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Glasilo Društva vojnih invalidov Dolenjske, Posavja in Bele krajine

Stanislav Šuklje, avtor
knjige Veliki Jože,
z družino

kORE
nine
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številka 9
Novo mesto, maj 2016
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Namesto uvodnika
Že kar nekaj mesecev je minilo od zadnje
objave glasila Korenine. Je pač tako, da se v življenju
zgodijo nepredvidljivi dogodki. Tako bo 9. številka
društvenega glasila bogatejša za nekaj strani.
Če malo pobrskamo po prejšnjih Koreninah,
ugotovimo, da je bil v besedi in sliki predstavljen
celoten Izvršni odbor društva. Tokrat vam
predstavljamo predsednika nadzornega odbora
društva, mag. Vladimirja Pegana, generalnega
sekretarja Zveze društev vojnih invalidov. Poleg njega sta
v odboru članica društva, ki prihaja iz podružnice Sevnica
Frančiška Gabrič in Anton
Žugelj, ki je prav tako
član društva in prihaja iz
podružnice Metlika. Za
oba lahko trdimo, da sta
prekaljena »mačka«, saj
sta aktivna tudi v drugih
društvih, kjer imata pomembne zadolžitve. Člani
nadzornega odbora se
mag. Vladimir Pegan
sestanejo enkrat na leto in
preverjajo, ali društvo deluje v skladu s statutom društva,
z Zakonom o vojnih invalidih in Pravilnikom o merilih za
sofinanciranje posebne pomoči vojnim invalidom in drugim
članom društev vojnim invalidom, izvaja posebne socialne
programe na način, kot jih opredeljuje navedeni zakoni.
O svojem nadzoru in ugotovitvah poročajo na letni skupščini
društva.
Letošnja skupščina društva je bila v soboto 19. marca 2016
v Globodolu v občini Mirna Peč. Udeležba delegatov je bila
100 %, njena posebnost pa je bila razrešitev dolgoletnega
člana in funkcionarja društva Gabreta Bogdanovića, ki se
je odločil jesen življenja preživeti kot »pravi« upokojenec
in uživati mirne dni brez odgovornih nalog. Na naslednjih
straneh glasila boste lahko prebrali njegov poslovilni zapis.
V zahvalo za njegovo dolgoletno delovanje v društvu, mu
je naš član in predsednik podružnice Metlika Franc Režek
spesnil naslednje verze:
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Gabretu za 95. rojstni dan
Gabre – legenda svojega
kraja, letos 95. leto osvaja.
Borec od svoje rane
mladosti, še vedno aktiven
v pozni starosti.
Kot športnik učitelj,
uslužbenec na mnogih
področjih po vsej domovini
na raznih območjih.
V organizacijah in društvih,
na odgovornih mestih,
opravljal zahtevna je dela
in tako so leta in leta letela.
To je njegova življenjska pot,
naprednega in poštenega
ga cenijo povsod.
O tem pričajo mnoga
priznanja,
prejel jih je za svoje delo
in napredna dejanja.
V krogu sodelavcev,
prijateljev in svoje drage
v življenju dosegel je
mnoge zmage.
Poln optimizma in prave
svežine v srcu poln človeške
topline.
Sreče in zdravja za bodoče
dni, Gabretu želi Društvo
vojnih invalidov
in prijatelji.

Predsednik društva mag.
Ljubomir Režek je predstavil poročilu o delu društva
v letu 2015. Kar nekaj dogajanja o delu društva v preteklem letu boste našli na
naslednjih straneh glasila, mi
pa iz poročila predsednika
društva dodajamo manjkajoče podatke.
Poleg srečanj smo izdali dve
številki glasila Korenine, izde-

lali in oblikovali vabila in plakate za knjigo Veliki Jože ter
knjigo tudi izdali in natisnili
društveni koledar na podlagi pripravljenega gradiva o
zdravilnih zeliščih, katerega
avtor je Slaven Stevanovski.
Na programu 1 smo 19 članom omogočili klimatsko
zdravljenje, od tega so se 4.
člani odločili samo za terapije.
Na programu 3 smo sofinancirali: 12x pomoč na domu,
4x nakup energentov (drva,
kurilno olje, peleti), 2x nakup higiensko-medicinskih
pripomočkov, 1x nakup
korekcijskih očal, 1x nakup
slušnega aparata, 3x plačilo
življenjskih stroškov.
4. Program 4 – šport:

• 456 kopalnih kart smo
sofinancirali članom,
in sicer za zdravilišče
Terme Krka (190), Terme
Čatež (154), Terme
Dobova (70), Terme Laško
(42)
• 21. 2. 2015: tekmovanje v
kegljanju ŠRC Golovec, 		
Celje. Vseh udeležencev
39 (12. Alojz Dragan, 15.
Dušan Nahtigal, 16. Anton
Žugelj, 18. Branko Rogelj).
• 25. 2. 2015 Območno 		
združenje veteranov za
Slovenijo Dolenjske;
strelsko tekmovanje. Vseh
udeležencev 18 (14. Janez
Štrbenc, 16. Dušan
Nahtigal, 18. Alojz Dragan)
• 7. 3. 2015 tekmovanje 		
v streljanju Strelska
družina Ankaran; vseh 		
udeležencev 33 (8. Janez
Šepic, 9. Ivan Lukanič, 10.
Dušan Nahtigal, 11. Alojz
Dragan13. Franc Režek,

•

•
•

•

15. Janez Štrbenc)
14. športne igre ZDVIS DVI
Ljubljana, vseh
udeležencev 91. DVIDPB
je imelo predstavnike v 		
kegljanju (vseh
tekmovalcev 16: 13. Alojz
Dragan, 16. Anton
Žugelj), streljanju
(vseh tekmovalcev 22: 5.
Dušan Nahtigal, 8. Franc
Režek, 13. Ivan Lukanič) in
pikadu (vseh tekmovalcev
26: 10. Janez Štrbenc, 14.
Franc Majer, 23. Boris
Kuhar, 25. Janez Šepic).
V streljanju je društvo
osvojilo ekipno prvo
mesto, v skupni razvrstitvi
pa so naši športniki zasedli
tretje mesto.
16. 5. 2015 tekmovanje
v ribolovu DVI
Gorenjske Kranj, jezero 		
Češnjevek; vseh
udeležencev 28, samo 7 		
udeležencev je bilo
uspešnih pri ulovu
(3. Dušan Nahtigal 0,22 kg)
13. 6. 2015 DVI za Koroško,
Slovenj Gradec; 8
udeležencev DVIDPB.
4. 7. 2015 streljanje ob
dnevu borca DVI Severne
Primorske; 6 udeležencev
DVIDPB se je prijavilo na
tekmovanje.
21. 11. 2015 streljanje DVI
za Koroško, Gornji Dolič;
vseh udeležencev 40
(ekipno 9. in 10. mesto)

Naložbe 2015: nakup prenosnika (financer FIHO) in namiznega računalnika z monitorjem in novo programsko
opremo (financer ZDVIS),
nakup ribiške opreme (financer ZDVIS) in nakup zračne
puške. (financer ZDVIS).
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PLAN DELA V LETU 2016
Društvo skozi celo leto izvaja
posebne socialne programe. Program Ohranjevanje
zdravja v klimatskih in naravnih zdraviliščih ter terapije
se nenehno izvaja, saj smo
od začetka leta 2016 do danes izstavili pet naročilnic za
izbrana zdravilišča naših članov. Program Skrb za zdravje
vojnih invalidov z rekreacijo
se uresničuje skozi treninge
in tekmovanja, katerih se
udeležujejo naši športniki, v
mesecu aprilu pa bomo začeli z zbiranjem podatkov o
številu kopalnih kart za naše
člane za leto 2016. Plavanje
kot oblika rekreacije je med
člani zelo priljubljena, saj
omogoča tudi v visoki starosti telesno aktivnost. Enemu
članu zaradi hude socialne
stiske in težke oblike sladkorne bolezni sofinanciramo
pomoč na domu. Opažamo,
da je čedalje večje povpraševanje po finančni ali kakršni
koli drugi pomoči našim članom, saj mnoge pestijo nizki
osebni prejemki, življenjski
stroški pa se zvišujejo.
Meseca maja se tradicionalno udeležujemo srečanja
vojnih invalidov Slovenije in
njihovih svojcev. Letošnje
srečanje bo v Sežani, zato
lepo vabljeni. Po uradnem
delu programa si bomo pobliže pogledali zanimivosti,
ki jih nudi slovenski kras.
V mesecu juniju bomo izvedli pomladansko srečanje
vseh naših članov. Če nam
bo le vreme naklonjeno, ga
bomo pripravili v obliki piknika kjer bomo pripravili
zanimive športne in izobraževalne vsebine.
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Mesec julij je mesec obiskov
in obdarovanj vseh naših
jubilantov, ki so ali še bodo
v letošnjem letu napolnili
okroglih 70 in 80 let ter vseh,
ki so starejši od 80 let. Obiska naših predsednikov in
poverjenikov so vedno veseli. Tradicija obiskovanja in
simboličnega obdarovanja
jubilantov je v društvu dolgoletna in kot tako jo bomo
ohranili tudi v prihodnje.
Jesensko srečanje bomo poskušali izpeljati na območju
sorodnega društva v želji, da
bi poglobili vezi med nami.
Naslednji dogodek bo 5. dan
odprtih vrat. V preteklem
letu smo ga pripravili na območju podružnice Metlika;
udeležba je bila zadovoljiva, program pa raznolik in
pester. Na eni izmed priho-

Vseskozi se bomo trudili, da
bomo uresničevali svoje poslanstvo skozi vse socialne
programe in našim članom
omogočali človeka dostojno
življenje. V res veliko pomoč
so nam naši predsedniki
podružnic, ki nas nenehno
obveščajo in sporočajo vse
želje in potrebe, ki jih imajo
naši člani. Brez njih bi bilo
delovanje društva skorajda
nemogoče, zagotovo pa ne
v tako velikem in vsebinsko
bogatem obsegu, kot ga
društvo izvaja sedaj. Vedno
smo bili in še vedno bomo
odprti za vse novosti in predloge, ki bi na kakršen koli
način olajšali tegobe naših
članov – marsikateri od njih
jih šteje 80 let in več.
Naj na koncu še zapišemo,
da je Izvršni odbor društvena na 57. redni seji potrdil
za poverjenico podružnice
Črnomelj in Metlika pridruženo članico Ljubico Režek,
ki bo nadomestila »upokojenca« Gabreta Bogdanovića
in obolelega Franca Režka.
Njen kontakt najdete na zadnji strani glasila.
			

dnjih sej Izvršni odbor društva bodo člani razpravljal o
lokaciji in tematiki izvedbe
dneva odprtih vrat.
V decembru načrtujemo srečanje, na katerem se bomo
poslovili od starega leta in
si zaželeli vse dobro v prihodnjem letu 2017.
Prav tako nas čaka izdaja vsaj
dveh številk glasila Korenine.

Zapisala
Marijana Čengija
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Jesen v društvu

esen v društvu

»Dolgo vroče poletje se počasi poslavlja. Pridelki, ki so
bogato obrodili na poljih,
njivah, vinogradih in sadovnjakih kličejo pridne roke k
spravilu. Hvaležni smo naravi za polne kleti in bogato
obloženo mizo. Zadovoljni
smo, da imamo varno streho
nad glavo. Srečni smo, ker se
radi družimo ter utrjujemo
vidne in nevidne vezi, ki plemenitijo naše življenje.« Vabilu za obisk Slovenske Istre,
s tako lepim uvodom gospe
Marijane, se je bilo lahko odzvati. Hvala za lepe misli, saj
so nas opomnile, da sem/
smo lahko v danem času in
prostoru zadovoljni.
Naše Posavje, Dolenjska in
Bela krajina so bile to prvo
jesensko soboto v zgodnjem
jutru zavite v meglo. V Krškem prijazno pozdravljanje
udeležencev in topli stisk rok
preženejo hlad. Že je tu avtobus in nasmejani »Sevničani«, veseli smo snidenja po
dolgem času. Brežice, Novo
mesto, Trebnje, spet radostni pozdravi in že se peljemo našemu cilju naproti.
Prvi cilj bogato zasnovanega
programa je bila Bazovica,
zadnje počivališče bazoviških žrtev. Kraja ni bilo lahko
najti, vendar vztrajnost gospe Marijane in šoferja sta
dosegla želeni cilj. Spoštljivo
smo se poklonili spominu
fantov. Slovenci: Ferdo Bidovec, Fran Marušič, Alojz
Valenčič in Hrvat Zvonimir
Miloš so bili zaradi protifašističnega delovanja ustre-

ljeni. Veter jim poje večno
uspavanko, meni pa je v mislih donela »Vstani Primorska«, kot jo poje zbor Pinko
Tomažič. Franc Režek je spesnil naslednje verze:

zadevni vaščan in prostovoljec – vodič nam je ljubeznivo predstavil znamenitosti
Krkavč: cerkev, stare torklje
in novo oljarno, kjer stiskajo
odlično oljčno olje, sem se
prepričala.

Štirje junaki,
štirje korenjaki.
Slava in čast
bodi jim vsaka.
Za boljši jutri
življenje ste dali.
V naših srcih
za vedno ostali.
Spomin na vas
se ne izbriše,
dokler beseda
slovenska se piše!

Foto arhiv DVIDNM

Foto arhiv DVIDNM

Veter je razpihal oblake in
sonce nam je razkrilo očarljivo vas Krkavče v osrčju
Slovenske Istre. Istrske vasi
so lepe, ta pa ima dušo, ki jo
začutiš, meni je delovala kot:
vsi za enega, eden za vse. Pri-

Nepozaben vtis je name naredila hiša Vrešje in lastnica
v šavrinski noši. Šavrinka nas
je s svojo pripovedjo in ogledom skromne, a verodostojno restavrirane stavbe in
originalne opreme popeljana v minule čase. Spomnila
nas je, kako skromen »kruh«
je omogočala istrska zemlja
preštevilnim družinam. Izkoristiti je bilo treba vsako
možnost za dodaten zaslužek. Gospodinja hiše Vrešje
je za lažje preživetje služila s
pranjem perila za meščane
bližnjih Buj, saj je pred hišo
studenec. Služil je za vse potrebe hiše kot tudi vasi.
5
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živil, ki povzročajo zakisanost in za protiutež seznam
alkanih. Upam si reči, da smo
se vračali proti domu obogateni z obilico nepozabnih
vtisov, spominov. Za marsikoga je bilo naporno, z malo
pomoči so zmogli in za trud
bili nagrajeni z lepimi razgledi in zavestjo, da zmorejo.
Hvala vsem organizatorjem
in udeležencem popotovanja za nepozaben dan.

Potepanje po Slovenski Istri
ni bilo samo za dušo, dobro
je bilo poskrbljeno za naše
»želodčke«. Turistična kmetija Robivera se je z organizacijo gospe Marijane izkazala kot dober gostitelj. Med
bogatim in okusnim kosilom
smo imeli malo slabe vesti
po predavanju in napotkih
za zdravo prehrano naše

varuhinje zdravja, gospe Joži
Rolih. Jedrnato in nazorno
nam je predstavila, kaj je dobro za zdrav življenjskih slog
in nas opremila s seznamom
6

Se nam kar dogaja, že je tu
vabilo na dan odprtih vrat
našega društva na Suhorju
v občini Metlika, bogat in raznovrsten program.
Tokrat nas je skozi ves dan
božalo jesensko sonce.
Dobrodošlica v gasilskem
domu Suhor z belokranjsko
pogačo in »Mojčinim » čajem je bila, preprosto povedano, dober začetek dneva
odprtih vrat. Program je bil
tako bogat in raznovrsten:
tekmovanje v pikadu proti
članom društva upokojencev

zgodb člana DVI, udeležba
na komemoraciji ZZB Metlika ob spomenika padlih
borcev XIV. dvizije. Lahko
pohvalim bogat program,
ljubitelji športnih dejavnosti
so seveda tekmovali v pikadu in dosegli lepe rezultate.
Z zanimanjem smo sledili
predavanju ekologa gospoda Igorja Šenice iz društva
Bober. Veliko vemo o tem,
pa vendar vedno zvemo kaj
novega, zanimivega in pomembnega, kako lahko sami
pripomoremo k izboljšanju
naših voda.
Prelep dan me je zvabil na
delavnico izdelovanja cvetja iz krep papirja, pod vodstvom gospe Jožice Hrovat.
Ni tako preprosto kot je videti na prvi pogled. Spretni
prsti inštruktorice so nam
nazorno kazali postopek,
moj izdelek pa je bil daleč
od pokazanega vzorca, še
kakšna urica ali dve vaje ne
bi škodila.
V družbi povabljenih predstavnikov DVI Koper mi je
kosilo hitro minilo, lovski
golaž je bil prava izbira naše

Suhor, predavanje o pomenu zdrave pitne vode, učna
ura izdelovanja cvetja, predavanje o vplivu gibanja na
zdravje, predstavitev knjige

gospe Marijane. Predstavnika koprskega društva sta
organizacijo in pestrost dogajanja zelo pohvalila in izrazila zadovoljstvo, ker sta ob

Četrti dan
odprtih vrat
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spremljanju programa dobila ideje, uporabne za njihovo
društvo.
S pozdravnim govorom
podpredsednika društva Janeza Štrbenca, ki je suvereno nadomestil našega predsednika, se je začela tudi
slovesnost ob spomeniku
padlim borcem XIV. dvizije.
Ponovno so se izkazali učenci podružnične šole Suhor,
ki so obogatili spominsko
slovesnost s petjem in deklamacijami.
Posebej pa moram izpostaviti predstavitev prvenca člana Društva vojnih invalidov
Dolenjske, Posavja in Bele
krajine, gospoda Stanislava
Šukljeta. Knjiga Veliki Jože mi
je v pogovoru avtorja in vo-

diteljice predstavitve, gospe
Anice Kopinič, podžupanje
občine Metlika, vzbudila željo, imeti jo. Z interpretacijo
odlomkov so zgodbe oživele in marsikoga spomnile na
otroštvo. Nastop učencev
Osnovne šole Suhor v belokranjskih značilnih oblačilih je navdušil. S prikazom v
knjigi opisane otroške igre
poganjanja obročev, ki se
je izkazala za zelo zahtevno
spretnost, tudi za vrstnike
avtorja, ki so jo poskusili ali

jim še »gre«, pa je bil dosežen vrhunec dogajanja. Sledil je gromek aplavz.
Druženje smo zaključili ob
pečenem kostanju in mladem vinu. Tako se je dan
prevešal v večer in polni vtisov smo se odpravili proti
domu, hvaležni za tako lepo
druženje.
Cvetje

Kaj naj napišem, presenečenje, že je tu vabilo na delavnico izdelovanja rožic!
Predsednica podružnice Brežice Jožica Kuhar si je zapomnila izraženo željo po učenju te spretnosti in z gospo
Marijano Čengija sta nas povabili v Dolnjo Prekopo.

Lepo, hvala.
Iz Vavte vasi se je pripeljala
naša mentorica, gospa Jožica Hrovat, opremljena z
vsemi potrebnimi materiali:
krep papir, žičke, škarje, lepilo, trakovi, vizitke, predloge
za izdelavo vizitk in še kaj,
česar si nisem zapomnila.
Delavnico bi lahko poimenovala medgeneracijsko druženje, saj smo se zbrali od najstnice preko srednjih do bolj
častitljivih let. Žal jih je bilo
nekaj zadnji hip zadržanih in

preostalo nas je osem ukaželjnih udeleženk. Da pa bi
bilo še vnaprej lepo vreme,
se nam je pridružil predsednik podružnice Krško Boris
Kuhar. Naših spretnosti ne
znam dovolj slikovito opisati,
ampak potrpežljiva mentorica nas je vztrajno vodila do
cilja, izdelka, s katerim smo
bile zadovoljne. Vaja dela
mojstra, to je star rek, po katerem se bo treba za osvojitev te spretnosti ravnati. Da
ne bi od »napornega učenja« omagali, smo bili deležni okrepčila. V prijetnem
ambientu lokala, ki ga nam
je lastnica prijazno odstopila v uporabo in tudi sama z
nami uspešno vadila izdelavo rožic, se je razvil prijeten
klepet.
Presenetil pa nas je obisk
predsednika društva mag.
Ljuba Režka. Po napornem
dnevu pri opravljanju odgovorne službe si je vzel čas še
za nas, hvala!
Hitro so minile tri urice, počasi smo se poslavljali. Hvaleženi za vse, kar je kdo postoril, da je srečanje uspelo,
seveda pa še posebej neutrudljivi in vztrajni gospe Jožici Hrovat.
Zapisala: Jožica Mencin
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Ana Oblak

Za glasilo Korenine smo obiskali našo korenino - članico
Ano Oblak, ki je avgusta letos izpolnila 101. leto in je
najstarejša članica našega
društva.
Živi v Dolenjskih Toplicah,
kjer sta si z možem Ignacem
zgradila hišo in sedaj živi pri
hčerki Nadi - ali bolje-hčerka
živi pri njej in vzorno skrbi
zanjo.
Ana Oblak je bila rojena v
družini Markovič v Gornjem
Gradišču pri Dolenjskih Toplicah 26. avgusta leta 1914.
Oče je imel kovačijo, zato so
jo klicali Kovačeva Anica. Po
osnovni šoli v Dolenjskih Toplicah se je šla učit za šiviljo
in nato šla gospodinjit k družini Šlibar.
Po dveh letih je odšla gospodinjit v Ljubljano in se kmalu
vrnila v Gradišče in pridno
delala doma in hodila v tabrh na okoliške kmetije. Trije
bratje so se izučili poklicev
in eden je ostal na domačiji
kot kovač, drugi se je izučil
za bognarja (kolarja) in tretji
za čevljarja.
Leta 1941 se je družina Markovič odločila za sodelova8

nje s partizani in zato je zaradi izdajstva sosede bila Ana
z mnogimi drugimi dekleti
iz okoliških vasi internirana
v italijansko koncentracijsko
taborišče na Rabu. Po kapitulaciji Italije se je vrnila v
Gradišče in do konca vojne
ostala doma.
Po vojni se je zaposlila v zdravilišču v Dolenjskih Toplicah
in je opravljala raznovrstna
dela, zelo so ji koristile šiviljske izkušnje. V zdravilišču je
spoznala Naceta (Ignaca)
Oblaka, ki je bil bademajster
- kopališki mojster.
Leta 1947 sta se poročila in
dobila stanovanje v Invalidskem domu zdraviliškega
kompleksa. Za kratek čas se
je Nace odločil za vrnitev
Stično, kamor so se Nacetovi starši preselili iz Zgornje
Trebuše in hči Nada je pripomnila, da je tam ravnega
sveta samo toliko, kolikor je
širok prag pred hišo.
Vendar je Naceta in Ano premamilo zdravilišče in sta se
vrnila in se ponovno zaposlila v zdravilišču. Začela sta
zidati hišo in se vanjo vselila
leta 1954. Mož je kljub poškodbi pljuč - leta 1945 je bil
kot borec Gubčeve brigade
ranjen na Svetem Petru nad
Dvorom- prestreljena pljučabil polno zaposlen, saj so ga
začasno uspešno pozdravili.
Ana Oblak živi umirjeno
upokojensko življenje in redno prebira časopis in hčerki
pomaga pri kuhi.
			
Zapisal:
Janez Štrbenc

Govor Gabreta Bogdanovića na skupščini Društva
vojnih invalidov Dolenjske,
Posavja in Bele krajine 19.
marca 2016
Spoštovani delegati in imenitni gostje ! Zaradi labilnega zdravja in slabše vitalnosti v štiriindevetdesetem
letu starosti sem se na seji
Izvršnega odbora ( IO ) našega društva odpovedal
funkciji predsednika podružnice Metlika in funkciji člana IO DVIDPBk Novo mesto.
Danes je na skupščini društva ratificirana razrešitev
mojih funkcij, s to odločitvijo
je končana moja kontinuirana dvajsetletna agilnost v
podružnici Metlika, kjer sem
opravljal funkcijo tajnika in
predsednika, v samem društvu pa sem bil predsednik
nadzornega odbora in dolga leta športni referent ter
redni član IO. Redno sem
zastopal naše društvo na
športnih igrah in bil zelo
uspešen v šahu, streljanju z
zračno puško in v pikadu. Z
mojo aktivnostjo in rezultati
so bili zadovoljni vsi dosedanji triumvirati: 1. Jakopec,
Prijanović in tajnica Ančka;
2. Hribernik, Pintar in tajnica
Marijana in 3. sedanji Režek,
Štrbenc in tajnica Marijana.
Naše društvo mi je izkazalo
posebno priznanje, saj me
je imenovalo za častnega
člana, Zveza društev vojnih
invalidov Slovenije pa mi je
podelila veliko Plaketo in še
posebno priznanje. Značilno
za mene je bilo nepričakovano poimenovanje, ki ga
je izrekel predsednik Ljubo
Režek na pompozni prosla-
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Končujem z besedami; ko
bom dočakal stotko, bo
bombastična proslava.

Hvala na posluhu.
			
		

GABRE

Poslovili smo se

V mesecu februarju smo se
poslovili od naše zaslužne
članice Dragice Rome iz Novega mesta, ki je bila soustanoviteljica našega društva in
Zveze društev vojnih invalidov s sedežem v Ljubljani.
Njen portret smo objavili v
četrti številki naših Korenin,
kjer je tudi fotografija lesoreza, ki ga je izrezljal in ji ga
podaril zdravnik Peter Gale
- upodobil je bolničarko Dragico, ki rešuje ranjenca - njega Petra Galeta.
Klub visoki starosti je bila zelo
aktivna, saj je kljub devetdesetim letom bila dolgoletna
predsednica sveta stanovalcev v domu starejših občanov v Novem mestu.
Zaradi medvojnih in povoj-

nih zaslug - bila je spomeničarka - so jo z vojaškimi častmi pokopali na ločenskem
pokopališču v Novem mestu, kar je prepričljiv dokaz o
njenem delu in dosežkih.
			
Zapisal: Janez Štrbenc

Športne
aktivnosti

Naši člani »športniki« so se
v tem času udeležili šestih
tekmovanj. Največ je bilo
strelskih, saj so se udeležili
tekmovanja z zračno puško
6. junija v Trbovljah, 4. julija
tradicionalnega tekmovanja
v Solkanu (se še spominjate, da smo v prejšnjih časih
praznovali ob tem času dan
borca?), potem pa še za
zaključek sezone tekma v
Zgornjem Doliču v mesecu
novembru. V letu 2016 pa se
je začelo že v mesecu februarju v Novem mestu. Zveza
veteranov za Dolenjsko prireja vsako leto tradicionalno srečanje in tekmovanje
strelcev in že dve leti smo
bili njihovi gostje, zato smo
letos v mesecu aprilu »vrnili«
gostoljubnost in organizirali
strelsko tekmovanje v Novem mestu. Glavna gonilna sila pri organizaciji je bil
naš član Dušan Nahtigal, ki
je odlično izpeljal tekmovanje. Pokale in medalje smo
kot dobri gostitelji prepustili drugim, česar pa nismo
storili na zveznih športnih
igrah 16. aprila v Ljubljani,
kjer je Dušan s svojim rezultatom pristreljal 2. mesto
in s tem srebrno medaljo.
Žal je na tem tekmovanju
Zveze
manjkalo mnogo
naših dobrih tekmovalcev
in nismo ponovili lanskega
uspeha, ko smo s takega tekmovanja prinesli dva pokala.
Da pa ne bodo pohvaljeni
samo strelci: na dnevu od

portne aktivnosti

vi ob 20. obletnici društva v
legendarnih gozdovih Roga;
imenoval me je legenda.
V društvu sem se počutil zelo pozitivno, ker je bil
korekten odnos, primerna
homogenost, maksimalna
angažiranost, totalna odgovornost in iskreno tovarištvo.
Zaradi tega bom delovanje
v društvu trajno memoriral.
Še naprej bom ostal član
društva, čeprav v ponedeljek odhajam v dom starejših
občanov v Črnomelj. Tako iz
občine Metlika odhaja poslednji udeleženec jugoslovanskega sokolskega zleta leta
1934 v Zagrebu, kjer sem
se srečal s kraljem Aleksandrom. Odhaja zadnji član
Skoja od leta 1939 in poslednji udeleženec NOB od
leta 1941, ko sem knjigo in
žogo zamenjal za orožje ter
učilnico in igrišče za bojišče.
Bil sem udeleženec pri ustanovitvi Tomšičeve brigade,
udeleženec na 2. kongresu
antifašistične mladine Jugoslavije leta 1944 v Drvarju, kjer
sem prvič srečal maršala Tita.
V občino Črnomelj pa prihaja Gabre, ki je imel dinamično, principielno in pošteno preteklost.
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prtih vrat našega društva 24.
oktobra 2015 na Suhorju v
občini Metlika smo na tej
imenitni prireditvi organizirali tekmovanje z domačimi predstavniki v metanju
puščic v pikadu. Naše društvo sta zastopali dve ekipi,
moška in ženska, vendar gre
pohvala samo ženski ekipi v
sestavi: Lučka Pavlin, Ivanka Gornik, Jožica Kuhar in
Fanika Gabrič. Kako se meri
in cilja ter zadene je pokazala Lučka Pavlin, ki je zbrala 648 točk in s tem rezultatom je prekosila mnogo
tekmovalcev in tekmovalk.
Pa še nekaj o zakulisnih
igricah, ki se pogosto dogajajo v športu, vendar se
je tokrat zgodilo v šahu.
19. marca 2016 je bilo razpisano šahovsko tekmovanje, vendar so tri dni pred
izvedbo sporočili, da turnirja
ne bo, saj ima na ta dan več
društev letno skupščino. Res
je, tudi naše društvo je imelo letno skupščino in nam je
ustrezalo, da je turnir prestavljen. Kasneje smo izvedeli,
da je bilo šahovsko tekmovanje vseeno uspešno izvedeno.(Uspešno? Brez nas?
So se ustrašili naše ekipe?)
In še poziv in vabilo: tekmovanje v kegljanju bo 7. maja,
v balinanju 24. septembra in v pikadu 22. oktobra.
Pokličite in se prijavite!!
			

10

Zapisal:
Janez Štrbenc

Hortikultura
Ponovno se je oglasil naš
član Slaven, ki se ljubiteljsko ukvarja s hortikulturo.
Ukvarjanje s hortikulturo ter
s samim načinom vzgoje rastlinskega sveta v zunanjem
in notranjem prostoru je zelo
široka in globoka tema. O
tem je napisanih na stotine
knjig z bogatimi in različnimi nasveti ter pravili vzgajanja. Obstajajo specializirane
šole, ki se ukvarjajo z edukacijo (poučevanjem) ljudi glede na posamezno temo.
Opisal bom svoj način, kako
postopam in se ukvarjam z
rastlinami.
Da bi si ustvarili estetsko obliko dvorišča, vrta, zaprtega
prostora, je potrebno poznati lastnosti in način življenja
rastlin. Zavedati se moramo, da so rastline živa bitja,
ki imajo določene potrebe,
zato moramo pri vzgajanju
imeti kar nekaj znanja in delati moramo z občutkom in
posluhom.

Že enajst let se resno ukvarjam in posvečam hortikulturi. V Kraljevu imam botanični vrt, kjer gojim 150
različnih vrst rastlin. Polovica
je eksotičnih in nekatere so
zelo redke. Delo z njimi me
izpolnjuje, rad se usedem
med njimi s prijatelji ali pa
tudi sam, popijem kavico in
neskončno uživam v lepem
urejenem in dišečem okolju.
Razen standardnih rastlin, ki
so značilne za kontinentalno
klimo, sem uspešno vzgojil
nekatere mediteranske in ek-

sotične vrste; pri meni uspevajo zato, ker jih redno zaščitim pred mrazom. S pravilno
nego omogočim rastlinam
življenje in rast, one pa mi
vračajo skrb s svojo lepoto in
z zdravilnimi učinki.
Obstajajo različni načini in
oblike urejanja prostora: geometrizem,
minimalizem,
urban style, orient, eksotika,
podeželski način, rastline
za konzumiranje (uživanje),
zdravilni način - mnogo rastlin ima pozitivno energijo
in pozitivne učinke pri pravilni uporabi.
Ugotovil sem, da smo ljudje
zelo egoistični pri vzgoji rastlin. Nočem kritizirati različnih načinov in metod, moram pa omeniti nekaj, česar
se ljudje ne zavedajo. Ko posejemo-posadimo rastline in
urejamo svoje okolje, sadimo po svojem okusu - da
bo nam lepo. To je čisto v
redu. Tudi strokovne nasvete poslušamo in upoštevamo, saj nam strokovnjaki
svetujejo, katere rastline sadimo pred hišo, katere zadaj,
pa na rob parcele, pa senčna
ali sončna lega....
Tu se kaže naš egoizem samo da je po našem okusu
in da nam paše. Kaj pa rastline? Ali to, da je nekaj za nas
najboljše, velja tudi za njih?
Potem pa se mnogokrat čudimo, da rastline ne uspevajo ali celo propadejo, saj smo
upoštevali vse pogoje po
pravilih pa še našo ljubezen
so imele!

Tako je tudi pri rastlinah.
Senzibiliteta-občutljivost- je
celo večja kot pri nas. Vendar
- če nas nekaj moti - se umaknemo, odidemo. Rastline so
obsojene na mirovanje, zato
moramo pri vzgoji in vzdrževanju poznati medsebojno
ujemanje: kompatibilnost-združljivost, skladnost.
Sam nisem nikoli urejal okolja samo po nasvetu drugih
ali po predpisani shemi. Vedno mi je bilo vodilo estetsko in kakovostno načrtovano urejanje okolja in pri
vzgajanju upoštevam potrebe rastlin, občutljivost za
bolezni in kadar sem urejal
rastlinski svet pri prijateljih,
sem upošteval njihove posebnosti, oziroma karakter.

To je tudi pomembno pri
načrtovanju okrasitev javnih
prostorov in površin, saj morajo zaposleni in obiskovalci
čutiti - zaznati - vso lepoto in
pozitivno energijo okolja. V
takem okolju se mora človek
otresti stresa.
Zakaj se ne bi naše oko in z
njim vse telo odpočilo na lepoti drevja in grmovnic, naj
bo to navadna smreka ali
eksotična palma, zvonček,
trobentica, tulipan, marjetica? Zakaj ne čebula, peteršilj,
korenček, zelje, deteljica ali
travica?

Pearl Harbor-žrtev in
rešitelj Evrope
III.
ZDA so drugo svetovno vojno dočakale nepripravljene.
Proizvodnji in moderniziranju orožja ter druge vojaške
opreme niso posvetili posebne pozornosti. Na to so
vplivale tudi posledice svetovne gospodarske krize v
prejšnjem desetletju. Njihova kopenska vojska je razpolagala z orožjem in vojaško
opremo iz prve svetovne
vojne. Le nekoliko bolje je
bilo z letalstvom in mornarico. Večina članov senata in
večina ameriške javnosti je
nasprotovala kakršnemkoli
vmešavanju v vojne konflikte. Poleg navedenega je oviro vojne pomoči ogroženim
državam predstavljal tudi
t.i. »Zakon o nevtralnosti«.
Predsednik ZDA Franklin D.
Roosevelt se je kljub temu
čutil obveznim pomagati
prijateljski državi Angliji, kakor tudi drugim, od Hitlerja
napadenim državam. Zato je
z nekaj sodelavci sestavil in
Senatu predložil znameniti
»Zakon o posojilu in najemu«, ki je, baje, bil v senatu
sprejet samo z enim glasom
večine. Nekateri senatorji so
menili, da je zakon tako napisan, da se ga je dalo tolmačiti na različne načine,
kar je bilo tudi res. Čeprav se
je že pred sprejetjem omenjenega zakona čez morje
pošiljala manjša količina pomoči, se je sedaj krepko povečala, in sicer za vojaške in

civilne potrebe. Pomoč se je
prevažala preko Atlantika v
ladijskih konvojih. Problem
pa je nastal, ker so veliko število teh konvojev potopile
ali pa močno poškodovale
nemške podmornice. Ameriške vojaške oblasti so zaradi večje varnosti konvojev
okupirale južni priobalni del
Grenlandije ter predsedniku
predlagale, da se konvoji ščitijo z letali iz zraka in rušilci
na morju. Predsednik Roosevelt tega ni dovolil in je strogo prepovedal kakršnokoli
intervencijo. Menil je, da bi
se uporaba borbenih letal
in plovil ter uporaba orožja lahko razumela kot vojna
napoved. Kot posledica tega
pa bi lahko prišlo do prenosa vojnih operacij z evropskega kopnega na Atlantik.
Za takšno predsednikovo
stališče je bilo več razlogov.
Prvo, nezadostna pripravljenost ameriške vojske, drugo,
nasprotovanje ameriškega
prebivalstva, in tretje, Hitler
bi v tem primeru verjetno
odložil pohod na Rusijo in
svoje vojaške sile spet obrnil
na Zahod. Iz navedenega se
da zaključiti, da se je predsednik Roosevelt intimno že
odločil za maksimalno možno pomoč evropskim državam v borbi za osvoboditev
izpod nemškega jarma ali v
času, ko bi glavni del nemške armade bil angažiran na
vzhodu. Tako so pomoč Angliji 1941. leta dostavljali pod
naprej navedenimi pogoji. V

earl Harbor

Rastline so živa bitja in imajo
tako kot mi -ljudje- različne
lastnosti in zato različne potrebe, upoštevati moramo
občutljivost in karakter rastline. Bom napisal preprosto.
Dogaja se, da nam določena oseba ne ugaja, moti nas
celo njegova energija, ki jo
izžareva.

kOREnine
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zadnjih mesecih leta 1941
pa je vojna pomoč (orožje
in druga vojaška oprema)
preko Norveške in Barentsovega morja pošiljana tudi
v Rusijo. Torej ZDA, oziroma njihova vlada, se je se
do konca leta 1941 nasproti
silam Osi (Nemčija – Italija –
Japonska) na videz obnašala
nevtralno, čeprav so medsebojne sovražnosti bile že
več kot očitne. Med Nemčijo
in Ameriko predvsem zaradi
potapljanja konvojev, med
Ameriko in Japonsko pa
zaradi japonske okupacije
nekaterih otokov na Filipinskem območju. Amerika na
te provokacije ni reagirala.
Hitler je neposredno pred
napadom na Rusijo imel za
sabo združen nemški narod. Razpolagal je z ogromno oboroženo silo – takrat
največjo na svetu, na visoki
stopnji moči in izpopolnjenosti. Predsednik Roosevelt
pa praktično ni razpolagal s
kopensko vojsko, nekaj bolje
je bilo z letalstvom in mornarico, vendar nezadostno.
Ameriški narod je bil zmeden, dezorientiran in razdeljen. Obstajal je celo organiziran odpor proti pošiljanju
ameriških vojakov na katerokoli fronto.
Vojaško razmerje v prvem
tednu meseca decembra
leta 1941:
Evropa je bila okupirana.
Nemške vojaške enote so
dosegle predmestja Moskve,
pripravljal se je napad in zavzetje glavnega mesta Rusije.
Stalin je z nekaterimi sode12

lavci zapustil Moskvo in se
premestil v neko mesto proti
vzhodu.
V Severni Afriki je nemški general Rommel v borbi z angleškimi kolonialnimi silami
dosegel prve pomembne
uspehe.
Vse, kar bi lahko šteli v
obrambne sile svojih narodov in domovin, je bilo angleško letalstvo ter posebne
»ilegalne« oborožene skupine upornikov v nekaterih
evropskih državah: Franciji,
Jugoslaviji, Grčiji, Poljski.

V tej, lahko bi se reklo, brezizhodni situaciji za napadene in okupirane države, je
nenadoma prišlo do totalnega presenečenja. Zgodil se
je namreč »PEARL HARBOR«.
V nedeljo, 7. decembra, 1941
je japonsko vojno letalstvo
oboroženo s torpedi, bombami, raketami, lahkimi topovi in mitraljezi v dveh valih, eden zgodaj zjutraj, drugi
dopoldan, napadlo ameriško
pomorsko in letalsko oporišče na navedenem otoku. To
je bilo za vse štabe in vlade
na obeh straneh popolno
presenečenje. Z nemškega
gledišča japonski napad na
Pearl Harbor je bil taktično
odlično izveden, ampak je
napravil strahovito strateško
napako.
General Roon se je o tem
izrazil približno takole: »En
teden v maju 1940 (okupacija Francije) je bil zadosten,
da spremeni ravnotežje sil
v Evropi, a v decembru leta
1941 je bil en teden zadosten za končni izhod druge
svetovne vojne«.
Posledice napada so bile

grozovite. Veliko število mrtvih in ranjenih, potopljenih
šest bojnih ladij, uničen večji
del letalstva ter močno poškodovana celotna mornariška in letalska logistika.

11. decembra 1941 so prizadete države že uradno
napovedale
medsebojno
vojno. Pogoj za nenaden
napad japonskega letalstva
na Pearl Harbor je bil prikrito
tajno premeščanje letalskih
eskadril iz okrog 2000 km
oddaljene baze, na letališče
približno 300 km do cilja. Iz
teksta pisatelja in prevajalca
ni razvidno ali se je to premeščanje izvajalo z etapnimi preleti letal pod okriljem
noči, ali ladijskimi letalonosilkami. Vzrokov za popolno
presenečenje je več. Eden
od mogočih in najverjetnejših je naslednji. Predsedniku
Rooseveltu in njegovim svetovalcem so organi obveščevalne službe pošiljali podatke o premeščanju japonskih
letalonosilk proti jugu. Nekateri njihovi diplomati so
z več strani sprejemali tudi
šifrirana sporočila o japonskih pripravah za napad, a
o tem niso obveščali vojaškega poveljstva havajskega
otočja. Predsednik Roosevelt
je menda menil, da to ni potrebno, ker je tudi vojaško
poveljstvo imelo svojo izvidniško obveščevalno službo.
Poleg tega pa profesionalni
poveljniki aktivnih vojaških
enot nikoli ne smejo dovoliti
nobenega presenečenja, pa
četudi povsod vlada popolni
mir.
Iz navedenega se da zaključiti, da predsednik Roosevelt, na podlagi sprejetih
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informacij, namenoma ni
hotel ukrepati, ker bi mu kakršenkoli večji oboroženi incident, povzročen s strani sil
Osi, prišel prav in bi se lahko
uporabil kot vzrok za uradno
napoved vojne, kar se je tudi
zgodilo.

Naslednje zanimivo vprašanje je, zakaj so Japonci za
napad izbrali nedeljo zgodaj
zjutraj? Japonska vohunska
služba je namreč izvedela,
da ob sobotah zvečer ameriški oficirji, podoficirji, vojaki in civilni prebivalci otoka
prirejajo nekakšne gostije,
ki se zavlečejo pozno v noč
in pri čemer se prekomerno
konzumira alkohol. Tako se
je zgodilo, da mnogi piloti
po začetnem bombardiranju niso bili sposobni sesti
v svoja letala in poleteti. Pa
tudi protiletalske artilerijske
posadke zaradi tega niso
mogle pravočasno uporabiti
svojega orožja.

Japonski generalštab o svoji
nameri in pripravah za napad
na Pearl Harbor ni obvestil
svojega zaveznika, to je Hitlerja in njegov generalštab.
Zato je ta napad tudi za njih
bil veliko presenečenje. Japonska je, kot ena od sil Osi,
imela svoje aspiracije v dveh
smereh. Ena je bila proti severozahodu – Sibiriji, druga
proti jugu – delu vzhodne
Azije. V tem času je večji
del ruskih oboroženih sil bil
usmerjen proti zahodu – na
nemško-rusko fronto. Zato
so Nemci računali, da je to
izredna priložnost za Japonsko, da se angažira proti Zahodu in šele v drugi fazi proti
vzhodni Aziji. Ker se je sedaj
to nenadoma obrnilo druga-

če, je po eni strani bil omogočen drugačen razpored
ruskih vojnih enot, po drugi
pa izsiljena vojna napoved z
ameriške strani. Neposredni
organizator operacije »Pearl Harbor« in tudi obtožen
za posledice te operacije je
bil načelnik generalštaba japonske vojske, ki v nasprotju
z zahtevo japonske vlade ni
verjel, da bi operacija v smeri Sibirije v zimskih pogojih
bila uspešna. Tu je prišel do
izraza še en problem, ki je
bil značilen za t.i. trojni pakt
od njenega osnutka. Ta pakt
sploh ni predvideval nobenega vojaškega sodelovanja.
Generalštabi teh držav se
nikoli niso sestajali. Hitler in
Mussolini se o svojih namerah uporabe vojske medsebojno nista obveščala. Po
drugi strani pa so se ameriški
in angleški vojaški voditelji
sestajali še pred ameriškim
vstopom v vojno. Po tem pa
se je skupna analiza vojne situacije in tudi z ruskim generalštabom.
Ko bi Japonci vsaj v drugi polovici leta 1941 prodrli v Sibirijo, bi nemška ofenziva na
Moskvo in njen daljni prodor
proti vzhodu bili brez dvoumno uspešni. Rusi v decembru 1941 ne bi bili sposobni
ubraniti Moskve. Stalinistični
režim bi propadel in ponudil
kapitulacijo. Podpisal bi se
novi Brest-litovski mir. Hitlerjeva armada bi se ponovno
obrnila na Zahod. Če ne bi
bilo japonskega napada na
Pearl Harbor, je vprašanje,
kdaj bi se Amerika odločila
za vojno napoved silam Osi
in oboroženo intervencijo
v Evropi. Če bi se čakalo na

popolno zmago Nemčije
nad Rusijo, kar bi bilo možno
v nekaj mesecih, bi verjetno
bilo prepozno.

Kakšne so bile neposredne
posledice japonskega napada na ameriški Pearl Harbor?
Ruski generalštab je takoj
ocenil, da od strani Japonske
preko Sibirije dalj časa ni pričakovati nobene nevarnosti.
Zato je z veliko hitrostjo 30
svojih divizij, opremljenih
in usposobljenih za sibirske
pogoje, premestil iz Sibirije
na širše področje Moskve
in s tem odločilno okrepil
njeno obrambo in ustvaril
pogoje za prehod v splošni
protinapad. To je na rusko-nemški fronti imelo odločilen pomen tudi za končen
izhod vojne.

Napad na Pearl Harbor je čez
noč spremenil razpoloženje
130.000.000
Američanov.
Vse prebivalstvo se je naenkrat spremenilo v kompaktno razjarjeno maso, željno
boja in obračuna. Predsednik je brez težav od senata
in kongresa dobival soglasje
za številne načrte in predračune, kakršni se še pred par
meseci niso mogli niti zamisliti. Amerika je že takrat razpolagala z največjo in najmodernejšo industrijo na svetu.
Obdarjena je bila z naravnimi bogastvi. Med njenim
prebivalstvom je bila množica tehnično izobraženih
ljudi (domorodcev in priseljencev). Vse primerne industrijske kapacitete, vključno
s tovarnami otroških igrač
in ženskega perila, je bilo relativno lahko in hitro preusmeriti na proizvodnjo vseh
vrst orožja in druge vojaške
13
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opreme. Na vojaške vaje so
bili v vseh rodovih vojske
poklicani vsi vojni obvezniki do 30. leta starosti. V vojne letalske šole so se javljali
številni prostovoljci. Izvajale
so se razne druge priprave
za vojskovanje na kopnem,
morju in v zraku.
ZDA so z manjšimi enotami
kopne vojske, predvsem pa
z mornariškimi in letalskimi enotami, kmalu po Pearl
Harborju, začele borbeno
delovati proti japonskim
vojnim enotam na področju
Tihega ocena in Filipinskega
otočja, predvsem zato, da bi
japonske oborožene sile bile
za dalj časa vezane na to področje.

Ameriška vojska je z razpoložljivimi sredstvi postopno
čistila Atlantik od nemških
podmornic in drugih ladij
in s tem ustvarjala pogoje
za promet čez morje v Anglijo in Severno Afriko. Večji
transporti za kopensko in letalsko logistiko v Anglijo so
se začeli že v drugi polovici
leta 1943, kakor tudi transporti vojaških enot v Severno Afriko. Tako je ameriško
letalstvo iz vojnih oporišč v
Severni Afriki, južni Italiji in
na Siciliji, ob koncu leta 1943
in v začetku 1944 že sodelovalo v bombardiranju in rušenju pomembnih objektov
na evropskem kopnem: v
Avstriji, na Češkem, Romuniji
in tudi Jugoslaviji. Američani so sredi leta 1944 uredili
pomožno letališče tudi na
otoku Vis, da bi se tam lahko
spuščala njihova poškodovana letala pri izvrševanju
nalog v srednji Evropi. Dne 6.
junija 1944, 15 minut po pol14

noči, pa se je začela izvajati
invazija na Normandijo z nazivom »Operacija Overlord«
in tako organizirana »Druga
fronta«, ki je usodno vplivala na konec druge svetovne
vojne.

Za priprave invazije in izkrcavanje na Normandijo, skupaj
z Angleži, pa so Američani
potrebovali več kot dve leti.
Podrobnosti o poteku invazije pa so natančno opisane
v knjigi »Najdaljši dan«, avtorja Corneliusa Ryana .

General Roon je, kot glavni
vodja izdelave načrta »Barbarosa« (zato je bil v Nürnbergu tudi obsojen) po Pearl
Harborju imel dva zanimiva
obiska, o katerih pripoveduje naslednje: »V dneh neposredno po japonskem napadu na Pearl Harbor, sem
na nemško – ruski fronti na
območju Moskve, opravljal
inšpekcijo nemških enot, da
bi ocenil možnosti za nadaljevanje napada in osvajanje
Moskve. Iz letala sem videl
nemške tanke, kamione in
topove, razmetane po širni
brezkrajni pusti ravnici, zmrznjene v blatu ali zasute s
snegom, obsijane z nizkim,
hladnim ruskim soncem. V
snegu sem videl mrtve konje, s katerih so naši vojaki
rezali meso, da so se prehranjevali. Videl sem starejše
in mlajše vojake, ki so zakurili ogenj pod vozili, da olje
v strojih ne bi zamrznilo in
hladilniki ne bi popokali. Slišali smo neskončne pritožbe
o pomanjkanju škornjev, toplih nogavic, rokavic, »antifriza« in specialne maščobe
za otoplitev teleskopskih
aparatov na tankih. Nepod-

mazani zmrznejo, s tanki ni
možno manevrirati niti ciljati
z njihovimi topovi. Bilo je žalostno gledati vojake, kako
copotajo v ženskih bundah
in plaščih, ki jih je zbiral Göbels in pošiljal na fronto. Na
svojem potovanju sem prišel
do točke, od koder smo videli baražne balone in bliske
ruskih protiavionskih topov
nad Moskvo.«

Tu sem občutil vso gorje tega
mukotrpnega zastoja naše
vojske. Tu sem tudi izvedel,
da smo v vojni z Ameriko. V
svojem srcu sem občutil, kaj
to pomeni - za vedno in dokončno »finis germaniae«.
»V sredini decembra sem se
ponovno srečal s Hitlerjem
na enem sestanku v Volčji
jami. Niti malo ni bil zaskrbljen zaradi Amerike. Z ironijo in poniževanjem je govoril o tej državi. Rekel je, da so
Američani država mešancev,
polovica Židi, polovica črnci,
nesposobni, da vodijo resno vojno. ZDA bodo imele
polne roke dela z Japonci in
proti njej bodo usmerili glavnino svojih oboroženih sil
ter verjetno doživeli poraz«.
Konec.

Zapise pripravil:
Stane Primožič

Naši člani
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domače hiše. Vsi ji vseskozi
pomagajo, predvsem sedaj,
ko je že v jeseni življenja in
ji moči pojenjajo. Skrbijo
zanjo in ji delajo družbo, ko
je sama, pa spleta čudovite vzorce. Marta pravi, da jo
ročno delo sprošča in da v
njem neizmerno uživa.
Mojstrica ročnih spretnosti
vam ponosno predstavlja izdelke, ki so nastali pod njenimi pridnimi in natančnimi
rokami.

V večeru tihem pridna roka
nežno gladko nit prepleta,
čudovite vzorce spleta
polne sanj in domišljije,
kot da nit življenja vije.
Dobre želje združi v zvezde,
srečo v sonce oblikuje,
nato po robu bele čipke
cvetove upanja nasuje.
To je naša članica Marta
ŽLENDER. Rodila se je 21.
aprila 1928 v Podlogu na
Planini pri Sevnici. Je VVI s
30 % invalidnostjo. Invalidka je postala v času NOB, ko
je bila stara šestnajst let in
je bila ranjena v nogo. To je
bilo leta 1944.
S pokojnim možem Dragom (klicali smo ga Karl in je
bil nekaj let tudi moj šef v
podjetju Mercator kmetijski
kombinat) sta si v Sevnici
zgradila hišo in si ustvarila
družino. Vrsto let je bila delavka v Kopitarni Sevnica,
nekaj časa pa tudi v tovarni
Lisca.
Sin Bojan živi z družino v
Ljubljani, hčerka Dragica pa
živi s svojo družino v prizidku

Je preprosta, bogata z življenjskimi izkušnjami ter
družabna in vesela sogovornica. Želim ji še veliko zdravja in lepih izdelkov.

Vsem bralcem našega časopisa želi še naslednje:

Ljubeče naj usoda
stke vam dneve v novem letu.
Skrbno trenutke naj izbira,
previdno naj poti utira,
da vam bo lepo na svetu.

Zapisal: Božidar Debevc

ŽIVETI ZDRAVO ŽIVLJENJE
– utrinki doživetij iz TERM
KRKA TALASO Strunjan
Že vrsto let redno obiskujem vrelce zdravja TALASO
Strunjan. Posebni socialni
program našega društva
Ohranjanje zdravja VI v naravnih klimatskih zdraviliščih
in terapije, poskrbi za svoje
člane s sofinanciranjem stroškov. Tam si spočijem telo
in duha, naužijem morskega zraka, plavanja v morju
in v bazenu z morsko vodo.
Mnogi pravijo zdraviliškemu
centru TALASO sončni zaliv dobrega počutja z 2300

sončnimi urami letno. Velja
za prvovrstno slovensko naravno klimatsko zdravilišče.
Obkroža ga morje z blago
klimo, soline, zdravilno blato
in alge.
Sam izkoristim solinarsko
masažo in obloge iz zdravilnega fanga. Solinarska
masaža je božanska. Kristale
soli iz sečoveljskih solin zavijejo v lanene mošnjičke in
dodajo eterična olja mediteranskih rastlin – brin, sivka,
bor,rožmarin. Mošnjičke namočijo v olivno olje, da gladko drsijo po koži. Maserji jih
s prsti rok gnetejo po telesu,
eterična olja pa sproščajo in
poživljajo pore.
Fango je morsko blato, ki
ga uporabljajo za obloge.
Segreto morsko blato blagodejno vpliva na telo, saj
pospešuje krvni obtok, presnovo, izboljšuje delovanje
mišic in sklepov, zmanjšuje
bolečine obolelih delov telesa.
Vsak dan obiščem Mesečev
zaliv in znameniti Beli križ,
preostali čas pa porabim za
veliko kopanja v morski vodi.
Za sprostitev v vodi je zunanji bazen s temperaturo
vode 26º C do 28º C in notranji bazen, ki ga polnijo z
morsko vodo segreto na 32º
C. V Talasu nudijo še masažni in otroški bazen. V poletnem terminu počitnikovanja se naužijem plavanja v
morju ob strunjanski obali.
Na plaži že osemnajsto leto
visi modra zastava, ki je znak
ekološko neoporečnega in
urejenega kopališča s spoštljivim odnosom do okolja.
Lep je pogled na Mesečev
zaliv z neokrnjeno naravo v
15
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zaščitenem krajinskem parku z oljčnimi nasadi in energijskimi točkami, ki se nahajajo v bližini. Strunjanski križ
iz 16. stoletja ščiti pomorščake in jim kaže varno pot
v domači pristan. Na tem
hribčku se pričarajo najlepši
sončni zahodi morske obale, občutita se brezkončnost
modrine in mir v preletu galebov.

Dnevi preživeti v zdravilišču
hitro minejo. Prav zato jih je
potrebno izkoristiti v popolnosti.
		
			
		
Zapisal: Božidar Debevc

Spomladansko
razstrupljanje
na naraven način
Človek v vsej zgodovini svojega razvoja še nikoli ni bil
tako izpostavljen najrazličnejšim strupenim snovem,
ki se nahajajo v težkih kovinah, kemikalijah, pesticidih,
izpušnih plinih, sevanju in
raznih drugih oblikah onesnaženja kot prav dandanes.
Telo dodatno zastruplja še
slaba prebava, lenobno črevesje, nezadostno izločanje
strupov skozi kožo, dihala in
prebavila ter oslabljeno delovanje ledvic in jeter.
Tudi svojemu telesu privoščimo spomladansko čiščenje, ki ima številne pozitivne
učinke. Z razstrupljanjem telesa boste izboljšali prebavo,
zmanjšali telesno težo, okrepili imunski sistem, odpravite pa lahko tudi glavobole in
depresijo ter koži povrnete
naravni lesk. Z nekaj majhnimi dejanji lahko korenito
spremenite življenje – na
bolje!

Spomladanskega čiščenja
oz. razstrupljanja telesa se
lahko lotimo na več načinov
- sprememba prehranjevalnih navad nas lahko spodbudi, da bolj zdrav življenjski
slog ohranimo tudi v nadaljevanju. Lahko pa se odločimo za popolnoma naraven
obnovitveni proces telesa - s
postom.
Zdravo čiščenje in razstrupljanje celega telesa naj bi
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se izvedlo v nekaj fazah, da
ne bi telesa preveč šokirali s
takojšnjo oz. radikalno spremembo. Starejši kot smo,
počasnejši ritem očiščevanja, torej daljšo dobo tega
procesa si bomo izbrali.
Postopki razstrupljanja so
temelj učinkovitega delovanja organizma, obnove
in pomlajevanja. Koristi razstrupljanja se pogosto kažejo v izboljšanju duševnega
stanja, telesnega počutja, pa
tudi v zmanjšanju številnih
pomembnih zdravstvenih
težav: znižanje telesne teže,
krvnega tlaka, ravni holesterola in manj potrebe po različnih zdravilih.
Pomembno je vedeti, da s
sodobno prehrano ne zaužijemo zadostnih količin kakovostnih vlaknin, ki delujejo
kot naravne krtačke in iz sten
debelega črevesja čistijo
strupene obloge. Kar sedemdeset odstotkov imunskega sistema se nahaja ravno
v črevesju in od zdravja v
njem, je v veliki meri odvisno naše zdravstveno stanje.
Več pozornosti zato velja
nameniti tudi dobri prebavi: zaprtje je posledica slabe
prehrane, zato za redno prebavo poskrbite z uživanjem
polnovredne hrane, bogate
z vlakninami.
Črevesje je povezano z
zdravjem jeter in na njih se
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odraža naš življenjski slog, ki
ga zaznamujejo stres, onesnaževanje, nekakovostna
prehrana, slabe razvade, nezmerna raba zdravil. Strupi
prehajajo iz črevesja v jetra
hitreje, kot so ta sposobna
toksine nevtralizirati.

Proti nadležni spomladanski
utrujenosti se lahko uspešno
bojujemo na več načinov.
Lažje se ji upiramo z več gibanja in dihalnimi vajami.
Še uspešnejši bomo pri izločanju skozi kožo, če izvajamo redne potilne kure doma
ali v savni – čudovita možnost, da preko kože bistve-

no pospešimo odstranjevanje
strupov iz telesa. Pri tem pa
moramo ostati v normalnih
mejah in skrbno nadzorovati delovanje srca. Ne smemo
pretiravati.
Spomladi imamo občutek,
da so naše zaloge skoraj izčrpane. Zato se poslužujemo z
naravnimi očiščevalnimi postopki s katerimi se znebimo nakopičene snovi v naših telesu. Živila, ki smo si jih
jeseni pripravili za ozimnico,
izgubijo vitamine, usihajo pa
tudi druge vitalne snovi v
njih. Izčrpanost še povečajo
mnogi dnevi brez sonca, ko
vitamine, ki so na voljo, bistveno slabše izrabljamo.

Spoznanje, da je spomladanska utrujenost posledica pomanjkanja vitaminov
in pomembnih rudnin, nas
usmerja k uživanju spomladanskih solat ter mlade povrtnine. Prav tako lahko spomladi pripravimo odličen čaj
iz nekaterih cvetov in listov.
Čaj iz mladih listov vsebuje
mnogo rudnin. Zato naberimo mlade, nežne, komaj
pognale listke breze, malin, robid, črnega in belega
trna, jagod in iz še svežih pripravimo čaj. Čaj nadomesti
nekatere soli, ki nam jih spomladi običajno primanjkuje
in spodbudi ledvično delovanje – kar je za res učinkovito spomladansko čiščenje še
posebej pomembno. Koprive naberite takoj, ko začnejo
rasti, jih drobno nasekljajte in
vsak dan dodajte v solato, ki
jo lahko še obogatite z malce na drobno nasekljanega
čemaža. Koprive so nadvse
okusne tudi rahlo dušene
(podobne so špinači), kakor
tudi čemaž, ki ga lahko ponudimo kot prikuho.
Zelo dobrodejna je solata iz
mladega regrata. Drobnega
in nežnega bi morali vsak
dan pripravljati v solati. (Starejšega pokosimo in spet
bomo lahko nabirali mlade
poganjke.) Njegov učinek na
jetra je izjemen. Če želimo,
da je spomladansko zdravljenje uspešno, moramo
nujno poskrbeti tudi za jetra
in jih okrepiti, saj sodijo med
naše najpomembnejše organe.
Na presnovo bomo vplivali dobrodejno, če bomo ob
črevesu hkrati spodbudili k
normalnemu delovanju še
jetra, žolčnik in ledvice.

Namen razstrupljanja ni
skrajnost. Pri spomladanskih
razstrupljanjih moramo biti
zmerni, upoštevati stanje
svojega telesa in mu dati
dovolj časa za privajanje na
spremembo – razstrupljanje pomeni za telo dodaten
napor. Pametno in uspešno
izpeljano razstrupljanje nam
okrepi zdravje, poveča zmogljivost in moč.
A. NAPOTKI - Kaj jesti in piti
pri spomladanskem razstrupljanju?

Razstrupljanje bo najučinkovitejše, če boste nekaj dni
jedli samo surovo sadje in
zelenjavo in zraven pili dovolj vode ali zeliščnih čajev.
Če ob tem režimu ne morete zdržati, lahko uživate tudi
kosmiče in zelenjavne juhe,
vsekakor pa se izogibajte
mastnim, slanim in začinjenim jedem.
Jejte več vlaknin, saj čistijo
črevesje in spodbujajo peristaltiko, ki omogoča izločanje. Izredno priporočljiva je
glavnata zelenjava – ohrovt,
cvetača, brokoli, solata, zelje in brstični ohrovt. Obilo
vlaknin vsebujejo tudi žita.
Prednost namenjajte organsko pridelani zelenjavi, ki jo
zaužijte v zelenjavnih juhah
ali kot prilogo.
Za čiščenje telesa sta odlična
tudi kopriva in regrat, idealni, vsem dostopni rastlini, iz
katerih lahko poleg očiščevalnih in poživljajočih napitkov pripravite tudi nadvse
okusne jedi.
Začnite dan s pripravkom iz
mlačne vode, v katero ste
stisnili sok ene limone. Bazični limonin sok v telesu dela
17
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čudeže. Vsak dan popijte
dovolj vode, ki naj bo, če je
le mogoče, filtrirana. Voda
iz telesa odnese strupene
snovi in nadomesti vodo, ki
jo nenehno izgubljate z znojenjem, dihanjem in odhodi
na stranišče.
Zmanjšajte količino soli.
Prenehajte piti kavo, izogibajte se tudi alkoholu in pravemu čaju.

V jedilnik vključite zdrave
maščobe. Med drugim jih
najdete v nerafiniranem
lanenem in olivnem olju,
orehih in ribah. Obenem se
izogibajte nezdravim nasičenim maščobam (margarina,
smetana.

Očiščevalni sok si lahko naredimo tudi iz ene limone
in 2-3 korenov rdeče pese.
B. Kako spodbuditi krvni
obtok in limfni sistem

Začnite se ukvarjati s telovadbo- priporočam tibetanske vaje . Telesna dejavnost
namreč poživi krvni obtok in
spodbudi limfni sistem, kar
pospeši izločanje strupov iz
telesa.

Omejite vnos beljakovin:
jejte manj mlečnih izdelkov,
mesa in mesnih izdelkov.
Raje sezite po beljakovinah
rastlinskega izvora (fižol,
leča, soja in izdelki iz soje).

Privoščite si masažo. Znano
je, da sprošča in lajša bolečine, poživi pa tudi limfni
sistem, zaradi česar pospeši
izločanju strupenih snovi iz
telesa. Še posebno se posvetite refleksnim točkam na
dlaneh in stopalih, ki vplivajo
na črevesje, limfni sistem in
kožo. Učinki masaže so večji,
če uporabite eterična olja.
K razstrupljanju prispeva
tudi aromaterapija: v izparilnik kanite nekaj kapljic čiste-

Očistite črevesje. Lahko obiščete zdravnika, ki vam bo
predpisal klistir, ali pa jejte
suhe slive in fige, ki slovijo
po odvajalnih lastnostih. Koristno vpliva tudi večina svežega sadja in zelenjave.

ga eteričnega olja limone,
ingverja, janeža,, komarčka,
geranije, sivke, rožmarina
ali evkalipta. Lahko pa tudi
uporabljate naravne izdelke
za nego telesa, ki vsebujejo
ta olja.

Pijmo sveže stisnjeni jabolčni sok, ki mehča »kamenčke«
v jetrih, zato da jih bo telo
lažje izločilo.
18

Dihajte s trebušno prepono,
torej naj se trebuh ob vdihu
pomakne navzven, ob izdihu
pa navznoter. Globoko diha-

nje poveča vsrkavanje kisika
v krvi in izločanje škodljivih
snovi iz telesa.

Pred prhanjem kožo temeljito zdrgnite s suho brisačo ali s ščetko. S tem boste
prekrvavili kožo in z nje odstranili odmrle celice. Enkrat
na teden med prhanjem
uporabite piling, ki dodatno
spodbudi prekrvavitev in izločanje škodljivih snovi.
Obiščite savno, saj savnanje
spodbudi krvni obtok, posledično pa se povečata znojenje in izločanje strupenih
snovi skozi kožo.
C. Proces razstrupljanja je
mogoče pospešiti tudi na
energetski ravni

Naučite se odpuščati in sprejemati same sebe. Odprite se
novim miselnim in čustvenim navadam in vzorcem,
saj s tem iz telesa odstranite
tudi zastrupljujoča stališča in
okorele poglede na svet.
Vzemite si čas za umiritev in
meditacijo. S tem si razjasnite misli, jasne misli pa prispevajo k splošnemu čiščenju telesa.
Poskrbite, da boste čim manj
izpostavljeni strupenim snovem iz okolja. Začnite uporabljati kozmetiko in čistila,
ki ne temeljijo na nafti in
naftnih derivatih, marveč so
izdelani iz preverjenih prijaznih naravnih surovin iz našega območja .
D. V čem je skrivnost razstrupljanja našega telesa?
V prvi fazi podpre presnovo.
Okrepljena vranica in želodec zmoreta sproti predelati
zaužito hrano in prekineta
nadaljnje kopičenje škodlji-
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vih snovi, ki so zaradi nepopolne prebave lahko že naložene kjerkoli v telesu.
V drugi fazi spodbuja površinske organe izločanja,
kot so črevesje, pljuča, limfni sistem in koža, da lahko
iz organizma sproti izločajo
površinske strupe, ki na tej
stopnji polagoma zapuščajo
telo.
V tretji fazi pomaga globinskim organom izločanja, kot
so jetra in ledvice, izločiti najbolj trdovratno uskladiščene strupe. Jetra so bistven
organ prebave in obnove.
Proizvajajo žolč, ki ima pomembno vlogo pri prebavi
in vsrkavanju maščob.
Tudi pri razstrupljanju je potrebno v vsakem trenutku
ohranjati ravnotežje. Kaže se
v konstantni dobri psihofizični zmogljivosti za soočanje z vsakodnevnimi izzivi.
Razstrupljanje je na vseh treh
stopnjah celosten proces.
Zajema telesne, duhovne
(mentalne in čustvene) ter
duševne dejavnike. Žalost,
jeza in strah se preobražajo
v občutke miru, ljubezni, radosti, upanja in odpuščanja.
Ponovno se lahko osredotočimo na pomembna življenjska vprašanja, najdemo čas
tudi zase, za svoje sanje, uresničitev in občutimo globok
notranji mir.
Pripravil:
Igor Šenica – Sendoša terapevt, wellness instruktor,
maser, radiostezist
Viri:

Preprosto razstrupljanje,
Avtor: Marion Grillparzer

Razstrupljanje telesa,
Avtor: dr. Jeniffer Harper)

Prerojeni s postom,
Avtor: Hellmut Lützner

Razstrupljanje z užitkom -Za vitalnost in dobro počutje,
Avtor: Angelika Ilies
Čarobno črevesje - Vse, kar morate
vedeti o najbolj prezrtem organu,
Avtor: Giulia Enders
Razstrupljanje: 14 učinkovitih načrtov za očiščenje telesa! ,
Avtor: Helen Foster

http://www.viva.si/Zdrav-način-prehrane/
http://www.naturhouse.si/moduli
http://www.klinika-za-zdravje.
info/
http://www.pozitivke.net

Ohranjevanje zdravja
vojnih invalidov v
Termah
Čatež za
leto 2016
ZDVIS je od DVI Severne Primorske najel enoto za ohranjevanje zdravja - hiško v
Termah Čatež. Hiška ima št.
60 - 20. Njena neto površina
meri 36,9 m², dvoriščne površine pa je 76 m². Hiška ima
spalnico, dnevni prostor, kuhinjo, kopalnico in hodnik.
Ogreva se s termoakumulacijsko pečjo in s klimatsko
napravo. V ceno (175,00 eur
na teden, od nedelje do nedelje) so vštete kopalne kar-

te za vse prijavljene osebe,
oziroma za največ 6 uporabnikov.
Posteljnino, kopalniško in
kuhinjsko perilo je treba prinesti s seboj. Prihod v enoto
je po 14. uri, odhod pa do
11. ure. Po prihodu v Terme
Čatež se je treba oglasiti v
recepciji kampa, kjer se prijavite in oddate dokumente, prejmete ključ hiške in
kopalne karte za prijavljene
uporabnike.
Navajamo
razpored
terminov za
naše društvo
v letu 2016:
Društvo
vojnih invalidov
Dolenjske,
Posavja in Bele krajine

TERMINI
ZA LETO
2016
21.8. - 28.8.
in
11.12. - 18.12.2016
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O nas

Podružnice
Predsednik: mag. Ljubomir Režek
Podpredsednik: Janez Štrbenc

Podružnica
Brežice

Črnomelj
Krško
Novo mesto
Trebnje

Sevnica

Metlika

Predsednik/ca

Jožica Kuhar 		
070 370 014		
Franc Režek			
070 739 073
Boris Kuhar
041 999 979
Dušan Nahtigal
041 377 924
Dušan Zupan			
07 30 47 708			
040 597 011			
Božidar Debevc
041 377 924
Poverjenica
Ljubica Režek		
051 341 415

Korenine so interno glasilo DVIDPB. Glavni in odgovorni urednik je Janez Štrbenc.
Novinarji so bili: Novinarji so bili: Janez Štrbenc, Gabre Bogdanović, Jožica Mencin, Božidar
Debevc, Stane Primožič, Slaven Stevanovski, Igor Šenica in Marijana Čengija. Oblikoval je
Damjan Čurič. Tiskanje FORMA BREŽICE d.o.o. Naklada 9. številke Korenin je 250 izvodov.
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