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V KS Stopiče smo zopet čistili
Že skoraj dvajset let poteka v tem delu Podgorja čistilna akcija, ki jo
organizirata OŠ STOPIČE in KS STOPIČE. Zadnji dve leti pa se je akcija
razširila tudi na ostale podgorske KS, ponekod bolj, drugje manj uspešno.
Najosnovnejši namen, da
očistimo naše podeželje, je
bil pravzaprav dosežen, saj
je bilo pobranih in nabranih veliko smeti, ki so jih
tovornjaki Komunale sproti
odvažali. Prav v vseh vaseh

so šolarji v spremstvu učiteljic pridno pobirali smeti, do
tukaj vse lepo in prav. Toda
v tej zgodbi nekaj manjka!
K sodelovanju pri čistilni
akciji so z različnimi obvestili OŠ Stopiče in KS Sto-

piče bili vabljeni tudi starši
otrok in ostali krajani naših
vasi, žal pa je bilo le-teh bore
malo. Razen redkih izjem,
ki so sodelovali pri tako pomembnem vzgojnem prijemu, kot je odnos do čistega
in zdravega okolja. Nehote se je med čiščenjem vrivala misel, da otroci čistijo
za svojimi starši in drugimi
odraslimi. Udeležba več odraslih, ki bi s svojo prisotnostjo pokazali in dokazali, da
jim ni vseeno, kaj se dogaja
z našim okoljem, pa bi bila
lep zgled za našo mladino. Saj kot pravi slovenski
pregovor:«Kar se Janezek
nauči, to Janez zna.«

Čistili so stari in mladi

n Vera Splichal
Pričetek akcije pri OŠ Stopiče
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Smeti, ki se ne bi smele pojavljati v naravi (zdravila, igle, britvice, ...)

Množična udeležba pri Hribu na Orehku

Čistimo tudi okolico zajetja Stopiškega bisera

Še vedno čistimo za neosveščenimi

Ob gorjanski cesti

Rafko Križman, direktor Komunale Novo mesto

Mali korenjak nosi velike smeti

Predsednika svetov KS Dolž - Tone
Turk in KS Stopiče - Alojz Golob
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Prostovoljno gasilsko društvo Stopiče …

OBVESTILA

Začetek prostovoljnega gasilskega društva Stopiče sega v leto 1913, ko je skupina vaščanov
in okoliških krajanov ustanovila takrat imenovano »gasilsko brambo«. S skromnimi sredstvi
in seveda lastnim delom so zgradili gasilski dom in kupili prvo motorno gasilsko brizgalno.
Gasilski dom je bil med 2. svetovno vojno požgan, tako da so krajani zopet s svojim
požrtvovalnim delom in odrekanjem v težkih časih zgradili novega.
Ker se je stopiško okolje konec sedemdesetih močno pozidalo, se je
pojavila potreba po pridobitvi večjega gasilskega doma, kjer bi imeli prostore tudi krajevna skupnost Stopiče,
krajevni urad in pošta. Z gradnjo se
je začelo v letu 1982, ko je marsikateri
krajan prispeval veliko ur svojega dela
ali materiala, da je bil nov dom uspešno zgrajen, slovesno odprt in predan
svojemu namenu v letu 1984.
V vmesnih časih je bilo vedno potrebno skrbeti za nakup in vzdrževanje
številne gasilske opreme in zaščitnih
sredstev, ki seveda v trenutkih posredovanja ob požaru ali drugi nesreči
nudijo kvalitetno zaščito in uspešno
delo v boju zoper uničujoč ogenj. Ena
izmed pomembnih in operativno zahtevnih postavk v gasilstvu je seveda
tudi dobro opremljeno gasilsko vozilo.
Konec 70-ih let so se pojavili takrat za
gasilstvo namenjeni IMV kombiji, ki
so jih po gasilskih društvih uporabljali
dobrih dvajset let. Vendar zaradi vedno
večjih zahtev po varnosti v cestnoprometnem režimu in pojavu novih načinov gašenja ter reševanja, smo bili
tudi v našem društvu primorani kupiti
novo in zanesljivejše vozilo.
Tako smo v letu 1998 kupili vozilo
Renault Trafic s štirikolesnim pogonom, opremljenim kot vozilo za prevoz moštva, zraven pa še prikolico za
prevoz gasilske opreme. V letu 2003,
ob naši 90 letnici, smo v društvu imeli
dve novi pridobitvi, nov gasilski prapor
in gasilsko cisterno s 5000 l vode.
Gašenje in reševanje ob naravnih
nesrečah ne sodi samo na požarni
okoliš našega prostovoljnega gasilskega društva. V zadnjih letih zaradi vedno večjih zahtev po ognjevarni
gradnji in požarni preventivi opažamo zmanjšanje klasičnih požarov na/v
stanovanjskih objektih, povečuje pa se
število tehničnih in drugih posredovanj ob ostalih vrstah nesreč (neurja,
poplave). V spomladanskem času se
še vedno pojavljajo požari v naravi
predvsem potem, ko se stopi zadnji
sneg, ker nekateri krajani množično
požigajo opustele travnike ali grmičevja, ogenj pa se seveda zaradi visoke in suhe trave kaj hitro razširi
po okolici.
Zaradi množičnega obsega ob nesrečah in potrebi po večjem številu gasilcev, smo se tudi gasilci PGD Stopiče

odzvali klicu na pomoč in pomagali
širom Slovenije v preteklih letih (požari na Krasu, poplave v Železnikih,
neurje na ptujskem območju in lanskoletne poplave).
Gasilci se na operativnem področju
povezujemo v sektorje. Tako je naše
PGD vključeno v sektor Stopiče, kjer
so še preostala društva našega območja: Dolž, Podgrad Mehovo, Stranska
vas, Lakovnice, Mali Podljuben in Uršna sela. Po velikosti in številu društev
smo prav gotovo največji sektor v Občinskem gasilskem poveljstvu Novo
mesto. Odvisno od velikosti požarnega okoliša, števila prebivalcev znotraj
okoliša, požarne ogroženosti (večje
obrtne delavnice, osnovne šole, večje
zgradbe) pa se prostovoljna gasilska
društva uvrščajo v ustrezne kategorije.

Naše PGD je kot edino društvo našega sektorja uvrščeno v enoto 2. kategorije, kar se na operativnem področju kaže kot zahteva po večjem številu
ustrezno usposobljenih gasilcev, večji
opremljenosti društva predvsem na
področju zaščitne in reševalne opreme in seveda ustrezno tipiziranih gasilskih vozilih.
V današnjem času je v društvo
vključenih dobrih 150 članov, od tega
je operativcev (gasilcev, ki lahko sodelujejo ob gašenju in reševanju) nekaj
čez 40. Sredstva za svoje delovanje in
nakup opreme pridobimo preko donacij občinskega gasilskega poveljstva, sponzorjev in donatorjev, svoje
dejavnosti in predvsem s prispevki
krajanov, za kar se jim iskreno zahvaljujemo.

…in sekanje pirhov
Moj spomin sekanja pirhov v Stopičah sega dobrih trideset let nazaj,
ko smo takratni vaški otroci na velikonočno nedeljo nosili pirhe na
sredo vasi, kjer smo pri Erlahovih
nudili pirhe starejšim vaščanom, ki
so z metanjem kovancev poskušali
pirh čim hitreje zadeti. Seveda to ni
bilo pogodu nam otrokom, ki smo
seveda upali, da bomo zaradi nezanesljivih metov sekačev zaslužili kakšen dinar. Vendar je bilo včasih razočaranje toliko večje, ko je sekač v
prvih metih zadel pirh, žalostnemu
otroku pa ob uničenem jajcu izročil
nekaj malega drobiža. Po spominu
starejših pa se je s tovrstno zabavo
začelo že dolgo let nazaj.
No, pred dvajsetimi leti pa smo
se gasilci odločili, da bomo to staro

tradicijo ohranili in ponudili tudi
ostalim krajanom v obliki uradnega
tekmovanja. Ob prvem tekmovanju
so bila sestavljena in napisana Pravila sekanja, ki so ostala enaka tudi v
vseh dosedanjih tekmovanjih. Prva
leta te prireditve nam je gasilcem veliko pomagal tudi takratni ravnatelj
OŠ Stopiče in naš sovaščan Ladislav
Brulc, predvsem s svojimi nasveti na
področju organizacije prireditve in
kot napovedovalec. Začetek je bil sicer s skromno udeležbo, ki se je seveda tekom nadaljnjih let uspešno
povečevala, tudi s čedalje večjim
in bogatejšim nagradnim skladom
za najboljše. Dolga leta se je število
tekmovalcev vrtelo od 40 do 60, nato
okoli 70 sekačev, zadnji dve leti pa
smo naš »semafor« za objavo rezultatov napolnili do konca, sodelovalo
je 104 tekmovalcev.
Večino nagrad in sponzorskih
sredstev ob organizaciji te prireditve že vsa leta prispevajo obrtniki in
posamezniki iz našega območja, za
kar smo jim seveda nadvse hvaležni.
Naša prireditev je tudi medijsko pokrita, že nekaj let objavljata prispevke o tem tekmovanju Televizija Nm
Vaš kanal in Dolenjski list, nekaj let
nazaj pa je bil prispevek celo na TV
Slovenija. Pripravo tekmovanja in
poročilo po končanem sekanju vsa-

Društvo upokojencev
Podgorje vabi:
Na POHODE, ki so VSAK DRUGI
TOREK V MESECU. Zbirno mesto
je avtobusna postaja v Stopičah,
oz. GD v Dolžu, odhod je ob 15. uri
(poleti) oz. 14. uri (pozimi). Vodji
pohodov sta Janez Turk iz Stopič in
Janez – Žan Udovč iz Dolža.
Na PIKADO vsako DRUGO in ČETRTO SREDO v družbeni dom Stopiče ob 19. uri (poleti) oz. ob 17. uri
(pozimi).
AMBULANTA VAS ČAKA
Ponovno vas obveščamo, da vsako
prvo sredo v mesecu med 17. in 19.
uro obratuje v Družbenem domu
ambulanta, kjer vam lahko odvzamejo vzorec krvi in ga analizirajo na
vsebnost holesterola in sladkorja, izmerili pa vam bodo tudi pritisk. Storitev je brezplačna.
KS STOPIČE PRIPOROČA
Zaradi izjemno visokih računov za
odvoz smeti, predvsem pa sveč s pokopališč, KS Stopiče poziva krajane,
naj na grobovih prižigajo manj sveč,
saj ni nujno, da jih gori na desetine.
Tudi z nekaj manj prižganimi bomo
na dostojen način počastili naše pokojne, veliko pa doprinesli k čistejšemu okolju, predvsem pa precej
znižali stroške odvoza. V obratnem
primeru bo KS primorana dvigniti
najemnino grobov.
kokrat objavimo tudi na lokalnih internetnih straneh.
Ob letošnjem jubilejnem dvajsetem sekanju pirhov so naše gasilke
ob pomoči krajanov Stopič in okoliških vasi pripravile tudi razstavo
velikonočnih jedi, pogrinjkov, okrasitve pirhov, priprave in peke potic v
dvorani našega doma. Razstavljeni
so bili tudi pokali zmagovalcev predhodnih prireditev.
Vabimo vas, da se naše prireditve,
ki jo bomo seveda z veseljem organizirali tudi v prihodnje, tudi sami
udeležite kot tekmovalci, navijači ali
samo gledalci. Prijavi se lahko kdorkoli, ne glede na spol, starost ali kraj
bivanja. Mogoče ena izmed zanimivih anekdot našega tekmovanja. Ko
smo organizirali tekmovanje leta
2003, je oglas za sekanje preko radia slišal Škof Anton iz Semiča. Ker
ga je seveda zanimalo, kaj se dogaja in kako tekmovanje poteka, se je
udeležil prireditve, z zanimanjem
gledal sekače, se še sam prijavil in
na koncu – zmagal.

n Brulc Toni,
poveljnik sektorja Stopiče
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V začetku letošnjega marca je bil
skupen sestanek predsednikov
krajevnih skupnosti Dolž, Gabrje,
Podgrad in Stopiče z županom MO
Novo mesto. Na tem sestanku so
župana seznanili s skupno problematiko vseh štirih KS: nedokončana
kanalizacija, zastarelo vodno zajetje,
neurejene ceste in poti, pomanjkljiva
telekomunikacijska nadgradnja. Župan je pojasnil,da bo večina zadev
urejenih v naslednjih treh letih.
Dol. Težka voda je dobila tri javne
svetilke od glavne ceste do Ilarja.
V Verdunu in Šentjoštu je potekalo
pobiranje prispevkov v višini 50 €
za škarpo in stopnice.
V Stopičah in Vel. Orehku je potekalo zbiranje podpisov za razširitev
ceste od Stopič proti Orehku.
V Velikem Orehku poteka zbiranje dokumentacije za vaško otroško igrišče.
V Brezovici so razširili cesto do
gozda, veliko del so opravili krajani sami.
Dela na telovadnici Stopiče potekajo po operativnem načrtu. Trenutno se ukvarjajo v objektu z instalacijskimi in obrtnimi deli, pa tudi z
zunanjo ureditvijo šole. Dela naj bi
bila predvidoma končana v drugi
polovici septembra 2011, predaja
objekta v uporabo pa v začetku oktobra 2011.
Gor. Težka Voda je na vaškem zbirališču ob cerkvi organizirala piknik.
Namen: druženje vaščanov in spoznavanje mladih, ki prihajajo v vas.
Na Pangrč Grmu so vaščani pričeli
z izgradnjo otroškega in nogometnega igrišča.

!
!
!
!
!
!

!
!

ŠD Stopiče ureja travnato igrišče
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V Šentjoštu se vendarle premika
Ena od načrtovanih nalog za vas
Šentjošt je že opravljena! Na sestanku krajanov Šentjošta je bil imenovan gradbeni odbor v sestavi: Vera
Splichal, Vide Kastelec, Franci Šurla in Toni Kastelec, ki naj bi nadziral izvedbo obnove škarpe okrog
cerkve in izdelavo novih stopnic ter
opravil zbiranje prispevkov.
Poleg lepo obnovljene škarpe so
vaščani dobili tudi nove stopnice od
mrliške vežice do pokopališča, tako,
da je ta del lepo zaokrožena celota,
ki ima, v stilu nekdanjih vasi, pod
lipo tudi novo klop, ki vabi k počitku in opazovanju prelepe podgorske pokrajine. Ta klop ima kar nekaj sponzorjev: les je podaril Slavko Vidmar iz Stopič, brezplačno ga
je razrezal in pripravil za obdelavo
Lojze Gazvoda, prav tako brezplačno pa je največ dela in stroškov vložil Može Stane in s pomočjo sina
Roberta izdelal zelo lepo klop, ki
mu je lahko v ponos. Pa naj še kdo
reče, da krajani Šentjošta ne stopijo
skupaj, ko je potrebno!
Vsa dogajanja okrog škarpe in
stopnic je budno nadziral Vide Kastelec, ki je bil najbolj dejaven član
gradbenega odbora. Od vsega začetka je bil kot član delovne ekipe,
po potrebi je zalival škarpo, grabil,
ravnal, skratka, do projekta vasi

Do obnovljene škarpe vodijo tudi nove stopnice

Šentjošt je imel odnos, kot, da je to
njegov osebni projekt. Vse pohvale
vreden odnos! Njegova žena Milena pa je vsa jutra delavcem pridno
kuhala kavo in nosila sok, kar daje
vedeti, da so v Šentjoštu ljudje, ki
so pripravljeni delati in se tudi žrtvovati za skupno dobro. Žal pa
nekateri še vedno samo kritizirajo
in iščejo napake, k sreči pa so taki
v manjšini.
Ostali trije člani gradbenega odbora pa smo pobirali prispevke po
50 €, kar je bil v treh primerih kar
velik podvig, saj smo prestregli
precej vpitja in kritiziranja, vendar
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se je na koncu vse dobro končalo.
Akcijo lahko štejemo za uspešno,
saj so prispevali prav vsi krajani
Šentjošta in šest krajanov z Verduna, ki imajo na šentjoškem pokopališču grobove.
In koliko je bila vredna investicija? Vse delo je opravilo podjetje Samigrad iz Dol. Suhadola in
izdalo račun v višini 12.858,43 €.
Krajani smo zbrali 1.650,00 €, ki
smo jih položili na tekoči račun KS
Stopiče: SI 56 01285-6450834348,
ostalo pa bosta prispevali občina
in KS Stopiče.
n Vera Splichal

Športno društvo Stopiče
Športno društvo Stopiče je bilo
ustanovljeno l. 2007 v duhu in želji po večji športni aktivnosti in
pogostejšemu druženju mladine
in ostalih krajanov Stopič in širše
okolice. Danes športno društvo
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šteje približno 60 aktivnih članic
in članov.
Prvotni cilj športnega društva je
bil že v začetku predvsem druženje, tako športno kot družabno. S
tem namenom organiziramo kar
nekaj dejavnosti in srečanj, kot
so: izleti, pikniki, smučanje, kresovanje, razni pohodi, silvestrovanje, športne prireditve, raftanje, ...
Poleg vseh teh dejavnosti pa našim
članom omogočamo tudi zimsko
rekreacijo, kot so nogomet, košarka in aerobika.
V okviru Športnega društva
Stopiče delujeta dve nogometni
ekipi, Hočevar d.o.o. in Avtovleka
Hren, ki se udejstvujeta na raznih
turnirjih in tudi v občinski nogometni ligi.
Vsako leto športno društvo organizira nogometni turnir pri OŠ
Stopiče. Tudi letos bo potekal že 4.
turnir, ki se bo 9. 7. 2011 odvijal na
asfaltnem igrišču pri OŠ Stopiče.

Športno društvo nima urejenih
svojih rekreacijskih površin, zato
koristi športne površine OŠ Stopiče. Z lanskim letom smo v soglasju
z OŠ Stopiče sklenili, da začnemo z
obnovo dotrajanega in neprimernega travnatega igrišča. Pri obnovi, ki
je velik zalogaj za športno društvo,
nam pomaga Krajevna skupnost
Stopiče in donatorji, tako z materialnimi, kot tudi s finančnimi sredstvi.
Ob travnatem igrišču imamo namen urediti še igrišče za odbojko in
manjši leseni objekt za shranjevanje
športnih rekvizitov in druženje.
Smo mlado društvo, ki se še vedno uči, tako na napakah kot tudi
na uspehih, smo vedno odprti za
nove člane, nove izzive in sveže
ideje! Več nas bo, bolje bo!

Z leti mine vse …
... če si podgurc, niti ne!

(slogan ŠDS)

n Sabina Rozenberger
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Moj kraj nekoč in danes
Opisal vam bom kraj Šentjošt in
življenje ljudi nekoč in danes. Po
dedovem pripovedovanju je teklo
življenje na vasi nekoč čisto drugače kakor danes.
Naša vas se imenuje Šentjošt po
svetem Joštu, ki je tudi zavetnik
naše cerkve. Stoji čisto blizu naše

hiše, tako da lahko skozi okno
moje sobe opazujem njen mogočni
zvonik. Vas je raztegnjena ob cesti
Črmošnjice – Hrušica. V Šentjoštu
sta najbolj pogosta priimka Klobučar in Kastelec. Jaz sem potomec
največje domačije »Šimčevih« v
okolici Stopič. Moj ded Vid je na-

Šentjošt danes

Dolnja Težka voda 7b • 8000 Novo mesto
Tel.: 07 38 44 351 • Fax: 07 38 44 360
PE ČREVARSTVO LJUBLJANA, Prušnikova 96, 1210 Ljubljana - Šentvid
Tel.: 05 904 86 28 • Fax: 01 512 45 70

www.hocevar.biz

hocevar@t-2.net

mreč deveti otrok mame Jožefe in
očeta Antona Kastelca. Na to sem
zelo ponosen.
Prebivalci so večinoma kmečkega porekla, ukvarjajo se pretežno s
kmetijstvom in živinorejo.
Pod vasjo teče potok Klamfer, ki
je v preteklosti poganjal veliko mlinov. Pod hribom, na katerem stoji
Verdun, izvira studenec, za katerega pravijo, da ni še nikoli presahnil. Travnike je ob velikem deževju pogosto poplavilo. Takrat otroci
niso mogli priti v šolo ali iz nje, saj
je bila voda previsoka. Pričakali so
jih starši v visokih škornjih in jih
prenesli čez vodo na ramenih. Vaščani so bili nekdaj zelo povezani

FOTO Mario Murko

med seboj in so si pomagali pri večjih kmečkih opravilih.
V sedanjem času povezanost izgublja pomen, saj se sosedje vedno
manj družimo. Žalosten sem, ker v
našem kraju ni veliko otrok. Leta
1999 sem bil edini novorojenec v
vasi, prav tako sestra Katja, ki bo
letos dopolnila 6 let, nima vrstnic,
s katerimi bi se lahko igrala. Rada
greva na obisk k bratrancema Janu
in Žigi na Gornjo Težko vodo, kjer
je mladine na pretek.
Želim si, da bi bilo tudi v Šentjoštu več razigranosti in veselja,
ki bi ga prinesli otroci.
n Benjamin Kastelec

V krajevni skupnosti Stopiče imamo naj fotografa. To je Andrej
Lukšič iz Dol. Težke vode, ki je l. 2009 zmagal na foto natečaju v organizaciji
Zavoda RS za varstvo narave in Dolenjskega lista. Njegova zmagovalna MUHA
je naravnost fantastična!
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