najbolj pa je ustvarjalce imresioniralo Cerkniško jezero, čeprav je jezerska voda v času našega obiska močno
upadla. Otvoritev razstave Motivi z dežele pod Slivnico je
bila v društvenih prostorih v petek, 25. 2. 2022, ob 10. uri
v okviru kulturnega programa ob obletnici naše, društvene Deklice z rastočo knjigo, simbolom učenja, duhovnega
bogatenja in nenehne rasti. Ta v našem društvu vzpodbuja
tudi člane Likovne sekcije Jutro, da se nenehno učimo, likovno rastemo in se ob tem duhovno bogatimo.
Vse člane Društva upokojencev in tudi zunanjo javnost vabimo na ogled naše razstave. Prosimo, da svoje vtise ob
ogledu razstave vpišete v knjigo vtisov. Ogled razstave je
možen v času uradnih ur društva do 25. 4. 2022.
Zdravko Červ, Vodja LS Jutro

Marec 2022

SOPOTJA 55

ljubezen v času korone
kužen oblak korone nad mestom
zaklenem vrata
zasenčim okna
kot da me ni
izključim telefon
da ne zvoni
sezujem težke misli
pometem vsakdanje skrbi
Gabriel García Marquez mi posodi ladjo
– trdnjavo ljubezni
sončnico s črnimi očmi
pripnem na jambor
razprem jadro
in nad ogledalom oblakov ujamem veter
rumena zastava zaplapola
tonem v tišino
odplujem v pesniški kozmos
v šambalo
in ga naselim
bivakiram med čarodeji besed
se z njimi bratim
dlani mi ponujajo
polne so lesketanja
lepota šumi kot morska pena
jezikovni virtuoz
Boris veliki A Novak
vrtnari nad zemljevidi domotožja
Jure Detela pestuje v zavetju spečega gamsa
Rilke zaplapola z angelskimi krili
Prevert zmečka čik ob pepelniku
in poljubi Barbaro
nemirne vrane iz naročja Daneta Zajca
valove v rumenem vetru
prepoln strasti in topline prekmurski mag Feri
pesnikuje o misteriju dvojine
medena gnezdeca za ptičke kraljičke spletem
so postelja ljubezni in
draguljarna besed
v njih so čudesa
sladka obsedenost
infuzija svetlobe
mamljiva ekstaza
pesmi - sopotnice tišine
nosilke luči me mazilijo
oblečene v smeh in žalost
so me prišle objet
solze tečejo čez rob
topim se
kapljam kot vosek
in se prelivam
od stiha do stiha

iz razpok srca pritavajo še
moji verzi
skozme blodijo v žgoči luči
izdiham jih
dopolnjeno je
korona mi žigosa potni list
sreče
Rezka Povše
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20. obletnica Literarne
sekcije društva
Novo mesto - Leta minevajo ob spominih
na dvajsetletno druženje in ustvarjanje.
Razveselimo se vsakega druženja in še
veliko srečnih trenutkov bo, ko se bomo
spominjali vsakega posameznika, ki je bil
član naše literarne sekcije.

Vsak je pristavil svoj lonček, misli, znanja, vsak je ustvarjal po svoji zmožnosti. Ko se nekdo počuti koristnega, s tem
pomaga sebi in drugim, je bolj srečen in posledično bolj zdrav.
Prav iz teh razlogov smo ustanovili literarno skupino, ki je najštevilčnejša in najbolj aktivna na Dolenjskem in v Beli
Krajini. Naši nastopi so bili aktivni in pestri. V dvajsetih letih smo nastopali 1.400 krat, kar ni majhna številka.
Naši člani so prejemniki mnogih nagrad, tako iz natečajev, od JSKD, občin, društev upokojencev in raznih založb.
Spominjamo se naših mentorjev ter vseh predsednikov društva, ki so nas spodbujali in nam dali možnost , da svoja
dela ovekovečimo v dvanajstih zbornikih SNOVANJA.
Hvaležni smo vsem, ki nas podpirajo in razumejo.
Tereza Balažević, Vodja literarne sekcije pri Društvu upokojencev Novo mesto

ZAGOTOVITE
SI SONCE

www.vitamind3krka.si

VITAMIN D3 Krka vsebuje holekalciferol.

PRED UPORABO NATANČNO PREBERITE NAVODILO! O TVEGANJU IN NEŽELENIH UČINKIH SE POSVETUJTE Z ZDRAVNIKOM ALI S FARMACEVTOM.

