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Intervju
Miran Štojs
je bil šport (poučevanje športne vzgoje in aktivno
igranje rokometa) na prvem mestu, zdaj pa je to
glasba.
Kako dolgo ste že v pokoju in ali tudi za vas drži, da
nikoli nimate prostega časa?
V pokoju sem šest let. Lahko rečem, da ga prej
nisem imel, zdaj pa si ga organiziram sam in se
ukvarjam s stvarmi, ki me veselijo. Pa še pri teh
ne pretiravam. Vse je treba delati z občutkom
in treba si je vzeti čas. Vsako jutro se s psičko
sprehodim po drevoredu, malo poklepetam z
drugimi sprehajalci, se malo razgibam in vrnem
domov na zajtrk. Veliko prostega časa z ženo
nameniva animaciji za otroke na gradu, maja
in junija vsak dan. Tako pomagava pri promociji
Sevnice. Sevniški graščaki se pojavljamo po
gradovih in drugih destinacijah po vsej Sloveniji in
tako predstavljamo naš lepi grad in našo Sevnico.
Glede na to, da se veliko gibljete v krogu
glasbenikov, me zanima, kako je bilo z organizacijo
glasbenih dogodkov pred leti in kako je zdaj.
Glasbenike in skupine je zdaj lažje dobiti, ker
imajo malo nastopov in radi pridejo. Tudi cene
nastopajočih so se zelo znižale. Problem pa je
pri organizaciji glasbenega dogodka, ker je veliko
stroškov (SAZAS, ozvočenje, oder, varnostniki
itd.).
Zanimivo, da sva se srečevala pred 30 leti, ko ste
bili moj učitelj telesne vzgoje, zdaj pa že drugo leto
sodelujeva pri Kitarijadi.
Kako pa bi se vi predstavili našim bralcem?
Sem športnik, z velikim veseljem do glasbe. Že
od mladosti sta me spremljala glasba in šport.
V osnovno glasbeno šolo sem se vpisal v osmem
razredu osnovne šole, kar je bilo premalo za
igranje harmonike. Srednjo šolo za športno vzgojo
sem štiri leta obiskoval v Mariboru in treniral
različne športe. To mi je bilo v veliko pomoč pozneje
pri študiju na fakulteti za šport in pri poučevanju
športne vzgoje v osnovni šoli. Glasba je bila vedno
posredno prisotna v obliki plesa, obiskov koncertov
v hali C in prijateljevanja z glasbeniki srednje
glasbene šole v Mariboru, ki je bila naključno v isti
zgradbi kot naša šola. Vključil sem se tudi v plesnoakrobatsko skupino. Delovali smo dobro leto dni in
bili državni prvaki v tej kategoriji. Nastopali smo do
mature, potem pa šli vsak na svoj konec Slovenije.
Prvo leto službovanja sem opravljal na Otočcu
pri Novem mestu. Od leta 1969 pa do upokojitve
2010 pa sem služboval na Osnovni šoli Sava
Kladnika Sevnica. V tem času je poučeval športno
vzgojo tudi igralec in trener rokometa prof. Jože
Šilc. V sezoni 1971/72 smo postali republiški
prvaki in se uvrstili v drugo jugoslovansko ligo, v
kateri smo igrali štiri leta. Med aktivnim igranjem
in pozneje sem treniral mlajše selekcije. Uvrščali
smo se vedno med najboljše ekipe v Sloveniji. Leta
2008 smo bili z ekipo starejših dečkov B-prvaki
na Evrofestu v Izoli in leto pozneje smo zasedli
tretje mesto na mednarodnem turnirju CellCup na Madžarskem. Ves čas so mi bili v veliko
pomoč učitelji športne vzgoje v Osnovni šoli Sava
Kladnika, klubski trenerji in zunanji sodelavci.
Dvajset let sem bil mentor šolskega športnega
društva Zvezda in za to vodenje prejel republiško
priznanje zlato značko mentorja.
Se spominjate svojega
nastopa? Kako je bilo?
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Ste idejni vodja Kitarijade, letos že desete.
Od kod zamisel zanjo?
1. Kitarijado sem organiziral leta 2007. Nekaj
mesecev prej sva z Rokom Petančičem ugotavljala,
da bi bilo zanimivo spet aktivirati ansamble, ki so
delovali pred tridesetimi in več leti. Poiskal sem
stare ansamble, da so se zbrali za prvo Kitarijado.
Nastopili so Steb iz Brestanice, Samorastniki iz
Radeč, Sončna stran iz Trbovelj, Svit iz Hrastnika
in Modre zvezde iz Sevnice. To je bil večer, poln
nostalgije in obujanja spominov. Ta projekt sem
razvijal v sodelovanju z društvom K. N. O. F. in
zadnji dve leti s KŠTM. Zdaj Sevničani vsako leto
pričakujejo dvodnevno manifestacijo pri športnem
domu v Sevnici. Pravkar je potekala jubilejna, 10.
Velika kitarijada in v vsem zadovoljila obiskovalce.

Bi zase lahko rekli, da ste lokal patriot ali bolj
svetovljan?
Sem čisti lokal patriot. Delujem v občini Sevnica in
bližnji okolici.
Katero izmed stvari, ki jih počnete, bi še posebej
izpostavili? Katera vas najbolj veseli, napolni z
energijo in daje moč?
To je bila vedno glasba.
Glede na to, kako ste aktivni, predvidevam, da ima
vaš dan več kot 24 ur. Je še kaj, pri čemer bi se
želeli preizkusiti, pa se še niste?
Nimam nobene želje. V življenju se mi je vse
izpolnilo (družina, glasba in šport).
In še kakšna posebna misel za vse nas.
Vesel sem, da nekateri projekti v Sevnici dobro
delujejo in da svoj delež k temu pripomorem tudi
jaz. Dejaven sem pri kitarijadi, grajskih animacijah,
sevniških graščakih in občasno GLG. Poleg Modrih
zvezd imam še ansambel Makadam. Vesel sem,
da sem del tega in da sodelujem z ljudmi, ki so
moji prijatelji. Pogrešam malo več povezave šole
s krajem. Sicer pa moramo delati naprej, ker nas
Sevnica potrebuje.

Mojca Švigelj, KŠTM Sevnica

glasbenega Kakšno glasbo sicer poslušate?

Začetki Modrih zvezd segajo v leto 1968. Delovali
smo do leta 1971. Prijatelji smo se zbrali že jeseni
leta 1967 in imeli vaje v TVD Partizan. Na začetku
smo delovali v naslednji zasedbi: Silvo Keršič, Silvo
Krnc (pokojni), Miran Milost (pokojni) in Miran
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Štojs. Takrat še nismo imeli nobene opreme in
smo igrali na improvizirane inštrumente. Kmalu
smo dobili takšne, ki so bili vsaj podobni pravim,
in se preselili v gasilski dom. Tam smo začeli vaditi
prvotni člani Modrih zvezd: Silvo Keršič, Silvo
Krnc, Miran Štojs. Pozneje so se nam pridruži
še Dušan Omerza, Janez Škofic, Slobodan
Filipovič in Rudko Mlinarič. Gasilci so nas vzeli
za svoje in nam nabavili tudi nekaj ojačevalcev,
bobne in klaviature. Imeli smo prostor za vaje in
nastope. Popularnost se je povečevala in seveda
tudi ponudbe za nastopanje. Kljub množici skupin
smo imeli zelo veliko nastopov. Igrali smo rock
šestdesetih in lahko rečem, da smo Modre zvezde
bend, ki zdaj igra kot takrat ali še bolje. Res pa je
tudi, da takrat ni bilo tako kakovostne opreme, kot
je zdaj. Se pa takrat za to nihče ni vznemirjal, vsi
smo pridno obiskovali mladinske plese. Po treh
letih je ansambel nehal delovati. Za nekaj časa
smo se posvetili drugim aktivnostim – družinam.
Sestali smo se spet leta 2007 zaradi nastopa na
1. Kitarijadi in delujemo dokaj aktivno še zdaj.

Moja glasba je rock & roll, čeprav sem nastopal
tudi v plesnih in narodno-zabavnih ansamblih.
Lahko rečem, da sem igral vse, od rocka do
polke. Od leta 1982 sem sodeloval še v nekaterih
sevniških ansamblih (Seplan, Gigolo, Foxy, Linija,
Magic, Makadam SP in Makadam). V mlajših letih

Miran v akciji

Iz grajske skrinje
B e s e d e u re d n i c e

Ko l o f o n

Za veliko večino so počitnice že mimo.
Mogoče si bo kdo vzel še kakšen prost dan v
jesenskih dneh, izkoristil nekaj ur za počivanje
in še za kratek čas odrival misli na to, da je
treba z večjim zagonom začeti delati in biti
ustvarjalen.
Vsi tisti, ki smo že začeli delati, vemo, da
kljub miselnosti, da bo zdaj, ko smo spočiti,
vse lažje, ni tako. Ni še pravega zagona,
motivacije. Najprej se človek sreča z goro
pošte, na katero je treba čim prej odgovoriti,
za tem pridobiva informacije o stvareh, ki jih

je zamudil, pred njim so stvari, ki se morajo
hitro začeti, da bodo končane pravočasno.
Pravijo pa, da bo motivacija za začetek in
potem nadaljevanje prišla kar sama, ker se ta
v človeku sproži vsakič, ko nastane potreba
in jo moramo zadovoljiti. Torek se lahko še
za trenutek prepustimo poletnim dnem in
trenutkom neobremenjenosti in vse bo prišlo,
ko mora priti. In tako smo spet tukaj pred
vami.

Mojca Pernovšek
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Grajske novice – glasilo za območje občine Sevnica, izdaja
KŠTM Sevnica na podlagi Programske zasnove Grajskih novic,
št. 091-0002/2007, z dne 11.4.2007, ki jo je sprejel Svet
zavoda KŠTM Sevnica na 9. redni seji, dne 11.4.2007. Medij
Grajske novice je vpisan v razvid medijev, ki ga vodi ministrstvo
za kulturo, pod zaporedno številko 1188.
Glasilo delno financira Občina Sevnica. Prejmejo ga vsa
gospodinjstva v občini Sevnica brezplačno na dom.
Naklada 6.350 izvodov.
Distribucija: Pošta Slovenije, d.o.o.
Uredniški odbor: Mojca Pernovšek - odgovorna urednica,
Alenka Kozorog - glavna urednica, Petra Biderman, Mojca
Švigelj, Rok Petančič, Tanja Žibert, Mojca M. Žganec, Jože
Novak, Miran Grubenšek, Annemarie Culleto.
Lektoriranje: Božislava Čož
Prispevki in slike v glasilu: avtorji pripisani pri prispevku.
Odgovornost za prispevek in sliko prevzema avtor. Uredniški
odbor ne presoja prispevkov v smislu novinarske stroke.
Oglasna sporočila niso lektorirana. Za vsebino oglasa je
odgovoren naročnik. Pridružujemo si pravico do krajšanja in
lektoriranja besedila. Prispevkov in fotografij ne vračamo.
Fotografija na naslovnici: arhiv KŠTM Sevnica
Tehnični urednik: Iztok Felicijan, prelom: KŠTM Sevnica
Tisk: CRI d.o.o.,
Oglasno trženje: KŠTM Sevnica,
e-pošta: grajske.novice@kstm.si, alenka.kozorog@kstm.si
Naslov za prispevke v glasilu:
KŠTM Sevnica, Glavni trg 19, 8290 Sevnica in
telefon: 07 81 61 070,
www.kstm.si,
wwww.mojaobcina.si/sevnica
Prihodnja številka izide oktobra 2016, prispevke, reklamne
oglase in podatke za koledar prireditev pošljite najpozneje do
15. 9. na wwww.mojaobcina.si/sevnica.
Prispevki naj bodo v elektronski obliki, zajemajo naj do 1.000
znakov in vsaj dve fotografiji.

Svetovni dan turizma
torek, 27. 9. 2016,
ob 17. uri

Odprtje zelenega okna,
Grad Sevnica
Program POŠ Loka.
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Občinske strani
Po lani izvedeni energetski sanaciji Osnovne
šole Milana Majcna Šentjanž je šolski kompleks
zaokrožila še gradnja telovadnice. Investicija
izpolnjuje dolgoletno potrebo po sodobnih
prostorih za delo v osnovni šoli, prav tako pa tudi
potrebo po večjem prostoru za večnamensko rabo,
namenjenem tudi kraju in krajanom. Pogodbena
vrednost projekta, ki zajema vsa gradbenoobrtniška in inštalacijska dela, znaša 713.400
evrov. Gradnjo v celoti financira proračun Občine
Sevnica.

V novo šolsko leto
Z začetkom novega šolskega leta se na
področju šolstva končujeta veliki in pomembni
investiciji, gradnja šole v Tržišču in telovadnice v
Šentjanžu. Obe pridobitvi sta velikega razvojnega
pomena in v tamkajšnje kraje prinašata zelo
kakovostne vzgojno-izobraževalne možnosti, pa
tudi večnamenska prostora za izvedbo raznih
družabnih prireditev.
Gradnjo osnovne šole v Tržišču, enim največjih
in tudi najpomembnejših razvojnih projektov
zadnjega obdobja, je Občina Sevnica kot investitor
začela konec avgusta 2014, po podpisu izvajalske
pogodbe s podjetjem Kolektor Koling, d. o. o., iz
Idrije. Nova devetoddelčna šola ima poleg učilnic
še knjižnico, šolsko kuhinjo z jedilnico, tehnične
prostore, prostore za upravo šole, večnamenski
prostor, novo telovadnico. Dne 1. septembra, ko
se bo začel pouk na novi lokaciji, bo vse našteto
velik premik v pogojih vzgojno-izobraževalnega
dela; prej je pouk namreč potekal na treh
lokacijah. Investicija bo sicer namenu predana
25. novembra, v sklopu prireditev ob občinskem
prazniku.
Pogodbena vrednost investicije znaša 4.122.940
evrov, pri čemer na podlagi sklepa Ministrstva za
izobraževanje, znanost in šport okrog 1.767.900
evrov zagotavlja država, Občina Sevnica pa iz
proračuna namenja okrog 2.355.000 evrov.
Vrednost opreme – stoli, mize, učila in učni
pripomočki ter računalniška oprema – znaša še
skoraj 300.000 evrov, za kar sredstva prav tako
namenja proračun občine.

Gradnja je končana, uporabno dovoljenje
pridobljeno, v prvih septembrskih dneh pa bo
telovadnica dobila še novo opremo; in sicer bo
podjetje Žoli šport, d. o. o., iz Šmarja pri Jelšah
dobavilo telovadno in gimnastično opremo,
opremo prve triade, športne igre, zaščitne mreže
in obloge, učila za šport, pripomočke, semaforje
in omarne tribune, opremilo pa bo tudi preostale
prostore telovadnice. Pogodbena vrednost za vso
opremo znaša dobrih 95.000 evrov. Načrtovano
odprtje telovadnice bo jeseni, v sklopu praznika
Krajevne skupnosti Šentjanž.

Mlademu športniku je čestital župan Srečko
Ocvirk in mu ob tej priložnosti podelil listino Občine
Sevnica. Čestitke je podal tudi Martin Novšak,
generalni direktor GEN skupine in GEN energije,
dolgoletnih
najpomembnejših
pokroviteljev
rokometa v Posavju ter vidnih pokroviteljev
Rokometne zveze Slovenije. Blaž se je razveselil
tudi čestitk svojih sokrajanov. Državno himno
so zapele članice vokalne skupine Vilinke,
slovesnost prireditvi so z dovršeno eleganco
vnesle mažoretke Društva TRG Sevnica, druženje
pa se je nato nadaljevalo še ob glasbi zasedbe
RockDefect.

Devet desetletij
Marije Vresk in Ide Glušič
Telovadnica v Šentjanžu ...

... lepo dopolnjuje lani energetsko prenovljeno šolo.

Občina Sevnica ter Svet za preventivo in varnost
v cestnem prometu pozivata vse udeležence
v prometu na dosledno spoštovanje cestnoprometnih predpisov ter še posebno pozornost
ob začetku novega šolskega leta. Vsem v vrtce
vključenim otrokom, osnovno- in srednješolcem
ter zaposlenim v vrtcih in šolah želimo vse dobro
v novem šolskem letu, predvsem najmlajšim pa
tudi varno na šolskih poteh.

Z navdušenjem pozdravili
olimpijca Blaža Janca

Nova šola v Tržišču ...

Županova čestitka

Čestitka Mariji Vresk

Avgusta je 90. rojstni dan praznovala Marija Vresk
z Razborja v Krajevni skupnosti Loka pri Zidanem
Mostu. Na pobudo Društva upokojencev Razbor je
slavljenko obiskal in ji vse dobro voščil tudi župan
Srečko Ocvirk, skupaj s predstavniki tamkajšnje
krajevne
skupnosti,
Društva
upokojencev
Razbor, krajevne organizacije Rdečega Križa
in Koordinacijskega odbora Društva izgnancev
Slovenije Sevnica. V sproščenem klepetu je z
zbranimi delila nekaj utrinkov iz svojega življenja,
pa tudi ugotovitev, da srečna in zadovoljna v krogu
družine preživlja zelo lepe trenutke.

Po vrnitvi z olimpijskih iger v Riu de Janeiru
je rokometaša Blaža Janca, člana slovenske
olimpijske rokometne reprezentance, v domačem
kraju Log pričakal slovesen sprejem. Kulturno
športno društvo Log je skupaj s krajani in lokalno
skupnostjo z organizacijo dogodka izkazalo
spoštovanje in zahvalo za izjemen prispevek
sevniškega olimpijca k uspehu rokometne
reprezentance, ki je na olimpijskih igrah zasedla
odlično 6. mesto.
Tudi na praznovanju Ide Glušič ni manjkala torta

... je z novimi in boljšimi razmerami za delo
razveselila učence in zaposlene na šoli.
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Blaž v krogu družine

Svojih 90 let je praznovala tudi Ida Glušič iz
Spodnjih Mladetič. Ob visokem jubileju jo je obiskal
župan Srečko Ocvirk v družbi predsednika Sveta
Krajevne skupnosti Tržišče Janeza Viranta in
Društva upokojencev Tržišče, voščila so ji namenili
tudi iz krajevne organizacije Rdečega križa.
Slavljenka, ki je goste pričakala in sprejela v družbi
domačih, je bila obiska izjemno vesela, prav vsi pa
so ji namenili voščila za še veliko zdravja.

Občinske strani
Aktivnosti ob
evropskem tednu mobilnosti

Javni poziv
za sodelovanje
pri programu prireditev
ob občinskem prazniku
Poziv je namenjen kulturnim, športnim,
turističnim in drugim društvom ter podjetjem
in organizacijam v občini Sevnica. Vabimo
vas, da s svojimi prireditvami in dogodki
obogatite kulturno in družabno dogajanje med
praznovanjem občinskega praznika.
Osrednja slovesnost v počastitev občinskega
praznika Občine Sevnica bo v petek, 11.
novembra 2016, ob 17. uri v Športnem domu
Sevnica, preostale prireditve pa bodo v tem
mesecu potekale po občini.

V izdelavi je celostna prometna strategija
sevniške občine, strateški dokument vzpostavitve
trajnostnega načrtovanja prometa na območju
občine in v mestu Sevnica, ki ima status mestnega
naselja, s širšo okolico. Med cilji strategije so:
vzpostavitev trajnostnega prometnega sistema,
ki zagotavlja kakovostno dostopnost bivališč,
delovnih mest in storitev za vse, izboljšanje
prometne varnosti, zmanjšanje onesnaževanja,
emisije toplogrednih plinov in porabe energije,
povečanje
učinkovitosti,
znižanje
stroškov
potniškega in tovornega prometa ter izboljšanje
privlačnosti in kakovosti okolja.
V prihodnje je želeno še močneje povečati
uporabo trajnostnih in tudi cenovno ugodnejših
oblik prometa, kot so hoja, kolesarjenje, uporaba
skirojev, rolerjev, pa tudi uporaba oblik javnega
prevoza. Vse to so tudi cilji Evropskega tedna
mobilnosti, ki bo potekal od 16. do 22. septembra,
z aktivnostmi in dogodki pa se mu več let zapored
pridružuje tudi sevniška občina skupaj s številnimi
organizacijami in posamezniki.

Poleg kolesarjenja od Radeč do Brežic, ki bo
potekalo pod okriljem posavskih občin in je
podrobneje opisano v priloženem letaku, se
bodo izvedbi pridružila razna društva in vzgojnoizobraževalne ustanove. Otroci iz vrtca bodo ob
dnevu brez avtomobila obudili akcijo Smeško Kisko,
s katero bodo ob sprehodu po mestu in okolici
ocenjevali ustreznost uporabe parkirnih mest.
Spremljali jih bodo prostovoljci iz več društev, med
njimi kolesarji, planinci, upokojenci. Osnovnošolci
bodo v prometnem središču opazovali in ocenjevali
promet ter predlagali spremembe glede na
specifične težave poselitvenega jedra. Dne 22.
septembra bo na sevniški šoli potekala prireditev
z obeležitvijo tedna mobilnosti in dneva brez
avtomobila, ob tej priložnosti bo namenu predana
nova kolesarnica.
V sklopu izdelave Celostne prometne strategije
Občina Sevnica vabi vse občane in občanke,
starejše od 12 let, da sodelujete v nagradni anketi
o prometu v naši občini, ki je objavljena na spletni
strani www.obcina-sevnica.si oziroma v tiskani
obliki dostopna v avli občine. Vsi, ki boste oddali
veljavno izpolnjeno anketo ter v njej vpisali tudi
svoje kontaktne podatke, se boste na žrebanju
potegovali za nagrade, ki bodo podeljene v sklopu
Evropskega tedna mobilnosti.

Informacije o predvidenih prireditvah, ki so
širšega javnega pomena in jih boste organizirali
novembra, bomo strnili v celovit program
prireditev. Program bo javno objavljen v medijih
in na spletni strani Občine Sevnica.

Za dodatne informacije in pojasnila
lahko pokličete v Kabinet župana
na telefonsko številko 07/81 61 213.

Občina Sevnica

Razpis
za dobitnike priznanj
občine Sevnica za leto 2016
Občina Sevnica ob prazniku občine, 12.
novembru, podeljuje priznanja občanom,
drugim posameznikom, podjetjem, zavodom,
društvom, klubom, združenjem ter drugim
organizacijam in skupinam, ki pomembno
pripomorejo k boljšemu, kakovostnejšemu in
polnejšemu življenju občanov, razvoju in ugledu
občine Sevnica na področju gospodarstva,
kulture,
športa,
zdravstva,
vzgoje
in
izobraževanja, zaščite in reševanja, ekologije,
znanosti in drugih področjih človekove
ustvarjalnosti. Priznanja bodo podeljena na
osrednji slovesnosti ob občinskem prazniku.
Razpis za zbiranje predlogov za dobitnike
občinskih priznanj za leto 2016 je objavljen na
spletni strani Občine Sevnica in poteka
do vključno 12. septembra.

Občine Radeče, Sevnica, Krško in Brežice
Vas ob Evropskem tednu mobilnosti vabijo na

kolesarsko popotovanje

"S kolesom ob Savi" od Radeč do Brežic
v soboto, 17. septembra 2016,
s pričetkom ob 8. uri pri TRC Savus v Radečah.

Prevoz z lokalnim vlakom v sodelovanju s Slovenskimi železnicami iz smeri Brežic do Radeč
bo za kolesarje iz vseh občin organiziran z železniške postaje v Brežicah ob 7.11 s postanki
na vseh železniških postajah do Radeč.
Kolesarska pot nas bo vodila po dolini Save s predvidenimi postanki :
8:00
Radeče – pri TRC Savus
10:00
Sevnica v pred stavbo občine
11:30
Brestanica – spodnji grad
12:00
Krško – Raceland Vrbina
13:30
Brežice – na dvorišču gradu

Gradivo
in fotografije
objavo uredila
6W
L
OM za2EĆL
. åNin pripravila Občina Sevnica.

Prosimo, da nam podatke o nazivu prireditve
med praznovanjem občinskega praznika, kraju
in času dogajanja ter o organizatorju prireditve
zaradi uskladitve koledarja posredujete
pravočasno, na priloženem obrazcu, na naslov
Občina Sevnica, Glavni trg 19a, 8290 Sevnica
ali na elektronski naslov
kabinet.zupana@obcina-sevnica.si
najpozneje do 30. septembra 2016.

Kolesarji se nam seveda lahko pridružijo tudi na posameznih postankih.
Povratek z vlakom iz Brežic do Radeč je predviden ob 15.16.
Pot je dolga približno 60 km in vodi pretežno po makadamskih poteh ob Savi, zato je
potrebna primerna oprema in fizična pripravljenost kolesarjev, ki vozijo v prometu,
organizirano in na lastno odgovornost.
Občine bodo v sodelovanju s Slovenskimi železnicami omogočile brezplačen prevoz koles
za vse udeležence, ki se bodo prijavili do vključno petka, 9. septembra 2016,
na enega od elektronskih naslovov: dalibor.crljenkovic@radece.si,
robert.kase@obcina-sevnica.si, romana.pecnik@krsko.si in teja.leben@brezice.si.
Vabljeni!

Občina Sevnica,
Komisija za pravne in splošne zadeve
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Po občini
Blanški vinogradniki
gostovali v Bosni
KD Godbo Blanški vinogradniki so letos povabili na
gostovanje v Bosno. V soboto, 6. avgusta, smo se
odpravili v kraj Bikodže, v katerem so organizirali
6. mednarodni festival folklore in ga poimenovali
Otvorena vrata Bikodže 2016.

Ponudba na gradu Sevnica
Grad Sevnica stoji na razglednem griču nad starim
mestnim jedrom Sevnice in je osrednji kulturni,
zgodovinski, politični in protokolarni objekt v občini
Sevnica, pa tudi središče kulturnega dogajanja.
Predstavljamo vam ponudbo gradu za vse
generacije.

Odpiralni čas gradu Sevnica
od 1. 4. do 31. 10.:
ponedeljek–četrtek: zaprto (možen je vodeni ogled
za skupine nad 10 oseb po najavi na tel. 051 680
289, najmanj 1 dan pred ogledom)
petek: 15.00–18.00
sobota, nedelja in prazniki: 13.00–18.00
od 1. 11. do 31. 12. in od 1. 3. do 31. 3.:
ponedeljek–četrtek: ZAPRTO (možen je vodeni
ogled za skupine nad 10 oseb po najavi na tel. 051
680 289, najmanj 1 dan pred ogledom)
petek: 15.00–18.00
sobota, nedelja, prazniki: 12.00–15.00
Januarja in februarja je grad zaprt oz. je za vodene
oglede odprt samo za vnaprej najavljene skupine
(nad 10 oseb). Pokličite tel. št. 051 680 289.
Ogled notranjosti gradu je mogoč samo v
spremstvu turističnega vodnika.

Foto: Tanja Žibert
Dirigent Marko Martin in predsednik Roman
Kragl sta odšla na okroglo mizo, za katero so se
pogovarjali o poteku festivala. Nastopili smo tretji,
Ponudba na gradu Sevnica
v pristnih slovenskih oblačilih. Za popestritev
našega programa sta poskrbela plesna para v
Vodeni ogledi gradu:
gorenjski narodni noši, medse pa so povabili tudi
– obiskovalci gradu si lahko ogledate krajše
občinstvo. Obiskovalci in gledalci so bili z našim
predstavitvene filme: (1) o Sevnici, (2) zgodovini
programom zelo zadovoljni.
gradu in (3) znamenitem arheološkem parku
Ajdovski gradec,
– več različnih razstavnih in reprezentančnih
prostorov (baročni salon, hodniki in stolp s
freskami, poročna in konferenčna dvorana, šolska
zbirka, gasilska zbirka, zbirka o izgnancih iz občine
Sevnica, grajska kapela, zbirka krasilne umetnosti
Ivana Razborška, zbirka Ogled avtorja Rudija
Stoparja, zbirka Kamni govorijo, grajsko lutkovno
gledališče, občasne razstave umetnikov …),
– po končanem ogledu gradu se lahko obiskovalci
sprostite na pokušini vin v grajski vinoteki, na
pijači ali slaščici v grajski kavarni ali terasi pred
gradom, ki vam ponuja prekrasen pogled na staro
mestno jedro Sevnice in dolino Save. Sprehodite
se lahko tudi po grajskem parku z mogočnimi
Mednarodna komisija, ki je ocenjevala narodne
drevesi, označenimi s tablicami, označene so tudi
noše na festivalu, je medse povabila Romana
energijske točke, na katerih se lahko napolnite z
Kragla.
zemeljsko energijo.
Ob koncu štiriurne prireditve je bila slavnostna
podelitev priznanj in pohval, na kateri smo prejeli
Grajsko lutkovno gledališče Sevnica (lutkovne
pohvalo za najboljši orkester in 2. mesto za
in ustvarjalne delavnice in animacije, lutkovne
najlepšo narodno nošo.
predstave, predstavitve za najmlajše).
Naslednje jutro nas je vodnik popeljal do
Grajski vinograd (na terasah grajskega pobočja
Panonskega jezera. To je slano umetno jezero
raste 500 trt modre frankinje, možnost zakupa
v središču Tuzle. Je zelo zanimiva točka za
botrstva trt, kot boter sodelujete pri rezatvi in
domačine in turiste, saj se lahko ob njem sprostijo
trgatvi s pogostitvijo in kulturnim programom,
in v njem kopajo. Za tem sta bila na vrsti kosilo
prejmete steklenico grajske krvi, darilo in možnost
in povratek proti Sloveniji, v katero smo prispeli v
ugodnejše uporabe grajske vinoteke).
poznih večernih urah. Za nami je bil lep in zanimiv
Grajska vinoteka (pester izbor vin in narezkov,
konec tedna, spoznali smo navade in ljudi, ki živijo
vodene pokušine in nakup izbranih vin in salam,
v Bikodžah.
najem za pogostitve, srečanjan …).
Grajska kavarna (ponudba odlične kave, piva, vin,
sladic, catering po naročilu).
Grajski park (rekonstruirani renesančno-baročni
park s pohodnimi potmi, kamnitimi plastikami,
označenimi energijskimi točkami in mogočnimi
drevesi).
Grajske poroke (veličastni poročni obredi, v
toplejših mesecih pa so najlepše veličastne poroke
v grajskem parku).
Programi za otroke (otrokom s posebnimi
zgodbami in z igro predstavimo življenje na našem
gradu v času 17. stoletja, ko so na gradu živeli
baron Moscon in njegovo spremstvo): animirani
Naše mednarodno gostovanje so omogočili:
ogledi z baronom Mosconom in njegovim
Občina Sevnica, Krajevna skupnost Blanca,
spremstvom, lutkovne in ustvarjalne delavnice,
Društvo vinogradnikov Sevnica-Boštanj, Aktiv
grajske igre, Učna ura Primoža Trubarja ...).
kmečkih žena Blanca, Pavlič Zvonko, Folklorna
Grajske pojedine (v idiličnem okolju gradu vam
skupina DKD Svoboda Senovo in Avtobusni prevozi
ponujamo tudi prave grajske pojedine).
MIRTTOURS Blanca.
Konferenčni turizem (možnost najema prostorov,
opremljenih s tehnično opremo za sestanke,
Iva Jovanovič
Foto: Iva Jovanovič in Marko Kranjec srečanja, konference, predavanja, koncerte itd.).
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Poletne aktivnosti DI Sevnica
Manjša skupina članov di Sevnica se je v soboto,
28. julija, z avtobusom prevoznika AP Novak
odpravila na
ogled komedije Charlijeva teta
v izvedbi igralske skupine Kulturnega društva
Mirana Jarca Škocjan – Studenec pri Domžalah.
Predstava je trajala dve ure in vse navdušila.
Na Šmarčni je bilo v soboto, 13. avgusta, srečanje
invalidov DI Sevnica, na katerega so povabili tudi
upokojence iz Sevnice in Tržišča, ob druženju pa so
se pomerili tudi v metanju pikada. Namen srečanja
je bil predvsem druženje, ki ga je organizirala
ženska skupina v društvu invalidov. Zahvaljujemo
se vsem, ki pomagajo pri takih prireditvah, tudi
gasilcem iz Šmarčne, ki so nam za vse poletje
odstopili prostore.

V nedeljo, 21. avgusta, pa je Društvo invalidov
Sevnica organiziralo 8. športne igre Zasavja in
Posavja v Boštanju pred domom TVD Partizan.
Tekmovali smo v balinanju ekipno moški in ženske,
pikado ekipno moški in ženske ter ribolov, ki je bil
na trasi Orehovo. Srečanja se je udeležilo 110
invalidov iz društev regije Zasavje in Posavje, in
sicer MDI Šmartno-Litija, DI Zagorje, DI Trbovlje,
DI Hrastnik, DI Radeče in DI Sevnica. Zahvaljujemo
se KS Boštanj in Jožetu Udovču za pomoč pri
organizaciji tekmovanja, pa tudi prostovoljcem iz
DI Sevnica in balinarskemu klubu Hrasti iz Sevnice,
da je bilo tekmovanje izpeljano uspešno.
Naslednje aktivnosti društva pa sta kopalni dan
v Dobovi, ki bo 14. septembra, in srečanje
invalidov na Šmarčni v soboto, 17. septembra.
Prijave zbiramo pri poverjenikih in ob uradnih urah
v pisarni društva.
Tako se je končal poletni del. Vodstvo DI Sevnica
upa, da so bili člani, ki so se udeleževali izletov,
srečanj in vseh organiziranih stvari, zadovoljni.
Tudi v prihodnje pričakujemo čim večjo udeležbo,
s čimer bo naš trud za organiziranost vseh
dejavnosti poplačan.

Vir: Društvo invalidov Sevnica

Po občini

OZVVS SEVNICA
ZVEZA VETERANOV
VOJNE ZA SLOVENIJO

vabi vse svoje člane na naslednje prireditve:

v soboto 10. septembra 2016 - IZLET V NEZNANO

Odhod avtobusa bo ob 8.uri iz avtobusne postaje Sevnica.
Prijave sprejemamo po 15. avgustu na tel. 041 378 153 ali ob uradnih urah v pisarni in sicer do 5.
septembra oz. do zasedbe avtobusa.
Za člane OZVVS Sevnica je cena na udeleženca 15 EUR za nečlane pa 25 EUR.

OBVESTILO

Naročena objava

Obveščamo člane, da nudi kopališče v Zdravilišču Laško 30% popust za celodnevno kopanje v
bazenu (7,7€) vse dni v letu 2016 in
20% popust za celodnevno kopanje med tednom izven počitnic in praznikov v Termalnem centru
Termana (9,6€).

tel.št. 041-378-153 / spletni naslov info@sevnica.zvvs.si
Uničevanje ambrozije
Ambrozija, katere cvetni prah povzroča zelo
hude alergije, najbolj intenzivno raste junija,
najzgodnejše rastline pa začnejo cveteti že julija.
Pri nas velja od leta 2010 odredba, po kateri so
za zatiranje in preprečevanje širjenja pelinolistne
ambrozije odgovorni lastniki zemljišč, na katerih
raste. Po poročilih ministrstva za kmetijstvo in
okolje pri nas v kmetijstvu zadovoljivo obvladujemo
pelinolistno ambrozijo, največ težav pa povzroča
razraščanje na opuščenih zemljiščih, kakršna so
denimo opuščena gradbišča, robovi cest, železnic
in podobno.
Domovina najbolj problematične pelinolistne
ambrozije (Ambrosia artemisiifolia), ki je
enoletnica, je Severna Amerika, od koder se je v
19. stoletju začela širiti po Evropi. Danes je najbolj
razširjena v vzhodni, pojavlja pa se tudi v zahodni
Evropi. Na območju nekdanje Jugoslavije so jo
prvič opazili med drugo svetovno vojno. Sprva so
se semena širila s semeni krmnih rastlin, kasneje
pa tudi z mešanicami semen za ptice. V zadnjem
času se semena pogosto prenašajo z gumami
avtomobilov, gradbeno in kmetijsko mehanizacijo
in s premeščanjem zemlje, humusa ipd. V Sloveniji
se je ambrozija razširila po drugi svetovni vojni
in danes jo najdemo skoraj po vseh nižinskih
območjih. Obstaja več kot 40 vrst ambrozije, v
Evropi jih poznamo vsaj 20 vrst, najbolj razširjena
pa je pelinolistna. V tujini imajo že leta z zakonom
zapovedano njeno odstranjevanje in zatiranje.

cvetovi so manj opazni in izraščajo v pazduhah
listov.
Rastlina, ki jo ljudje najpogosteje zamenjajo za
ambrozijo, je pelin. Vrste rodu Artemisia (pelini)
rastejo v enakem okolju kot ambrozija in so ji tudi
zelo podobne. Glavna razlika med rastlinama je v
obliki socvetja, ki pri pelinu vsebuje tako moške
kot ženske cvetove, medtem ko ima ambrozija
ločena socvetja z moškimi in ženskimi cvetovi. Pri
navadnem pelinu so cvetovi ponavadi rdečkasto
obarvani.

Odstranjevanje
Rasline je najpreprosteje odstraniti, preden
zacvetijo oziroma preden na njih dozorijo
plodovi. Edino z odstranjevanje pred cvetenjem
lahko njihovo razširjenost. Manjše populacije
je priporočljivo izpuliti v stadiju, ko so rastline
visoke 10 do 20 cm. Takrat je mogoč dober in
hiter oprijem, koreninski sistem, pa še ni tako
močno razvit, da bi se rastlina odtrgala pri
koreninskem vratu. S koreninami vred jih izpulimo
iz zemlje. Njeno rast je mogoče obvladovati tudi z
večkratno košnjo ali z mulčenjem, vendar bo lahko
pokošena rastlina ponovno odgnala in zacvetela.
Košnjo naj bi opravili sredi julija, ponovno v
drugem tednu avgusta in zadnjič v prvem tednu
septembra, s tritedenskimi presledki. Pri ročnem
odstranjevanju je priporočljivo nošnje rokavic
in primernih oblačil, s katerimi preprečimo stik
rastline s kožo, če rastlina že cveti, pa uporabo

dihalne maske in zaščitnih očal. Po opravljenem
delu je treba delovno obleko obrniti naokoli in
oprati, da se cvetni prah z nje ne razširja po hiši.
Cvetni prah se v največjih količinah sprošča zjutraj
in dopoldne, zato je odstranjevanje priporočljivo
popoldne. Odstranjevanje naj opravijo izključno
ljudje, ki niso alergični na njen prah ali cvetni
prah pelina. Strokovnjaki zlasti odsvetujejo, da
bi v akcijah odstranjevanja ambrozije, če ta že
cveti, sodelovali otroci, da ne bi pri njih prišlo do
senzibilizacije na cvetni prah.
Odstranjene rastline, še posebej že cvetoče,
je treba spraviti v vreče in odvreči v mešane
odpadke, da se prepreči širjenje cvetnega prahu
in semen. Rastlin v nobenem primeru ne smemo
odložiti v vrtni kompost, saj semena v njih ne
izgubijo kalivosti in bi jih z raztresanjem komposta
razširjali.
Za zatiranje te alergogene rastline je uporaba
herbicidov je smiselna predvsem na velikih in v
večji meri zapleveljenih površinah, kjer ne gre za
ekološko pridelavo. Je pa zanimivo, da je rastlina
razvila odpornost na nekatere vrste herbicidov.

Vpliv na zdravje ljudi
Pelod ambrozije je eden najmočnejših znanih
alergenov. Osebe, občutljive na cvetni prah
ambrozije, velikokrat obolevajo za alergijskim
rinitisom in astmo.

Vir: TZOS

Prepoznavanje
Ambrozija je enoletnica. Jeseni odmre in zimo
preživi v obliki semen, ki kalijo od konca marca
do začetka julija. Glavno obdobje cvetenja je od
sredine avgusta do sredine septembra, ko cvetita
več kot dve tretjini rastlin. Posamezna rastlina
lahko proizvede več sto milijonov pelodnih zrn, ki
se z vetrovi širijo tudi sto in več (lahko celo več sto)
kilometrov daleč.
V obdobju pred cvetenjem rastlino prepoznamo
predvsem po zelenih, dvakrat pernato deljenih
listih. Struktura lista in delitev listnih krp je
podobna kot pri navadnem pelinu. V času cvetenja
je ambrozija prepoznavna po dolgih moških
socvetjih, kjer so drobni sestavljeni koškasti
cvetovi nanizani v podolgovatih vejicah. Ženski
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TZOS
Tradicionalni pohod
Malkovec 2016
Po deževni noči in z dežnimi kapljicami obdanim
jutrom smo se v soboto, 6. avgusta, odpravili na
tradicionalni spominski pohod Malkovec 2016,
ki ga je organizirala Krajevna organizacija ZB za
vrednote NOB Tržišče. Pohod je tradicionalna
spominska slovesnost v počastitev spomina na
krute dogodke druge svetovne vojne. Letos so bili
še posebej poudarjeni trije dogodki, aprila 1942
odhod malkovških fantov v partizane, 2. avgusta
1942 požig Malkovca in poboj nedolžnih domačinov
in 75. obletnica ustanovitve Osvobodilne fronte.

Puljenje ambrozije

Na pobudo Turistične zveze občine sevnica in
Turističnega društva Šentjanž smo se člani
Društva upokojencev Šentjanž zbrali na puljenju
pelinolistne ambrozije. Od Vidma do Šentjanža
smo nabrali šest velikih vreč zrele ambrozije.

Skupinska slika v Čehnarjevi dolini
Foto: Tomaž Kužner

Številne pohodnike in goste
je pozdravila
predsednica KO ZB za vrednote NOB Tržišče Vladka
Blas: člana glavnega odbora ZZB za vrednote
NOB R Slovenije Milana Gorjanca, podpredsednika
občinskega ZB za vrednote NOB Sevnica Jožefa
Žnidariča, predsednico Turističnega društva
Tržišče Mileno Knez, predsednico Aktiva kmečkih
žena Tržišče Nevenko Flajs, predstavnike čete
Pod svobodnim soncem, Duletove, Slobodanove,
Gorjanske in Novomeške čete. Pohodnike je vodil

Jože Strupeh mimo spomenika na Malkovcu in
tam so z minuto molka počastili padle. Pot so
nadaljevali po cesti nad malkovškimi vinogradi
do Slančjega vrha. Tam je bil prvi postanek s
pogostitvijo in govorom Janeza Valanta. Po poti
skozi vas je Milan Gorjanc predstavil delovanje
Robkove čete. Pot skozi gozd je vodila do
domačije podžupana Janeza Kukca. Tam so bili
pohodniki prijazno sprejeti z okrepčilom, nato
so šli v Čehnarjevo dolino. Tam je Janez Valant
pohodnikom predstavil potek dogodkov z odhodom
malkovških fantov v Duletovo četo 1. Dolenjskega
partizanskega bataljona. V Čehnarjevi dolini je bil
partizanski miting, kjer so se pohodniki okrepčali s
krompirjem in slanino ter dobro malkovško kapljico,
za veselo vzdušje pa je poskrbel harmonikar
Tonček Tomažič in recitatorka Jolanda Lenič.
Zbrane je nagovoril tudi Milan Gorjanc, z minuto
molka so pohodniki počastili spomin na Ivana
Pungerčarja, lanskega udeleženca in govornika
v Čehnarjevi dolini. Domačin Franc Zupančič je s
člani Duletove čete obnovil poslopje Čehnarjevega
mlina in ob 70. obletnici odhoda malkovških fantov
v Duletovo četo izdelal in postavil spominsko
obeležje v Čehnarjevi dolini, ki je letos dopolnjeno
z mlinskim kolesom in spominsko tablo o dogodkih
na Malkovcu med NOB, vsebino pa je napisal Milan
Gorjanc. Pohodniki so pot nadaljevali po gozdni
poti do Kompolce in tam pri Prijateljevi vili jih je
Janez Valant seznanil o krutem poboju domačinov.
Konec pohoda je bil v Malusovi zidanici, v kateri jih
je Alenka Golob pogostila z okusnim bogračem.
Udeleženci pohoda so uživali v lepotah malkovških
goric, predstavitvah dogodkov iz časa NOB in
dobrotah, ki so jih pripravile pridne malkovške
ženske. Predsednica ZB za vrednote NOB Tržišče
je predsednici Aktiva kmečkih žena izročila pisno
zahvalo za pomoč in pogostitve na številnih
prireditvah.

Vladka Blas

družine
ali manjše skupine z
Akcije iz prejšnjih let so pokazale, da je ambrozije
precej manj in da se je vredno potruditi in jo

uničevati,sisaj
vsaka zrela
bilka seme raztrosi po
posamezno
izbirate
meni)
poljih in travnikih. Službe, ki so odgovorne za košnjo
v bližini)
ob cestah, bi morale to delo opraviti večkrat, in ne
mski ogled
Sevnica
čakati, mesta
da vse seme
dozori. iz
alkona«
Cveta Jazbec, TZOS
ogled
Gradu Sevnica
apartmaju
noè
samo
15
EUR
po
osebi)
družini
radu Sevnica
Delovna akcija
salam
/jaosebo
vključujeLukovcu
kosilo,
nainMalem
ski ogledpo Gradu Sevnica in
odenje
bon vjedra
rednosti
1€/ oseba,
se v soboto, 20.
tnega
Vaščani
Malega
Lukovcakismo
avgusta,
organizirali
akcijo čiščenja brežin ob cesti
pitek ali
nakup
spominka.
do našega zaselka vasi. Požagali smo vse veje, ki
otrebujete
približno 5 ur časa.
so se šibile nad cesto, ob brežini pokosili travo in
grmičevje, pregrabili in pospravili odpadne veje

ter pobrali odpadke. Zdaj je vozišče lepo urejeno
***********************************
15 EUR/osebo/dan
in pripravljeno za varno vožnjo in srečevanje vozil.
50
EUR),
********
eta BREZPLAÈNO
dba:
mesta z vodenim sprehodom
bogatem parku kamnitih
Save«,
acije vin pri ponudnikih na
nih cestah.

Akcijo smo končali utrujeni, a veseli, da je okolje, v
katerem bivamo, lepo urejeno.

Alenka Kozorog
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DOŽIVETJA
za družine ali
manjše skupine z najavo

Trg svobode 10, 8290 Sevnica

delovni čas:
Delavniki:
9.00 – 16.00
Sobote:
9.00 – 13.00
najave in informacije na:

+386(0)7 81 65 462
+386(0)51 680 287
www.dozivljaj.si
dozivljaj@kstm.si

· Kosilo (posamezno si izbirate meni)
(otroška igrala v bližini)
· Panoramski ogled mesta Sevnica
iz Grajskega »balkona«
· Vodeni ogled Gradu Sevnica
prilagojen vaši družini

Cena: 19,50 EUR/osebo in vkljuèuje kosilo,
vstopnina in vodenje po Gradu Sevnica in okolici,
darilni bon v rednosti 1 EUR/osebo,
ki se izkoristi za napitek ali nakup spominka.
Za program potrebujete približno 5 ur èasa.

Dodatna ponudba:
· ogled mesta z vodenim sprehodom
po energijsko bogatem parku
kamnitih skulptur
»srce Save«,
· degustacije vin pri ponudnikih
na Vinsko turističnih cestah.

Turizem
Namig za premik
Plezalna pot na Lisco

S konji skočili
čez mejni kamen na Hrvaško

Posebnost poti je, da lahko iz vsakega težjega
dela sestopite in ga obhodite po lažji poti. Pot je
opremljena z novejšo tehniko, večjimi razmiki in
manjšo napetostjo jeklenice ter amortizacijsko
zanko.
Težavnost:
Ocenjena težavnost (po stopnji težavnosti za
zavarovane plezalne poti – ferate) je povprečno
B/C, zadnji raztežaj med D/E.

Sredi vročega sobotnega popoldneva zadnjo
soboto julija so konjeniki Krekove konjenice iz
Šentjanža s slovensko zastavo prešli reko Sotlo,
tam pa so jih s prijateljskim stiskom rok pričakali
konjeniki iz sosednje hrvaške regije. Srečanje
hrvaških in slovenskih konjenikov je uradno odprlo
konjeniško pot, ki so jo hrvaški partnerji uredili v
sklopu čezmejnega projekta IPA-Ride & Bike med
krajema Brdovec in Dubravica, katerega projektni
partner je tudi KŠTM Sevnica.
Opozorila:
Pred vzponom preverite zahtevnost poti in čim
bolje ocenite svoje sposobnosti in izkušnje.
Za vzpon priskrbite ustrezno obvezno varovalno
opremo, ki jo tudi znate uporabiti.
Obvezna oprema: čelada, plezalni pas in
samovarovalni komplet, ustrezna planinska
obutev; priporočamo tudi uporabo rokavic.
Sestop:
Sestop priporočamo po lažjih planinskih poteh
z Lisce (mimo cerkvice sv. Jošta, čez skalce ali
Lani junija smo v PD Lisca Sevnica v sodelovanju po t. i. Pastirčkovi poti, ki vodi mimo izhodišča
s tehnično ekipo KPP pri Planinski zvezi Slovenije zavarovanega dela zelo zahtevne planinske poti.
uredili zelo zahtevno planinsko pot na Lisco, ki
se je je zaradi več tehnično zahtevnih in s klini, PD Lisca Sevnica izposoja plezalno opremo (v
stopami in jeklenico varovanimi deli prijelo ime kar Zavetišču pod svetim Rokom v Sevnici), informacije
ter možnosti spremstva, vodenja pri vzponu po
plezalna pot na Lisco.
Predvsem v poletnih mesecih opažamo množičen zelo zahtevni planinski poti (www.pd-lisca.si).
obisk plezalne poti, kljub opozorilom pa še vedno Uporaba poti je na lastno odgovornost.
žal mnogi ne uporabljajo ustrezne samovarovalne
Vir: PD Lisca Sevnica
opreme. Zato ponovno opozarjamo in opominjamo,
da je za varno uporabo poti ta oprema obvezna,
in sicer čelada, plezalni pas in samovarovalni
komplet, ustrezna planinska obutev. Priporočamo
tudi uporabo rokavic.
Več podatkov o poti:
Vstop na zelo zahtevno planinsko pot na Lisco je
na višini 786 m, koordinate pa so:
- E 15,2870611
Na akumulacijskem jezeru hidroelektrarne
- N 46,06582195
Boštanj so skladno z Zakonom o plovbi po celinskih
Izstop z nje (na vrhu skalce z ograjo) je na višini
vodah z občinskim odlokom in državno uredbo
917 m, koordinate pa so:
sprejeta pravila plovbe. Leta 2007 sprejeti
- E 15,28490988
Odlok o določitvi plovbnega režima na reki Savi
- N 46,06700946.
na območju akumulacijskega bazena HE Boštanj
Plezalnih delov je 123 m, prehodov 245 m, skupna
(Uradni list RS, št. 88/07) ureja plovbo za
dolžina je torej 368 m. Predvideni čas, potreben
nemotorna plovila in jo predvideva od 1. aprila do
za hojo po poti, je 40 min.
31. oktobra, medtem ko Uredba o uporabi plovil
Opis dostopa:
na motorni pogon na akumulacijskem jezeru HE
Do parkirišča pri izhodišču planinske poti nad
Boštanj na Savi od decembra 2015 ureja plovbo za
vasjo Cerje je možen dostop po asfaltirani cesti
motorna plovila in določa možnosti plovbe od 25.
iz Sevnice. Iz Sevnice v prvem krožišču zavijemo
aprila do 30. septembra. Vsa poglavitna pravila
levo proti Planini pri Sevnici. Po okoli 5 km v
in druge pomembne informacije so zbrane in
Krakovem pri Vinski kleti Mastnak zavijemo levo
objavljene na spletni strani www.obcina-sevnica.
proti Lisci. Držimo se desno (odcep nad kapelico)
si. Vsak uporabnik plovila mora tako pred vstopom
in po 3 km pridemo do vasi Cerje, kjer nad hišo z
na plovbno območje preveriti, ali je plovba v
naslovom Podgorica 22, 8290 Sevnica parkiramo
tistem času dovoljena oziroma prepovedana.
na urejenem parkirišču pri vodnem zajetju, tam
V pristanišču na Orehovem, ki je edino vstopnoje tudi večja informativna tabla. Hoditi začnemo
izstopno mesto plovbnega območja, je urejena
desno ob gozdu naprej po asfaltirani cesti, ki se
tudi informacijska tabla z vsemi poglavitnimi
kmalu konča in nadaljuje kot makadamska cesta,
informacijami. Te so zbrane tudi na spletni strani
po nekaj deset metrih zavijemo levo v gozd (ob
naše občine, dobite pa jih lahko tudi v Turistični
odcepu sta večja skala z markacijo in smerna
agenciji Doživljaj Posavje na naslovu Trg svobode
tabla). Po dobrih 10 minutah hoje pridemo do
10, 8290 Sevnica. Tam vas čaka tudi zloženka z
izhodišča zelo zahtevnega (zavarovanega) dela
vsemi bistvenimi informacijami. Občina Sevnica
planinske poti.
kot skrbnik plovbnega območja in KŠTM Sevnica
Opis poti:
kot upravljavec pristana na Orehovem želita
Del poti, opremljen z varovali, je sestavljen
uporabnikom prijetno in predvsem varno plovbo.
iz 5 raztežajev (delov, varovanih z jeklenico,
nameščenimi klini, stopi) skupne dolžine 123 m.
Vir: KŠTM Sevnica

Ureditev plovbe
na akumulacijskem jezeru
HE Boštanj

Projekt se je sicer uradno končal konec aprila letos,
dogodki, kot so srečanja konjenikov ali kolesarjev,
pa jasno kažejo, da sodelovanje in stkana
prijateljstva ostajajo in živijo. Srečanje konjenikov
s konjeniškim pohodom in sprevodom je sovpadalo
z dnevom praznovanja občine Dubravica, potekala
pa sta tudi kotlovijada in druženje kolesarjev.
Krekova konjenica iz Šentjanža je predstavljala
slovenske konjenike, medtem ko so se s hrvaške
strani srečanja udeležili konjenici iz Zagreba in
Varaždina ter domači konjeniki. Zagorci so se
spet izkazali kot izvrstni gostitelji. Očitno je, da
sodelovanje, sožitje in prijateljstvo med ljudmi z
obeh strani Sotle ne poznajo državnih meja.

Matej Imperl, KŠTM Sevnica
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Kultura
Zbrali smo se prijatelji
Popolnoma polna Felicijanova dvorana na
sevniškem gradu. Razstava RADOGOST – Aleš
Logar. Ljudje so še kar prihajali. Prinašali so mi
šopke, knjige, tople objeme, drobna darilca, stiske
rok, jaz pa jim nisem mogla ponuditi stola, da bi
sedli in prisluhnili našim spominskim zapisom.
Zunaj je deževalo, marsikdo je težko našel grad,
saj so prihajali z različnih koncev Slovenije,
»prometna gneča« je mnoge presenetila, ko so
iskali parkirni prostor. Nekateri so parkirali spodaj
pred občino in se povzpeli po grajski poti. Ker je
začelo deževati, so bili mokri. Toda niso se dali.
Svoje prigode so mi pripovedovali moji in Aleševi
prijatelji, sorodniki, obiskovalci. Hoteli so mi
stisniti roko, hoteli so si ogledati videoprojekcijo z
njegovimi fotografijami, ki so prikazovale njegovo
delo. Želeli so se družiti, se pokloniti njegovemu
spominu. Veliko jih ni moglo prisluhniti spominskim
zapisom prijateljic, prijateljev in mojim spominom
na sina. Vsem tem se iskreno opravičujem.

Samostojna likovna razstava
Nika Anikisa Skuška
V četrtek, 18. avgusta, smo doživeli izjemen
slikarski in glasbeni dogodek – odprtje samostojne
likovne razstave Globoke korenine, sočni sadeži
avtorja Nika Anikisa Skuška, ki izhaja iz Sevnice,
živi in ustvarja pa na Nizozemskem. Končal je
magistrski študij slikarstva na Akademiji za
umetnost v Ljubljani in Angel Academy of Fine Arts
v Firencah.

Je eden redkih slovenskih slikarjev, ki nadaljuje
poslanstvo starih klasičnih mojstrov. Gledalcu
tako poskuša usmeriti pogled na sliko v
smislu vrednote umetnosti lepega, estetike,
veščine slikanja in razkriti skrivnosti, nauke
ter geometrijske matrice, ki se skrivajo v sliki
in so skrbno premišljeni temelji že pr njenem
načrtovanju. Več o avtorju in njegovem delu lahko
preberete na www.anikis.com.
Po ogledu slik smo se družili. Govorili smo o
njegovem delu, srčnosti, ljubezni, sanjah in
upanju. Hvala, da ste bili z nami. Hvala KŠTM
za profesionalno delo. V zahvalo bom za vašo
zbirko poklonila njegovo Begunko – svinčnik.
Prijatelju Rudiju Stoparju za zbirko – RADOGOST –
Nedokončano zgodbo – svinčnik.
Za pomoč pri pripravi druženja po razstavi pa
iskrena zahvala: družinam Alojza Vidmarja,
Bruna Vidmarja, Meliti Škrajnar, Repovževim,
Žajberjevim, Fabjančiču, Ireni Dobnik in Karlu
Kozoletu.
Nastopajoči pa so mi pomagali sanjati Aleševe Za glasbeni del so poskrbele violinistka Klavdija
Novšak, pianistka Nataša Lazič in operna pevka
sanje in približati njegovo Nedokončano zgodbo.
Lučka Krašovec ter doživele bučni aplavz.
Berta Logar Razstava je na ogled do vključno 18. septembra
v odpiralnem času gradu (petek: 15.00–18.00;
sobota, nedelja, prazniki: 13.00–18.00) ali za
skupine po predhodnem dogovoru na tel. 051
680 289.
Dobrodošli.

Sevniško grajsko
poletje 2016

Sevniško grajsko
poletje 2016

Sreda, 7. septembra 2016,
ob 19. uri
v zbirki Ogled na Gradu Sevnica:

Radogost večer

v zbirki Ogled avtorja Rudija Stoparja
Gost: Bernard Sešel – kipar, Velenje.Vstopnine ni!
Org.: Rudi Stopar in KŠTM Sevnica.
Info: 051 680 289 ali grad.sevnica@kstm.si.

Petek, 9. septembra 2016,
ob 19. uri
v dvorani Alberta Felicijana
na Gradu Sevnica:

Večer argentinskega tanga

Kulturno društvo Ronda iz Celja bo predstavilo
argentinski tangoVstopnine ni.
Org.: KD Ronda

Sloveči gambijski slikar
Momodou Ceesay
gost v oknu Radogost
Avgustovski gost grajskega okna Radogost na
našem gradu je bil sloveči slikar, grafik in kipar
Momodou Ceesay.
Živi v Londonu oziroma je razpet med Anglijo,
Gambijo, Sudanom in Ugando. Spoznala sva se
leta 1976 na Taboru likovnih samorastnikov
Trebnje, kamor je prišel iz Pariza, kjer je študiral
na Sorboni. Njegove grafične mojstrovine in slike
podolžnega formata so nas hipno osvojile. Spoznali
nismo samo tipičnega afriškega slikarstva, ampak
tudi aplikacijo na moderno slikarstvo. Momodou
je bil v tistem času (in je še) državljan sveta in
pokončen človek.Takrat se je Afrika osvobajala
kolonializma, v to dogajanje pa je bil močno vpet
s svojim slikarstvom. Isto leto je bil s svojimi
serígrafíjami z naslovom Evening Works izbran
in selekcíoníran med slikarje sveta, ki so slikali
za Unicef. Razstavljeni grafični listi so iz tistega
obdobja in mi jih je takrat poklonil. So liki prazni,
kot ornamentalne tapete, prikazujejo nezavednost
svojega položaja, ki ga nosi v pisanosti ozemlja
črn duh s srepečimi očmi. Je slika afriškega
človeka, zatiranega, brez svobode. Čez barvito
polje slike je naslikana podoba človeka, vklenjenih
udov in z lesenim čepom zapečatenih ust, kar vse
ponazorijo atributi priprav, ki so jih uporabljali lovci
na sužnje.

Že Leonardo da Vinci je pred več kot 500 leti
zapisal: »Človek je uničevalec vsake ustvarjene
stvari. Vendar je strašno ljubil vse, kar je bilo
živega v naravi – tudi človeka. Čeprav je spoznal, da
skladnost ni mogoča, ni postal zagrenjen. Zakaj?
Odgovor je v tem, da nam neka vrednota, če zanjo
vemo, da je uresničljiva, ravno zato postane še
bolj dragocena.«
Temu razpoloženju je naše misli odprl recital v
izvedbi Anice in Jožefa Pirša, članov literarne
sekcije Beseda pri KD Franca Bogoviča iz Dobove.

Rok Petančič, KŠTM Sevnica

Sobota, 10. septembra 2016, škornje, klobuk in je nasploh zelo zabaven...
ob 16. uri
v grajskem parku Gradu Sevnica: Srednjeveški živalski vrt

Praznovanje 70. obletnice
Lovske družine Boštanj

s Hubertovo lovsko mašo
Nastopajoči: Zasavski rogisti, Lovski oktet PecaMežica, Rukači, Vilinke. Vstop prost!
Org. LD Boštanj

Sobota, 17. septembra 2016,
ob 10. uri
v atriju Gradu Sevnica:

Otroška grajska matineja z
Družinskim gledališčem Kolenc
Obuti Maček

Mačja predstava, v kateri glavni junak mijavka, nosi
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Rudi Stopar

Predstavi Obuti maček bo sledil Srednjeveški
živalski vrt. Vstopnine ni, bomo pa zelo veseli
prostovoljnih prispevkov.
Org. Družinsko gledališče Kolenc

Sobota,
24. septembra 2016,
ob 19. uri
v atriju Gradu Sevnica:

Komedija - Dario Fo:
»Niti tat ne more
pošteno krasti«

v izvedbi gledališke skupine Ceglis iz Krmelja.
Vstopnine ni!
Org. DKŠD Svoboda Krmelj

Kultura
Če je to pekel, nas raj ne zanima Folklorni večer
na našem gradu
Takšno je bilo enotno mnenje ustvarjalcev
letošnjega ArtEka Šentjanž 2016. Dogajalo se
je med 6. in 10. julijem na Felicijanovi domačiji
v Peklu pri Šentjanžu. Letošnji ArtEko je bil
šesti po vrsti. Na Felicijanovi domačiji, ob izviru
stoletne vode, se je dogajal že tretjič. Likovna
manifestacija v organizaciji Turističnega društva
Šentjanž in Zavoda MUK Qra iz Sevnice je kot že
tolikokrat do zdaj združila umetnike, ki jim je mar
za naš planet, nas same, naše naravno bogastvo.

V petek, 19. avgusta, je v atriju gradu potekal
zanimiv folklorni večer, na katerem smo se s
plesom in pesmijo za kratek čas preselili v čas
pred približno 100 leti. Nastopili so Folklorna
skupina Brusači Radeče, Folklorna skupina Blaž
Jurko Razbor in Folklorna skupina Spomin DU
Sevnica, ta tudi v vlogi organizatorja.

Tudi letos nas je s svojo navzočnostjo vse štiri dni
dogajanja počastil publicist in okoljevarstvenik
Anton Komat. Svojo umetniško slo pa so v Peklu
letos izživeli Mojca Marija Vilar iz Domžal, Ana
Žerjal iz Nove Gorice, Brina Ivanetič, Gal Košnik
in Ina Fakin iz Ljubljane, Ana Jazbec iz Sevnice,
Tomaž Dernovšek – Vinči iz Litije in Jerca Šantej
kot umetniški vodja iz Sevnice. Dogajanje je v
objektiv ujel Toni Vučajnk iz Dobove, na filmski trak
pa prenesel Matic Svažič iz Sevnice. Z umetniki
se je družil tudi saksofonist Andrej Fon, s svojo
poezijo pa je dogajanje še dopolnil pesnik, pisatelj
in igralec Andrej Rozman – Roza in navdušil z
izvajanjem svoje Lepe Vide na sklepnem dogodku.
Letošnji ArtEko je bil usmerjen k uporabni
umetnosti, čeprav se tudi tokrat umetniki
klasičnemu slikanju na platno, napeto na okenske
okvirje, niso mogli upreti. Tako so v duhu uporabne
umetnosti nastale čudovite unikatne poslikave na
majice, panske končnice in doge ter ročno izdelane
beležke. Udeleženci umetniškega druženja so želeli
tokrat v svojih delih poudariti vlogo ženske preko
upodabljanja dojke kot simbola življenja. Tako je
bila v Peklu v petek organizirana tudi delavnice
samopregledovanja dojk v izvedbi medicinskih
sester iz Zdravstvenega doma Sevnica. Poleg
umetnic so se jih udeležile tudi domačinke, ki so
bile nad pridobljenimi informacijami navdušene.
Prvi del letošnjega ArtEka pa je potekal že od
22. do 26. junija na gradu Podsreda, tudi z Dogajanje je v objektiv ujel Vinko Šeško.
mednarodno udeležbo, saj je bil gost tamkajšnjega
Vir: KŠTM Sevnica
druženja afganistanski migrant Tani.
Odprtje pregledne razstave del vseh dosedanjih

Obisk Mladinske gledališke
skupine Slomškovega doma
iz Buenos Airesa
Mladinska gledališka skupina Slomškovega doma
iz Buenos Airesa, ki gostuje v Sloveniji s komedijo
Toc - toc, si je v organizaciji in vodenju Turistične
agencije Doživljaj pred uprizoritvijo na sevniškem
gradu ogledala nekaj lokalnih zanimivosti. Po
ogledu Sevnice je bil na vrsti turnir v bovlingu, mladi
gledališčniki pa so se ustavili tudi v Salezijanskem
mladinskem centru, v katerem so jim animatorji
in prostovoljci pripravili dobrodošlico. Predstavili
so jim delovanje centra, gosti pa so povedali, da
so aktivnosti njihovega Slomškovega doma na
drugi strani sveta zelo podobne našim. Ob pesmi,
domačih dobrotah in družabnih igrah je skupni čas
hitro minil in mladi igralci so že morali na grad, da
se pripravijo na predstavo.

Zgodba komedije, ki je prirejena po francoskem
izvirniku in v Argentini zelo popularna, se dogaja
v zdravniški čakalnici, kjer šest oseb čaka, da
bi jih zdravnik sprejel. Ta nenavadno odlaša s
svojim prihodom, zato tajnica prosi paciente za
potrpežljivost. A čas teče in zdravnika ni in ni.

Pacienti zato vzamejo stvari v svoje roke in si kar
sami organizirajo skupinsko terapijo ter poskušajo
z njo premagati svoje psihične težave, seveda pa
jim uspe predvsem ustvariti popolno zmešnjavo.
Mladi igralci so se v komediji odlično izkazali in
razvedrili dobro obiskan sevniški grajski atrij, na
koncu pa strnili vtise celodnevnega obiska Sevnice
v grajski vinoteki.

Vpis v Glasbeno šolo Sevnica 2016/2017
PROGRAMA:
PREDŠOLSKA GLASBENA VZGOJA (otroci letnik 2011)
GLASBENA PRIPRAVNICA (otroci letnik 2010)
Predstavitev programov
ZBIRANJE PRIJAV ZA VPIS NOVIH UČENCEV
od 22. do 31. avgusta 2016,
od 11. do 15. ure v pisarni šole,
izpolnjeno Prijavnico za vpis v glasbeno šolo
pa lahko pošljete tudi po pošti ali na e-naslov.
dogodkov ArtEko bo 9. septembra na gradu
Podsreda. Prav tako bo ArtEko popestril tudi
letošnjo Šentjanško tržnico 25. septembra. Na
oba dogodka najlepše povabljeni.

V programu GLASBA (inštrument, petje)
ni prostih mest, zato vpis ni več mogoč.
Glasbena šola Sevnica

Za podporo pri organizaciji se zahvaljujemo Občini
Sevnica in Župniji Sevnica, ekipi zavoda KŠTM
Sevnica in TA Doživljaj, mladim iz Salezijanskega
mladinskega centra, Emilu Stoparju, OO NSI
Sevnica in vsem, ki so kakorkoli sodelovali ali
podprli organizacijo dogodka. Ta nam bo gotovo
ostal v prijetnem spominu.

Robert Kaše
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Koledar prireditev
Datum in ura
četrtek, 1. 9.
ob 7.00 - ,
1. 10. ob 12. uri
petek, 2. 9.
ob 17.00
sobota, 3. 9.
ob 8.00
sobota, 3. 9.
ob 11.00
sobota, 3. 9.
ob 15.00
torek, 6. 9.
ob 16.00
sreda, 7. 9.
ob 19.00
petek, 9. 9.
ob 17.00
petek, 9. 9.
ob 19.00
petek, 9. 9.
ob 19:30
sobota, 10. 9.
ob 19.00
nedelja, 11. 9.
ob 11.00
torek, 13. 9.
ob 16.00
petek, 16. 9.
ob 16.00
petek, 16. 9.
ob 17.00
sobota, 17. 9.
ob 10.00
sobota, 17. 9.
ob 15.00
torek, 20. 9.
ob 16.00
torek, 20. 9.
ob 19.00
petek, 23. 9.
ob 16.00
sobota, 24. 9.
ob 9.00
sobota, 24. 9.
ob 16.00
sobota, 24. 9.
ob 19.00

Prireditev

Kje?

Organizator - informacije

Razstava fotografij
Čarobni trenutki (Društvo ljubiteljev fotografije Krško)

Knjižnica Sevnica

Knjižnica Sevnica

Turnir v ročnem nogometu

Mladinski center Sevnica

KŠTM Sevnica

Sevniški sejem

Trg svobode

KŠTM Sevnica, Občina Sevnica

12. srečanje PZDU Posavja

Studenec

DU Sevnica
031 669 771

Badminton na igrišču pri šoli

Mladinski center Sevnica

KŠTM Sevnica

Ustvarjalnica: "Predelava majic"

Mladinski center Sevnica

KŠTM Sevnica

Radogost večer - gostja: Višnja Markovinović –
kiparka, mojstrica keramike iz Zagreba

Grad Sevnica

Rudi Stopar in KŠTM Sevnica

"Mini Escape room"

Mladinski center Sevnica

KŠTM Sevnica

Večer argentinskega tanga

Grad Sevnica

Kulturno društvo Ronda

Dom krajanov u

KŠTD Razbor

Grad Sevnica

LD Boštanj

Lisca poje 2016

Lisca

PD Lisca Sevnica

Ustvarjalnica: Darilne škatle

Mladinski center Sevnica

KŠTM Sevnica

Tečaj CPP

učilnica Avtošole Prah
Sevnica

Avtošola Prah Sevnica;
Info.: Toni, 031/643-338

Turnir v Namiznem tenisu

Mladinski center Sevnica

KŠTM Sevnica

Otroška grajska matineja
z Družinskim gledališčem Kolenc

Grad Sevnica

Družinsko gledališče Kolenc

Nagradni "Activity"

Mladinski center Sevnica

KŠTM Sevnica

Ustvarjalnica: Nakit

Mladinski center Sevnica

KŠTM Sevnica

Razstava likovnih del Nene Bedek
"Ko barve spregovorijo"

Grad Sevnica

KŠTM Sevnica

Photo scavenger hunt

Mladinski center Sevnica

KŠTM Sevnica

Cooperjev test

Makadamski nasip

Klub borilnih veščin Sevnica

Košarka na igrišču pri šoli

Mladinski center Sevnica

KŠTM Sevnica

Komedija - Dario Fo:
»Niti tat ne more pošteno krasti«

Grad Sevnica

DKŠD Svoboda Krmelj

Šentjanška tržnica

Šentjanž

TD Šentjanž

Šentjanška tržnica

Šentjanž

TD Šentjanž

Ustvarjalnica: Mavrične svečke

Mladinski center Sevnica

KŠTM Sevnica

Svetovni dan turizma - odprtje zelenega okna

Grad Sevnica

Turistična zveza obične Sevnica,
inf.: Annemarie, 031 344 916

Knjižnica Sevnica

Knjižnica Sevnica

Knjižnica Sevnica

Knjižnica Sevnica

Mladinski center Sevnica

KŠTM Sevnica

Mladinska gledališka predstava
"Zgodba o prijateljstvu ali Mesec je za vse enak"
Praznovanje 70. obletnice
Lovske družine Boštanj s Hubertovo lovsko mašo

nedelja, 25. 9.
ob 8.00
nedelja, 25. 9.
ob 8.00
torek, 27. 9.
ob 16.00
torek, 27. 9.
ob 17.00
torek, 27. 9.
ob 18.00
sreda, 28. 9.
ob 18.00
petek, 30. 9.
ob 17.00

Predstavitev Frizerskega salona Kreutz,
dediščina sevniškega obrtništva 20. stoletja
Dobrodelno potopisno predavanje
Za dva groša fantazije, Nepal po potresu (Manca Čujež)
"Minuta do zmage"

1. obisk zastonj !!!

STEP

AEROBIKA

T-N-Z AEROBIKA
NOVO! AC RO YOGA vadba v dvojicah
AEROBIKA ZA ČLANICE
PERFECT-BODY VADBA
TELOVADBA za SENIORJE-KE
NOVO! TELOVADBA za KREPITEV MIŠIC MEDENICNEGA DNA

TOR: 19h ČET: 19 in 20h
PON: 20.00 h
SRE: 20.00h
SRE: 19.00h in 20.00h (Estera)
TOR in ČET: 21.00h
Č ET: 8.00 h
TOR:

9.00 h in 18.00 h

OSEBNO TRENERSTVO in MAKE-YOUR-BODY
(načrt za zdravo telo, prehrana, oblikovanje telesa ali svetovanje o ustrezni obliki vadbe ZATE)

031 855 490 ( Sara )

INFO:
Od 6.9.2016 dalje

Preverite lokacijo! Športni dom/OŠ Sevnica
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GIMNASTIKA
BABY ŽVERCE (do 2.leta):

SRE: 15.30-16.00

ŽVERCE (2-5.leta):
GYM ŽVERCE (4-6.leta):

SRE: 16.00-17.00
SRE: 17.00-18.30

DEKLETA 1.TRIADA IN
FA NTJE:
DEKLETA 2.,3.
TRIADA:

SRE : 16.15-17.45 in
PET: 16h-17.30
PON: 17.30-19.30,
PET:17.30-19h
SRE: 17.30-19h (za
3x/teden)

MESEC ODPRTIH VRAT: SEPTEMBER
Kaj še čakaš?
Pridi in nauči se stoje, salte….

INFO:

031 855 490 (Sara),
051 302 097 (Marjanca)

*Ob ponedeljkih in sredah so treningi v ŠPORTNEM DOMU SEVNICA, ob petkih v malitelovadnici OŠ Sevnica

Koledar prireditev
Sekcija

NAMIZNI TENIS

Vabimo deklice in dečke (UČENCI IN DIJAKI),
da se nam pridružite pri redni vadbi od
1.oktobra 2016 vsak
torek od 16.30 - 18.00 ure.

Info: Viki 041 682 921

Vabimo tudi člane-ice - rekreacija ob
ponedeljkih od 17.45 do 19.30 ure.

VABLJENI !

Info: Žare 040 414 343
Vadba bo potekala
v Športnem domu
v Sevnici (pri bazenu).

Vpis bo vsako sredo v septembru od 14. do 15. ure in
vsak petek od 18. do 19. ure,
na strelišču v Sevnici, Kvedrova cesta 30a.
splošne informacije:
Mirko, 031/748-402

ŠD PARTIZAN SEVNICA
VABI NA

ŠPORTNO TRŽNICO
ZA VSE GENERACIJE
Predstavili se bomo z vsemi programi
Mala telovadnica: TNZ aerobika, Step aerobika, pilates, Perfectbody vadba...
Velika telovadnica: telovadba za predšolske otroke, gimnastika
za fante in dekleta, akrobatika, namizni tenis...

V ŠPORTNEM DOMU PRI BAZENU
SOBOTA 10. 9. 2016 : 10.00-13.00
ŠD
Partizan
Sevnica
nudi
rekrativne vadbe za vso družino
od najmlajših malčkov do zrelih
let. Vadbe vodijo izkušeni in
licencirani trenerji in vaditelji.
Društvo se ponaša s tradicijo, ki jo
nadaljuje še od časov Sokolov z
začetki l. 1912. Vabimo vas v svoje
vrste že septembra.

Več informacij o vadbah in
Športni tržnici: 031 855 490 -Sara

september 2016
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Mladina
Poletje v MC Sevnica
Letošnje počitniško dogajanje smo z mladimi
preživljali ustvarjalno, športno, filmsko, aktivno ...

Angleški jezikovni tabor
Lisca 2016

Druženje
z EVS prostovoljci iz MC Krško

V tednu od 24. do 29. julija smo v enaki zasedbi
(Nauči Se in ŠD Partizan Sevnica) letos prvič pod
okriljem KŠTM Sevnica izvedli že šesti angleški
tabor na LIsci. Udeležilo se ga je kar 26 otrok iz
vse Slovenije. Spali smo v Jurkovi koči Planinskega
društva Sevnica. Tabor sta vodila profesorja
angleškega jezika (Sara in Gašper), mladi anglist
(Miha) in še tri pomočnice (Živa, Ana in Klavdija).

V MC Sevnica so nas obiskali prostovoljci, ki se
mudijo v MC Krško. Prispela je pisana druščina
šestih nasmejanih in prijaznih prostovoljcev –
večina je iz Španije, drugi so iz Turčije, Finske
in Pakistana. Preden so se odpravili na Bazen
Sevnica, so nekaj uric preživeli z nami in imeli smo
se super.

Glede na to, da je velik razpon v starosti
obiskovalcev, smo se trudili pripraviti za vsakogar
nekaj. Vsak dan smo v MC ponudili možnosti
ustvarjanja, organizirali smo različne nagradne
igre, kvize, turnirje, zunaj pa smo se preizkusili v
spretnosti pri igrah brez meja, mrhovinarskem
lovu, minuti do zmage. Vsak četrtek smo otrokom
in mladostnikom krajšali popoldneve na bazenu
v Sevnici. Organizirali smo tri večje dogodke, in
sicer Olimpijski teden za mlade v prvem tednu
počitnic, Angleški kamp na Lisci in Kitarijado.

Ker je bil dan prevroč, smo se odločili organizirati
igre brez meja oziroma vodne igre. »Poligone«
smo narisali s kredo, se razdelili v dve skupini –
Legende in Zmagovalci – in začeli.
Najbolj smešna je bila igra, ko so morali
tekmovalci z usti uloviti vodni balonček v čebru
vode in ga prenesti na drugo stran. Imeli smo
tudi »smuči«. Več igralcev je stalo na dolgi deski
in skupaj so morali prehoditi določeno razdaljo.
Najbolj osvežilna pa je bila seveda »vojna z vodnimi
balončki«. Na koncu ni bil nihče suh …
Lep dan, super družba. To bomo spet kmalu
ponovili. Spremljajte nas na Facebooku, da ne
boste zamudili kakšnega dogodka ali druženja.

Otroci so se ob zanimivih igrah med seboj hitro
povezali. Vsak dan so jih čakale zabavne igre na
prostem in poučne delavnice. V čistem gorskem
zraku smo ves teden ustvarjali dnevne novice v
angleščini, iskali vohune, »gradili« nogometne
Trudili smo se, da smo vam vsaj malo popestrili objekte, risali mesta na igrišče, si ogledali film na
počitnice, in močno upamo, da vam je bilo v naši prostem, ustvarjali, kresovali in se spuščali po
družbi lepo. S septembrom se spremeni delovni velikanskem toboganu, vse to v duhu angleščine.
čas MC Sevnica. Ta bo spet odprt popoldne, od
13.00 do 19.00, ob sobotah od 15.00 do 19.00.
Vsem
osnovnošolcem,
srednješolcem
in
študentom želimo, da bo prehod s počitnic v
šolske klopi čim manj stresen in seveda obilo učnih
uspehov vse leto.

Mojca Švigelj, KŠTM Sevnica

Odpiralni čas
MC Sevnica
Od 1. 9. bo MC Sevnica odprt
med tednom od 13.00 do 19.00,
ob sobotah od 15.00 do 19.00,
ob nedeljah in praznikih bo zaprt.

Za otroke smo pripravili veliko dejavnosti, da so
se ob učenju angleškega jezika zabavali in s tem
pozabili, da se pravzaprav učijo. Bili so izjemno
prijetni in pridni, v njihovi družbi smo zelo uživali in
upamo, da bo tako tudi prihodnje leto. Vabljeni tudi
vsi, ki ste letos tabor zamudili. Več info na www.
naucise.si.

Sara Martinšek
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Mojca Švigelj, KŠTM Sevnica
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Mladina
Pia Rožmanec na evropskem Jubilejna 10. kitarijada
mladinskem prvenstvu v šahu v Sevnici

poskrbeli She & The young ones iz Celja, posavskozasavska naveza Modre zvezde, vrhunec večera
pa smo doživeli s skupino HELP! The Beatles
Tribute band.

Mlada šahistka Pia Rožmanec z Blance je nastopila Pred Športnim domom Sevnica smo 12. in
na evropskem mladinskem šahovskem prvenstvu 13. avgusta 2016 priredili jubilejno, že deseto
v Pragi v skupini deklic do 10 let.
tradicionalno srečanje starih glasbenih skupin.
Prireditev, ki je že tradicionalno poimenovana
Kitariada, je tudi tokrat potekala dva dni s
športnimi, zabavnimi in glasbenimi aktivnostmi za
mlade in starejše.

Drugi dan so po podelitvi športnih priznanj
udeležencem tekmovanja v tenisu nastopile
mlajše rockovske skupine iz domačih logov in
širšega območja Slovenije. Vrhunec dogajanja je
bil nastop popularne slovenske pop-rockovske
(super)skupine SAN DI EGO.

Pia na državnem prvenstvu
in na mednarodnem turnirju mladink na Hrvaškem.

Pravico nastopa na EP si je pridobila na mladinskem
DP v Portorožu februarja z 2. mestom (lahko bi
šla tudi na SP v Gruzijo). V Prago sta jo spremila
mama in trener Marjan Božič iz Krškega, ki jo
vodi na njeni uspešni šahovski poti. Posavje na EP
poleg naše Pie zastopa še več mladih iz Krškega.
Z najboljšimi mladimi šahisti iz vse Evrope so se
10 dni merili v tej disciplini, nastopili pa so še
nekateri drugi slovenski šahisti v starosti od 8
do 18 let. Pia s svojim prvim nastopom na tako
pomembnem tekmovanju sledi uspehom svojih
sevniških predhodnikov Alenke Radej, Mojce Grilc,
Jelene Topič, Borisa Mitroviča, Suzane Pavlič,
Petre Pavlič in Lucije Krošelj.

Ludvik Cvirn

cina.si/sevnica

Prvi dan so nastopile skupine, ki so v večini delovale
pred letom 1980 in zdaj ne več, s preigravanjem
skladb iz »zlatih« šestdesetih, sedemdesetih
in osemdesetih let. Kot pretekla leta smo tudi
tokrat povabili skupine iz vse Slovenije, predvsem
pa iz posavsko-zasavskega konca. Že petkov del
jubilejne 10. kitarijade je postregel s pravo dozo
rock'n'rolla in nostalgije. Avtentični in odlični
rockerski uvod so naredili domači glasbeniki
Cantina Thrash, za melodično nadaljevanje so

V soboto so nastopile še skupine Rock Heroes,
Spottles Minds, Stone Orange in Rock Angeless,
obiskovalci pa niso ostali ravnodušni.
S kitarijado ohranjamo in spodbujamo glasbenike
k ustvarjanju ter predstavljanju kakovostne
rockovske glasbe, za kar se bomo trudili tudi v
prihodnje.

Rok Petančič, KŠTM Sevnica
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Šport
Bazen Sevnica

Sevniški pokal
v rekreativnih tekih –
začnemo 15. oktobra

Letošnjo sezono nam je vreme malce ponagajalo,
kljub temu pa je bilo kar 26 kopalnih dni (več
kot 200 ljudi na dan). Obiskovalci so pohvalili
urejenost zunanjega in notranjega dela objekta
Tudi letošnjo jesen in zimo bomo v sevniški občini
pa tudi gostinsko ponudbo in zaposlene. Izvedli
tekli na petih tekmah zdaj že 6. Sevniškega pokala,
smo tudi dva plavalna tečaja, enega v sredini julija
ki vsako leto privabi več tekačev in navijačev iz
in drugega na začetku avgusta. Mladi plavalci so
bližnjih krajev in tudi širše Slovenije. Letos začnemo
15. oktobra v Birni vasi pri Šentjanžu – na domačiji
Repše. Kot vsa leta bo tudi letos tekačem na voljo
12 otroških in 8 odraslih kategorij.

Začetek nove sezone
za mlade nogometaše
V prihajajočem šolskem letu 2016/2017 bomo
v NK Športikum Sevnica nadaljevali nogometno
vadbo mlajših kategorij od 7 do 11 let v Sevnici,
Boštanju, Tržišču in Šentjanžu. S kategorijo pod 11
let bomo v sezoni 2016/2017 igrali prvenstvene
tekme v MNZ Celje.

tako s pomočjo učitelja Gorana Brečka izboljšali
Nižje kategorije bodo nastopale v Nogometni ligi
svoje plavalno znanje. Žal pa se bo sezona končala
Športikum Sevnica do 10 let. Vabljeni k vpisu in na
že na začetku septembra, zato se vam najlepše
Sevniški pokal
oglede tekem.
zahvaljujemo za obisk. Vse, ki se želite naučiti
plavati, izpopolniti svoje plavalno znanje oziroma
V otroških kategorijah se bodo tekači pomerili na
Klemen Rovan
se preprosto zabavati v vodi, pa vabimo v našo
razdaljah od 300 do 2000 m, medtem ko odrasli
družbo spet prihodnjo sezono.
tečejo na enotni 4-kilometrski progi. Obljubljamo
vam prijetno, športno vzdušje, dobro organizacijo
Vir: ekipa Bazena Sevnica
in nagrade za najhitrejše tekače. V najmlajši
kategoriji prejmejo vsi udeleženci spominsko
medaljo.

Robert, Mateja in Vanja
državni prvaki

V Novem mestu je potekalo odprto državno
prvenstvo za veterane Slovenije na stezi, udeležili
pa so se ga tudi atleti iz Hrvaške, Srbije, Avstrije,
Italije in Madžarske. Barve AK Sevnica so zastopali
Robert Lendaro, Mateja Jazbec in Vanja Lendaro.

Judo vadba za otroke
zdaj tudi v Sevnici.

Vir: AK Sevnica

Novi termini vadbe
za atlete AK Sevnica
in vse, ki bi to želeli postati

VABIMO k VPISU otrok,
starih od 5 do 10 let.
Studio Vitaja, Sevnica, ob sredah od 16.00 do
18.00.
Vadba se začne 14. septembra, vpis je pri recepciji
od 1. septembra.

Čeprav atleti AK Sevnica niso počivali niti med
poletnimi počitnicami, vstopajo v jesen z novimi
načrti in termini vadbe za sedanje atlete in vse,
ki bi to radi postali. Vabimo vse, ki se želite redno
ukvarjati s tekom, da se nam pridružite na treh
lokacijah:

Robert, Mateja in Vanja državni prvaki

Robert Lendaro si je pritekel dva naslova
državnega prvaka v kategoriji M45-49, in sicer na
1500 m in 800 m. Dvakratna državna prvakinja
je postala tudi Mateja Jazbec v kategoriji Ž 35-39
na razdalji 1500 m in 800 m. Vanja Lendaro si je
pritekla naslov državne prvakinje v kategoriji Ž 4044 na razdalji 5000 m, drugi mesti pa je osvojila
na 1500 m in 400 m.
Oba dneva sta minila v prijetnem druženju med
atleti, za odlično organizacijo pa je poskrbel
organizator državnega prvenstva AK Krka Novo
mesto.

Za boštanjske in sevniške osnovnošolce ter
preostale, ki si želijo na vadbo v Sevnico in Boštanj,
bo vpis in prvi dan vabe potekal v četrtek, 15.
septembra, od 15.30 pred spodnjo telovadnico
OŠ Sevnica. Vaditelj bo Sine Karlovšek (kontakt:
sinekarlovsek@gmail.com, tel: 040/639 029).
Za OŠ Krmelj, OŠ Tržišče in OŠ Šentjanž ter vse,
ki bi si želeli na vadbo v Krmelj ali Tržišče, bo
Vanja Lendaro vpis v soboto, 10. septembra, ob 12. uri pred
telovadnico v OŠ Krmelj. Vadba bo nato potekala
v krmeljski in tudi šentjanški šoli. Vaš vaditelj bo
Miha Povšič (kontakt: 031/586 593).
Na OŠ Blanca vodi krožek atletike Franci Kranjec.
Termini vadbe bodo znani z začetkom šolskega
leta (kontakt: 041/973 451).

Mala dvorana pri OŠ Krmelj ob torkih in četrtkih,
ob 17.00. Vadba se začne 13. septembra, vpis v
dvorani od 1. septembra.
Judo je eden najpopolnejših športov za mlajše
otroke, je dinamičen, raznovrsten, ustvarjalen.
Je šport za vse: dekleta in fante, velike in majhne,
močne in šibke. Z igro otroci razvijajo prav vse
motorične spretnosti in se naučijo stvari , ki se
jih nikjer drugje. Spoznajo se z osnovami juda,
se naučijo pravilnih tehnik padanja, ki jim lahko
prihrani marsikatero solzo in poškodbo. Kljub
spoznajo z osnovami discipline in športne etike, ki
jim bosta zelo koristili v življenju.
Informacije:
Judo klub Olimpija, GSM 041/545-292
E-pošta: judoklub.krmelj@siol.net

Vir: AK Sevnica

Inna Toropejeva

Gibanje je
zdravje
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Šport
Vpis v karate in kickboxing

IPPON, vpis v malo šolo ju jitsa 2016–2017

Klub borilnih veščin Sevnica septembra vpisuje nove člane v vadbo karateja in Društvo borilnih veščin IPPON Sevnica, društvo z dolgoletno tradicijo
kickboxinga. Treningi bodo potekali v mali telovadnici Športnega doma Sevnica, izvajanja programa na področju športa borilnih veščin, tudi letos vabi
mlade v malo šolo ju jitsa.
veliki telovadnici OŠ Sava Kladnika Sevnica in POŠ Loka pri Zidanem Mostu.
KARATE za osnovnošolce in dijake je posebej prilagojen za njihov vsestranski
razvoj. S karatejskimi tehnikami v obliki kat, sparinga, dela z rekviziti, športnih
borb, stretchinga, meditacije in pravilnega dihanja razvijamo svoje psihofizične
sposobnosti. Karate je zelo zdrav, zanimiv in eno najbolj koristnih športnih oblik
rekreacije. Vključitev v športne tekmovalne programe še posebno motivira
predvsem mlajšo populacijo.

Mladi bodo lahko razvili in izboljšali osnovne motorične sposobnosti,
utrdili samozavest in samodisciplino. Z njimi bodo na vadbi izkušeni
trenerji in vaditelji z licenco oz. ustrezno izobrazbo na področju športa.
Bolj samozavestni in želeči tekmovanj se bodo lahko pripravili in udeležili
tekmovanj v športnem ju jitsu doma in v tujini. Pridružili se bodo našim že
uspešnim in priznanim športnikom, nosilcem medalj z državnih, evropskih
in svetovnih prvenstev.

Miran Grubenšek

Rekreativna samoobramba
Društvo borilnih veščin IPPON Sevnica je društvo z večletno tradicijo na
področju borilnih veščin v občini. V programu aktivnosti že nekaj let izvajajo
vadbo rekreativne samoobrambe za ženske in moške.
Vabimo vas, da se septembra pridružite rekreativni skupini in se naučite
osnovnih elementov samoobrambe in ravnanja v kritičnih situacijah pred
morebitnimi napadi nasilnežev na ulici ali v stanovanju.

KICKBOXING je kontaktni borilni šport, pri katerem v vadbenih procesih
uporabljamo najboljše posamezne elemente borilnih veščin, kot so karate,
boks, taekwondo, tajski boks ... S posebnimi metodami in različnimi vajami
povečujemo motorične sposobnosti, »očistimo« zavest odvečnih skrbi,
povečujemo gibljivost in eksplozivno moč. Intenzivnost vadbe je popolnoma
prilagojena vaši trenutni zmogljivosti, saj lahko sami določate intenzivnost
glede na svojo pripravljenost. Pri tem predznanje borilnih veščin ni potrebno.
Ne oklevajte in se še danes odločite za eno izmed koristnih vadb: karate ali
kickboxing. Zaupajte našim strokovnjakom in pedagogom, mojstrom karateja
in kickboxinga, večkratnim državnim prvakom in nosilcem številnih medalj z
evropskega in svetovnega prvenstva.
Dodatne informacije dobite na spletni strani kluba: www.kbv-sevnica.org, na
tel. št.: 040 98 62 62 (Jurij Orač, Sevnica), 070 85 99 33 (Marja Zidarič,
Loka) ali nam pišite na klubski e-naslov: kbv.sevnica@gmail.com.

Vadbo izvajajo trenerji z licenco in izkušeni inštruktorji urjenja v policijskih
in pravosodnih organih. Za vadbo potrebujete le: dobro voljo, spodnji del
trenirke in majico. Septembra je vadba za nove članice in člane brezplačna.
Vabljeni, da nekaj naredite zase.

Jurij Orač

Miran Grubenšek

Recept za zdravo življenje športna rekreacija v
Krmelju
Smo zdravi, kadar se počutimo dobro, brez bolečine in imamo dovolj življenjske
energije, da počnemo stvari, ki so za nas pomembne v življenju.
Redna telesna vadba vpliva celovito, ohranjuje zdrav organizem, vzdržuje in
krepi mišice, krepi imunski sistem, pomlajuje in vpliva na povečanje vitalnosti.
Si želite pripomoči h kakovostnemu življenju in narediti nekaj zase?
Pridružite se nam v mali dvorani pri OŠ Krmelj, kjer smo za vas pripravili
paleto programov rekreacijskih vadb za vse generacije.
Začnemo že 5. septembra!
Informacije: GSM: 041 545 292, e-naslov: judoklub.krmelj@siol.net. Vabljeni.

Inna Toropejeva

urniki programov rekreacije
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Iz preteklosti v sedanjost
Sevnica – mesto v objemu gričev in voda
Sevnica, mesto z okoli 5000 prebivalci, leži v prijetni kotlini ob prehodu dolenjskih
gričev v Posavsko hribovje, ob izlivu Sevnične in Mirne v Savo. Kraj ima zaradi sončne
lege in naravnega zavetja gozdov milo podnebje. Prav zaradi tega so se v preteklosti
ljudje kmalu naselili v zavetju sevniškega gradu, ki stoji na dominantni vzpetini nad
današnjim starim mestnim jedrom. Grad je nastal na ozemlju salzburške nadškofije
ob koncu 12. ali na začetku 13. stoletja. Nadzoroval je prometno pot, ki je tekla
vzdolž severnega brega Save. V gradu, ki je središče kulturnega, turističnega in
protokolarnega dogajanja, so na ogled lokalne muzejske zbirke in galerije. Freske v
Lutrovski kleti pod gradom, nekdanji protestantski molilnici, veljajo za enega vrhov
ohranjenega renesančnega slikarstva na Slovenskem.
Sevnica je nastala v 13. stoletju kot kolonizacijska naselbina ob tranzitni cesti.
Razvila se je med grajskim hribom, Savo ter Drožanjskim in Florjanskim potokom.
Nemško ime Lichtenwald je dobila po redkem svetlem gozdu, ki se ji je umaknil.
Leta 1309 je Sevnica posredno, leta 1322 pa neposredno omenjena kot trg.

Oh, spet ta šola
Šolarji so komaj na počitnice odšli,
že na stežaj se bodo znova odprla šolska vrata,
bliža konec se brezskrbnih dni
in spet bo treba guliti šolske klopi.
So ravno se privadili lenariti in do kosila v postelji ležati,
zdaj pa sredi noči in sladkih sanj
bo ta nesramna ura ponorela in začela ropotati.
Glavicam se še ni uspelo od napornega učenja ohladiti,
že se za novim znanjem treba bo v učbenike zapoditi.
Otrokom jasno ni, zakaj se čas počitnic tako hitro izteče,
v šoli se pa vsak dan kot jara kača vleče.

Le kdo si sploh je izmislil šolo in otrokom pravo naredil pokoro?
No, je že res, da se mnogim učencem počitnice predolge zdijo,
zato se pouka že veselijo, pogrešajo sošolce, prijatelje, vrstnike,
Sevnica je bila že od srednjega veka eden najpomembnejših obrtnih in trgovskih
čeprav so se večkrat slišali po telefonu in si vmes poslali kakšen SMS.
krajev v Posavju.
Trg je veliko trpel zaradi požarov. Najhujša sta bila v letih 1763 in 1854. V letih
Malce negotovi in plahi so še prvošolci, saj jih skrbi,
1861–1862 so zgradili sedanjo župnijsko cerkev, veliko triladijsko neoromansko
kako se bodo v novem okolju znašli. V šoli, tej hiši veliki,
baziliko s prečno pravokotno ladjo. Skupaj s cerkvijo sv. Florijana v trgu predstavljata
se najbrž godi mnogo zanimivih stvari in, če le hoče,
arhitekturni dominanti starega mestnega jedra.
se jih lahko vsak nauči. Obenem si mislijo:
»Če bo pridna učiteljica, bomo pridni tudi mi!«
Kljub požaru si je Sevnica kmalu opomogla. Dne 1. oktobra 1862 je mimo Sevnice
stekla železniška proga od Zidanega Mosta do Zagreba in nadalje do Siska. Sevnica
je z železnico postala neposredno povezana z vsemi večjimi srednjeevropskimi Tako bosta izginila negotovost in strah, vse bo steklo kot po maslu,
še prehitro bo mineval čas, že se jim bo zresnil obraz,
središči. Železnica je pospešila trgovske in poštne zveze, omogočila začetek
in čez noč bodo vsi odrasli.
industrializacije, zaposlovanje malih kmetov in kočarjev, v trgu pa se je začel
Se po nekaj letih bodo razpršili na vse strani,
razvijati turizem oz. letoviščarstvo. Povečanju prometa so sledile tudi upravne
odšli svojim sanjam in izzivom naproti.
funkcije. Leta 1868 je Sevnica postala sedež okraja in vzporedno tudi okrajnega
Eni se bodo po svetu potikali, druge bo študij na faksu zamikal.
sodišča. Sevnica je bila tudi središče sadjarske trgovine. Najžlahtnejši sadež je bila
Kdo ve, koliko je v teh glavicah talentov skritih?
jabolka Sevniška voščenka, znana na nemškem, angleškem in celo avstralskem
Morda pa bo kdo izmed njih nekoč postal celo minister za finance,
trgu.
o, srečko, ta si bo evrčke lahko vsak dan kar sam naštancu.
Dne 26. novembra 1865 je bila v Sevnici ustanovljena narodna čitalnica, prva v
Posavju in prva v savski dolini med Ljubljano in Zagrebom. Čitalnica je bila pobudnik
Zdravka Brečko
velikega slovenskega tabora v Sevnici, ki je bil 2. maja 1869. Po številu udeležencev
(blizu 7000 ljudi), po radikalnosti in zrelosti zahtev spada sevniški tabor med
najpomembnejše slovenske tabore. Bil je izraz politične volje slovenskega Posavja.
Prva sevniška industrija je temeljila na izkoriščanju gozda. To je bila tovarna kopit
bavarskih industrialcev (1886), ki je bila hkrati tudi prvi industrijski obrat v Posavju.
Naselila se je na robu vaškega naselja Šmarje, današnjega predmestja Sevnice.
Njej sta se pridružili še parna žaga (1909) in tovarna Jugo-tanin (1926). Položaj
nove železniške postaje, industrijskih obratov in drugih naprav je izsilil razširitev
kraja proti zahodu in severozahodu, kjer je nastal zametek novega dela mesta že
pred prvo svetovno vojno, ta pa se je v tridesetih letih 20. stoletja razširil z gradnjo
stanovanjskih hiš.

Sončni zahod
Mrak ovija Zemljo vso
v večerno nam oblekico...
Veter lovke svoje že pospravlja,
sonce tiho se poslavlja.
Utaplja se z mavrico barv v morje,
veličasten je njega zahod,krasno obzorje.
Iz trenutka v trenutek bolj tema postaja
a lepota na nebu me s kremplji obdaja.
Foto: Tanja Žibert

Od začetka petdesetih let 20. stoletja so bili vsi razvojni načrti mesta usmerjeni
v gradnjo novega dela mesta v okolici železniške postaje. Predvojni industriji
Kopitarni, žagi in Jugotaninu so se pridružile Mizarska produktivna zadruga
Sevnica, današnji Stilles (1945), konfekcija Lisca (1955), otroška konfekcija
Jutranjka (1962) in Kovinska delavnica Sevnica, današnji Preis (1962). Nastajajoča
industrija je v šestdesetih letih povzročila močan dotok prebivalstva predvsem
z agrarnega območja občine, pa tudi z agrarnih območij sosednjih občin. V letih
1954–1979 je severno od železniške postaje nastalo blokovsko Naselje heroja
Maroka, ki je povezalo nekdanje vaško naselje Šmarje s Sevnico.
Sevnica je postala mesto leta 1952, čez tri leta pa sedež velike občine – komune, ki
je v sedanjem obsegu nastala leta 1994. Sevnica je industrijsko, obrtno, trgovsko,
kulturno in upravno središče občine s širokim zaledjem.

Vir: http://www.ks-sevnica.si/
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Železne okove sem na noge dobila
in moj pogled daljava je nase privila,
utaplja oko mi trudno to barvno simfonijo,
požene nemir v kosti,srce polni z energijo.
Na obzorju je le oblak v kričeče oranžno zaobljen,
barve bele,rumene z žareče rdečo zarobljen...
Okrog njega vse žgoče rumeno se razliva,
le tu in tam lila se med oranžno in rdečo preliva.
Pretkano se sončni žarek še v ozadju obotavlja,
s trenutki spreminja paleto barv,ko se poslavlja.
Narava ni slikar,je pa prava čudodelka,
niti najboljšu umetnik nima tako popolnega izdelka.

Tanja Košar

Utrip življenja

Recepti
Špageti s tunino in zelenjavo
Čas priprave pribl. 35 minut

Ogled živali za posvojitve je mogoč

od ponedeljka do petka
od 7.00 do 11.00 ter
od 14.00 do 18.00 ure,
sobota od 7.00 do 8.00 ure.
O najdeni zapuščeni živali nas obvestite na telefon 07 81 60 210.
V zavetišču je na voljo večje število muckov za posvojitev.

KARA

Psička Kara je zelo
prijazna in živahna,
prijetnega
karakterja, srednje
rasti, stara 3 leta.
Posvaja se kot
družinski član, veriga
odpade.
Dom se pred
posvojitvijo preveri.
Verjamemo, da bo
našla dobrega
posvojitelja.

• Slanino, čebulo in česen nasekljamo. Papriko in
bučko narežemo na zelo majhne kocke.
• Slanino, čebulo in česen popražimo na vročem
olju. Dodamo zelenjavo in tudi to hitro prepražimo.
Zalijemo z vinom, dodamo paradižnike, grah,
začimbe in tunino.
• 10–15 minut rahlo vremo. V omako nato
zamešamo creme fraîche in svežo nasekljano
baziliko.
• Medtem v slani vodi skuhamo špagete, jih
odcedimo in zmešamo z omako. Ločeno ponudimo
tudi nastrgan parmezan.
Nasvet: Namesto tunine lahko uporabite tudi 15–
20 dag kuhane šunke. Tako boste dobili omako iz
šunke in zelenjave.

Mošnjički iz vlečenega testa
Sestavine za 4 osebe:
2 lista vlečenega testa
1 jedilna žlica stopljenega masla
2 jabolki ali hruški
malo limoninega soka
1-2 jedilni žlici nasekljanih orehov
1 jedilna žlica rozin (po želji namočenih v rumu)
malo sladkorja
Pečico segrejemo na 175°C. Pekač obložimo s
papirjem za peko. Jabolka ali hruške narežemo na
pribl. 1/2 cm velike kocke, poškropimo jih z malo
limoninega soka, potresemo z nasekljanimi orehi,
rozinami in sladkorjem ter vse skupaj premešamo.
Oba lista testa spojimo skupaj s stopljenim
maslom, narežemo na 4 dele in na sredino
vsakega naložimo nadev.
Vogale visoko dvignemo in jih nad nadevom
stisnemo skupaj in zavrtimo. Še enkrat
premažemo z maslom in pečemo 10-12 minut, da
dobijo zlato rjavo barvo.
Sladico serviramo z nekaj vanilijeve omake ali
vanilijevega jogurta ter okrasimo z jagodami ali
brusnično marmelado in vejicami mete.

www.kstm.si
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Vir: Knjiga Preprosto, hitro in okusno, Marija Steinbrugger, www.mohorjeva.si

Nahaja se ob Veterinarski postaji Sevnica,
Cesta na grad 14 a.
Sprejemamo zapuščene pse in mačke s področja občine Sevnica,
Laško, Hrastnik in Radeče.

Sestavine za 4 osebe
1 čebula
4 jedilne žlice oljčnega olja
5 dag hamburške slanine
2 stroka česna
1 majhna bučka
1 rumena paprika
1 konzerva olupljenih paradižnikov
1 kozarec rdečega vina
15 dag zamrznjenega graha
1 konzerva tunine v slanici
1 lonček creme fraîche
40–50 dag kuhanih špagetov
origano, timijan, sveža bazilika
parmezan
sol, poper

Oglasi

94.9 MHz

96.7 MHz

95.5 MHz

95.9 MHz

Novo mesto z okolico

Brežice, Krško (Posavje)

95.5 MHz

88.7 MHz

Ljubljana z okolico

Celje z okolico

Sevnica (Posavje)

Dobova, Bizeljsko

www.veseljak.si
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sobota, 24.september 2016, ob 11. uri na vrtnariji Terraplant
Vrtnarija Terraplant d.o.o., cvetličarna ZelenaPika
in ak�v kmečkih žena Zabukovje prireja 2
Bučarijado.
Tekmovanje za največjo in najbolj zanimivo bučo
bo v soboto, 24.septembra 2016, ob 11. uri na
vrtnariji Terraplant v Orešju 23, Sevnica
Tekmovalne buče zbiramo v cvetličarni ZelenaPika
in na vrtnariji Terraplant od 15. - 23. septembra.
Zmagovalci v obeh kategorijah prejmejo
vrednostne bone vrtnarije Terraplant, ostali
sodelujoči pa tolažilne nagrade.
Na samem dogodku bo predstavljena tudi
uporabnost buč z degustacijo jedi iz buč
Lansko leto se je na dogodku predstavilo 26
tekmovalcev iz različnih krajev naše občine
Letošnja razstava buč bo trajala
od 24. do 30. septembra 2016.
nju

Rondo - vse tekmovalne buče

va

lo
de

Kontakt za sodelovanje
o
ks
i
041 384 594 - Renata
n
lje
b
041 603 869 - Jože
Va
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aranžma iz buč-lanski zmagovalec

maskota iz buč

Tradicionalna
Suha šunka
krškopoljskega

salama
Tradicija

»1 9

leta

62

«

od

•

•

prašiča

sevniška

Tradicionalna

sevniška
salama

KZ Sevnica z. o. o., Cesta na grad 15, 8290 Sevnica, T: (07) 816 36 40

Oglasi
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Razvedrilo
VICOTEKA
Razočarana žena

Žena, ki se ponoči po dveh tednih vrne s
službenega potovanja, tiho odpre vrata
spalnice, odgrne odejo na postelji in zagleda
štiri noge, ki so molele izpod nje.
V trenutku se ji zamegli pred očmi, pograbi
metlo, ki je bila za vrati in prične udrihati po
odeji.
Ko se je utrudila, odide v kuhinjo, da si malo
opomore od šoka.
Tam pa doživi nov šok, ko za mizo zagleda
svojega moža, ki pije vino in ji reče: »Tvoji
starši so prišli na obisk za vikend, pa sem
jima odstopil kar najino spalnico.
Pojdi ju pozdravit…«

Abeceda

Policaj: »Gospod, ali ste danes kaj popili?«
»Ne,popolnoma nič.«
»Bova stestirala: povejte abecedo nazaj!«
»ž z v u t š s r p o n m l k j i h g f e d č c b a.«
»Pa to je res neverjetno, jaz tega ne bi
zmogel niti trezen.«
»Saj jaz tudi ne.«

IZREK ZA LEPŠI DAN
Ne ocenjujte hiše od zunaj,
šteje kakšni ljudje živijo v njej.
Socialne razlike ljudi so v današnjem času na
žalost takšne, da si nekateri lahko materialno
privoščijo čisto vse, drugi skoraj ničesar.
Vendar dobro je vedeti, da nobena materialna
stvar ne more nadomestiti časa, ki ga
preživimo z ljudmi, ki jih imamo radi!

Uganka za brihtne glavce
Ročice
Ročice steguje,
jeziček navija,
po belih si prsih
znake nabija.
Kaj je to?

Rešitev križanke iz prejšnje številke je: HUGH LAURIE.
Izžrebani so bili:
1. nagrada: Primož Krisper, N.H.M. 23, 8290 Sevnica
2. nagrada: Ana Rimc, Prvomajska 53, 8290 Sevnica
3. nagrada: Helena Renko, Mali Cirnik 11b, 8297 Šentjanž
4. nagrada: Jožefa Vidovič, Trščina 14, 8295 Tržišče

Nagrade za mesec SEPTEMBER
1. nagrada: natikači, ki jih podarja Kopitarna Sevnica,
2. nagrada: copati, ki jih podarja Kopitarna Sevnica,

Rešitev uganke za brihtne glave iz prejšnje številke.
Mount Everest
Izžrebanka:
Andreja Flajs, N.H.M. 27, 8290 Sevnica

Skrivni kotiček – ALI PA TUDI NE
Se nahaja na naslovnici (fotografija spodaj).
Kje se nahaja cerkev na sliki?

3. nagrada: pekač za mafine, ki ga podarja Siliko,
4. nagrada: praktična nagrada, ki jo podarja KŠTM Sevnica.

Rešitev skrivnega kotička iz prejšnje številke je:
Nahaja se na Orehovem (Pristan na Orehovem).

Pravilno rešena gesla in rešitve pošljite na dopisnicah najpozneje
do 15.9.2016 na:
KŠTM Sevnica, Glavni trg 19, 8290 Sevnica
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Izžrebanec:
Lado Kovač, Gabrijele 47 A, 8296 Krmelj

Oglasi

Mesto
in grad
Sevnica,
Jesenska
doživetJa
na sevniškem podeželJu,
frankinje
v šentJanžu Festival
pušl`cu dmodre
olenJske
Cena: 9,30 EUR/osebo

PROGRAM:

T +386 7 81 65 462
+386 51 680 287

-Vodeno spoznavanje vsebin prvega
gozdnega okna na Slovenskem
»TK-pav« ali obisk maše,

S www.dozivljaj.si
www.kstm.si

- ogled ponudbe pridelkov in izdelkov
na Šentjanški tržnici (ozimnica, ročna
dela…),
- malica po izbiri (mesna, zelenjavna…),
- prikaz gasilskih iger (aktivnosti na 120
letni brizgalni) in degustacija mošta

september 2016
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www.str ehe.si

tomaz.krnc@siol.net

Trgovina krovsko kleparskih izdelkov
od 4,80 € / m2
barvni

novi model
JUPITER
Kleparski izdelki: snegolovi, žlebovi...
Strešna okna
Izolacije

UGODNO

Gips plošèe,
podkonstrukcijski
profili

GOSTIŠČE
Prihaja jesen,
zato vam v naši
Vrtnariji na Ribnikih
in Cvetlièarni Silva
nudimo:

RAMOVŠ - PEKLAR d.o.o.
Ribniki38 - 8290 Sevnica

- Pisano paleto maèeh,
resja,
jesenskih lepotic
- Pesek, zemlja za grobove
- Sklede, lonci
Pri naroèilu celotne žalne dekoracije
(žarni venèek, cvetlièni aranžma, venci, šopki)
vam nudimo 10% popust na gotovino.

Zavratec 34, 8293 Studenec
Tel.: 07/818 90 19

Delovni èas:
Ponedeljek, sreda, èetrtek, petek in nedelja: 12.00 - 22.00
Sobota: 12.00 - 23.00
Torek - zaprto

Ponudba:
ribje jedi, jedi z žara, pizze
nedeljska kosila po naroèilu

za skupine predhodna najava

