iz grajske skrinje
Beseda odgovorne urednice

			
			

PODATKI O GLASILU

Naša občina se je septembra predstavljala na sejmu vseh sejmov,
Mednarodnem obrtnem sejmu v Celju. Predstavitev je vodila
turistična agencija za Posavje, Doživljaj, ki sodi v okrilje KŠTM
Sevnica. Izdali smo nov Katalog turistične ponudbe v Posavju
2008/09. To se je zgodilo prvič v Posavju, da je izšel takšen celovit
katalog, v katerem so 24 posavskih izletov in druga ponudba.
Katalog je na voljo v naši agenciji v TC Mercator Boštanj. In še
navdih, da tudi Vas privabimo na kakšen izlet:

»Potovati in videti, spoznavati ljudi, uživati v naravi, navezati stike, prepustiti se in
doživeti življenje. Besede, ki imajo pomen. Ne le na listu papirja. Prisluhnite jim močno.
Šepetajo vam, da življenje teče prehitro, vpeti smo v hitri tempo nove tehnologije,
skoraj se med seboj več ne poznamo. Pozabljamo pogledati skozi okno v prelepe zelene
griče, se ustaviti ob potoku in prisluhniti njegovemu žuborenju, prisluhniti zgodovini
starih grajskih zidov. Ustavite se za trenutek. Vabimo vas, da obiščete Doživljaj,
Turistično agencijo Posavja v TC Mercator Boštanj. Pripeljite družino, sorodnike in
svoje prijatelje. Pri nas boste srečali prijazne ljudi in si spočili oko na čudoviti naravni
in kulturni dediščini. Pokazali vam bomo, kje živimo in na kaj smo ponosni.«
Doživite Posavje.		
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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.
Glasilo delno financira Občina Sevnica.
Naklada
6.250
izvodov.
Prejmejo
ga
vsa
gospodinjstva v občini Sevnica brezplačno na dom.
Distribucija: Pošta Slovenije, d. o. o.
Uredniški odbor: Petra Pozderec – odgovorna urednica, Matej
Imperl – glavni urednik, Petra Biderman, Zdravko Remar,
Alenka Kozorog, Rok Petančič, Zvone Košmerl, Peter Zalokar,
Jože Novak, Robert Perc, Cvetka Jazbec.
Lektoriranje: Saša Kralj za rubriki Šolski zvonec in Šport in
rekreacija, drugo Božislava Čož
Kartoskop avtor in lektoriranje: Danijel Šmid.
Prispevki v glasilu: avtorji so zapisani pri prispevku.
Odgovornost za prispevek prevzema avtor. Uredniški odbor
ne presoja prispevkov v smislu novinarske stroke.
Oglasna sporočila niso lektorirana.
Za vsebino oglasa je odgovoren naročnik.
Medij Grajske novice je vpisan v razvid medijev, ki ga vodi
Ministrstvo za kulturo, pod zaporedno številko 1188.
Pridružujemo si pravico do krajšanja in lektoriranja besedil.
Prispevkov in fotografij ne vračamo.
Naslovnica: Eroika, foto: Špela Kasal
Oblikovanje, grafična priprava in tisk:
Artes studio Sevnica, www.artes-studio.com
Oglasno trženje: KŠTM Sevnica
e-mail: info@kstm.si, alenka.kozorog@kstm.si
Naslov za prispevke v glasilu:
KŠTM Sevnica, Glavni trg 19, 8290 Sevnica in info@kstm.si
Telefon: 07 81 61 070 (KŠTM Sevnica); www.kstm.si
Prihodnja številka bo izšla novembra 2008, prispevke in
reklamne oglase zanjo pošljite najpozneje do 8. oktobra 2008.
Prispevki naj zajemajo največ 1.000 znakov, biti pa morajo v
elektronski obliki. Dobrodošli sta vsaj dve fotografiji.
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občinske strani
Glasbeni poletni tabor Naš Big
band Sevnica 2008

Sanacija poškodovanih cestnih
odsekov
Podžupan Srečko Ocvirk s sodelavci je
sprejel komisijo direkcije Republike
Slovenije za ceste, ki vodi investicijske
projekte ureditve brežin in zemeljskih
plazov na državnih cestah. Komisija
si je ogledala problematični odsek
regionalne ceste Impoljca-Zavratec ob
Impoljskem potoku, ki je poškodovan
še zaradi neurja leta 2005. Po ogledu
na terenu je komisija obljubila, da se bo
sanacija tega nevarnega odseka začela
takoj. Projekt sanacije je pripravljen in
lahko pričakujemo, da se bodo oktobra
že začela gradbena dela. Komisija si je
ogledala tudi nekaj poškodb na državni
cesti Sevnica–Planina in poškodbe na
brežinah ob državni cesti na Logu, na
katere je sevniška občina že večkrat
opozarjala, da jih je treba nujno sanirati.
Direkcija Republike Slovenije za ceste
pojasnjuje, da imajo omenjene lokacije
v svojem načrtu in sredstva zagotovljena,
tako da bodo dela lahko začeli še letos,
če bodo vremenske razmere dopuščale
gradnjo.

Od 25. do 29. avgusta je bil v Sevnici
v organizaciji zavoda za zaposlovanje
glasbeni poletni tabor Naš Big band 2008
za Zoisove štipendiste iz vse Slovenije.
Udeležence tabora je na sevniškem
gradu sprejel podžupan Srečko Ocvirk,
ki je v kratkem govoru predstavil občino
Sevnica in njene razvojne usmeritve,
mladim glasbenim ustvarjalcem pa
zaželel prijetno počutje v občini ter
uspešno delo. Dosežke enotedenskega
dela so predstavili na koncertu Naš Big
band.

Najdbe z območja Loškega polja
(Foto: arhiv občine)
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Predstavniki občine so se s podjetjem
Mobitel pogovarjali glede pokritosti
signala mobilne telefonije na celotnem
območju občine. Posebno so bile
poudarjene meritve elektromagnetnih
sevanj baznih postaj. Ugotovili so, da so
prve meritve elektromagnetnega sevanja
nižje kot zakonsko dovoljene. Predstavniki
Mobitela bodo preverili še območja
občine, na katerih je signal slabši ali ga
ni. Na podlagi omenjenih meritev bodo
preverili še možnost postavitve novih
baznih postaj, da bo pokritost občine
Sevnica s signalom čim večja.

Varnost na cestah ob začetku
šolskega leta

Udeleženci glasbenega poletnega tabora
(Foto: Janez Uršej)

Odprtje ceste na Meniškem Vrhu
Na Meniškem Vrhu v Krajevni skupnosti
Zabukovje so predali v uporabo na
novo asfaltiran cestni odsek v dolžini
900 metrov. Naložba bo omogočila
boljšo cestno povezavo naselij Krajevne
skupnosti Zabukovje z drugimi območji
občine Sevnica, hkrati pa pomeni
tudi približevaje cilju, da bodo vse
pomembnejše javne poti v krajevni
skupnosti čim prej asfaltirane.

Konec arheoloških izkopavanj
Na območju Loškega polja so se končala
arheološka izkopavanja, kar pomeni, da
se celotno območje sprosti za nadaljnja
gradbena dela ob gradnji hidroelektrarne
Blanca. Najdbe z območja Loškega
polja bodo po preliminarni analizi
in monografski obdelavi predana v
hrambo Posavskemu muzeju Brežice.
Po predhodni najavi je ogled območja
izkopavanj še vedno mogoč.

Mobitelove bazne postaje

Odprtje ceste na Meniškem Vrhu
(Foto: Vili Zupančič)

Izgnanci o poplačilu vojne škode
Člani Društva izgnancev Slovenije 19411945, krajevne organizacije Studenec,
so imeli svoj zbor v gostilni Janc. Ob
srečanju, ki so ga zaznamovali s kulturnim
programom, so obravnavali tudi poročilo
o delu krajevne organizacije ter načrt
dela za prihodnje obdobje. Informacijo
o aktivnosti društva je predstavila
predsednica prof. Ivica Žnidaršič. Člani
so med drugim na srečanju, ki so se ga
udeležili tudi predstavniki sosednjih
krajevnih
organizacij
omenjenega
društva, prejeli aktualne informacije o
pripravi zakona o poplačilu vojne škode.

V Sevnici je bila obravnavana
problematika v zvezi z varnostjo otrok
in pešcev pri prečkanjih gradbišč, kjer
potekajo rekonstrukcija Florjanskega in
Drožanjskega potoka ter rekonstrukcija
hodnika za pešce ob Kvedrovi cesti.
Predlagane so bile rešitve, da se čez
gradbišča dodatno uredijo varni prehodi
za pešce. Na nekaterih območjih pa
bodo varne šolske poti preusmerjene in
ustrezno označene. Izvajalci gradbenih
del so se zavezali, da bodo s preusmeritvijo
in ustreznim zavarovanjem hodnikov za
pešce v območju gradbišč poskrbeli za
nemoteno in varno šolsko pot. Izvajalec
ureditve Florjanske in Drožanjske ulice
bo v prvem tednu šolskih dni poskrbel
za predstavnika, ki bo dodatno skrbel za
varnost pešcev mimo gradbišča.
Občina Sevnica je skupaj z osnovnimi
šolami poskrbela za namestitev dodatne
prometne signalizacije na izpostavljenih
nevarnih odsekih šolskih poti. V ta
namen je občina razobesila transparent
pri Gasilskem domu v Sevnici ter za
vsako šolo naročila ustrezno število
začasne in stalne prometne signalizacije,
ki bo udeležence v prometu opozarjala na
otroke na poti v šole in iz nje. Prav tako
je bil za lokalni televizijski informativni
kanal pripravljen oglas, kjer so za Sevnico
na fotografijah označene varne šolske
poti. Ves čas bo tudi policija v območjih
šolskih poti po celotni občini nadzirala
prometno varnost otrok.

Prometna signalizacija na cestnih odsekih
(Foto: arhiv občine)
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občinske strani
Odkritje spominskega obeležja na
Malkovcu

Pripravljanje rešitev za gradnjo
cestnega omrežja

Območno združenje veteranov vojne za
Slovenijo Sevnica je pripravilo slavnostno
prireditev z odkritjem spominskega
obeležja Manevrske strukture narodne
zaščite 90 in polaganjem venca pri
spomeniku padlim borcem in talcem
NOB na Malkovcu. Na krajši slovesnosti,
kjer je nastopil moški pevski zbor
Kulturno-umetniškega društva Emil
Adamič iz Mokronoga, je bila slavnostna
govornica podžupanja občine Breda
Drenek Sotošek. Za tem je bil pohod po
malkovški poti, kjer so se udeleženci ob
prijetnem druženju seznanili z lepotami
Malkovca in okolice.

Tema sestanka v zvezi z izdelavo
prometne študije in idejne zasnove
za potrebe prihodnjih prometnih
ureditev na območju Boštanjskega
polja in Grajskih njiv v Boštanju je bila
predstavitev problematike prometnih
povezav. Delovnega sestanka so se
udeležili predstavniki projektantskega
podjetja Lineal iz Maribora, ki bo
omenjeno študijo in idejne zasnove
tudi izdelalo, predstavnika Krajevne
skupnosti Boštanj in
zaposleni
v
občinski upravi. Razpravljali so tudi
o vprašanjih glede umeščanja trase 3.
razvojne osi na območju Boštanja in
Sevnice ter predvidenih posegih na
državnih cestah, po sestanku pa so si
na terenu ogledali območje predvidenih
ureditev. Na območju med glavno
cesto Zidani Most–Boštanj–Krško in
hidroelektrarno Boštanj se pripravlja
občinski podrobni prostorski načrt za
umestitev nove poslovne cone. V njem
je načrtovana tudi širitev poslovnega
območja v nadaljevanju poslovne cone
od trgovskega centra Mercator proti
severni strani do glavne ceste, v delu
Boštanja pa je predvidena pozidava z
individualnimi stanovanjskimi objekti.
Na sestanku so se dogovorili, da bodo
projektanti do konca oktobra pripravili
različne rešitve zasnove cestnega omrežja
in novih prometnih povezav, ki jih bodo
nato uskladile občinske strokovne službe
in Krajevna skupnost Boštanj. Čas za
dokončanje in predajo izdelane študije,
ki bo tudi strokovna podlaga v postopku
priprave občinskega prostorskega načrta
občine, je novembra letos.

Mercator sofinancira lokalni prevoz
Sevnica–Boštanj–Sevnica
Občina Sevnica je marca letos začela
uvajati lokalni prevoz na cesti Sevnica–
Boštanj–Sevnica. Doslej je kombi vozil
z avtobusne postaje v Sevnici dvakrat
na dan, od ponedeljka do petka, razen
praznikov, ob 9. in 11. uri. Na pobudo
občanov se je 18. avgusta začela uvajati
dodatna vožnja ob 10. uri, brezplačni
prevoz na omenjeni progi pa se
podaljšuje do konca leta 2008. Podjetje
Mercator, d. d., se je namreč ponudilo, da
sofinancira dve vožnji na dan od avgusta
do konca leta 2008. Občina Sevnica bo
po tem poskusnem obdobju skupaj z

Prva izplačila upravičencem do
vračila vlaganj v občini Sevnica

Kombi bo odslej vozil trikrat dnevno.
(Foto: arhiv Občine Sevnica)

Mercatorjem, d. d., analizirala razmere in
proučila upravičenost lokalnega prevoza
ter možnosti sofinanciranja, ki bi ga
izpeljal Mercator, d. d., še v prihodnje.

Visoki jubilej cerkve svete Helene
v Loki

Župnijska cerkev svete Helene v Loki
pri Zidanem Mostu praznuje letos svojo
800. obletnico. Praznovanje je bilo s
slovesno sveto mašo s celjskim škofom
dr. Antonom Stresom v nedeljo, 14.
septembra. Po popoldanski maši je bil
tudi blagoslov obnovitvenih del na cerkvi
ter njeni okolici, za obiskovalce pa so
pripravili tudi kulturni program.
Oktober 2008

Občina Sevnica je s pristojnim
pravobranilstvom
podpisala
večino
poravnav in glede na to, da so bila prva
izplačila slovenske odškodninske družbe
že nakazana, je občina po sprejeti
zakonodaji v teh dneh začela prva izplačila
posameznim upravičencem. Sredstva
iz sklenjene poravnave bodo v celoti
nakazana upravičencem s seznamov, ki so
jih potrdile pristojne krajevne skupnosti
in so objavljeni tudi na oglasnih deskah.
Vrednost poravnav in zneski izplačil
upravičencem so različni in odvisni od
obdobja vlaganja. Občina hkrati spet
poziva upravičence, ki še niso dostavili
davčne številke, številke osebnega računa
in v primeru smrti upravičenca sklep o
dedovanju, da zaradi možnosti izpeljave
plačila to storijo čim prej.

Odprtje vodovoda Jablanica
V Krajevni skupnosti Boštanj se je
podžupan Srečko Ocvirk udeležil
odprtja vodovoda Jablanica. Naložbo,
ki se je začela leta 2006 in je znašala
280.000 EUR, sta skupaj financirali
občina in krajevna skupnost. V sklopu
novega vodovoda je zagotovljeno črpanje
pitne vode iz vodohrana v Boštanju v
novi vodohran Zavinski hrib, ki leži
300 metrov više. Vzpostavljene so vse
povezave elementov novega vodovoda
na hišne priključke, vodovod pa je
opremljen tudi s signalnimi povezavami,
ki omogočajo daljinski nadzor nad

Odprtje vodovoda Jablanica
(Foto: arhiv občine)

delovanjem posameznih elementov
sistema. Odprtje vodovoda, ki s pitno
vodo preskrbuje 103 stanovanjske hiše
in 102 vikenda ali zidanice oziroma 240
stalnih prebivalcev območja, je pripravil
vaški odbor Jablanica.

Dobro sodelovanje
reševanje

služb

za

V Podvrhu nad Sevnico so se sestali
predstavniki sodelujočih služb reševalnoiskalne akcije ob nesreči na HE Blanca.
V štabu civilne zaščite za Posavje so se že
ob koncu akcije dogovorili glede priprave
skupne analize odzivanja, ukrepanja in
delovanja sil za zavarovanje in reševanje
ter preostalih sodelujočih služb. Navzoči
so obravnavali predlog sklepne analize, ki
jo bodo posredovali Upravi RS za zaščito
in reševanje do konca tega meseca. V
analizi so poudarili predvsem visoko
stopnjo motiviranosti prostovoljnih
in profesionalnih služb ter dobro
medsebojno sodelovanje. Ugotovitve naj
bi bile tudi dobra popotnica za delovanje
različnih služb in sil zaščite in reševanja
ob podobnih primerih.
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občinske strani, kštm sevnica
Sprememba odloka o ureditvenem načrtu Šmarja ob Planinski cesti
Občina Sevnica je pristopila k pripravi sprememb in dopolnitev veljavnega odloka o ureditvenem načrtu Šmarja ob Planinski cesti,
in sicer je začela postopek priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta, ki bo načrtovane spremembe na podlagi usmeritev
in pozitivnih mnenj nosilcev urejanja prostora tudi omogočil. Občina Sevnica je namreč na začetku avgusta prejela gradivo za
pridobitev smernic za gradnjo večstanovanjskega objekta s podzemno garažo in urejenimi zunanjimi površinami za mirujoči promet
ter otroškim igriščem. Da bo objekt mogoče začeti graditi, je treba prej izpeljati postopek sprememb in dopolnitev že omenjenega
odloka, ki navedeno območje tudi ureja ter določa in regulira posege v prostor. Investitor in pobudnik gradnje objekta je podjetnik
Srečko Hribšek s Ponikev pri Studencu. Občina je v zakonskem času izdelovalcu že poslala smernice za nadaljnje načrtovanje in
pripravo dopolnjenega osnutka, ki bo jeseni na ogled na javni razgrnitvi. Takrat bodo načrtovalec in občinske strokovne službe na
javni obravnavi podali tudi svoje odgovore na vprašanja zainteresirane javnosti.

Vir: Obična Sevnica

Baročni salon na gradu Sevnica
V 2. nadstropju SZ-stolpa gradu Sevnica se bohoti pravi baročni salon. Pohištvo igrivih in bujnih
oblik ter čisti, lahko interpretirani detajli v bogatih lestencih in steklenem programu pričarajo
očarljivo ozračje ter blišč baročnega obdobja. Pravi raj za ljubitelje bogate ornamentike iz tega
zanimivega zgodovinskega obdobja. Baročni salon smo v KŠTM Sevnica uredili v sodelovanju s
podjetji STILLES, d. d., iz Sevnice, KAIJ, d. o. o., iz Dola pri Hrastniku ter STEKLARNO ROGAŠKA
iz Rogaške Slatine. V njem so na ogled same izvirne umetnine omenjenih podjetij, ki obiskovalcev
gotovo ne pustijo ravnodušnih. Uradno odprtje baročnega salona bo v prvih dneh oktobra, o čemer
boste obveščeni v sredstvih javnega obveščanja. Vljudno vabljeni na naš kulturno-zgodovinski biser na ogled baročnega salona in
preostalih zanimivosti. Pripravljamo tudi pester animacijski program za skupine otrok, o tem pa več v prihodnji številki.

Drevesni horoskop v grajskem parku in energijske točke
Ob gradu Sevnica se razprostira prečudovit grajski park, v katerem rastejo mogočna
drevesa (platane, javori, rdečelistna bukev, tise in lepotica lejlandska pacipresa), ki
dajejo grajskemu okolju prav poseben čar. Vsako drevo izžareva posebno energijo in daje
parku izviren pridih zgodovinskosti. Zato smo se v sodelovanju z znanim slovenskim
vedeževalcem Danijelom Šmidom – Dannyjem odločili pripraviti pravi drevesni horoskop.
Ob vsakem drevesu v parku stoji posebna tablica, na kateri je naveden energijski opis
drevesa, kako določeno drevo vpliva na zdravje in počutje, na katere tipe ljudi najbolj
vpliva in v katerem času ter druge zanimivosti. V grajskem parku smo odkrili tudi dve
energijski točki, kjer zemlja najbolj izžareva pozitivno energijo. Ti bomo tudi označili.
Vabljeni v grajski park, kjer vas čaka zanimiv drevesni horoskop in se lahko tudi napolnite s pozitivno energijo!
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kštm sevnica
KŠTM Sevnica na Mednarodnem
obrtnem sejmu v Celju

100 let godbeništva v Sevnici,
fotoreportaža

Godba Sevnica na osrednjem koncertu

Slavnostni govornik predsednik Danilo Türk

Gostje iz Nemčije

Sprejetje priznanja

Parada godb v Športni dvorani Sevnica

Parada godb v Sevnici

V Boštanju

KŠTM Sevnica je tudi letos na
Mednarodnem obrtnem sejmu v Celju
predstavljal občino Sevnica in poleg
prikaza naših prelepih krajev promoviral
tudi ponudnike izdelkov iz občine, in
sicer pridelovalce vina, soka, kisa, medu,
suhega sadja, izdelovalce avtohtonih
izdelkov, raznih spominkov in drugo.
Prav za to priložnost je KŠTM Sevnica
izdal tudi Katalog turistične ponudbe
2008/2009, v katerem so predstavljeni
programi izletov in turistične poti
po Posavju, in sicer ponudnikov, ki
sodelujejo v agencijski mreži Doživljaj.
Kot vsako leto smo tudi letos na sejmu
predstavili unikatni izdelek Rudija
Amerška, in sicer stol iz vinske trte,
za katerega je KŠTM Sevnica prejel
priznanje Mestne občine Celje, na kar
smo zelo ponosni.
Na sejmu, za katerega se že porajajo nove
zamisli, se vidimo spet prihodnje leto.

Izšel Katalog turistične ponudbe 2008/09
Zavod za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti
Sevnica je izdal 2500 izvodov Kataloga turistične ponudbe
2008/09. Katalog vsebuje poleg lepe naslovnice, katere avtor
je dober fotograf Ljubo Motore, tudi 24 programov izletov
po Posavju, ponudbo avtohtonih spominkov iz Posavja ter
reklamne objave oglaševalcev.
Katalog je bil promocijsko razdeljen na MOS Celje od 10.
do 17. septembra
vsem zainteresiranim
skupinam
in
posameznikom. Mogoče ga je dobiti v turistični
agenciji Doživljaj v Mercatorjevem centru v
Boštanju, na upravi KŠTM Sevnica, ogledate
pa si ga lahko na spletni strani www.kstm.si.
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kštm sevnica, prispevki in reportaže
Predstavitev knjige V čas zapisana sevniška partitura
V sredo, 10. septembra, je bila v Knjižnici Sevnica, ob 100. obletnici godbeništva
v Sevnici predstavitev knjige V čas zapisana sevniška partitura (Inštrumentalna
glasbena dejavnost v Sevnici od konca 19. stoletja do konca 20. stoletja) ob prijetni
glasbeni spremljavi predstavnikov Policijskega orkestra Slovenije.
Monografija avtorja Zorana Zeliča omogoča celovit pregled razvoja bogate ljubiteljske
dejavnosti inštrumentalne glasbe v Sevnici v 100 letih.
Monografija je razdeljena na dva dela. Prvi opisuje glasbeno inštrumentalno
dejavnost v Sevnici in okolici od konca 19. stoletja do začetka druge svetovne vojne
leta 1941. V drugem delu je zajeta glasbena inštrumentalna dejavnost v Sevnici med
letoma 1945 in 2000. Iz tega obdobja avtor podrobno opisuje 14 inštrumentalnih
glasbenih zasedb, med njimi pa imata posebno mesto Kulturno društvo Godba
Sevnica in njena novejša pridobitev Big Band Sevnica.
Izdaja knjige o razvoju orkestralne glasbe je še prav poseben dogodek za Godbo
Sevnica, saj kot naslednica vseh prejšnjih sestavov praznuje 100. obletnico godbeništva
v občini in 30 let Godbe Sevnica. Založnik in izdajatelj knjige je KŠTM Sevnica.
Kupite jo lahko v Lekosu, papirnici Metka, TA Doživljaj in KŠTM Sevnica.
Foto: Ljubo Motore

Direktorica KŠTM Petra Pozderec

Predsednik KD
Godba Andrej Štricelj

Avtor knjige
Zoran Zelič

Iskrena zahvala vsem udeležencem krvodajalske akcije v Sevnici in Krmelju
Na RK Slovenije smo izjemno zadovoljni z uspešno izpeljano krvodajalsko akcijo, ki je bila v organizaciji OZ
RK Sevnica. V poletnih mesecih lahko občasno primanjkuje krvnih skupin zaradi hudih prometnih nesreč
in s tem povečanim operativnim programom. Zato nas iskreno veseli, da je bila krvodajalska akcija izjemno
dobro obiskana, čeprav so bili nekateri zvesti krvodajalci na zasluženem dopustu.
V OZ RK Sevnica se je v prvih osmih mesecih letos zelo povečalo število krvodajalcev – za 14 odstotkov (letos
že 936 krvodajalcev, lani v enakem obdobju 821). To med drugim pripisujemo tudi izostrenemu občutku
prebivalstva za solidarnost, humanost, kar nam potrjujejo tudi statistični podatki o udeležbi krvodajalcev na
krvodajalskih akcijah v Sevnici in Krmelju.
Posebno nas veseli, da se je veliko mladih odločilo za obisk prve krvodajalske akcije in so se tako seznanili s
krvodajalstvom. Želimo si, da bi postali redni krvodajalci, ki bodo nadaljevali plemenito tradicijo krvodajalcev tega območja.
Iskreno se zahvaljujem tudi v svojem imenu, kot strokovni sodelavec za krvodajalstvo pri RKS, vsem, ki z darovanjem krvi rešujete
življenja. Iskrena hvala vsem, ki po svojih najboljših močeh podpirate prostovoljno krvodajalstvo v Sevnici in Krmelju ter drugod po
Sloveniji.
Boštjan Novak,
univ.dipl.soc., strokovni sodelavec RKS za krvodajalstvo

Zakaj naj tudi naša populacija uporablja računalnik? Je to nujno tudi za nas starejše?
Živimo v času skokovitega napredka in tudi uporabe informacijske tehnologije, vse od mobilnih telefonov, bankomatov in drugega.
Za vsem tem pa je seveda računalnik, ki lahko vse to obvladuje, usmerja in seveda povzroča ob zastojih tudi slabo voljo in razburjanje,
da je bilo bolje, ko smo še vse delali »peš«. Da pa pri vsem tem izključimo naše neznanje ali nezaupanje do vseh naprav, si je treba
zagotoviti vsaj temeljno znanje in obvladovanje računalnika. Za vse, ki jih to zanima, bo tudi letos organiziran krožek računalništva pri
U-3, začetne in nadaljevalne skupine. Pozabite na to, da mogoče ne razumete angleško, saj so vsi ponujeni programi na računalnikih
v slovenskem jeziku, in se spoznajte z nujnostjo računalniškega opismenjevanja tudi seniorske generacije.
								
Rihard Černigoj

8

Oktober 2008

prispevki in reportaže

Oktober 2008

9

oglasna sporočila

10

Oktober 2008

prispevki in reportaže
GOBARSKA STRAST
Jurček na Pokljuki raste,
a se ne utegne skrit
ne pod listje niti hraste –
Jakec je preveč nabrit.
V gozd s košaro se odpravi,
vanjo praprot položi,
neutruden gobar pravi
vešč ljubiteljskih strasti.
On pozna prav vsa rastišča
kot bi gobe sam sadil,
kar brez mesnega se blišča
bo večerje veselil.
Brž pobere vse lisičke,
sivke, turke najde vse,
opazuje veveričke,
ko se plašne ga boje.
Vsakokrat domov s Pokljuke
on prihaja nasmejan,
saj lahko se skril brez muke
mu le vražji je goban.
Marinka Glavač

Zaščitno arheološko izkopavanje
Log-Groblje 2008
Na Loškem polju od maja poteka zaščitno
arheološko izkopavanje Groblje 2008, ki jih vodi
Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije.
Zahodno in vzhodno od Globoškega potoka na
desnem bregu Save potekajo na dveh sektorjih
arheološka izkopavanja na področju z ledinskim
imenom Groblje, kjer so bili že v preteklosti
odkriti antični grobovi in drobne najdbe.
Predhodne arheološke raziskave so potrdile štiri
antične objekte z več prostori ter veliko najdb,
ki večinoma pripadajo rimski dobi, čeprav
se na nekaterih delih najdišča pojavlja tudi
prazgodovinska keramika. Tako so arheologi
poleg gradbenega materiala, kot so opeka in
strešniki, dobili številne odlomke keramike,
amfor, nakita, svinčene uteži, železno orodje in
bronaste novce, ki umeščajo najdišče med 1. in
4. stoletje našega štetja.
Ostanke hiš in preostalih arheoloških struktur
bodo dokumentirali, rezultati raziskav pa bodo
objavljeni v monografiji. Najdbe bo po koncu
izkopavanj hranil Brežiški muzej. Arheologe pa je presenetila odlično ohranjena
kamnita obloga iz časa avstro-ogrskega cesarstva, ki je skupaj z ohranjenimi mostovi
na Loškem polju del utrjene vlečne poti po Savi.
						
Mateja Ravnik, foto: Ljubo Motore

PRESKA 2008 – Zato smo mi
semkaj prišli
»Sedem gostujočih skupin, 7. srečanje, 7.
septembra – je pravljično število prineslo
tudi lepo vreme?« je zapisala na spletnem
forumu ena izmed obiskovalk prireditve.
Od prvega koncerta v letu 2002 je postala
septembrska prireditev na Preski dobro
prepoznavna in vsako leto privabi številne
obiskovalce od blizu in daleč. Na letošnjem Fantje s Preske in Sergeja Sever, ki je pokazala, da tudi mladi s Preske znajo zapeti
koncertu so se poleg Fantov s Preske
predstavili ljudski pevci in godci iz različnih
slovenskih regij. Prisluhnili smo lahko
ljudski pesmi, kot jo pojó na Blanci, Vihrah,
Paridolu, Dolah pri Litiji, Račni, Stopercah
in Tolminu. Obiskovalce je med drugim v
imenu občine Sevnica pozdravil podžupan
Srečko Ocvirk. Kaj smo gostitelji mislili z
naslovom prireditve Zato smo mi semkaj
prišli, so razkrili Fantje s Preske ob sklepu
koncertnega dela prireditve, ko so zapeli
Zato smo mi semkaj prišli, da bi dobre volje
z Vami b'li… Po koncertu je bilo prijetno
druženje ob rujni kapljici in dobrotah
domačih gospodinj, prireditev pa je obogatila
slikarska razstava slikarke Mirjam Kocjan iz
Sežane Žarenje življenja. Posnetek koncerta Tudi v Račni (Grosuplje) skrbijo, da ljudske
pesmi negujejo in prepevajo najmlajši:
bo kot vsako leto predvajal Radio Slovenija –
Mlada Zarja
vabljeni k poslušanju.
Anka Lisec,
Foto: Angelca Hrovat in Andrej Novšak
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turistična zveza občine Sevnica
Čas trgatve, čas mošta, dobre hrane in pripravljanja ozimnice, ženof

Začela se je druga Bučarijada v
Šentjanžu
Šentjanško območje obsega 15 vasi, ki
so posejane po grebenih in dolinah,
kjer se Dolenjsko gričevje dviguje v
Posavsko hribovje.
Vasi s prebivalci varujejo veliko
zanimivost. Od bogatih jabolčnih
nasadov, vinogradov do kulturne
dediščine s cerkvami, kapelicami in celo

kulturno dvorano v središču Šentjanža.
Pohvalimo se lahko z nekaterimi
lepo ohranjenimi kmečkimi poslopji.
Ponosni smo na Leskovec, ki je bil
leta 2005 najlepša hribovska vas. Poleg
vseh naštetih in podedovanih vrednot
imamo veliko pridnih in prijaznih ljudi,
ki se združujejo v raznih društvih.

Torej imamo kar nekaj razlogov,
da lahko povabimo obiskovalce v
naše kraje. Ker pa vemo, da si obisk
zapomnimo po nečem posebnem,
izvirnem in dobrem, smo ustvarili
poseben tip prireditve, ki se imenuje
Bučarijada. Ta bo letos že drugič, z
zanimivimi razstavami, ki so stanovsko
razdeljene na vinogradniško, kmečko,
kulinarično, poučno, oblikovno in
druge teme. Poleg vizualnih užitkov
obiskovalcem ponudimo doživetje, ki ga
ustvarjajo sami s svojim sodelovanjem
- na naših točkah degustirajo dobrote
iz buč ali preganjajo buče z vodnim
curkom.
Obiskovalci Bučarijade imajo tako dolgo
v spominu naše lepe vasi, zanimive
izletniške točke in dobre gostoljubne
ljudi.
Zdravko Remar
14

Jesen se že tihotapi s svojimi darovi. Našo pokrajino bo posula s svojo mavrično
silhueto barv. Kaj si človek še lahko bolj želi v teh dneh kot tople sončne žarke in
pogled na polno shrambo ali klet. To je čas, ko v kleteh brbota mošt in ima kletar polne
roke dela, je pa tudi čas, ko gospodinje pridno pripravljajo ozimnico. Vsakodnevna
hrana našega kmečkega prebivalstva je bila včasih preprosta. Največkrat zelje na razne
načine, fižol in v oblicah krompir. Dobra jedača je bila sestavni del prazničnih navad
in šeg. Zato želim spodbuditi naše gospodinje, da si jeseni pripravijo domači ženof.
Prav gotovo jih je malo, ki vedo za to dobro prilogo, ki so jo včasih ponudili h
kuhanemu krompirju.
In še recept za ženof:
Potrebujete:
5 l mošta izpod preše
400 g sladkorja
500 g gorčičnih semen ali gorčične moke
Priprava:
Pet litrov mošta povrite na treh litrih in ohladite.
Od treh litrov vzamete polovico in spet zavrete ter dodate 400g sladkorja in pustite, da
nekaj časa vre. S sladkanim vrelim moštom poparite 500 g sveže mlete gorčice.
Zmes popolnoma ohladite, nato prilijete preostali mrzli mošt in ves čas mešate.
Preostale tekočine prilijemo toliko, kolikor želimo imeti gosto zmes.
Svetujem vam, da kupite polovico črnih gorčičnih semen, polovico pa svetlih. Dobite
lahko že mleto gorčično moko, vendar je iz nje ženof bolj blag.
Ob tej priložnosti vabim gospodinje, ki hranijo stare domače recepte, da se opogumijo
in nam jih pošljejo v uredništvo Grajskih novic. Navsezadnje je to naša kultura,
identiteta, ki je ne smemo pozabiti.
Pa dober tek ob prijetnem druženju.
Cvetka Jazbec

TURIZEM IN MI

Kaj lahko storimo za turizem v naši občini

Veliko. Kratko in jedrnato. Z močno voljo in vztrajnostjo nam bo uspelo. Veliko
moramo narediti za prepoznavnost občine in Posavja. Precej nam pomaga naš
grad, saj nas po njem mnogi prepoznajo. Razvoj turizma je tek na dolge proge. Kar
začenjamo zdaj, bo vidno šele čez najmanj pet let. Takrat bomo lahko merili dejanske
učinke današnjega dela.
Turizem se je začel organizirano razvijati šele pred petimi leti, ko je občina odprla
Turistično informacijsko pisarno Sevnica, ki jo je upravljala Turistična zveza občine
Sevnica. Takrat se je začelo. Prodajali so se izleti in prireditve. Leta 2006 je z ustanovitvijo
zavoda KŠTM Sevnica občina zaupala razvoj turizma tej organizaciji in ji predala
pisarno v upravljanje. Kot odgovorna oseba na zavodu sem začela premišljevati, kako
začeti to trnovo pot. V občini imamo prijazne ljudi in bogato dediščino. Prva stvar, ki
je bila nujno potrebna, je uzakonjenje posredovanja turističnih izletov. Zato sem se
odločila, da zavod dobi novo blagovno znamko Doživljaj, Turistična agencija Posavje
za praktično delovanje. Blagovna znamka je zaščitena na Uradu RS za intelektualno
lastnino. Ima zelo pomembno ime, ki pove, da se ne bomo ukvarjali samo s turizmom
v naši občini, temveč bomo združili celotno Posavje. Potem smo začeli pridobivati
licenco za turistične aranžmaje na Gospodarski zbornici Slovenije. Izpolnili smo vse
pogoje in jo oktobra lani tudi dobili. Postopki so trajali pol leta, ampak nam je uspelo.
Tako lahko skladno z zakonodajo tržimo in posredujemo turistično ponudbo.
S tem lahko rečemo, da so izpolnjeni temeljni pogoji za razvoj turizma. Stopili smo
na naslednjo stopničko. S ponosom lahko povemo, da se je v našo agencijsko mrežo
prijavilo več kot pol ponudnikov iz Posavja, pol pa je naših domačih. Povabilo so
sprejeli z odobravanjem in začeli smo delati. Plod tega dela je na novo izdan katalog,
prvi te narave, in sicer Katalog turistične ponudbe Posavja 2008/2009. Zajema 24
izletov in drugo turistično ponudbo. Dobite ga v naši agenciji, ki ima sedež v TC
Mercator Boštanj, ali si ga ogledate na www.kstm.si.
Naša turistična agencija ni tekmica že ustanovljenim agencijam na trgu, saj se ukvarja
le z »incoming turizmom«, torej s privabljanjem gostov v Posavje, in je pospeševalka
za ponudnike. Velika zahvala je namenjena občini, ki je v zadnjih letih prepoznala
pomembnost turizma in zagotavlja potrebna finančna sredstva zavodu za uresničitev
naših načrtov.
Upamo, da bomo rasli naprej vsaj s takšnim tempom kot do zdaj.
Petra Pozderec, direktorica KŠTM Sevnica
Oktober 2008
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Moje poletne počitnice

Moje počitnice

V mojih poletnih počitnicah si bom
najbolj zapomnil dva dogodka. Prvi je, da
sem se s starši in sestro Sandro odpravil
na morje. Bili smo na otoku, ki se imenuje
Pag. Teta, ki ima tam prikolico, nam jo je
odstopila za 6 dni. S Sandro sva se ure
in ure namakala v vodi, ki jo je segrevalo
sonce. Ampak ni bilo vedno tako. Tretji
dan je bilo morje zelo razburkano, tako
da sta se kopala le mami in oči. Nek večer
smo se odpravili v igralnico. Tam smo
igrali biljard …Peti dan je bila obletnica
Paga. Pekli so meso in veliko drugih jedi.
Imeli so zelo velik ognjemet.
Drugi dogodek pa je bil, da sem lahko
šel z očijem v službo. Oči dela na
železnici, zato je uredil, da sem lahko šel
k strojevodji na lokomotivo. Strojevodja
je bil zelo prijazen, razložil mi je, za kaj
služijo vzvodi in instrumenti. Dovolil mi
je, da sem sam peljal vlak. Ta dva dogodka
sta mi ostala najbolj v spominu in upam,
da jih bom še kdaj ponovil.

Počitnice sem komaj čakala. Bila sem zelo srečna, da dva meseca ne bom imela nalog,
skrbi in učenja. Počitnice sem preživela zelo lepo. Hodila sem na bazen, se igrala s
prijateljicami, obiskovala babico in dedka na Bizeljskem. Julija smo odšli na morje.
Šli smo v Dubrovnik. Tam smo bili štirinajst dni. Zelo smo uživali. Veliko smo plavali
in se sprehajali. Ob večerih sem se igrala in pogovarjala s prijateljicami. Ko smo se
vrnili z morja, smo bili doma. A tudi doma nam ni bilo dolgčas. Vsak večer smo na
domačem igrišču igrali košarko. Edino, kar ni bilo dobro, je bilo to, da sem si večkrat
nabila prst. Hodili smo tudi na krajše izlete po Sloveniji. Bili smo v Bohinju, v Kranju,
v Celju, v Ljubljani in v Krškem. Vsak dan je bila bliže šola. Počitnice so hitro minile
in zopet smo v šoli.
Anja Ašič, 5.r, OŠ Boštanj

Jan Starina, 5.r
OŠ Milana Majcna Šentjanž

OŠ Blanca – Ekošola
Naša šola je že tretje leto vključena v projekt EKOŠOLA
– kot način življenja. V lanskem šolskem letu smo
izbrali tematski sklop MESEBOJNI ODNOSI, kar
je bilo tudi vodilo naših dejavnosti skozi celo šolsko
leto. »Vsak človek je zase svet…« - misel iz pesmi
nas je vodila pri delu in skupaj smo krepili odnose z
rastlinami, z živalmi in s sočlovekom. Zavedamo se,
da je naše življenje splet nenehne komunikacije, sprejemanje različnosti in drugačnih
mnenj. Tudi letos bomo ustvarjali in predvsem skrbeli za naravo in tudi za naše odnose.
Našo šolo, edino v občini Sevnica, od meseca junija krasi EKOZASTAVA. Ponosni
smo nanjo in z njo se obvezujemo, da bomo na tem področju še delali in skrbeli za
našo Zemljo. »Nikjer ni svet tako lep kot je tukaj!« Res je. Naša šola stoji v neokrnjeni
naravi, kjer nam zjutraj v pozdrav zapojejo ptički, vonj cvetlic pa nas opominja, da je
narava samo ena in naša ter da je naša dolžnost, da zanjo poskrbimo.
Učenci Eko krožka OŠ Blanca s koordinatorko Matejo Strnad

Juhu, šola je tu!
Dva meseca prelepih počitnic se je končalo in na vrata je potrkala dobra, stara šola.
Zelo sem bila vesela, ko sem zagledala prijateljice iz razreda. Na začetku nas je
ravnateljica lepo pozdravila in predstavila učitelje, ki bodo delali na šoli to šolsko leto.
Nato so nas učitelji odpeljali v razrede. Moram vam povedati, da nam je naša učiteljica
pripravila posebno sladko presenečenje. Dopoldan smo v razredu lepo preživeli.
Upamo, da bo tako celo šolsko leto.
Eva Cvelbar, 5.r, OŠ Boštanj

Športni dan na bazenu v Rimskih
Toplicah
V četrtek, 4. septembra, smo se učenci
od 6. do 9. razreda OŠ Milana Majcna
Šentjanž odpravili v Rimske Toplice na
bazen. Ta dan je bil poseben, saj smo
začeli s športnim dnem šele ob pol devetih
zjutraj. V garderobah smo se preoblekli
in zdirjali proti bazenu. Še bolj kot ta nas
je mamil bazen s toboganoma, ki so ga
kmalu odprli in čez nekaj trenutkov smo
že navdušeno drseli po toboganih. Med
odmorom smo pojedli malico, lizali
mrzel sladoled ter skakali po trampolinu,
kjer je bila vrsta kar dolga. Kmalu smo
se spet vrnili v oba bazena, a na žalost je
čas hitro tekel in morali smo se odpraviti
proti domu. Imeli smo se lepo in ta dan
nam bo še dolgo ostal v spominu.
Aleksandra Starina, 6. razred
OŠ Milana Majcna Šentjanž
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šolski zvonec
Vzgoja za varnost v prometu v šoli in doma
Že pred začetkom novega šolskega leta so na OŠ Blanca začeli s preventivnimi
akcijami s področja prometne varnosti. Policisti PP Sevnica so že prvi dan
spregovorili prvošolcem in njihovim staršem, nato pa so v naslednjih dneh
skupaj z učenci posameznih razredov pregledali poti v kraju Blanca. V četrtek,
4. septembra, so policisti spregovorili vsem staršem na razrednih roditeljskih
sestankih. Na ta način skuša šola skupaj s starši skrbeti za čim večjo prometno
varnost otrok. Glavna cesta skozi Blanco je brez pločnikov, ponoči pa brez javne
razsvetljave. Kako nevarna je cesta na Blanci v času gradnje elektrarne pa priča
priložena fotografija.
Uroš Brezovšek

Moj medkulturni vsakdan
Vsak dan v mojem življenju je na nek način zbirka več kultur. Za zajtrk pojem nemške
koruzne kosmiče in popijem dva požirka Coca cole. Za boljše počutje pojem jogurt ego,
v šoli pa je za malico pogosto francoski rogljiček. Obožujem šport in ob metanju na koš
mislim na slavnega košarkarja Kobea Bryanta. Pri nogometu si predstavljam, da sem v
dresu kluba Arsenal, v duhu pa me spremlja angleški kralj Artur, ki je »izumil« nogomet.
Vsak dan vadim japonski borilni šport karate ter tako spoznavam lepoto daljne azijske
kulture. Ko mami pripravlja italijansko hrano, poskrbim za sladico. Navadno pečem
izdelke nemške znamke dr. Oetker. Očeta pa najbolj razveselim s francosko čebulno juho.
Mir in ljubezen za vse ljudi sveta Na obisku pri prababici Mici, me omami vonj po domačem kruhu iz kmečke peči. Za
praznike je ajdov kruh z orehi in orehova potica. Odrasli si nazdravijo s cvičkom, otroci pa z domačim jabolčnim sokom. Potem
zapojemo in zaplešemo od Golice do Dalmacije, Modre Donave in kavbojske polke. Življenje, v katerem se dnevno prepletajo
najrazličnejše kulture, pomeni, da živimo v miru.
Janoš Špan, 7.r. OŠ BLANCA

Gostovanje učencev OŠ Tržišče, OŠ Krmelj in OŠ
Šentjanž v Aldekerku
»Moje pesmi naše dežele« - koncert
Počitnice so za nami. Vsem nam, ki smo se v zadnjih počitniških
dneh udeležili gostovanja v Aldekerku v Nemčiji , bo dogodek
ostal v nepozabnem spominu. Tja smo odpotovali z nalogo, da
skupaj z gostitelji pripravimo koncert.Gostovanja se je udeležilo
44 učencev iz OŠ Tržišče, OŠ Krmelj in OŠ Šentjanž. V zgodnjih
jutranjih urah, 24. avgusta, smo se podali na pot, ki je trajala do
poznega večera. Okoli 21. ure smo polni pričakovanj prispeli v Aldekerk,
kjer so nam v pozdrav zapeli tamkajšnji zvonovi, pred cerkvijo, pa nas je
pričakovala množica staršev, ki so se odločili, da bodo za pet dni sprejeli
goste naše učence. Naš obisk je trajal do petka, 29. avgusta, in v tem času
smo bili deležni izredne pozornosti naših gostiteljev. Ogledali smo si mesto
Aldekerk. V osnovni šoli so nam za spomin poklonili zastavo mesta. V
mestu Kempen smo spoznali življenje in dejavnosti v nemški Realschule.
Odpeljali smo se na ogled velikanske kmetije in uživali na igralih v
koruznem labirintu. Vrhunec našega gostovanja je bila izvedba koncerta.
Učenci so zelo navdušili množico več kot 300 obiskovalcev, ki je s solzami
sreče v očeh spremljala prireditev. Po nastopu pa je sledilo družabno
srečanje organizatorjev na župnijskem vrtu. Naslednjega jutra smo zgodaj
odpotovali na pot proti Bruslju. Obiskali smo evropski parlament, kjer sta
nas sprejela prijazna g. Bernard in g. Klemen. Še zadnjič smo se odpravili
k družinam, kjer smo prenočili in se v petek zjutraj zopet solznih oči podali
na pot proti Sloveniji. Kljub temu, da še vedno velja pregovor "povsod je
lepo, a najlepše doma", si bomo dogodivščine, ki smo jih doživeli ob tem
gostovanju za vedno zapomnili. V imenu otrok in tudi organizatorjev
iskrena hvala vsem, ki ste nam pri izvedbi pomagali.
Zvonka Mrgole
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šport in rekreacija
Atletika
V nedeljo, 31. avgusta, je v Domžalah
potekal Atletski pokal Slovenije za pionirje
in pionirke. Udeležile so se ga tudi tri
atletinje AK Sevnica. Najuspešnejša
je bila Katarina Gorenc, ki je z odličnim osebnim
rekordom 1:51,59 na 600 m osvojila srebrno medaljo.
									
Rafko Povhe

Vadba samoobrambe – ju jitsa v
Sevnici
Izredno priljubljena med mladimi

Člani Društva borilnih veščin IPPON
Sevnica vstopajo v novo šolsko leto
z velikim veseljem. Vodstvo društva
je skupaj s trenerji ugotovilo, da
bodo praznovanje 10. obletnice lahko
Zadnji skupni trening pred počitnicami
proslavili letos z več kot 60 člani in
članicami, ki v različnih skupinah vadijo samoobrambo ju-jitsu. Omenjena borilna
veščina ali z določenimi pogledi sedaj tudi borilni šport, je v Sevnici izredno priljubljena
med mladimi. Predvsem mladi, ki redno obiskujejo vadbe v Športnem domu Sevnica
in OŠ Sava Kladnika Sevnica, sodijo med športnimi društvi med najštevilčnejše
udeležence športno rekreativnega življenja v mestu pod Lisco.
Kot vsako leto so se tudi letos ob polletju zbrali najmlajši vseh selekcij na skupnem
zadnjem treningu pred počitnicami. Obiskali so jih tudi starejši člani skupaj z
evropskim mladinskim prvakom Andrejem Ceškom.
Mladi športniki imajo še vedno prostora za nove člane. Zaradi tega vabijo v svoje vrste
vse, ki bi želeli spoznati osnove ju-jitsa (samoobrambe), vsako sredo med 16. in 18. uro
v malo telovadnico OŠ Sava Kladnika v Sevnici. Vsi zainteresirani lahko informacije
dobijo na gsm 031 608 655 ali na elektronskem naslovu: sensei-grubensek@t-2.net.
Miran Grubenšek

14. svetovno ARG prvenstvo, Hwaseong-Koreja, 2.-7. septembra

Amatersko RadioGoniometriranje, popularno imenovano ''lov na lisico'', je
radioamaterska športno tehnična disciplina, kjer sodelujejo radioamaterji obeh spolov
in vseh starostnih skupin, ki so razporejeni v več kategorij. Tekmovalci s posebnimi
sprejemniki odkrivajo več skritih oddajnikov (lisic), ki so razporejeni v skupni razdalji
od 4 do 10 km. Zmagovalec je tekmovalec, ki v najkrajšem času odkrije določeno
število oddajnikov glede na kategorijo.
Slovensko reprezentanco so zastopali tudi člani in članice iz radiokluba Krško ter
radiokluba Amater iz Sevnice :

12. tradicionalni turnir veteranov
občine Sevnica v malem nogometu
na travi
V lepem sobotnem popoldnevu, 30.
avgusta, je ekipa malega nogometa
VETERANI SEVNICA v sodelovanju
s KŠD Log organizirala na Logu 12.
tradicionalni turnir veteranov občine
Sevnica v malem nogometu na travi.
Turnirja v igranju malega nogometa
na travi se vsako leto udeležijo veterani
iz Studenca, Bučke, Tržišča, Loga,
Blance, Boštanja, Jelovca in Sevnice.
Vse navedene ekipe so se prvič zbrale
pred dvanajstimi leti in od takrat naprej
so njihova športna srečanja postala
tradicionalna.
Tradicija in stalnost
veteranov v omenjenih ekipah daje
turnirju veliki čar in zgled mlajšim.
Čeprav se vsi udeleženci ekip veselijo
prijetnega druženja ob hrani in pijači
ter obujanja spominov na pretekla leta
igranja nogometa, nikakor ne pustijo ob
strani tekmovalnosti in merjenja moči za
najboljšo ekipo in posameznike. Uvrstitve
ekip:
1. mesto KŠD Log
2. mesto VETERANI SEVNICA
3. mesto OLD Timers BLANCA.
Za naj igralca turnirja je bil izbran Silvo
Janc (Log), naj vratar je postal Stane
Kralj (Bučka). Najstarejši udeleženec
turnirja je bil Ivan HROVAT (Jelovec).
Miran Grubenšek

Kategorija W19 ( dekleta do 19 let ) :
Levičar Petra - Krško …10. mesto
Radi Nina – Sevnica …11. mesto
Moškon Adrijana – Krško ...14. mesto
SLOVENIJA EKIPNO: 4. mesto
Kategorija W21 ( dekleta od 19-21 let ) :
Marušič Maja – Krško …11. mesto
Kategorija M19 ( fantje do 19 let ) :
Možič Davor – Sevnica…17. mesto
Kunšek Tomaž – Sevnica ... 20. mesto
EKIPNO SLOVENIJA: 7. mesto

Reprezentanca

Kategorija M21 ( fantje od 19 do 21 let ) :
Kunšek Danilo – Sevnica … 22. mesto
EKIPNO SLOVENIJA: 6. mesto
Kategorija M60 (fantje nad 60 let ) :
Kuselj Janez – Krško … 22. mesto
EKIPNO SLOVENIJA: 10. mesto
Jani Kuselj
Stopničke
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policija, kolumna, recept
Med trgatvijo je več ljudi v vinskih kleteh, hramih in vikendih, več pa je tudi
vlomov v vozila na teh mestih. Vozila, čeprav so parkirana blizu, vedno zaklepamo
in zapremo vsa okna. Vrednejših predmetov ne puščamo na vidnih mestih, kar so
vaba za priložnostnega tatu.
Alkohol in promet nikakor ne sodita skupaj! Oseba, ki je pod vplivom alkohola,
ima slabše sposobnosti zaznavanja okolja in se odziva počasneje ali pa bolj nepremišljeno. Zato je vožnja pod vplivom alkohola
neodgovorna do drugih udeležencev v prometu in do sebe – velja tudi za kolesarje in pešce.
Pešci naj v prometu uporabljajo odsevnike, svetlejša oblačila, šolske torbe, nahrbtnik, obuvala z vgrajenimi odsevniki in podobno.
Vse to pripomore k temu, da vas bodo vozniki na cesti opazili pravočasno.
Mokro in spolzko vozišče v jutranjem času, posledica dežja ali odpadlega listja z dreves, je lahko zelo nevarno. Med vožnjo
predvidevajte, da bo pot, ki jo bo vozilo prevozilo ob zaviranju, precej daljša. Bodite pripravljeni. Večja verjetnost je, da boste pri
zaviranju in ustavljanju uspešni, če boste prilagodili hitrost vožnje omejitvam in razmeram na cesti.
Jože Sladič, vodja policijskega okoliša

Evino življenje
Kot sem vam obljubila, je to zgodba o starki, ki smo jo našle nekje daleč od civiliziranega sveta. Tistega jutra vreme na morju ni obetalo
vročine. Ravno prav za izlet in ogled turističnih znamenitosti. Najprej smo šle v mesto in neznansko uživale v nakupovanju spominkov. Na
poti domov smo se ustavile ob cesti, da bi zaužile čudovit razgled. Nina je predlagala, da bi šle še malo više po vzpetini. In že je bila akcija.
Zaklenile smo avto in se odpravile po kamniti stezi proti vrhu. Obdajal nas je prijeten vonj borovcev in žajblja. Imenitno smo se zabavale
ob klepetanju in pogledovanju naokoli proti nižini in neskončnemu morju. Pot je počasi izginila, nikjer ni bilo žive duše. Tu in tam kakšno
meketanje ovac v daljavi. Naenkrat smo zagledale nekakšno kolibo. Iz napol podrtega dimnika se je vil dim. Približale smo se. Zaslišale
smo zvok v vetru izobešenih paličic. Okoli kolibe je bilo polno posušenih šopkov zelišč in rož. Iz kolibe je prihajal pritajen vonj zeliščnega
zvarka. Nemo smo si ogledovale okolico in kolibo. Črna mačka je mirno ležala na okenski lini in nas gledala. Pravo čarovniško gnezdo.
Spreletel me je srh. Takrat nas je ogovoril globok zahripan glas: »Čakala sem vas.« Otrpnile smo. Sedela je sključena ob kolibi, oblečena
bolj v črnino, s površno spetimi sivimi lasmi v dolgo debelo kito ter s kartami v rokah. Počasi jih je metala na prašna tla. Pogledala je
najprej Jano in rekla: »Ob zdravje boš, če ne boš opustila grde navade. Odločitev je v tvojih rokah. Pazi se hinavca.« Gledala je v tla, potem
na hitro dvignila pogled na Nino: »Zadržke ima, nisi ti kriva, samo prijatelja bosta, vekomaj.« In potem še jaz: »Ničesar nisi naredila.
Ostale so globoke vezi. Sooči se in si ne zatiskaj oči.« Vstala je in brez besed odšla v kolibo. Vsaki je prinesla svojo mešanico zelišč v
nekakšni rutici in dodala: »Pijte to, ženske moje, pijte. Sem pripravila za vas.« Izginila je za kolibo. Mačka je zacvilila in skočila za njo.
Brez besed smo se pobrale. Šele zvečer smo si drznile na glas razmišljati o tem dogodku. Čuden dan je bil.
Pišite mi na naslov: KŠTM Sevnica, Glavni trg 19, 8290 Sevnica, s pripisom Za Evo, ali na elektronski naslov (info@kstm.si) s pripisom
Za Evo. 													
														
Lupčka
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kartoskop
Avtor: DANIJEL ŠMID DANNY, www.zvezde.net / www.intervizija.si

Julij

Pred vami je mesec hitrih sprememb, ležernosti in pomanjkanja
energije. V prvem tednu se bo povečala intuicija in poslovna
vnema. V drugem in tretjem tednu pa previdnost v odnosih
ne bo odveč. Ne bo lahko, a boste zadovoljni z rezultati.
Prevladovala bo rjava barva. Za ljubezen bo najboljše obdobje
v prvem tednu. Za posle bo pravo obdobje v drugem tednu.
Finančno bo najboljši čas v prvem tednu. Za počutje pa bo
predvidoma dobro obdobje v drugem in četrtem tednu. Zelo
dobro ujemanje lahko dosežete z rojenimi v mesecu januarju.
Dobra številka je 9. Negativna pa 21.

Avgust

Pred vami je dober, deloven in prijeten mesec. Pozitiva bo
tokrat usmerjena v posle. Energije boste imeli zelo veliko in
vam ne bo delala težav. Previdnost svetujem le pri izdatkih.
Prevladovala bo svetlo modra barva. Za ljubezen bo najboljše
obdobje v drugem tednu. Za poslovnost bo zelo dober čas v
prvem in četrtem tednu. Za finance bo najboljše obdobje ob
zaključku tretjega tedna. Počutje pa bo predvidoma dobro
skozi celoten mesec. Najboljše ujemanje bo z rojenimi v juniju.
Pozitivna številka je 2. Negativna pa 24.

Januar

Pred vami bo prijeten in energičen mesec. Za sklepanje novih
prijateljstev in navezovanje stikov bo zdaj pravi trenutek.
Prevladovala bo bela barva. Za ljubezen bo najboljše obdobje
v prvi polovici meseca. Pri poslih boste imeli ustvarjalno
obdobje v drugem tednu. Pri financah svetujem previdnost le
med 7. in 11. oktobrom. Za splošno dobro počutje bo najboljši
drugi teden. Zelo dobro ujemanje lahko dosežete z rojenimi v
mesecu juliju. Pozitivna številka je 4. Negativna pa 13.

Februar

Pred vami je delavno obarvan mesec, ki bo poln dogajanja.
Poslom se lahko posvetite z vso svojo močjo. Bodite pozorni na
svoje sodelavce in informacije povezane z njimi. Zdaj je pravi
čas za spremembe. Prevladovala bo modra barva. Za ljubezen
bo najboljše obdobje v tretjem tednu. Pri odnosih svetujem
previdnost med 12. in 14. oktobrom. Za splošno najboljše
počutje pa bo pravi četrti teden. Zelo dobro ujemanje lahko
dosežete z osebami, ki so rojene v mesecu decembru. Pozitivna
številka je 9. Negativna pa 22.

Marec

Pred vami je nekoliko zmeden in ne preveč sproščen mesec
previdnost svetujem med 3. in 7. oktobrom. Splošno počutje
se bo že v drugi polovici meseca krepko izboljšalo. Pri poslih
svetujem previdnost ob začetku drugega tedna. Prevladovala
bo siva barva. Za ljubezen bo zelo dobro obdobje v sredini
meseca. Za finančne izdatke in splošne nakupe bo najboljši
tretji teden previdnost pa svetujem v prvem tednu. Zelo dobro
ujemanje lahko dosežete z rojenimi v septembru. Pozitivna
številka je 11. Negativna pa 8.

September

Pred vami je ustvarjalen in čustveno obarvan mesec. Ljubezen,
čustva in romance pa tudi novi odnosi bodo v ospredju.
Prevladovala bo zelena barva. Za ljubezen bo najboljše
obdobje v drugem tednu. Poslovno najboljši čas bo v prvem
tednu. Za denar in splošne finančne posle pa bo najbolj
ugoden čas v tretjem tednu. Počutje lahko niha in najboljši
čas je od sredine tretjega do sredine četrtega tedna. Zelo dobro
ujemanje lahko dosežete z osebami rojenimi v mesecu maju.
Pozitivna številka bo 19. Negativna pa 1.

April

Pred vami je prijeten in zelo sproščujoč mesec. Počeli boste
lahko več stvari hkrati. Tudi intuicije vam ne bo primanjkovalo
in skrhani odnosi se lahko popravijo. Prevladovala bo rumena
barva. Za ljubezen bo najboljši tretji teden. Za poslovnost bo
predvidoma pravi čas v drugem tednu. Finančno pa bo najbolj
ugoden četrti teden. Za splošno najboljše počutje pa bo pravi
že drugi teden v mesecu oktobru. Najboljše se boste lahko
ujemali z rojenimi v mesecu novembru. Pozitivna številka je
17. Negativna pa 26.

Oktober

Pred vami je miren, razmišljujoč in tih mesec. Potrebovali boste
izziv, družbo in izkazovanje ljubezni. Nikar ničesar ne počnite
na silo. Poslušajte svoj občutek. Želim vam vse najboljše
za vaš osebni praznik. Prevladovala bo oranžna barva. Za
ljubezen bo zelo dobro obdobje v četrtem tednu. Za posle bo
najboljši drugi teden. Pri financah pa previdno v prvem in
četrtem tednu. Počutje bo predvidoma nihalo najboljši čas bo
ob koncu četrtega tedna. Zelo dobro ujemanje lahko dosežete
z rojenimi v maju. Pozitivna številka bo 11. Negativna pa 6.

Maj

Pred vami je čudovit mesec za ljubezen, romantiko in
potovanja. Posli tokrat ne bodo v ospredju in prevelika vnema
bi bila potrata časa. Previdnost svetujem le pri večjih in
nepredvidenih finančnih izdatkih v prvem in drugem tednu.
Prevladovala bo modra barva. Za ljubezen bo najboljše
obdobje med 16. in 22. oktobrom. Za poslovnost bo zelo dober
čas v tretjem tednu. Za finance bo najboljše obdobje v šele
v četrtem tednu. Počutje pa bo prijetno skozi celoten mesec.
Najboljše ujemanje bo z rojenimi v oktobru. Pozitivna številka
je 3. Negativna pa 15.

November

Pred vami je zelo prijeten mesec. Če boste opazovali okolico
boste novo idejo zlahka izpeljali. Previdnost svetujem le pri
poslih med 2. in 8. oktobrom. Splošno se vam ni potrebno
bati neuspeha pri večjih zastavljenih ciljih. Uspelo vam bo.
Prevladovala bo srebrna barva. Za ljubezen bo najboljši
drugi teden. Za finance bo zelo ugoden četrti teden. Počutje
bo predvidoma zadovoljivo skozi celoten mesec. Dobro se
boste lahko ujeli z rojenimi v aprilu. Pozitivna številka je 1.
Negativna pa 23.

Junij

Pred vami je mesec izzivov in intuicije. Obenem pa tudi
delovne vneme in pomanjkanja časa. Naredili boste lahko vse
s čemer ste v zaostanku. Prepustite se svojim idejam, naj vas
vodijo. Prevladovala bo rdeča barva. Za ljubezen bo najboljše
obdobje v drugem tednu. Za posle bo pravo obdobje v prvem in
četrtem tednu. Finančno bo najboljši termin v tretjem tednu.
Za počutje pa bo predvidoma dobro obdobje skozi celoten
mesec. Zelo dobro ujemanje lahko dosežete z rojenimi v
mesecu avgustu. Dobra številka je 20. Negativna pa 7.

December

Pred vami je mesec uspehov, ljubezni in novih nalog. Zdaj
je pravi trenutek, da uresničite to kar ste si zadali, a ni bilo
možnosti, da bi izpeljali. Predvsem pa se vam bo življenje
spreminjalo iz rutine v dinamično dogajanje. Prevladovala bo
zlata barva. Za ljubezen bo najboljši prvi teden v mesecu. Za
posle bo pravi tudi že prvi teden. Počutje pa se vam splošno
lahko izboljša v drugem tednu. Pri denarju svetujem previdnost
med 4. in 10. oktobrom. Dobro ujemanje bo z rojenimi v
februarju. Pozitivna številka je 10. Negativna pa 2.
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