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namakalni sistemi tudi v naši občini
defibrilatorji rešujejo življenja
Razbor naj hribovska vas
novoletno rajanje z Zlatimi muzikanti
naložbeni projekti v cestno omrežje
razstava starih razglednic na gradu
setev 2000 zlatih zrn
mesečni napovednik
razvedrilo
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Iz grajske skrinje

Sanjska knjiga, zlata knjiga, bela knjiga, kuharska
knjiga, velika knjiga, knjiga gostov, zemljiška knjiga,
glasbena knjiga, otroška knjiga, zgodovinska knjiga,
šolska knjiga …
Ta mesec uvodnik posvečam KNJIGI. Zadnjič sem jih
občudovala zložene na knjižnih policah. Dišale so po
… knjigah. Pa sem pomislila, koliko pomembnega
nosijo v sebi, kakšna sporočila nam dajejo, kam vse
nas odpeljejo. V druge svetove, na druge kraje, nazaj,
naprej, po stranskih poteh. Govorijo odkrito ali zavito.
So temelj ljudstev, človekov temelj, del našega bistva.
Nas povezujejo, vodijo in tudi zapeljujejo. Krasne so!
Nikoli ne zavrzite knjige, raje jo odnesite v knjižnico.
Prepričana sem, da boste osrečili veliko bralcev.
Petra Pozderec

Koledar svetovnih dni za
mesec DECEMBER:
1. december		
2. december		
3. december		
4. december		
5. december		
druga nedelja decembra
9. december		
10. december		
11. december		
14. december		
17. december		
18. december		
29. december		

Svetovni dan boja proti aidsu
Svetovni dan boja proti sužnosti
Mednarodni dan ljudi s posebnimi potrebami
Svetovni dan invalidov
Svetovni dan prostovoljcev
Mednarodni dan otrok v medijih
Dan miru
Dan človekovih pravic
Svetovni dan gora
Evropski dan astme
Svetovni dan letalstva
Mednarodni dan migrantov
Svetovni dan biotske raznovrstnosti

S tem prispevkom spodbujamo osveščenost o svetovno znanih dogodkih in
dvigujemo zavest o potrebi po medsebojnem spoštovanju in strpnem sobivanju.
Vir: http://sl.wikipedia.org/wiki/Svetovni_dan;
http://www.unicef.si/main/koledar.wlgt
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Podatki o glasilu:
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 6250 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 prispevki Šolski zvonec in Šport in rekreacija,
drugo Božislava Čož.
Kartoskop, avtor in lektoriranje: Danijel Šmid.
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.
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 besedila.
Prispevkov in fotografij ne vračamo.
Oblikovanje, grafična priprava: Zavod NSK
Tisk: Tiskarna SOLO d.o.o. Sevnica
Oglasno trženje: KŠTM Sevnica, e-mail: info@kstm.si,
alenka.kozorog@kstm.si
Grafika in foto: Copyright © 2007 Microsoft Corporation
Naslovnica: Ljubo Motore (razglednica)
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 januarja 2008, prispevke in reklamne oglase
zanjo pošljite najpozneje do 3.12.2008. Prispevki naj zajemajo največ
1.000 znakov. Dobrodošli sta vsaj dve fotografiji. Prispevki morajo biti
v elektronski obliki.

SREDA, 31. DECEMBER,
NOVOLETNI SEJEM

parkirišèe za HTC-jem in Kmeèka tržnica Sevnica

SILVESTROVANJE ZA NAJMLAJŠE
pred lokalom Central's

SILVESTROVANJE
z ansamblom ZLATI MUZIKANTJE
žrebanje nagrad Nagradne kartice veselja,

Vstop v novo leto z ognjemetom in preseneèenjem
December 08
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Občinske strani

Novi defibrilator v starem delu Sevnice

Občina Sevnica je oktobra kupila prenosni avtomatski defibrilator.
To je že četrti defibrilator v občini, namenjen pa je javni uporabi
predvsem za potrebe občanov mesta Sevnice. Nameščen je v starem
delu mesta, pri vhodu v zgornjo stavbo občine. Preostali defibrilatorji
so nameščeni v Športnem domu Sevnica (poleti ga lahko prestavijo
na bazen), v Krmelju v podjetju Inkos ter na bencinski črpalki v
Tržišču, imajo pa ga tudi v Zdravstvenem domu Sevnica. Uradna
predaja defibrilatorja je bila v četrtek, 6. novembra. Dobavitelj je
takrat prikazal tudi uporabo naprave. Ob morebitnem zastoju
srca ga lahko uporabijo tudi laiki, saj ima zvočno kartico, ki vodi
skozi celoten potek oživljanja. Po končani uradni predaji je bilo še
izobraževanje v zvezi s pravilno uporabo. Za vse, ki bi želeli pridobiti
temeljno znanje uporabe avtomatskega defibrilatorja, je na voljo
učni defibrilator na Rdečem križu v Sevnici.
Foto: Pavle Perc

Odbor za hidroelektrarne na spodnji Savi
Na gradu Sevnica se je sestal odbor za hidroelektrarne na spodnji
Savi. Seznanil se je s potekom gradnje hidroelektrarn Blanca in
Krško. Na prvi se gradbena dela končujejo, v polnem teku je tudi
montaža agregatov št. 2 in 3. Poskusno vrtenje agregata št. 1 je
bilo načrtovano na začetku novembra. Za hidroelektrarno Krško se
projektira akumulacijski bazen, preostala dela pa potekajo nemoteno.
V fazi izdelave je tudi državni prostorski načrt za hidroelektrarno
Brežice, javna razgrnitev je predvidena za januar. Oktobra je bil
sprejet sklep o začetku izdelave državnega prostorskega načrta za
hidroelektrarno Mokrice. Ta bo tudi zadnja izmed hidroelektrarn na
spodnji Savi. Župan Srečko Ocvirk je poudaril velikost in pomembnost
celotnega projekta gradenj hidroelektrarn na spodnji Savi ter pozval
vse k čimprejšnjemu koncu del.
Foto: Odbor za
hidroelektrarne na
spodnji Savi (vir: foto
arhiv Občine)

Razstava elaboratov za gradnjo Osnovne
šole Tržišče
Tretjega novembra so v spodnji dvorani Gasilskega doma odprli
razstavo natečajnih elaboratov javnega natečaja za izbiro strokovno
najprimernejše rešitve za gradnjo novega objekta Osnovne šole
Tržišče, ki ga je v juniju objavila občina Sevnica v sodelovanju z
Zbornico za arhitekturo in prostor Slovenije. Na začetku oktobra je
komisija po pregledu vseh prijavljenih 14 elaboratov objavila končne
rezultate natečaja. Podeljena je bila prva nagrada 11.000,00 EUR, ki
jo je prejel avtor Boris Briški s sodelavci, druga nagrada 7.100,00 EUR,
zvišano priznanje v vrednosti 3.400,00 EUR ter priznanji v vrednosti
2.250,00 EUR. Drugi prijavljeni elaborati so dobili odškodnino za
delo in materialne stroške v vrednosti 1.700,00 EUR. Razstava je
bila na ogled do petka, 7. novembra, konec meseca pa bo na ogled
v Tržišču in nato še na Zbornici za arhitekturo in prostor v Ljubljani.
Foto: Otvoritev
razstave elaboratov
(vir: foto arhiv Občine)

Namakanje Brezovškega, Arškega polja in
sadovnjakov na Blanci
Župan Srečko Ocvirk se je sestal z gospo Miro Edelbaher iz
Konzorcija za namakanje Podravja, ki je na ministrstvu pooblaščena
za izpeljavo namakalnih sistemov tudi v Posavju, ter projektantom
Vodnogospodarskega biroja Maribor Smiljanom Juvanom, ki je
izdelal idejno zasnovo za namakanje na območju Brezovškega,
Arškega polja in sadovnjakov Sadjarstva Blanca. Razpravljali so o
prijavi na razpis za gradnjo namakalnega sistema na tem območju.
Poudarili so težavo, ker DDV pri razpisu ni upravičen strošek.
Govorili so tudi o komasaciji na Arškem polju, kjer so lastniki
zemljišč zainteresirani za zamenjavo medsebojnih zemljišč in s tem
pridobitev večjih lastniških površin v enem delu.

Novoizvoljena predsednika
Boštanj in Studenec

svetov

KS

Svet Krajevne skupnosti Boštanj je na svoji 19. redni seji sprejel
sklep o izvolitvi predsednika sveta Krajevne skupnosti Boštanj.
Za predsednika so izvolili Jožeta Udovča iz Boštanja. Novega
predsednika pa so volili tudi v Krajevni skupnosti Studenec, kjer je
to postal Janoš Janc.
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Čistilna naprava Bazga predana namenu
V sklopu prireditev ob občinskem prazniku so v Gabrijelah predali
namenu rastlinsko čistilno napravo Bazga. Prednost tovrstnih
čistilnih naprav je predvsem v preprosti tehnologiji, ki posnema
delovanje naravnih ekosistemov, zato bodo v prihodnosti še
posebno primerne za komunalno ureditev in čiščenje odpadnih
voda na območjih razpršene poselitve na podeželju. Na rastlinsko
čistilno napravo velikosti 500 populacijskih ekvivalentov je že
priključenih 39 objektov. Skupna vrednost naložbe, ki se je začela
leta 2002, je dobrih 500 EUR, financira pa se iz okoljskih dajatev za
onesnaženost okolja zaradi odvajanja odpadnih voda ter s sredstvi
Javnega podjetja Komunala Sevnica in Občine Sevnica.
Foto: Otvoritev
rastlinske čistilne
naprave Bazga (vir:
foto arhiv Občine)
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Društvo salamarjev Sevnica znova na obisku Naložbeni projekti na državnem cestnem
na Madžarskem
omrežju
Društvo salamarjev Sevnica se je letos znova udeležilo velikega
salamarskega festivala Kolbasfestival v madžarskem mestu
Bekescsaba. Po besedah predsednika društva Staneta Krnca je bila
krona vsega dogajanja tekmovanje v izdelovanju klobas. Pomerilo
se je 420 tričlanskih ekip. Sevniška trojka Tomaž Krnc, Zvone Es
in Slavko Podboj je s svojim zavzetim delom in skrbno izdelanim
izdelkom po njihovem receptu osvojila v tako veliki konkurenci
odlično 18. mesto. Ob uradnem tekmovanju so Sevničani navdušili
tudi s pokušino svojih izdelkov in cvička. Posebna čast je letos
doletela predsednika društva Staneta Krnca, ki je bil prvič v 12 letih
kot tujec član petčlanske žirije za ocenjevanje klobas. S svojim
nastopom in uvrstitvijo so Sevničani dostojno zastopali svoje
mesto in Slovenije in še enkrat dokazali, da so vodilni na področju
salamijad v Sloveniji in zato je njihova salamijada upravičeno »mati
vseh salamijad«.

Ureditev baročnega salona na sevniškem
gradu
Ponudbo in podobo sevniškega gradu že od oktobra bogati lepo
urejen baročni salon v drugem nadstropju severozahodnega stolpa.
Baročno pohištvo, ki velja za pravo umetnino, je za opremo salona
prispevalo sevniško podjetje Stilles, d. d., in sicer iz programov
bidermajer in barok. Pohištvo in ureditev celotnega salona, h kateri
so sicer prispevala tudi druga podjetja, je zagotovo pridobitev, ki se
bo v prihodnje lahko vključila v turistično ponudbo občine.
(Foto: Bojan Dremelj)

Sodelovanje Kozjanskega parka z občino
Sevnica
Župan občine Sevnica Srečko Ocvirk, vodja oddelka za gospodarske
dejavnosti na občini ter direktorica zavoda KŠTM Sevnica Petra
Pozderec so se v ponedeljek, 10. novembra, sestali na občini z Ivom
Troštom, direktorjem Javnega zavoda Kozjanski park. To je območje,
veliko 206 km², s statusom regijskega parka in je največji regijski
park v Sloveniji. Kozjansko je pokrajina, katere meje niso natančno
določene. Pogovor je tekel v smeri povezovanja in sodelovanje
Kozjanskega parka z občino Sevnica ter nasploh o delovanju parka.

Začetek
organa

dela

skupnega

prekrškovnega

Posavske občine nadaljujejo aktivnosti v zvezi z zagotavljanjem
pogojev za začetek dela prekrškovnega organa. Opremljeni prostori
čakajo na konec dela komisije, ki izbira kadre, ki bodo opravljali
delo inšpektorjev in redarjev. Zakon o občinskem redarstvu določa,
da morajo občine izdelati občinski program varnosti kot podlago
za organizacijo in delo redarske službe. Program se izdeluje na
podlagi ocene varnostnih razmer, zato se je župan Srečko Ocvirk o
tej problematiki pogovarjal s komandirjem Policijske postaje Sevnica
Milanom Sušinom. Občina Sevnica je že začela pripravo programa
varnosti.
METELKO Branko s.p.
Planinska c. 8, 8290 Sevnica
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Na območju občine Sevnica potekajo poleg ureditev, ki spadajo v
sklop gradnje akumulacijskega bazena za hidroelektrarno Blanca,
trije večji naložbeni projekti na državnem cestnem omrežju. V
ponedeljek, 17. novembra, je bil namenu predan rekonstruiran
odsek regionalne ceste s pločnikom skozi naselje Orehovo.
Foto: Mag. Gregor
Ficko in Bojan Papler
z županom Občine
Sevnica (vir: foto arhiv
Občine)

V četrtek, 27. novembra, prav tako obnovljen odsek regionalne ceste
skozi Krmelj, urejajo tudi Kvedrovo cesto v Sevnici z obojestranskimi
pločniki in kolesarskimi stezami.
Na temo sedanjih in planiranih ureditev na državnem cestnem
omrežju je bil na občini sestanek župana Srečka Ocvirka, odgovornih
delavcev občinske uprave ter zunanjih sodelavcev z direktorjem
Direkcije Republike Slovenije za ceste mag. Gregorjem Fickom s
sodelavci. Praksa tovrstnih sestankov je na občini Sevnica že večletna
in izkazuje se kot najuspešnejši način za uskladitev načrtovanja
prepotrebnih prometnih ureditev na območju občine, zlasti z vidika
prometne varnosti in urejenosti krajev.
Na sestanku so bile obravnavane znane in aktualne potrebe za
posege na državnem cestnem omrežju, ki so:
- ureditev zunajravenjskega križanja s trebanjsko železnico v
Boštanju,
- gradnja pločnika na Radni od brvi čez Savo, do odcepa za
Lukovec,
- gradnja mostu čez Savo med Logom in Sevnico ter odprava
nivojskih prehodov na Gobavcah,
- protihrupna zaščita dvorca Impoljca,
- gradnja novega nadvoza nad glavno železnico v Šmarju z
navezavo na Savsko cesto,
- pločniki Planinska,
- razširitev vozišča na odsekih Loka-Račica in Breg-Šentjur, z
gradnjo pločnikov,
- dokončanje ureditev Orehovo,
- nadaljevanje ureditev Kvedrove ceste v Sevnici,
- razširitev vozišča skozi Dolnje-Brezovo, z gradnjo pločnikov,
- gradnja rondoja pri Barbari v Krmelju,
- dokončanje ureditev regionalne ceste v Krmelju,
- razširitev vozišča od Krmelja do Šentjanža,
- razširitev vozišča in gradnja pločnika od Šentjanža do Glina,
- sanacija poškodb regionalne ceste v Impoljskem grabnu,
- gradnja pločnikov v Tržišču,
- gradnja pločnikov čez nadvoz Orehovo.
Predstavniki občine so na sestanku izrazili veliko pripravljenost za
sodelovanje z direkcijo pri umeščanju navedenih ureditev ter predan
poziv za proučitev možnosti povečanja deleža financiranja, ki bi
ga opravilo ministrstva za promet, za tiste ureditve, ki povečujejo
prometno varnost pešcev in kolesarjev v naseljih.

Občinski praznik
V počastitev praznika Občine Sevnica se je v mesecu novembru odvilo
več kot petdeset najrazličnejših prireditev in dogodkov. Osrednja
slovesnost s podelitvijo priznanj tistim, ki so s svojim delovanjem
na različnih področjih družbenega življenja pomembno prispevali
k boljšemu, kvalitetnejšemu in polnejšemu življenju občanov pa
je bila 21. novembra. Ob tej priložnosti so Srebrno plaketo Občine
Sevnica prejeli Društvo salezijanski mladinski center Sevnica, Janez
Cevec iz Šentjanža, Društvo rejcev in ljubiteljev konj Šentjanž, Klub
ljubiteljev starih vozil Mirnske doline-Hrast Tržišče ter Andreja Janc
iz Studenca. Zlato plaketo Občine Sevnica so prejeli dr. Alojz Rebula
iz Loke pri Zidanem Mostu, Prostovoljno gasilsko društvo Blanca in
podjetje Sava avto d.o.o. Sevnica. Najvišje priznanje – grb Občine
Sevnica pa je prejelo Kulturno društvo Godba Sevnica, ki je letos
obeležilo tudi 100-letnico godbeništva v Sevnici. Kulturni program
so oblikovali učenci Glasbene šole Sevnica in učenci OŠ Tržišče, v
video predstavitvi je bilo prikazano delo občine v preteklem letu,
zbrane pa je nagovoril župan Srečko Ocvirk.
Vir: Občina Sevnica
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Odprtje razstave razglednic na gradu Sevnica

Zdravstveno predavanje
V Mladinskem centru Sevnica je v ponedeljek,
10. 11. 2008 potekalo zdravstveno
predavanje na temo zdravilnih rastlin, z
naslovom Kako se obvarovati prehladnih
obolenj. Predavatelj mag. Jože Kukman
je podal nekaj koristnih nasvetov, kako se
uspešno izogniti oziroma lajšati težave pri
prehladu, vročini, kašlju, … predstavil je
učinke različnih zeli ter njihovo pripravo
in uporabo. Svoje zanimivo predavanje je
zaključil z mislijo, da je najprej beseda tista,
ki zdravi, potem zelišče nato pa šele moč.

V četrtek, 6. novembra, smo v sodelovanju s Posavskim muzejem Brežice v galeriji Grad
Sevnica odprli razstavo starih razglednic pod skupnim naslovom Pozdrav iz Sevnice! Na
tokratni razstavi si lahko ogledate 103 originalne razglednice krajev občine Sevnica, ki jih
hranita muzej in zbiratelj ter sevniški kronist Ljubo Motore.
Razglednica ima več kot 130 let staro zgodovino. Razvila se je iz poštne dopisnice. Slovenski
kraji, med njimi tudi Sevnica, so dobili prve razglednice na začetku devetdesetih let 19.
stoletja. V zlatem obdobju razglednic, ki je trajalo od leta 1897 do 1918, so bili motivi zelo
pestri in raznoliki, njihova izdelava pa je bila kakovostna. Razglednice so kot množično
komunikacijsko sredstvo osvojile in povezale svet. Mnogi so jih zbirali, zato se je toliko
dragocenih tudi ohranilo.
Razglednice so del kulturne dediščine, imajo svojo vrednost in pomen, zlasti za krajevno
zgodovino. Poleg slikovnega dela, ki kaže razvoj krajev in podeželja, ima velik pomen tudi
besedilo – kratko sporočilo iz vsakdanjega življenja, ki kaže navade ljudi, njihovo pismenost
in drugo. Veliko sporočilno vrednost imajo tudi poštni žigi in znamke. Z razglednic izvemo,
kdo so bili njihovi založniki, tiskarji in fotografi. Napisi na njih so v slovenskem in nemškem
jeziku, pogosto tudi dvojezični. Razglednice so izdelane v različnih tiskarskih tehnikah
tistega časa: od barvne litografije, knjigotiska do fotorazglednic.
Razstavljene razglednice izvirajo s konca 19. stoletja, veliko jih je iz obdobja med obema
vojnama, prikazujejo pa kraje v občini Sevnica. Večina ima priljubljen napis Pozdrav iz …
Med njimi je tudi najstarejša, ki prikazuje veduto Sevnice, leseni most čez Savo, sevniški
grad in Boštanj. Po pošti je bila poslana 3. aprila 1898, izdana pa v Salzburgu. Večina
razglednic prikazuje poleg panoramskega pogleda na kraj in neokrnjeno okolico v različno
oblikovanih okvirčkih ter cvetličnih vinjetah pomembnejše stavbe v kraju: grad, cerkve, šole,
leseni most čez Savo, hiše trgovcev in obrtnikov, planinski dom na Lisci, tovarno Jugotanin,
parno žago in utrip življenja v kraju. Iz pisnih sporočil na ohranjenih sevniških razglednicah
izvemo, da je bila Sevnica letoviško mesto, v katerem so ljudje radi dopustovali.
Razglednice, razstavljene v Galeriji Grad Sevnica, so delček v mozaiku ohranjanja naše
kulturne dediščine in dragocen zgodovinski dokument, ki priča o krajih, času in ljudeh na
območju te občine.
Razstavo si lahko ogledate do 9. januarja 2009. Vljudno vabljeni!

Povabilo turističnim
društvom in krajevnim
skupnostim v občini Sevnica
Spoštovani!
V Turistični zvezi občine Sevnica se trudimo
in
podpiramo
ekološko
sonaravno
novoletno okraševanje z materiali iz narave.
S tem dopisom pozivamo vse KS in TD na
našem območju, da se tudi letos povežejo
med seboj in naredijo nekaj za preprečevanje
svetlobne onesnaženosti.
V lanskem letu smo skupaj s KŠTM in TZO
Sevnica izvajali delavnice, da smo prikazali
nekaj praktičnih nasvetov in idej.
Prepričani smo, da je skrajni čas, da ob
deklarativni in moralni podpori vsi skupaj
in vsak posameznik stori kaj konkretnega
in se udeleži pri aktivnosti, ki jih boste
organizirali po svojih krajih.
Predlagamo vam, da društva , podjetja, šole,
krajevne skupnosti povabite, naj se udeležijo
tudi letošnje akcije sonaravnega novoletnega
okraševanja in na ta način prispevajo k
urejenemu, čistemu in prijaznemu okolju.
Ne čakajte, da vas bodo spodbudili drugi,
bodite pobudnik in organizator vi!
Cvetka Jazbec, predsednica TZOS
Je mnogo stvari, ki si jih želiš
in je mnogo stvari, ki si jih zapomniš…
so skromne besede, ki pomenijo veliko
in so prijateljstva, ki ostajajo…

Raje žoga kot droga in dan odprtih vrat v komuni na
Razborju
Kakšno je življenje v primežu droge, zmorejo razumeti le tisti, ki so se iz njenega objema
iztrgali. Dekleta iz komune Skupnost Srečanje na Razborju so se odločila za pot, ki jih bo
lahko rešila iz sveta odvisnosti. V soboto, 8. novembra, je Šola življenja na Razborju, v kateri
živijo štiri dekleta, odprla svoja vrata za vse obiskovalce, ki so želeli spoznati pravila življenja
v komuni ter si ogledati prostore, v katerih poteka njihov strog in delovni vsakdan. Obiskali
so jih tudi župan občine Sevnica in slovenski olimpijski športniki, ki so se ob 16. uri v Športni
dvorani Sevnica udeležili prireditve Raje žoga kot droga. V prijateljskih nogometnih tekmah
so sodelovali ekipa policijskih inšpektorjev PU Krško, ekipa fantov iz vseh petih fantovskih
komun Skupnost Srečanje v Sloveniji, ekipa slovenskih olimpijskih športnikov s Primožem
Kozmusom v golu, ekipa novinark POP TV in novinark RTV SLO ter ekipa deklet iz komune
na Razborju, pri katerih je gol varovala Brigita Langerholc. Športni program je dopolnil
človeški človek ne jezi se, pri katerem so sodelovali ekipa občine Kostanjevica na Krki z
županom Mojmirjem Pustoslemškom, ekipa občine Krško z županom Francem Bogovičem,
ekipa občine Sevnica, ekipa duhovnikov, ekipa policistov, ekipa slovenskih olimpijcev, ekipi
športnih novinark in ekipa deklet iz komune na Razborju. Kulturno so prireditev obogatili
Mlade žurerke iz Tržišča, Mažorete iz Radeč in klub harmonikarjev Povše.
Prireditev Raje žoga kot droga je ena od vrhuncev projekta Za mladost brez drog – Posavje
2008, ki ga organizirajo občina Sevnica, KŠTM Sevnica in Zavod Pelikan Karitas in pri katerem
sodelujejo vse posavske občine ter občina Laško. Vrhunec projekta bo dobrodelni koncert v
Športnem domu Sevnica 29. novembra, ob 19. uri.
Matej Imperl

SREČNO, ZDRAVO IN
USPEŠNO 2009 !
KOLEKTIV
KŠTM Sevnica
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Vir: KŠTM Sevnica

Turistična zveza občine Sevnica
Setev 2000 zlatih zrn

Odprtje informativne table v Hinjcah nad
Krmeljem
V soboto, 25. oktobra, so v Hinjcah nad Krmeljem, v spominskem
parku, kjer je bilo pred 30 leti postavljeno spominsko obeležje v
spomin na 22. oktober 1943, ko so Nemci vkorakali v Krmelj
in izgnali prebivalce in v Hinjcah ustrelili 13 članov vaške straže,
slavnostno odkrili informativno tablo.
Ob tej priložnosti je spregovorila predsednica sveta KS Krmelj
Slavica Mirt, poudarila je pomen slovesnosti in spomnila na 30.
obletnico praznovanja praznika krajevne skupnosti. Zahvalila se je
vsem, ki so kakor koli pripomogli, da se ureja tudi kulturna podoba
krajev v KS Krmelj, še posebno KŠTM Sevnica. Vse je pozdravil tudi
zgodovinar Franci Bastardi, ki je skupaj z Janezom Kosom, tudi pred
30 leti ob odprtju obeležja, postavil zgodovinsko razstavo Krmelj
v času 1943–1978. V svojem govoru je opisal dogodke, ki so se
zgodili 22. oktobra 1943. V govoru, ki ga je imel tudi Rado Kostrevc,
idejni in vsebinski snovalec tabel, je opisal obsežen projekt, saj
je odkritje informativne table, tretje po vrsti v KS Krmelj (prva je
bila postavljena v Gabrijelah in druga v železniškem spominskem
kompleksu v Krmelju), pomemben korak k urejeni, celostni kulturni
podobi krajev v KS Krmelj. V kulturnem programu je sodelovala
moška vokalna skupina Lira iz Krmelja. Po gostoljubnem sprejemu,
ki so ga tudi tokrat pripravili vaščani Hinjc, so se domačini in drugi
gosti odpravili na 6. tradicionalni pohod.
Gusta Mirt

Maloštevilni člani Turističnega društva Šentjanž si s pripravo različnih
etnološko, kulturno in turistično obarvanih dogodkov prizadevamo
za obujanje tradicije ter prepoznavnost tega območja. Letos smo
poleg drugih prireditev organizirali tudi setev zlatih zrn pšenice na
Brunku.
Pridnost in aktivnost domačinov smo turistični delavci tokrat
nagradili tako, da smo k Zavrlovim na Brunk povabili ustanovitelje
prireditve »2000 zlatih zrn pšenice«, Turistično društvo Babinci iz
Prlekije, ti so prvič posejali 2000 zlatih zrn pšenice in jih po žetvi
poklonili naprej drugim izbranim turističnim društvom. Vsako
društvo je ob žetvi dodalo toliko zrn, kolikor jih je rodil najlepši klas
njihove setve.
Letos je tako Turistično društvo Šentjanž prejelo 2528 zlatih zrn,
ki so jih posejali predsednik krajevne skupnosti Šentjanž Ivan
Orešnik, župan občine Sevnica Srečko Ocvirk in gospodar njive
Milan Zavrl. Setev so opravili na parcelo, ki je v obliki krajevnega
grba Šentjanške krajevne skupnosti, saj je dogodek posvečen tudi
krajevnemu prazniku. Ob setvi je bil tudi prisrčen kulturni program
in kot se spodobi smo ob »likufu« tudi nazdravili in okušali dobrote
iz krušne peči.
Namen prireditve je ohranjanje bogatega izročila starih šeg in navad
ter povezovanje turističnih društev Slovenije.
Zdravko Remar

Dragi krajani in
krajanke vasice Razbor!
Imam prijetno dolžnost, da vam lahko čestitam, za dosežen
naziv, ki je bil dodeljen za leto 2008 vam.
Še velikokrat bomo slišali:
» Razbor najlepša hribovska vas v Sloveniji v letu 2008.«
Za ta naslov ste gotovo najprej zaslužni vi krajani in krajanke,
ki ste znali zaščititi naravno dediščino, njen ekosistem in
raznolikost, da ste ohranili ogrožene vrste v naravi, da ste se
med seboj povezali in dokazali, da ste vredni tega naziva.

Bučarijada v Šentjanžu
V Šentjanžu na Dolenjskem, ki ga je Janez E. Krek poimenoval puš´lc
Dolenjske, je bila letos že drugo leto v organizaciji TD Šentjanž
dvomesečna prireditev Bučarijada 2008. Tako so k nam vso jesen
vabljene različne izletniške skupine in posamezniki, ki si lahko na
aktivnih točkah ob najavi ogledajo različne vrste buč, pokušajo
bučne jedi, z vodnim curkom iz stare gasilske brizgalne poskušajo
zadeti bučo, med popotovanjem po naših krajih pa uživajo v različnih
bučnih aranžmajih, ki so delo domačinov. Z obiskom Šentjanža bo
nedvomno jesen še bolj pisana.
Petra Majcen

Vse to je najprej opazila občinska komisija TZOS, vas
predlagala na regijsko ocenjevanje v kategorijo kraji.
V Posavju je mnogo lepih krajev in boj je neizprosen. Zato
je bila prava odločitev, da smo kraj predlagali za hribovsko
vasico s širšo okolico vse tja do rastišča encijana.
Rada bi se vam zahvalila za vašo široko odprtost,
gostoljubnost, prijaznost in medsebojno povezanost.
Predsednica TZO Sevnica
Cvetka Jazbec

SREÈNO 2009
Na KŠTM Sevnica lahko kupite naslednje knjige:

V času zapisana sevniška partitura - 30 €
Obsavska stoletja - 40 €
December 08
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Prispevki, reportaže
Osmi festival za tretje
življenjsko obdobje
Od 30. septembra do 3. oktobra je bil v Cankarjevem domu 8.
festival za tretje življenjsko obdobje, poudarek pa je bil na sožitju
generacij.
Zaradi številnih udeležencev festivala je bilo v Cankarjevem domu
kot na mravljišču. Za vse tri dni so pripravili pester program s
strokovnimi temami in prikazom dejavnosti udeležencev tretje
generacije. Otvoritveni forum so pozdravili vidni predstavniki
mesta in vlade in državnega sveta, program pa popestrili tudi
najmlajši. Dr. Jože Mencinger je poskušal odgovoriti na vprašanje,
kdo bolj ogroža Zemljo. Ali globalno segrevanje ali upokojenci.
Nastopile so tudi Mlade žurerke iz Tržišča s svojim plesom
kankan. Prireditve in predavanja so se vrstili vsak dan od 10. do
19. ure. Več o poteku festivala pa si lahko ogledate na spletni
strani (www.f3zo.si).
Rihard Černigoj

KreArt na razstavi
Obrazi Primoža Trubarja
KUD KreArt iz Loke pri Zidanem Mostu vsako leto organizira
kulturno-umetniški dogodek, že tradicionalni KreArt, na katerem
različni povabljeni umetniki ustvarjajo v okolju Posavja. Avtorska
dela omogočajo društvu črpanje gradiva za letno pregledno
razstavo prejšnjega KreArta, pa tudi sodelovanje na različnih
razstavah. V letošnjem, Trubarjevem letu, društvo sodeluje z
desetimi deli (skulptura, trije plakati in šest slik) na likovni razstavi
Obrazi Primoža Trubarja, ki se seli na več prizorišč: junija je bila
v galeriji Kresija v Ljubljani in septembra na gradu Turjak, sledi
Pokrajinski muzej v Murski Soboti, oktobra Laško in na koncu
leta Arhitekturni muzej v Ljubljani. Pogovori pa potekajo tudi o
gostovanju v Trstu in na Madžarskem.
Z deli prejšnjih kreartovcev je KUD sodelovali tudi v Velikih Laščah
na srečanju šol tistih krajev, kjer je pustil sledi Primož Trubar.
Z razstavami ne promovirajo zgolj avtorje umetniških del, ampak
tudi prostor, kjer so ustvarjali in iskali navdih.
Jolanda Gobec

ORATORIJ
Letošnji oratorij z naslovom Odpri oči je potekal od 7. do 19.
julija. Vodilni motiv je bila življenjska zgodba sv. Pavla, se je pa
na njem dogajalo se veliko več. Imeli smo razne delavnice; vodne,
gladiatorske in druge igre, izlet ob reki Krki, kampiranje pri sv.
Roku, kopanje v sevniškem bazenu in podobno. Za konec nas
je obiskal se čarovnik Grega in nam popestril otroško-mladinski
sejem. Animatorji so se potrudili, da so 60 otrokom pripravili
čudovita tedna. Za vse to iskrena zahvala. Seveda pa se spet
vidimo prihodnje leto.
Boštjan Jamnik

10. oktober, svetovni dan
duševnega zdravja
Na sevniški enoti smo ta dan zaznamovali s srečanjem članov,
svojcev in prostovoljcev s prijetnim druženjem v naravi. Srečanje
smo popestrili s predstavitvijo prvega internega glasila enote
Sevnica. V bližnji prihodnosti nameravamo organizirati predavanje
strokovnjaka s področja duševnega zdravja, dr. Vita Flakerja,
izrednega profesorja s fakultete za socialno delo, na temo Razvoj
duševnega zdravja v skupnosti.
Na pobudo Svetovne federacije za duševno zdravje je 10.
oktober od leta 1992 svetovni dan duševnega zdravja. Namenjen
je predvsem ozaveščanju in informiranju javnosti o pomenu
duševnega zdravja ter ustrezni skrbi zanj. Letošnji slogan Duševno
zdravje naj postane globalna prioriteta je opozarjal na potrebo
po izboljšanju storitev in dostopnosti služb pomoči za osebe s
težavami v duševnem zdravju. Poseben poudarek je bil namenjen
zagovorništvu oseb z dolgotrajnimi težavami v duševnem zdravju
v povezavi z zagotavljanjem enakega dostopa do informacij, do
individualne obravnave in virov, potrebnih za okrevanje.
Kot opozarja predsednik društva Ozara Slovenija, mag. Bogdan
Dobnik, se nekatere duševne motnje, na primer depresija in
anksiozne motnje, povečujejo. Mladi doživljajo čedalje več
različnih stisk in psihosocialnih težav, zaradi čedalje večjega
deleža starostnikov se povečuje tudi število različnih oblik
demence. Zaradi najrazličnejših pritiskov iz okolja, čedalje
večjih pričakovanj in zahtev družbe, nestabilnih socialnih in
gospodarskih razmer, podnebnih sprememb in z njimi povezanih
groženj ter negotove prihodnosti, pa je zelo izpostavljen stresu
vsak posameznik. Mnogi zaradi navidez brezizhodnega položaja
posegajo po alkoholu in nedovoljenih drogah, ali pa svoje življenje
končajo s samomorom.
Duševno zdravje je še vedno na robu družbenega zanimanja.
Ljudje, ki trpijo zaradi duševnih motenj, so prepogosto prezrti in
pozabljeni. Številni izmed njih nimajo zagotovljenega dostojnega
življenja, spopadajo se z najrazličnejšimi družbenimi predsodki,
pomanjkanjem vpliva nad sprejemanjem odločitev o lastnem
življenju, pogosto pa so oropani tudi temeljnih državljanskih
pravic.
V društvu Ozara Slovenija si zato zelo prizadevamo v javnosti
odkrito govoriti o temah, ki so povezane z duševnimi motnjami
in duševnim zdravjem. Zavedemo se, da se tem temam mnogi
izogibajo celo v zasebnih pogovorih. Zato je veliko naših aktivnosti
usmerjenih v destigmatizacijo in detabuizacijo duševnih motenj.

Društvo Ozara Slovenija
Darinka Kozole, strokovna delavka,
vodja organizacijske enote Sevnica

Začetek predavanj na U3
Sevnica
Sedmega oktobrom so se na Univerzi za tretje življenjsko obdobje
v Sevnici začela predavanja in tudi krožki. Prvo predavanje je
imela gospa Vlasta Nussdorfer o vrednotah življenja. Nato sta bili
še predavanji Z otrokom na poti odraščanja in »Prehranjevanje
za telo, dušo in duha v tretjem življenjskem obdobju. Imeli smo
tudi izlet v Volčji potok in ogled Brda. Novembra je bilo zelo
zanimivo predavanje o plemenitih kovinah in njihovem pomenu
pri varčevanju. Zanimivi so bili tudi tema o pravicah kupcev, z
diapozitivi okoli sveta in ogleda parlamenta ter Narodne galerije,
kjer so razstavljene slike slovenskih impresionistov. Delovati so
začeli tudi krožki. Najštevilnejši je računalniški, tako da je ena
skupina v Krmelju, preostale tri pa v Sevnici, pa gibanje za zdravo
telo, slikarski in drugi. Tudi izleti so vedno dobro zasedeni, saj je
avtobus vedno poln.
Očitno je ta način druženja ljudi v tretjem življenjskem obdobju
ustrezen, saj nas je vsako leto več, razveseljivo je tudi, da se
povečuje število moških.
Rihard Černigoj
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Prispevki in reportaže
Srečanje jubilantov Društva
upokojencev Sevnica
V soboto, 25. oktobra, je bil lep jesenski dan in prav primeren za
druženje starejših občanov v občini Sevnica. Starejša generacija
se pogosteje spopada z raznimi tegobami, zato jim je skupno
druženje še toliko pomembnejše. Društvo upokojencev Sevnica je
v ta namen pripravilo srečanje jubilantov, ki so ali pa še bodo letos
praznovali 70, 80, 90 ali več let. Na srečanje je bilo povabljenih
111 članov društva. V hotel Ajdovec jih je prišlo nekoliko več kot
polovica.
Po pozdravnem nagovoru predsednika društva Jožeta Hočevarja
je bil na vrsti krajši kulturni program, ki so ga izvedli pevci
Mešanega pevskega zbora Prijatelji in harmonikarja, brata Košar.
Program je povezovala Fanika Zemljak. Slavljenci so bili obdarjeni
s simboličnim cvetom. Ob pogostitvi in druženju v prijetnem
ozračju so nekateri ob zvokih glasbe tudi zaplesali.
Razšli smo se z mislijo, naj se ustavi čas ob trenutkih sreče in
»most prijateljstva« naj druži vse, da bi čili in zdravi še velikokrat
slavili.
Cvetka Biderman

Družabno srečanje
jubilantov

Najstarejši članici

Klub zdravljenih alkoholikov
Kaktus Sevnica
Klub zdravljenih alkoholikov smo skupnost žensk in moških, ki si
po uspešnem zdravljenju odvisnosti od alkohola oziroma drugih
psihoaktivnih substanc delimo izkušnje, moč in upanje, da bi
odpravili svoj in skupni problem, ki je nastal pred zdravljenjem.
Seveda si prizadevamo o tem obvestiti tudi širši krog ljudi, ki se
srečujejo s podobnim v družini, delovnem okolju in vsak dan na
cesti.
V sevniški občini deluje klub že od leta 1987 kot Klub zdravljenih
alkoholikov, od leta 2005 pa je tudi uradno registriran kot Klub
zdravljenih alkoholikov Kaktus Sevnica.
V društvu je več kot 40 članov, ki jih spremljajo tudi svojci. Svoje
delovanje financiramo z lastnimi prispevki oziroma članarino,
nekaj sredstev pa pridobimo tudi od občine Sevnica ter s
pokrovitelji, ki pa jih je izredno malo.
Srečujemo se vsak teden po dve šolski uri v prostorih ZD Sevnica
pod vodstvom terapevtke Ivane Jelovčan, ki nam pomaga
pri težavah, povezanih z odvisnostjo in drugimi problemi iz
vsakodnevnega življenja.
Cilka Povodnik
SI ŽELITE OSEBNE RASTI?
Seminarji na podlagi praktičnih izkušenj (30 letnih) pri delu
z ljudmi (otroki in odraslimi). Rdeča nit seminarjev: zdrava
samopodoba, medsebojni odnosi, stres, doseganje želenih
rezultatov. V decembru izvaja tudi brezplačne seminarje. Več o
tem si lahko preberete na spletni strani.
www.solaodlicnosti.si
040-825-442 in 07-30-58-701
Nevenka Nena Dautanac, Šola odličnosti

Tretje tradicionalno

martinovanje na Studencu
Tudi letos smo se prebivalci vasi Arto udeležili tradicionalnega
martinovanja na Studencu. Že kmalu popoldne smo se odpeljali
proti Studencu z dvema traktorjema s prikolicami. V martinovem
sprevodu smo predstavljali prešanje na staro veliko prešo, mladi
pa so pazili na mošt v zidanici. Po sprevodu vinogradnikov je
bila v šotoru pri gostilni Janc še družabna prireditev s kulturnim
programom, v katerem so nastopali številni kulturni ustvarjalci,
za zabavo pa so poskrbele Navihanke in Boris Kopitar. Vse je
pozdravil tudi župan Srečko Ocvirk. Bilo je lepo, veselica pa je
trajala pozno v noč. Vinogradniki in vinarji pravijo, da je sveti
Martin njihov največji praznik.
Bernarda Janc
Arčani prešamo
na staro prešo.

Tudi župan nas
je obiskal na
martinovanju.

ime s tradicijo

30 LET

Vsem obèankam in obèanom obèine Sevnica
želimo veliko uspehov in zdravja v letu 2009.

KOMUNALNE STORITVE
ÿKanal TV pregledi odtokov (SIST EN 13508:EASY BAU)
ÿSanacija kanalizacije brez izkopa
ÿLokaliziranje kanala z Radio - sondo
ÿVodotesnost kanalizacije in spojev (SIST EN 1610)
ÿOdvoz nevarnih odpadkov (ADR)
ÿHišno in industrijsko èišèenje cevi iztokov in kanalov
ÿÈišèenje pod vodnim pritiskom
ÿPraznjenje mašèobnih oljnih lovilcev ter greznic
ÿLokaliziranje vodovodne lekaže
ÿRezanje betonskih oblog in korenin

041 630 454 tudi ob nedeljah in praznikih
www. rohr-blitz.si, e-mail:rohr-blitz@siol.net
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Prispevki in reportaže
Razbor – najlepša hribovska vas V SLOVENIJI 2008
V soboto, 15. novembra, smo se podžupanja občine Sevnica Breda Sotošek Drenek, predsednica TZOS Cvetka Jazbec, direktorica KŠTM
Sevnica Petra Pozderec, predsednik KS Loka Franci Strajnar in 15-članska delegacija krajanov Razborja udeležili slovesne podelitve
priznanj, ki smo jih prejeli zmagovalci na tekmovanju Moja dežela – lepa in gostoljubna. Tekmovanje organizira Turistična zveza Slovenije,
na njem pa vasi, kraji in mesta v različnih kategorijah tekmujejo za naslov najlepšega. Letos je v kategoriji hribovske vasi zmagal Razbor.
Tekmovanje Moja dežela – lepa in gostoljubna poteka na več izbornih ravneh. Razbor so tako najprej izbrali za najlepšo hribovsko vas v
občini, nato za najlepšo hribovsko vas v Posavju in na koncu, po strokovni oceni še tretje komisije, za najlepšo hribovsko vas v Sloveniji.
Razbor je doživel v zadnjih dveh desetletjih veliko sprememb in postajal z leti urejena hribovska vas. Razgledna lega vasi na koncu
dolgega grebena nad ovinkom reke Save in sredi strmih obronkov Lisce ponuja čudovit razgled, jutranjo zarjo, sončne zahode in nad
meglenim morjem sončna jutra. Velika župnijska cerkev daje vasi z dvema desetinama domačij prepoznaven pečat. Videz in sloves vasi
od leta 2000 pridaja komuna Skupnost Srečanje, ki domuje v 130 let stari šoli, ki jo je leta 1878 zgradil Blaž Jurko. Pomembnejša zgradba
v kraju je gotovo tudi leta 2002 zgrajen dom krajanov, ki je gnezdo bogatega kulturnega in družabnega vaškega življenja. Okras vasi so
številne lesene klopi, mize, rože, skalnjaki, table z napisi in razbornik. To je orjaško deblo, na katerem so pritrjene lesene table z opisi
krajevnih značilnosti. Zelenice in cvetlične grede krajani ne urejajo toliko zaradi tekmovanj kot zaradi zavesti, da je lepo živeti v lepem
kraju. Urejeno in čisto okolje je v veselje domačinom, v navdušenje čedalje številnejšim turistom in v ponos krajevni skupnosti ter občini.
Matej Imperl
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Zgodbe iz stare skrinje

VRAŽJA PEČINA PRI SPODNJEM BREZOVEM

Blizu Spodnjega Brezovega, dobro uro hoda od Sevnice, moli
v Savo velika pečina. Ljudstvo pripoveduje o tej skali tole: njega
dni je gospodovala v savski dolini sila hudobna gospoda, graščaki
so tlačili in zapirali revne kmete, da je bilo joj. Ubogi tlačani so
morali delati kot črna živina, a gospodarji po gradovih in pristavah
so se gostili, rajali ter uganjali razne hudobije. Popačenost je bila
tako velika, da se je poglavarju Pekla zdela savska dolina zrela za
njegovo kraljestvo. Odlomil je torej velikansko pečino v Gorjancih
na Dolenjskem ter privršal z njo do Save. S to pečino je hotel zajeziti
reko in tako potopiti vse prebivalce do Radeč. A Bog ni dopustil,
da bi vrag opravil svojo nakano, kajti, če bi zajezil Savo, bi utonili
le ubogi zatirani kmetje, stanujoči v dolini, a gradov vrh gričev in
gora bi valovi ne dosegli. Ko je torej vrag spustil skalo z višine, ni
zajezila vode, saj je padla na breg. In tam je še zdaj. Ljudstvo jo
imenuje vražja pečina.
Vir: Naših 200 let 1782–1982, Osnovna šola Sevnica, prof. Jože
Bogovič, 1982, TOZD OŠ Sava Kladnika Sevnica
KŠTM Sevnica

JESENSKA PRAVLJICA

Pred davnimi časi je deček skozi okno zamišljeno opazoval dežne
kaplje, ki so prašno vaško pot spreminjale v blatno odejo. Njegove
misli pa je prekinil ljubi dedek, ki ga je prosil, naj sede zraven njega
na klop ob peči, ker mu mora nekaj povedati.
Dedek je vnučka objel okoli ramen in mu povedal, da so v njegovi
mladosti ljudje ob jesenskih dnevih opravljali različna opravila, ki so
bila nujno potrebna za prihajajočo zimo. Pospravljali so poljščine,
za katere so med letom močno garali, z brentami so v kamnite
zidanice nosili dozorelo vinsko grozdičje ter iz njega s posebnim
postopkom pridobivali mošt. Zvečer ob »likofih« ali zaključkih so se
razživela srca starih in mladih. Igrali so na razne instrumente, peli,
plesali in igrali razne igre pozno v noč. Peterček, ki si je to zgodbo
zelo dobro zapomnil, je z žalostnim in pogumnim korakom stopil
pred gručo ljudi, ki so spremljali njegovega dedka na zadnji poti,
ter jih nagovoril z besedami, ki so opisovale, kako bo spomin na
svojega ljubega dedka za vedno ohranil v srcu, skupaj s to jesensko
pravljico.
Andreja Špitalar, 9. c, OŠ Sava Kladnika Sevnica

KAPELA BOŽJEGA GROBA
na sevniškem pokopališču

Na vrhu sevniškega pokopališča pri mrliški vežici stoji kapela
Božjega groba. Stavba je zgrajena po modelu cerkve Božjega groba
v Jeruzalemu. Do omenjene kapele je iz trga vodila kalvarija - pot
trpljenja ali križev pot s petimi postajami (kapelicami) žalostnega
dela rožnega venca. Na veliki petek je bila nekdaj iz trga k Božjemu
grobu procesija križevega pota. Kapelo je dal leta 1730 zgraditi
lastnik gornjega sevniškega gradu, grof Jožef Anton Auersperg.
Kapela Božjega groba v Sevnici je torej pomanjšani posnetek
uničenega jeruzalemskega Božjega groba. Obrnjena je proti
jugu, kjer se sklene s petdvanajstinskim zaključkom. Položnejša
šotorasta streha ima nad slemensko točko, v katero se stekajo
vse strešine, šesterokotni kamnit stolpič s kupolo. Stavba je
v notranjosti sestavljena iz dveh delov; veže in Kristusovega
groba. Notranja kapela Kristusovega groba ima banjast obok s
sovodnicami in je brez oken. Ob njeni zahodni steni je oltar, nad
njim pa oljnata podoba s prizorom polaganja Jezusa v grob. Pod
oltarno mizo je grob s kipom mrtvega Jezusa. Kapela Božjega groba
v Sevnici je največji posnetek božjega groba v Sloveniji. Povzema
tloris in podobo izvirnika in jo zato lahko uvrščamo med avtentične
posnetke. V Sloveniji je ohranjenih le še 14 takšnih kapel. Zaradi
redkosti na slovenskem Štajerskem je kapela pomemben kulturni
spomenik.
Avtor: Oskar Zoran Zelič
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Koledar prireditev
Vrsta
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Datum in ura

Prireditev

Kje?

Organizator - informacije

1.12.2008, 17h

Odprto šahovsko prvenstvo
veteranov ŠK Milan Majcen Sevnica za
december 2008, starih nad 50 let.

Športni dom Sevnica
(pri bazenu)

Info: Šahovski klub Milan Majcen Sevnica, Ludvik,
031 615 672.

1.-31.12.2008

Razstava karikatur Aljane Primožič

Knjižnica Sevnica

Info: Knjižnica Sevnica, 07 81 40 304

2.12.2008, 17h

MUCA COPATARICA, lutkovna predstava, Kulturna dvorana
Sevnica
Lutkovno gledališče FRU – FRU, igra:
Irena Rajh Kunaver

Info: ZKD in JSKD OI Sevnica, Katja Pibernik,
07/81-60-970, 041/328-166

3.12.2008, 16h

Pravljična urica, pripoveduje: Matija
Drobne

Knjižnica Sevnica,
oddelek za cicibane

Info: Knjižnica Sevnica, 07 81 40 304

3.12.2008, 17h

Vplivi gradenj in obratovanja verige
spodnjesavskih elektrarn na naravo.
Predava Dušan Klenovšek

grad Sevnica, Albert
Felicijanova dvorana

Info: Dušan Klenovšek

3.12.2008, 18h

Literarni večer s Slavkom Doklom

Knjižnica Sevnica

Info: Knjižnica Sevnica, 07 81 40 304

4.12.2008, 19h

slikarska razstava Brez naslova,
slikarja Roberta Cagliča

LEKOS Galerija Ana

Info: Breda Drenek Sotošek, 07 81 63 180,
lekos@siol.net

5.12.2008, 17h

Miklavževanje za otroke

Kulturna dvorana
Sevnica

Info: Boštjan 031 486 554, info@smc-sevnica.si

5.12.2008, 18h

Miklavževanje z miklavževo igrico v farna cerkev na
farni cerkvi na Studencu
Studencu

Info: KD Studenec, Andreja 031 308 387

6.12.2008, 17h

Miklavževo obdarovanje otrok iz KS pri farni cerkvi v
Tržišče in KS Krmelj
Tržišču

Info: Društvo prijateljev mladine Tržišče, Danica
Blažič

8.12.2008, 16h

Predstava za otroke Kroki praznuje, Knjižnica Sevnica,
Ajda Ross
Izposojevališče Krmelj

Info: Knjižnica Sevnica, 07 81 40 304

8.12.2008, 1730

Predstava za otroke Kroki praznuje, Knjižnica Sevnica
Ajda Ross

Info: Knjižnica Sevnica, 07 81 40 304

10.12.2008, 17h

Odprto posamezno šahovsko prvenstvo Športni dom Sevnica
v pospešenem šahu ŠK Milan Majcen (pri bazenu)
Sevnica za december 2008

Info.: Šahovski klub Milan Majcen Sevnica, Ludvik,
031 615 672.

11.12.2008, 17h

Pravljična urica v Izposojevališču Knjižnica Sevnica,
Krmelj, pripoveduje Saša Zimšek
Izposojevališče Krmelj

Info: Knjižnica Sevnica, 07 81 40 304

11.12.2008, 1930

SPIRITISTIČNA
komedija

Info: ZKD in JSKD OI Sevnica, Katja Pibernik,
07/81-60-970, 041/328-166

12.12.2008,
15h - 18h

SMUČARSKI SEJEM

12.12.2008, 18h

Predavanje
in
delavnica:
ROČNO Mladinski center
IZDELANA MILA PO HLADNEM POSTOPKU. Sevnica
Predava Florijan Regovec

Info: KŠTM Sevnica, 07 81 61 070

12.-14.12.2008

ŠOLA ZA ANIMATORJE POMOČNIKE (ŠAP)

SMC Cerknica

Info: Boštjan 031 486 554 in info@smc-sevnica.
si

13.12.2008,
8h - 18h

SMUČARSKI SEJEM

Gasilski dom Sevnica
(spodnji prostori)

Info: Atraktiva, Rok 041 739 635 in atraktiva@
gmail.com

13.12.2008,
10h - 12h

USTVARJALNA DELAVNICA – peka kruha

odhod izpred SMC
Sevnica

Info:Vesna 040 164 201 in info@smc-sevnica.si

13.12.2008,
13h - 16h

Turnir v nogometu (starost do konca
srednje šole)

Športni dom v Sevnici

Info: Luka 040 690 870 in info@smc-sevnica.si

16.12.2008, 18h

Predavanje: ŠOLA ZA STARŠE: Vsak si želi
spoštovanja, tudi vaš otrok.

Mladinski center
Sevnica

Info: Sonja Bobek Simončič, 041 975 292

17.12.2008, 16h

Pravljična urica, pripoveduje Jožica
Prah

Knjižnica Sevnica,
oddelek za cicibane

Info: Knjižnica Sevnica, 07 81 40 304

18.12.2008, 18h

Potopisno predavanje Andreje Rustja,
predava Andreja Rustja

Knjižnica Sevnica, soba Info: Knjižnica Sevnica, 07 81 40 304
za prireditve

19.12.2008, 19h

Redni mesečni hitropotezni šahovski
turnir Društva invalidov Sevnica za
december 2008

Športni dom Sevnica
(pri bazenu)

Info: Društvo invalidov Sevnica,
Roman 07 81 44 407.

19.12.2008, 19h

Tematski glasbeni večer – rap

SMC Sevnica

Info: Simon 051 475 936 in info@smc-sevnica.si

20.12.2008, 19h

Komedija: MOŽA JE ZATAJILA, igra: KUD
Blanca – sekcija igralska skupina

Kulturna dvorana
Blanca

Org.: KUD Blanca, Mirt Antonija, 051 385 308

21.12.2008, 9h

Odprto posamezno hitropotezno
šahovsko prvenstvo ŠK Milan Majcen
Sevnica za december 2008

Športni dom Sevnica
(pri bazenu)

Info: Šahovski klub Milan Majcen Sevnica, Ludvik,
031 615 672.

25.12.2008, 19h

19. koncert božičnih pesmi - mešani
pevski zbor župnije boštanj

župnijska cerkev
Povišanje Sv. Križa
Boštanj

Info: Ciril UDOVČ, ciril.udovc@kabelnet.net
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KOMEDIJA,

Izobraževanja, predavanja, seminarji

gledališka Kulturna dvorana
Sevnica
Gasilski dom Sevnica
(spodnji prostori)

Kulturne prireditve,
razstave, nastopi

Info: Atraktiva, Rok 041 739 635 in atraktiva@
gmail.com

Prireditve za otroke

Športne prireditve,
rekeracija, pohodi

Koledar prireditev
Vrsta

Datum in ura

Prireditev

Kje?

Organizator - informacije

25.12.2008, 21h

Žive jaslice

Šmarčna

Info: ŠKD Večno mladi, Aleš 041 385 852

26.12.2008, 18h

Žive jaslice

Šmarčna

Info: ŠKD Večno mladi, Aleš 041 385 852

27.12.2008, 17h

8. Don Boscov turnir – zračni hokej,
pikado in namizni tenis

SMC Sevnica

Info: 041 813 318 in info@smc-sevnica.si

27.12.2008, 18h

Božično novoletni koncert KD Godbe
Sevnica, z glasbenimi gosti Vinko Coce
in Dalmatinska klapa sv. Ante

Športni dom Sevnica

Info: Andrej Štricelj 041 706 790

27.12.2008, 1730

8. turnir v namiznem hokeju za veliko
nagrado SMC

SMC Sevnica

Info: Matjaž 031 377 789 in info@smc-sevnica.si

28.12.2008, 17h

Božični koncert

cerkev na Studencu

Kontakt: KD Studenec, Andreja 031 308 387

29.12.2008, 10h

14. Šahovski Radejev memorial 2008

Osnovna šola Blanca

Info: Šahovski klub Milan Majcen Sevnica, Ludvik,
031 615672.

31.12.2008,
9h - 16h

Novoletni sejem

parkirišče za HTCjem in Kmečka tržnica
Sevnica

Info: KŠTM Sevnica, 07 81 61 070

31.12.2008,
17h

Silvestrovanje za najmlajše

glavno prizorišče pred
lokalom Central's

Info: KŠTM Sevnica, 07 81 61 070

31.12.2008, 23h

Silvestrovanje z ansamblom Zlati
muzikantje, žrebanje nagrad Nagradne
kartice veselja, polnočni ognjemet in
presenečenje

glavno prizorišče pred
lokalom Central's

Info: KŠTM Sevnica, 07 81 61 070

Treningi ŽRK Sevnica potekajo v sledečih terminih:
Letnik 1994 & 1995; trenerka: Arnšek Maja, 051 363 469
Torek - 15.30 – 17.00 ~ Športna dvorana (pri OŠ)
Sreda - 14.30 – 16.00 ~ Športni dom (pri bazenu)
Četrtek - 14.30 – 16.00 ~ Športna dvorana (pri OŠ)
Letnik 1996, 1997,1998, 1999; trener: Primož Plazar, 031 657 752
Ponedeljek - 15.00 – 16.30 ~ Športni dom (pri bazenu)
Četrtek - 15.00 – 16.30 ~ Športna dvorana (pri OŠ)
Petek - 15.30 – 17.00 ~ Športna dvorana (pri OŠ)
Rok za objavo v koledarju prireditev za januar do 11. 12. 2008:
info@kstm.si ali petra.biderman@kstm.si
KŠTM Sevnica, Glavni trg 19, 8290 Sevnica

Bodi sam sprememba, ki si je želiš v svetu.

Mahatma Gandhi

SOBOTA, 6.12., ob 18. uri

NEDELJA, 7.12., ob 16. uri

Slovenski dokumentarec, 98 min

Romantièna drama, 90 min

DARFUR- VOJNA ZA VODO

MOJE BOROVNIÈEVE NOÈI
Režija: Wong Kar Wai

Režija: Tomo Krinar & Maja Weiss
Igrajo: Tomo Križnar, Omar Mahamed Beshir,
Dr. Janez Drnovšek

SOBOTA, 13.12., ob 16. uri

VOJNA ZVEZD - vojna klonov

Animirana akcijska pustolovšèina, 98 min
Režija: Dave Filoni

Igrajo:Samuel L. Jackson, Christopher Lee, Matt
Lanter, Ashley Eckstein, James Arnold Taylor,
Dee Bradley Baker

PETEK, 19.12., ob 18. uri

HELLBOY II: Zlata armada

Igrajo: Norah Jones, Jude Law, David
Strathairn, Rachel Weisz, Natalie Portman

SOBOTA, 13.12., ob 19. uri

SODNI DAN

Akcijska drama, 113 min
Režija: Neil Marshall
Igrajo: Rhona Mitra, Bob Hoskins, Malcolm
McDowell, Alexander Siddig, David O'Hara,
Craig Conway, Sean Pertwee

SOBOTA, 20.12., ob 19. uri

UJEMITE SMARTA

akcijska domišljijska pustolovšèina, 120 min

akcijska komedija, 110 min

Režija: Guillermo del Toro

Režija: Peter Segal

Igrajo: Ron Perlman, Selma Blair, Doug Jones,
Jeffrey Tambor, Luke Goss, Anna Walton, John
Hurt, James Dodd

Igrajo: Steve Carell, Alan Arkin, Dwayne
Johnson, Anne Hathaway

SOBOTA, 27.12.,
ob 19. uri

PETEK, 26.12., ob 18. uri

NEVARNOST V BANKOKU

Akcijski triler, 100 min

Režija: Oxide Pang Chun, Danny Pang
Igrajo: Nicolas Cage, Shaun Delaney, Panward
Hemmanee, Dom Hetrakul, Philip Waley,
James With, Shakhrit Yamnarm

Srečanja in projekti na
temo zdravja

Turizem

Režija: Roger Donaldson

BANÈNI ROP

politièna kriminalka, 111 min

Igrajo: Jason Statham, Saffron
Burrows, Stephen Campbell
Moore, Daniel Mays, James
Faulkner, Alki David, Michael
J i b s o n , G e o rg i a Ta y l o r,
Richard Lintern

Zabava, koncerti,
veselice

ŠPORTNA VADBA ZA
STAREJŠE
Vsak četrtek, ob 8.30 uri v Športnem
domu Sevnica (pri Bazenu)
Vadba je namenjena vsem, ki
se zavedajo pomena ohranjanja
gibalnih sposobnosti do pozne
starosti. Poudarek vadbe ja na
gimnastičnih vajah, s katerimi
se ohranja gibljivost in prožnost
telesa in vajah za moč hrbtnega,
trebušnega in nožnega mišičevja.
Vadba je rekreativne narave in
od vadečih ne zahteva znanja ali
telesne pripravljenosti.
Vadbo vodi: Estera Savić Bizjak
Vadba je primerna za ženske in
moške!
Cena vadbe/mesec: 8,00 EUR
Prijavite se lahko na vadbi ali tel.
št.: 041 548 011
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Šolski zvonec
Dan otroka
Ob dnevu otroka smo se učenci 5. razreda pogovarjali o otrocih.
Ugotovili smo, da je na žalost na svetu še vedno veliko otrok, ki
niso tako srečni kot mi. Zato smo se odločili, da bomo osrečili vsaj
kakega izmed njih. Vsak izmed nas si je izbral enega otroka, za
katerega bo opravil eno dobro delo. To smo tudi naredili in jih na ta
način zelo razveselili. Tako smo spoznali, kako malo je potrebno, da
nekoga osrečimo. Zato bi radi pozvali vse ljudi iz cele Slovenije, da
bi tudi oni opravljali različna dobra dela.
Jan Starina in Luka Repše, 5.r
OŠ Milana Majcna Šentjanž

Teden otroka na OŠ Milana Majcna Šentjanž
Na OŠ Milana Majcna Šentjanž so učenci 1. triade tudi v tem šolskem
letu preživljali teden otroka s sloganom » Nekoga moraš imeti rad«.
Ta teden smo pouk oblikovali nekoliko drugače. Vsako jutro smo
prebrali pravljico, skupaj smo se naučili pesmico »Prijatelj moj«,
pogovarjali smo se o pravicah otrok ter o otrocih, ki živijo drugod
po svetu. Učenci so razmišljali, koga imajo radi in zakaj, kako to
ljubezen pokažejo ter kako občutijo ljubezen, ki jo izražajo drugi.
Teden smo popestrili s plesom in namiznimi igrami. Postavili so
se v čevlje odraslih in sanjali, kaj vse bi lahko počeli, česar sedaj
ne smejo. Pri likovnem pouku so učenci ustvarili čudovite slike, ki
prikazujejo njihovo ljubezen do staršev, bratov in sester. Vse izdelke
smo razstavili na šolskem hodniku 1. triade.
Teden otroka je posvečen otrokom, a otroci so z nami vsak dan.
Zato jim pokažimo svojo ljubezen, vedno in na vsakem koraku.
Učiteljici Gordana Bregar in Nada Jazbec

Potep po Ljubljani
V četrtek, 4. septembra, smo se z avtobusom odpeljali v Ljubljano.
Izstopili smo pri parku Zvezda in pojedli malico. Najprej smo si
ogledali ljubljansko univerzo, nato pa pot nadaljevali do NUK-a,
vendar v knjižnico nismo smeli stopiti, ker bi motili študente pri
učenju. Obiskali smo tudi gledališče Križanke, a vendar smo v
notranjost pokukali le skozi steklena vrata, ker je bilo zaprto.
Ob Ljubljanici smo se razdelili v dve skupini. Naša skupina je šla
najprej na potep po novem delu mesta in si ogledala pomembnejše
stavbe v Ljubljani: parlament, stavbi zunanjega in notranjega
ministrstva, veleposlaništvo, Cankarjev dom, Prirodoslovni muzej…
Čez čas sta se skupini zamenjali. Odšli smo še na Stari trg in se
sprehodili po Plečnikovem Tromostovju. Pot smo nadaljevali do
Mestne hiše, kjer opravlja svoje delo ljubljanski župan. Tu se je naš
poučni izlet spremenil v razburljivega, saj smo srečali dva člana RBD
in od njiju dobili avtograme. Še dobro, da je naš potep šel proti
koncu, ker smo pri Prešernovem in Vodnikovem spomeniku zaradi
srečnega naključja poslušali samo z enim ušesom.
Prehodili smo še pot do parka Zvezda in se odpeljali proti naši šoli
v Boštanju.
Erna Androjna in Urška Virant, 7.b, OŠ Boštanj
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Dan odprtih vrat
V torek, 4. novembra, je na Osnovni šoli Sava Kladnika Sevnica
potekal Dan odprtih vrat. Tema dneva je bila namenjena projektu
EKO ŠOLA - KOT NAČIN ŽIVLJENJA, v katerega se je letos vključila
tudi naša šola.
Na šoli so potekale različne delavnice. Najmlajši učenci so ustvarjali
skupaj z razredniki in gosti. Njihove igračke iz eko-papirja in
drugih odpadnih naravnih materialov so navdušile vse prisotne, še
posebej pa smo bili veseli njihovega navdušenja nad izdelki, ki so
jih sami naredili. Učenci predmetne stopnje so v različnih delavnicah
raziskovali zaloge in lastnosti naravnih gradiv, popisovali vrste
materialov, iz katerih so narejene igračke za naše najmlajše otroke
in se preko aktivnih oblik dela poučevali o ekologiji. Njihovi izdelki
so nam pričarali model osončja, igračke jo-jo, igralne karte vesolje,
igralne kocke in še mnogo drugih didaktičnih igral. Pri likovnem
ustvarjanju so se učenci lotili oglaševanja eko-igrače, pri slovenskem
jeziku pa so učenci očistili besede različnih tujk, popačenk in drugih
nepravilnosti. Bilo je res ustvarjalno, pestro, zabavno in poučno.
Člani novinarskega krožka, OŠ Sava Kladnika Sevnica

Šolski zvonec
O Polonici, ki je postala pikapolonica

OŠ Sava Kladnika Sevnica - Ekošola

Nekega lepega sončnega dne si je Polonica ogledovala svoja rdeča
krila. Zdela so se ji zelo pusta. A vseeno je mislila, da je najlepša
žuželka na travniku. Priredila je zabavo za Miss travnika. Prijavili so
se muren, mravlja, čebela, pajek, polž in celo marjetica. Oh, pa da ne
pozabim na samovšečnega metulja. Njihovo lepoto pa bo ocenjevala
modra sova. Tekmovanje se je začelo. Muren je pel, igral, se šopiril
s svojim telesom. Pridna mravlja je plesala čačača in prinesla sovi
slasten kolač. Čebela je preletela cel travnik in modri sovi ponudila
slasten med. Pajek je s svojimi spretnimi nožicami pletel velikansko
mrežo in pri tem vzvišeno razkazoval svoj križast hrbet. Polž pa
je na tekmovanje zamudil, zato so ga že zdavnaj izključili. Lepa
marjetica je v vetru plapolala s svojimi snežno belimi lističi. Prelep
metulj je plesal prelep valček, a še vedno sovi to ni bilo dovolj. In
nazadnje je na vrsto prišla še Polonica. Ko so jo živali zagledale, so
se začele naglas smejati Polončinemu pustemu hrbtu. Polonica je
vsa osramočena odhitela domov. Takrat pa mimo prileti veliko črno
pisalo, ki poriše vse, kar mu je na poti. Polonica se mu ni mogla
izmuzniti, zato ji je pisalo narisalo sedem velikih črnih pik. Na eno
stran štiri, na drugo pa tri. Polonica se je ustrašila, da se ji bodo
zdaj žuželke še bolj posmehovale. V tistem trenutku pa mimo prileti
modra sova, ki je iskala Polonico. Ko jo je zagledala, je osupnila
in poklicala še ostale živali. Vsi so ostrmeli nad Poloničino lepoto.
Takoj so vedeli, da je Polonica zmagovalka današnjega tekmovanja.
K njenemu imenu pa so dodali še Pika, tako da je Polonica od takrat
naprej Pikapolonica.
Ajda Prah, 7.b

Na šoli že vrsto let zapored z veseljem zbiramo star papir, kartuše,
tonerje, plastične pokrovčke… Ker je naša šola res zelo »eko«, bi
seveda radi s trudom pridobili zastavo ekošole. Zato smo se sestali
na sestanku ekoprogramskega sveta. Udeležili smo se ga: učenci,
delavci šole, starši in predstavniki lokalne skupnosti. Seveda pa tudi
ravnateljice in koordinatorki programa nismo pozabili. Pregledali
smo letni in akcijski načrt dela. Kar veliko dela nas čaka. Še naprej
bomo varčevali z vodo, elektriko, papirjem…Udeleževali se bomo
eko bralnih značk, v prednovoletnem času bomo izdelovali eko
voščilnice, izdelovali bomo eko igrače, obiskali eko kmetijo… Da
nam bo vse to uspelo, se moramo tudi zdravo prehranjevati. Zdrav
jedilnik obogaten s sadjem in zelenjavo je naš vsakdan. Mogoče
ste zdaj ugotovili, da je naša največja skrb ta, da živimo zdravo. In
celo leto se bomo trudili izvajati dejavnosti, ki so vezane na temo
zdravega življenja.
Urška Krajnc, članica ekoprogramskega sveta na OŠ Sevnica,
7.b, OŠ Sava Kladnika Sevnica

Življenje pod Peco

Teden otroka na OŠ Krmelj

Končno je prišel dan, ki smo ga vsi čakali in se ga veselili. V
ponedeljek, 29. septembra, smo se z avtobusom odpeljali izpred
šole v Šentjanžu v Mežico. Na poti smo se ustavili še na Prežihovi
domačiji. Okoli pol enih smo prispeli v dom Peca in se udobno
namestili v sobah. Ves teden smo počeli same zanimive stvari, kot
so plezanje, izdelava bivakov, jezdenje konj, pohodništvo. Najbolj
zanimiva pa je bila vožnja s kolesi po mežiškem rudniku. O tem bi se
marsikdo strinjal z mano, nekateri posamezniki pa tudi ne. Vsak dan
smo počeli kaj zanimivega, tako da nam ni bilo nikoli dolgčas. Tudi
osebje je bilo zelo prijazno do nas. Ta teden je tekel presenetljivo
hitro in kar nisem mogla verjeti, da je že petek. Če bi lahko, bi to še
enkrat ponovila, saj je bilo super.
Amadeja Skubic, 8.r, OŠ Milana Majcna Šentjanž

Tudi letos so na OŠ Krmelj potekale prireditve ob tednu otroka, ki
je bil že 19. po vrsti. Številne dejavnosti in delavnice so potekale od
6. do 10. oktobra, in sicer pod skupnim naslovom »Nekoga moraš
imeti rad«.
Prvi dan smo se ob 8.10 uri zbrali na stopnišču šole, kjer nam je
gospod ravnatelj za dobro jutro prebral pravljico z naslovom Evropa.
Potem smo nadaljevali s poukom. Istega dne, ob 14. uri, pa smo
se zbrali v novi šoli, kjer je bila tekma v odbojki med učitelji in
učenci. Igra je bila zelo razburljiva in napeta. V prvem delu smo
se z učitelji pomerile učenke in izgubile z 0:2, v nadaljevanju pa
so dvoboj prevzeli učenci, ki so zmagali z rezultatom 2:0. Prvi dan
tedna otroka je bil zelo pester in lep, prav tako pa tudi ves nadaljnji
teden, v katerem smo pozornost posvetili ljubezni, se pogovarjali z
znano športno novinarko Bojano Knez, šli v kino, predstavili projekt
Evropska vas ter se udejstvovali v številnih drugih delavnicah. V
tem tednu smo posebno pozornost namenili tudi našim najmlajšim
»kolegom«, saj smo jih slovesno sprejeli v našo šolsko skupnost in
jih vzpodbudno pospremili na nadaljnjo pot.
Upam, da bo še veliko takšnih tednov in tako različnih dejavnosti, ko
bo hkrati zanimivo in tudi sproščujoče, saj kot je zapisal Rousseau je
treba »otrokom dovoliti več svobode; naj teka, naj bo sproščen, naj
se igra in zabava, naj ne bo nikoli pri miru«.
Sara Močnik, 8.r, OŠ Krmelj

Za teden dni smo odšli v ŽVN v dom Peca. Že prvi dan smo imeli
na urniku športno plezanje. Vsi smo komaj čakali, da se začnemo
prijemati oprimkov. Najprej nam je učitelj Peter povedal nekaj o
športnem plezanju, nato pa smo se živčno povzpeli po gladki steni.
Kar nekajkrat sem prišla do vrha, čeprav še nikoli prej nisem plezala.
Tudi drugi sošolci so bili zelo uspešni. Ostale dni smo počeli še
veliko zanimivega, zato mi bo ta ŽVN ostal še dolgo v spominu.
Lea Tori, 7.r, OŠ Milana Majcna Šentjanž

Obisk iz Zambije

ELEKTROMEHANIKA
BRANE GREGORIÈ S.P.
Zabrdje 26, 8233 Mirna
Tel.: 07 343 41 70
GSM: 041 652 799

SREÈNO
&
ZDRAVO 2009

Na OŠ Blanca smo imeli v okviru projekta Revščina po svetu in pri
nas s pomočjo Misijonskega središča Slovenije v torek, 4. novembra,
obisk iz Zambije. Temnopolta Lydia in Sai ter gospod Stane Kerin so
nam pričarali lepote te afriške države in nam prikazali delček njihove
kulture s tradicionalnim plesom in petjem pesmi. Z diaprojekcijo so
nas spustili v svoj vsakdan in nam prikazali način izobraževanja v
Zambiji. Ura je hitro minila in domov smo odšli bolj ozaveščeni o
različnih kulturah in kar je najpomembneje, bogatejši za zambijski
nasmeh, ki ga iz srca pošiljamo nazaj.
Mojca Hojski, ekokoordinatorica OŠ Blanca
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Animatorji obiskali animatorje v Črni Gori

Šolski zvonec, šport in rekreacija

Nekateri animatorji salezijanskih mladinskih centrov Celje, Maribor, Sevnica in Veržej
smo se v toplih poletnih dneh podali v daljno Črno Goro na obisk k animatorjem iz SMC
Podgorica. Da prihajamo iz razlicnih krajev Slovenije, se kmalu ni kaj dosti poznalo, saj
je med nami zavladalo prijateljsko vzdušje, ki ga ni mogla uničiti niti zelo dolga pot do
Podgorice. V ospredju našega izleta je bilo poleg obiska nekaterih lepih krajev, predvsem
druženje in povezovanje mladih animatorjev, ki delček svojega časa žrtvujejo za druge.
Skupno druženje smo začinili s kopanjem v morju in reki, nazadnje pa še s piknikom in
športnim večerom v tamkajšnjem mladinskem centru.
Naš skupni izlet smo končali v Međugorju, kjer smo kot animatorji poromali k Mariji, se ji
priporočili in prosili za naš blagoslov ter za naše mladinske centre. Zanimiva je bila tudi
izkušnja cenacola. Domov smo se vrnili utrujeni, a zadovoljni in odločeni, da se prihodnje
poletje zopet nekam odpeljemo, in to zopet skupaj.
Boštjan Jamnik

Dan košarke na Blanci

Šah
4. oktobra sta ZDI Slovenije in Društvo delovnih invalidov Črnomelj v Gostišču Štajdohar v
Kanižarici izvedla območno šahovsko tekmovanje za leto 2008. Sodelovalo je osem ekip,
vsaka pa je štela štiri člane.
DI Sevnica so zastopali: Bojan Smerdelj, Janko Keše, Rudi Prosenik in Franc Derstvenšek.
Ekipa je dosegla naslednje rezultate:
DI Sevnica : DI Hrastnik 4:0 , DI Sevnica : DI Celje 2:2, DI Sevnica : DI Črnomelj 1:3,
DI Sevnica : DI Črnomelj 1:3, DI Sevnica : DI Zagorje 1:3, DI Sevnica : DI Novo mesto 3:
1, DI Sevnica : DI Mozirje 3:1, DI Sevnica : DI Trbovlje 0,5:3,5.
Končni vrstni red :
1. DI Trbovlje 24,5 točk, 2. DI Črnomelj 20,5, 3. DI Zagorje18,5 , 4. DI SEVNICA 14,5 točk,
5. DI Celje 12,5, 6. DI Mozirje 8,5 , 7. DI Novo Mesto 8 in 8. mesto DI Hrastnik 5 točk. Prvi
dve ekipi sta se uvrstili na državno ekipno šahovsko prvenstvo ZDI Slovenije.
Nato je bil še pokalni posamični hitropotezni šahovski Petričev memorial z 12 šahisti. Tudi
tu so se izkazali člani DI Sevnica. Franc Derstvenšek, je z 8,5 točk zasluženo osvojil 1. mesto
in pokal, 2. Bojan Smerdel 7,5, 3. Rudi Prosenik 7,5, 4. Janko Keše 7,5, 5. Janez Blas 7 točk.
Tekst in foto : Janez Janko Blas
Pokal, ki
ga je prejel
Franc
Derstvenšek

V soboto, 18. oktobra, je bil v organizaciji
košarkarskega kluba Potočje Blanca 2003
v telovadnici OŠ Blanca organiziran 6.
tradicionalni košarkarski turnir. Turnir je bil
razdeljen v dva dela.
V dopoldanskem delu so igrali mlajši pionirji
letnik 1996 in mlajši. Od povabljenih ekip
se je turnirja udeležila ekipa košarkarskega
kluba Krško. Domači pionirji so bili boljši
od vrstnikov iz Krškega in so zmagali z
rezultatom 38:21.
V popoldanskem času je bil turnir članov.
Sodelovale so ekipe ŠD Marmor Hotavlje, KK
Kozje, Štori iz Sevnice in domača ekipa KK
Potočje Blanca 03.
V prvem polfinalnem paru so domačini
premagali ekipo Štorov z rezultatom 65:29,
v drugem polfinalu so bili igralci ekipe KK
Kozje boljši od Hotaveljčanov in zmagali z
rezultatom 49:43.
V tekmi za tretje mesto je ekipa ŠD Marmor
odpravila ekipo Štorov z rezultatom 65:50.
V finalni tekmi, ki je bila zelo borbena
in izenačena vse do konca, so igralci KK
Potočja iz Blance premagali Kozjansko ekipo
z rezultatom 52:48.
V tekmovanju v metu za tri točke je zmagal
igralec ŠD Marmor, Jan Bizjak.
Najboljši igralec turnirja je bil Jože Zajc iz KK
Kozje.
Franci Kranjec

SMC Sevnica v Ankaranu
Ko se konča šolsko leto, je čas za morje. Tudi letos smo se otroci in animatorji SMC Sevnica
podali v Ankaran in tam preživeli pet čudovitih dni. Lepo morje, sončni dnevi, bazen,
lunapark, vodne igre, gliser, itd. Vse to nam je popestrilo te počitniske dni na morju. Morda
si je kdo zaželel, da bi ostali se kakšen dan. Morda pa prihodnje leto…
Boštjan Jamnik

07/81-65-462

V turistični agenciji Doživljaj lahko kupite
unikatna in sevniška darila za Novo leto.
Obdarujte svoje sorodnike, prijatelje ali
poslovne partnerje.
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Šport in rekreacija

Državno prvenstvo v kickboksu - 3. turnir - finale

Atletika

Klub borilnih veščin Ormož je v soboto, 14. junija, v sodelovanju s Kickboxing zvezo
Slovenije organiziral finalni 3. turnir državnega prvenstva v kickboksu za mladince in člane,
katerega sta se udeležila tudi mladinca Kluba borilnih veščin Sevnica Kristijan Špan in Aljoša
Orač pod vodstvom trenerja kickboksa Jurija Orača. Zaradi poškodb nista mogla nastopiti
Eric Marin in Davor Žveglič. Kristijan Špan je v kategoriji mladincev -74 kg osvojil tretje
mesto, Aljoša Orač pa v kategoriji Mladincev -79 kg drugo. V skupnem seštevku vseh treh
turnirjev za DP je naslov državnega prvaka za leto 2008 osvojil Aljoša Orač v kategoriji -79
kg, Davor Žveglič je bil v kategoriji +94 kg drugi, Kristijan Špan pa tretji v kategoriji -74 kg.
Uvrstitve sevniških borcev na 3. turnirju DP v kickboksu za mladince:
3. Kristijan Špan, - 74 kg
2. Aljoša Orač, – 79 kg
Končna uvrstitev sevniških borcev za DP v kickboksu za leto 2008:
1. Aljoša Orač, – 79 kg
2. Davor Žveglič, + 94 kg
3. Kristijan Špan, - 74 kg
5. Eric Marin, - 63 kg

V soboto, 18. avgusta, je v Murski Soboti
potekalo državno prvenstvo Slovenije v
cestnem teku na 10 km. Tega prvenstva
sta se udeležila tudi člana AK Sevnica. Miha
Povšič je zmagal med mlajšimi mladinci ter
tako osvojil naslov državnega prvaka, dobro
se je odrezal tudi Robert Lendaro, ki je pri
članih osvojil peto mesto.
V nedeljo, 19. oktobra, pa je v Bušeči vasi
potekal 13. tek po vinski cesti, nakar je
bil tudi Finale dolenjskih tekov za pokal
Dolenjskega lista. Tega teka so se udeležili
tudi člani AK Sevnica in osvojili pet zlatih
medalj in dve srebrni. Zmagali so: Matija
Zorčič, Sara Karlovšek, Urška Pungerčar,
Tamara Revinšek in Anamari Krevelj.
V skupnem seštevku Dolenjskega pokala
je Robert Lendaro osvojil drugo mesto v
kategoriji absolutno moški, Sara Karlovšek,
pa je osvojila tretje mesto v kategoriji ženske
A.
V soboto, 25., in v nedeljo, 26. oktobra, je
v Ljubljani potekal 13. ljubljanski maraton.
Na tej najbolj množični športni prireditvi v
Sloveniji se je zbralo preko 15 tisoč tekačev.
Med njimi tudi nekateri iz AK Sevnica, ki so se
pretežno udeležili šolskega teka in si pritekli
kar nekaj vidnih uvrstitev. Najuspešnejša je
bila v kategoriji pionirk 1996 in mlajše Sara
Karlovšek, ki je prepričljivo premagala vseh
356 tekmovalk, Katarina Gorenc je osvojila
6. mesto Zelo hitro svoj potencial izkazuje
Urška Pungerčar, ki je tokrat osvojila 2.
mesto med v konkurenci 326 tekačic letnik
1994/95.
Rafko Povhe

Jurij Orač, trener kickboxinga A

Mladinsko svetovno kickboxing prvenstvo
22. -27. 9. 2008, Napoli, Italija
Mladi slovenski kickboksarji se bodo med 22. in 27. 9. 2008 udeležili mladinskega SP v
kickboksu v Napoliju. Organizator prvenstva, World Association of Kickboxing Organization,
pričakuje preko 1000 nastopajočih iz vseh celin. Med njimi ne bodo manjkali niti naši
najboljši slovenski predstavniki, osvajalci medalj s prejšnjih mladinskih EP in SP.
Kickboxing zveza Slovenije je na podlagi dosedanjih rezultatov in trenutne pripravljenosti
med ostalimi športniki izbrala tudi 17-letnega Sevničana Aljošo Orača, člana KBV Sevnica,
ki je letos med mladinci -79 kg osvojil naslov državnega prvaka. Klubu je še posebno v
ponos, da lahko ta mladi perspektivni tekmovalec nastopi na tako prestižnem tekmovanju,
kot je SP.
Kljub temu, da bo boj za medalje neizprosen, še posebej v borbah v mladinskih kategorijah,
pa glede na pripravljenost posameznikov z optimizmom pričakujemo vrhunec ravno v
soboto, ko bo zadnji dan prvenstva. Tu pričakujemo kar nekaj naših tekmovalcev v boju
v velikem finalu. V boj za medalje se bodo poizkušali vmešati prav vsi naši slovenski
tekmovalci in tekmovalke. Posavci bomo še posebej stiskali pesti za našega Sevničana
Aljošo Orača. Želimo mu veliko športne sreče in uspeha na SP.
Jurij Orač, trener kickboxinga A

Turnir spominov
V letu, ko sevniški rokometni klub praznuje 50. obletnico delovanja, so domači rokometni
delavci organizirali turnir spominov, na katerem se spominjamo sevniških, žal prehitro
umrlih rokometašev Jožeta Lovreka, Stojana Šumeja in Silva Krnca. Vsak od njih je po svoje
zaznamoval del 50-letne zgodovine kluba. Kot pa je poudaril predsednik RK Sevnica Goran
Vurnek, je ostalo še dovolj energije za delo. V prvem srečanju turnirja sta se pomerila
dva 1. B-ligaša Radečani in ekipa Sviša. Po izenačeni igri, ko so Radečanom pošle moči,
so sicer zasluženo slavili lanski prvoligaši iz Ivančne Gorice. V drugem predtekmovalnem
srečanju pa so Sevničani zelo težko strli odpor hitrih Brežičanov. V tekmi za 3. mesto so
Brežičani spet namučili 1. B-ligaša iz sosednjih Radeč. Dvomov o zmagovalcu turnirja ni
bilo. Ivančani, ki so sicer spremenili ekipo iz lanske sezone, so bili vseeno prepričljivo boljši
od domačinov. Na vseh tekmah so korektno sodili žal nekdanji rokometni sodniki Vrtovšek,
Gorišek in Leskovšek. Pokal za najuspešnejšega strelca je pripadel Velenjčanu v vrstah
Sevničanov Urošu Krašovcu, najboljši igralec je bil prav tako domačin Aleš Kozole, pokal za
najboljšega vratarja pa je pripadel Zasavcu v vrstah Sviša Aljažu Pavliču.
Borut Simončič (Foto: Petra Biderman)

1. mesto: Sara Karlovšek

Izlet v Sevnico
V sredo, 1. oktobra, smo se učenci 1.
triade OŠ Milana Majcna Šentjanž odpeljali
na poučen izlet v Sevnico. Obiskali smo
občinsko knjižnico, kjer so nas zelo
prijazno sprejeli. Gospod Drago Pirman
nam je predstavil razstavo Mini Bologna.
Ogledali smo si knjige, zapisane v mnogih
tujih jezikih. Pripovedoval nam je pravljice,
v katerih smo vsi uživali. Za konec pa smo
lahko pobrskali med mnogimi otroškimi
knjigami. Izlet smo nadaljevali na sevniškem
gradu. Ogledali smo si poročno dvorano,
šolski in gasilski muzej. Čudili smo se
mnogim zelo lepo ohranjenim prostorom,
freskam in starim predmetom. Potem pa
smo se sprehodili v grajskem parku. Naučili
smo se veliko novega, hkrati pa smo skupaj
preživeli sproščen dan izven šolskih klopi.
Učiteljice 1. triade OŠ Milana Majcna
Šentjanž
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Oglasi

AMBULANTA ZA BIORESONANCO

Od decembra tudi v Sevnici,
Šmarska cesta 11 (Frizerski salon Ella).
Vsak torek, od 11.00 do 18.00 ure.
Naroèanje na tel: 051 872 078.

NOVO

BREZ BOLEÈIN,
BREZ UPORABE KEMIJE IN
BREZ ŠKODLJIVIH STRANSKIH UÈINKOV,
Z BIORESONANCO USPEŠNO ZDRAVIMO:

BIORESONANCA – kaj je to?
Ljudje in njihovo zdravje so vse bolj obremenjeni s kemičnimi dodatki iz hrane in pijač, s
strupi iz okolja, sevanji, zdravili in ostanki farmacevtskih spojin, ki jih najdemo v mesu in
ne nazadnje pogosto tudi v vodi. Mnogi ne vzdržijo tolikšnih obremenitev; ko se v telesu
nakopičijo škodljive snovi, se najprej pokažejo posledice, kot so nejasne preobčutljivostne
motnje in kronična utrujenost, kar se nazadnje razvije v težke telesne motnje. Pri vsem
tem so lahko vzroki težav bolnikov z enakimi bolezenskimi znaki povsem različni. Na žalost
klasična medicina pogosto ne more odkriti pravega vzroka in vse bolnike zdravi enako.Vemo,
da ima telo veliko sposobnost samoozdravljanja. Če pa taki vplivi delujejo na telo dalj časa in
če je obremenitev preveč, samozdravilne sposobnosti telesa popustijo, deluje vse bolj medlo
in nazadnje obstanejo. Z bioresonanco, pa lahko zmanjšamo vpliv obremenitev na telo in
telesu povrnemo sposobnost samoozdravljanja. Bioresonanca (elektromagnetna resonanca)
je naravna terapevtska metoda, ki nima škodljivih stranskih učinkov. Izvaja se na BICOM
aparatih in bazira na fizikalni osnovi (kvantna in biofizika). Elektromagnetno sevanje se s
pomočjo elektrod, pritrjenih na določene telesne refleksne cone, preko dovodnega kabla
prenese v terapevtsko napravo (BICOM 2000). Če obstaja bolezenski nihajni vzorec, lahko
naprava to frekvenco zrcalno obrne, tako kot iz negativnega filma nastane pozitivna slika.
To natančno zrcalno nihanje se ponovno napelje v telo po odvodnih elektrodah, tako da je
bolezensko nihanje oslabljeno ali izbrisano. Na ta način lahko telo ponovno aktivira oz. okrepi
svoje lastne regeneracijske moči. Marjeta Knez

alergije, astme, nevrodermatitis,
revmatske bolezni,
bolezni notranjih organov,
boleèine hrbtenice in sklepov,
boreliozo, hemeroide,
glavobol in migrene,
stanja psihiène utrujenosti.

Pomagamo vam pri odvajanju od
kajenja, okrevanju po operacijah
in poškodbah.
*Velja za sklenitve od 10. 03. 2008 do 30. 04. 2008.

Marjeta Knez s.p, Šentvid pri Planini 9, 3225 Planina pri Sevnici

Diagnoza+
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Mitja ima težave z bolečinami v roki, zato ga je
osebni zdravnik napotil na specialistični pregled
k zdravniku specialistu nevrologu.

Najkrajša pot do zdravja.

Vzajemna, d.v.z., Vošnjakova 2, Ljubljana

Poslovna enota Novo mesto s poslovalnicami v Posavju:
• Krško, Bohoričeva 9, tel 07 48 80 580;
• Brežice, Černelčeva 3a, tel. 07 49 63 980;
• Sevnica, NHM 29 (samo ob sredah), mob. 051 357 913.

Sklenjeno ima zavarovanje VzajemnaDiagnoza+, zato je poklical v
asistenčni center, kjer so mu posredovali naslove nevroloških ambulant
in informacijo o čakalnih dobah. Najkrajša čakalna doba za pregled v
javnem zdravstvenem sistemu je nekaj mesecev, zato se je odločil,
da bo obiskal ambulanto, ki deluje v okviru mreže VzajemnaNET.
V asistenčnem centru so mu uredili obisk v pogodbeni nevrološki
ambulanti, ki jo je obiskal čez teden dni. V ambulanti so mu opravili
tudi vse potrebne preiskave in fizioterapijo, zdravljenje je zaključil v
dobrem mesecu dni.*

VzajemnaDiagnoza+ - zavarovanje za specialistične
zdravstvene storitve vam omogoča, da takrat, ko zbolite ali
se poškodujete, hitro obiščete zdravnika, ugotovite vzrok
svojih težav in pričnete z ustreznim zdravljenjem.
Vsa zavarovanja se sklepajo po veljavnih pogojih Vzajemne d.v.z. / * Navedeni primer je informativne narave.

KAKO do ZAVAROVANJA in dodatnih informacij?
- preko naših poslovalnic
- preko klicnega centra na brezplačni telefonski številki 080 20 60
- preko spletne strani www.vzajemna.si
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Oglasi
Ena snežinka pada zate,
drobna, a z mnogo želja,
za novo leto naj vam prinese
najlepše trenutke tega sveta.

SREÈNO 2009!
Dolenji Boštanj 138
8294 BOŠTANJ
SLOVENIJA

E-mail: info@gradnje.si
Tel.: ++386 (0) 7 81-49-758
Fax: ++386 (0) 7 81-49-759
GSM: ++386 (0) 41/612-752

GONZAGA-PRO d.o.o.
Vojkova cesta 19
5250 Solkan, Slovenija
Tel.: +386 (5) 33 03 180
Fax: +386 (5) 33 03 189
e-mail:info@gonzaga.eu
http://www.gonzaga.eu

oprema za pisarne, vrtce,
šole, knjižnice, hotele,
igrala, didaktika

izvajanje investicijske dejavnosti

Mnogo je želja
in
mnogo je poti.
Naj vas dobre misli,
izreèene v prazniènih decembrskih dneh,
navdihujejo in vodijo vse dni novega leta,
da bo le-to zadovoljno, ustvarjalno in uspešno!
Infra, izvajanje investicijske dejavnosti d.o.o.
Direktorica Ana Graèner s sodelavci

G.M.P.

G.M.P. LUZAR
JOŽE LUZAR s.p., ŠKOCJAN 72
Tel.: 07 30 76 014, fax: 07 30 77 810
GSM: 041 629 442

NIZKE GRADNJE
DOBAVA IN PROIZVODNJA
GRADBENEGA GRAMOZA IN PESKA

SREÈNO 2009

slašèièarna

vropa

Dodali smo pekarno z bogato ponudbo izdelkov,
ki bodo izdelani po odliènih receptih, tradicionalnem
naèinu zamesa in peèeni v pravi krušni peèi, zato bo
kruh prav tako okusen kot bi ga pripravile naše babice.
Za vas bodo naši peki pripravljali izdelke
v dopoldanskem èasu, zato jim ne bodo dodajali
nepotrebnih dodatkov za obstojnost in svežino.
Ob upoštevanju najvišjih higienskih standardov
bomo kruh pripravljali in pekli kar pred vami
in ga boste lahko še toplega postregli doma.

SILIKO d.o.o.
PE SEVNICA,
Radna 3, 8294 Boštanj

Tel.: 00 386 7 81 63 002
Fax: 00 386 7 81 63 796

Ob 5. obletnici delovanja organiziramo

DAN ODPRTIH VRAT

V PETEK, 12. DECEMBRA 2008,
OD 12. - 17. ure.
VLJUDNO VABLJENI!

Torej, zakaj bi kupovali industrijsko pripravljen kruh,
ko pa si boste lahko privošèili
nekaj popolnima domaèega.

Pridite in poskusite!
Izdelki naše pekarne vas bodo oèarali
enkrat za vselej!

Pekarna Bruno
Trg svobode 1, Sevnica
Tel.: 07 81 61 051
December 08
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Policija, kolumna
POLICIJA SVETUJE:
Neverjetno, kako hitro beži čas. Spet smo v veselem decembru. Pri vsem tem veselju in
razigranosti naj vas opomnim na zakonska določila, ki določajo varno in pravilno uporabo
pirotehničnih izdelkov.
Uporaba pirotehničnih izdelkov je dovoljena od 26. decembra do 2. januarja. Pri uporabi
upoštevajte navodila proizvajalca, ki morajo biti v slovenskem jeziku.
V vsakem primeru pa jih je prepovedano uporabljati:
- v okolici šol, bolnišnic, vrtcev, domov upokojencev,
- v strjenih naseljih,
- na javnih prevoznih sredstvih,
- na javnih shodih in prireditvah,
- tako da vznemirjamo domače živali.
Zavedajte se, da je vsak pirotehnični izdelek eksploziv, njegov namen pa je pok ali gorenje
(rakete), ki lahko pri nepravilni uporabi resno poškodujejo naše zdravje ali na premoženju povzročijo veliko škodo. Preden vržete
petardo ali spustite raketo, bi bilo prav, da bi se vprašali, ali je res treba praznovati tako bučno (in tako nevarno). Pa še opozorilo vsem
udeležencem v prometu. Uživanje alkoholnih pijač izključuje varno vožnjo vozila (in varno hojo!), ker ogrožate sebe in druge. Pešcem
svetujemo, da ob zmanjšani vidljivosti nosijo odsevna telesa in svetla oblačila.
Vsem Vam v novem letu želim obilo sreče, zdravja in tistega, česar si najbolj želite. Predvsem pa naj bo varno.
Jože Sladič, vodja policijskega okoliša

Preventivne akcije Sveta za preventivo in varnost (SPV)
Pred začetkom zimske sezone smo v sodelovanju z Zvezo združenj šoferjev in avtomehanikov Slovenije iz občine Krško, s Policijsko
postajo Sevnica in sevniškim podjetjem Sava avto, d. o. o., opravili akcijo Brezhibno vozilo je varno vozilo. Na lokacijah pri Gasilskem
domu Sevnica, v Boštanju in Tržišču smo ustavili 58 vozil in pregledali njihovo brezhibnost glede varnosti. Ugotovili smo, da šest vozil
ni uporabljalo svetlobnih in signalnih naprav, dve sta imeli neustrezne pnevmatike za poletne razmere, vozniki oziroma sopotniki v
dveh vozilih niso uporabljali varnostnega pasu, a kljub temu smo ugotovili, da se je uporaba varnostnih pasov pri vožnji povečala, kar je
pohvalno. Hkrati so v Savi avtu, d. o. o., opravljali brezplačen preventivni pregled vozil, za kar se jim zahvaljujemo.
Na mesečnem sejmu, v soboto, 6. decembra, bomo za HTC izpeljali novo preventivno akcijo: BODI preVIDEN. Akcija je namenjena vsem
pešcem, ki hodijo v mraku in temi. Z demonstracijskim pripomočkom bomo prikazali uporabno vrednost odsevnih teles v temačnem
prostoru, s čimer se bodo obiskovalci sami prepričali, da pešcev, ki ne uporabljajo odsevnih predmetov - odsevni trakovi, kresničke
vozniki vozil ne vidijo. Vabljeni vsi, saj bomo v akciji brezplačno delili odsevne predmete.
Želimo vam varno udeležbo na cesti in ob njej.

Petra Biderman, SPV občine Sevnica

EVINO ŽIVLJENJE:

Ustavila sem se pred vrati. Velikimi lesenimi vrati. Nisem jih odrinila kar mimogrede in
vstopila, ker so to pač vrata. Nekaj me je ustavilo. Pogledala sem jih kvišku, njene lepe
reliefe ob straneh. Bila so prekrasna. Še bolj kot to, so v meni vzbudila veličino pred tem,
kar so predstavljala. Vrata v nov svet. Nova možnost. Nova pot. Prešinilo me je. Mi bo sploh
uspelo? Potem strah, spoštovanje. Sicer veljam za neustrašno, toda tokrat me je ustavilo. Pred
nečim velikim. Bom res zmogla?
Dragi moji, pa vendar je bil to le trenutek. Tisti hip se je zdel kot večnost, ampak je šel naprej. Bila
sem v resničnem življenju in na trdnih tleh.
Že v naslednjem trenutku sem začutila energijo in moč. Zmogla boš Eva. Kar pogumno. Odrinila sem težka, stara, lesena in velika vrata
mojega novega doma, moje fakultete.

Pišite mi na naslov: KŠTM Sevnica, Glavni trg 19, 8290 Sevnica, s pripisom ZA EVO, ali pa na elektronski naslov info@kstm.si s pripisom
ZA EVO.
Lupčka
V spomin na institucijo in njene ljudi, ki so mi v življenju veliko dali.

Naj bo duh božiènih in
novoletnih praznikov
z vami skozi celo leto.
Vesel božiè in sreèno
novo leto 2009.
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Kartoskop

Avtor: DANIJEL ŠMID DANNY,
www.zvezde.net / www.intervizija.si
PMCD 2008 - INTERVIZIJA
VSEM SKUPAJ ŽELIM SREČNO ZDRAVO
IN USPEŠNO NOVO LETO 2009.

Pred vami je spremenljiv in deloven mesec. Za večje podvige in izpeljavo
načrtov je to najboljši čas. Prevladovala bo rdeča barva. Za ljubezen
bo najboljše obdobje v prvi polovici meseca decembra. Bodite čimbolj
neposredni in odkriti ter prijazni do sami sebe Pri učenju boste imeli
ustvarjalno obdobje v drugem tednu. Pri financah svetujem previdnost le
med 13 in 18 decembrom. Za splošno dobro počutje bo najboljši zadnji
teden. Zelo dobro ujemanje lahko dosežete z rojenimi v mesecu maju.
Pozitivna številka je 5. Negativna pa 13.

Pred vami je nekoliko bolj občutljiv mesec. Slabe razvade bodo v ospredju in pričakovanja na preizkušnji. Najlažje boste obšli težave na
neposreden način in s pogovorom. Previdnost svetujem z novimi posli
in pri obljubah, ki jih ne boste uspeli uresničiti v obljubljenem roku.
Prevladovala bo siva barva. Za ljubezen bo najboljše obdobje v tretjem
tednu. Za poslovnost bo ugoden termin v drugem tednu. Za finance pa
bo dobro obdobje v prvem tednu. Najboljše ujemanje bo z rojenimi v
februarju. Pozitivna številka je 8. Negativna pa 20.

Pred vami je intuitivno vzpodbuden in vesel mesec. Ljubezen bo v ospredju. Poslom se lahko posvetite že v prvem tednu. Pazite na denar in
nikar se na slepo ne zaljubite. Bodite vztrajni. Prevladovala bo bela barva.
Za ljubezen bo najboljše obdobje v tretjem tednu. Pri poslih svetujem
previdnost med 20 in 24 decembrom. Za splošno najboljše počutje bo
pravi tretji teden. Zelo dobro ujemanje lahko dosežete z osebami, ki
so rojene v mesecu decembru. Pozitivna številka je 2. Negativna pa 22.

Pred vami je mesec veselja in pričakovanja. Prijeten bo. Poslom se lahko
posvetite bolj intenzivno že v prvem tednu. V drugem tednu bo pravi
čas za romantiko in prijatelje. Tretji teden bo pravi za zabavo in priprave
nanjo. Četrti pa za praznovanje in veselje. Prevladovala bo rdeča barva.
Počutje bo predvidoma prijetno cel mesec december. Zelo dobro ujemanje lahko dosežete z rojenimi v mesecu juniju. Dobra številka je 17.
Negativna pa 21.

Pred vami je mesec novosti, veselja in sprav. Splošno dobro počutje je
predvideno v drugem in tretjem tednu. Čustveno boste občutljivejši
in ranljivi. Za finance bo najboljši čas v drugem tednu. Pri poslih pa
pogumno tudi v drugem tednu. Previdnost svetujem le pri nedefiniranih
odnosih v zadnjem tednu. Prevladovala bo zelena barva. Za ljubezen bo
boljše obdobje v sredini meseca. Zelo dobro ujemanje lahko dosežete
z rojenimi v mesecu januarju. Pozitivna številka je 10. Negativna pa 8.

Pred vami je odprt in zelo prijetno obarvan mesec. Veliko veselja vas
čaka in tudi dobrih občutkov ne bo manjkalo. Če boste dobre volje
boste to prenašali tudi na druge. Previdnost svetujem drugi teden pri
izdatkih. Najboljše obdobje za poslovnost bo v prvem tednu. Prevladovala bo rumena barva. Za ljubezen bo najboljši drugi teden. Za finance
bo pravi prvi teden. Počutje pa bo predvidoma dobro skozi cel mesec.
Dobro se boste lahko ujeli z rojenimi v marcu. Pozitivna številka je 11.
Negativna pa 9.

Pred vami je mesec želja, dobrih občutkov in pričakovanj. Radosti vam
ne bo primanjkovalo. Načrtovali boste nove podvige. Prevladovala bo
modra barva. Za ljubezen bo najboljši prvi teden. Za poslovnost bo
predvidoma pravi čas v tretjem tednu. Finančno bo najbolj ugoden zadnji
teden. Za splošno najboljše počutje pa bosta prava prvi in zadnji teden
v mesecu decembru. Najbolje se boste lahko ujeli z rojenimi v mesecu
maju. Pozitivna številka je 17. Negativna pa 26.

Pred vami je deloven in hitro minljiv mesec.Veselo, pestro in predvidljivo
bo. V ospredju bo tudi poslovnost, druženje in zabava. Prevladovala bo
zelena barva. Za ljubezen bo najboljši prvi teden v mesecu. Za posle bo
pravi drugi teden. Počutje bo v večini primerov konstantno. Pri denarju
svetujem previdnost med 11 in 17 decembrom. Dobro ujemanje bo z
rojenimi v juliju. Pozitivna številka je 6. Negativna pa 28.

Pred vami je mesec preizkušenj, strasti in omame. Če bo le možno se
izpostavite v družbi in se prebijte naprej. Bodite drzni in neustrašni.
Prevladovala bo bela barva. Za ljubezen bo najboljše obdobje v drugem tednu. Za posle bo pravo obdobje v prvem tednu. Finančno pa bo
najboljši čas v zadnjem tednu. Za počutje bo predvidoma dobro obdobje
v drugem in tretjem tednu. Zelo dobro ujemanje lahko dosežete z rojenimi v mesecu juliju. Dobra številka je 9. Negativna pa 4.

Pred vami je dinamike, sprememb in dela. Zaključili boste dela, ki ste
jih planirali dokončati. Prevladovala bo rdeča barva. Za ljubezen bo
najboljše obdobje v drugem tednu. Poslovno najboljši čas bo v prvem
tednu. Za denar in splošne finančne posle bo pravi čas tudi še v tretjem
tednu. Za počutje najboljši čas pa je v sredini meseca. Zelo dobro ujemanje lahko dosežete z osebami rojenenimi v mesecu aprilu. Pozitivna
številka bo 5. Negativna pa 14.

Pred vami je deloven in obenem prazničen mesec. Pričakovanja bodo v
samem ospredju. Previdnost svetujem pri hitrih odločitvah in pretiranem pričakovanju. Prevladovala bo zlata barva. Za ljubezen bo najboljše
obdobje med 2 in 13 decembrom. Za poslovnost bo zelo dober čas v
drugem tednu. Za finance pa bo pravo obdobje v zadnjem tednu. Počutje
bo predvidoma tudi tokrat konstantno skozi celoten mesec. Zelo dobro
ujemanje bo z rojenimi v oktobru. Pozitivna številka je 29. Negativna
pa 2.

Pred vami je kar nekoliko naporen mesec. Veselja, družabnosti, zabav in
novih idej ne bo manjkalo. Zabavali se boste kot že dolgo ne. S financami
ne bi smelo biti težav in tudi ljubezen bo prišla v samo ospredje. Prevladovala bo modra barva. Za ljubezen bo dobro obdobje v tretjem tednu.
Za posle bo najboljši drugi teden. Pri financah in izdatkih pa ne bo težav.
Počutje bo predvidoma prijetno. Želim vam vse najboljše za vaš osebni
praznik. Zelo dobro ujemanje lahko dosežete z rojenimi v mesecu decembru. Pozitivna številka bo 12. Negativna pa 1.

VELIKI GRAJSKI KARTOSKOP
Napoved iz kart za eno leto vnaprej. Prejmete 12 listov dolog napoved, ki je zapečatena. Potrebujemo
samo Vaš datum rojstva. Izdelal ga je Danny Danijel Šmid. Za samo 5,00 EUR ga lahko kupite v pisarni
vodiča na gradu, v Doživljaju v Trgovskem centru Boštanj, na upravi KŠTM ali po naročilu na info@kstm.si
preko pošte (plačilo ob prevzemu).
Pohitite in ne zamudite zanimive ponudbe.
KŠTM Sevnica, Glavni trg 19, 8290 Sevnica, tel.: 07 81 61 070, www.kstm.si
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GRŠKA
BOGINJA
MIRU
ŠKOTSKA
PEVKA
(SHEENA)
ANDRE
GIDE

Vicoteka

MESTO NAPRAVA ZA
PRIPADNIK
SZ OD
VEČJA
SEKTE, KI
NIKOLAJ
SE ZAVZE- POSODA ZA MOSKVE, USTVARJAKOPERNIK
NJE
TEKOČINE NEKDANJI NIHANJA
MA ZA
KALININ
GOLOTO

Svetlo ali temno
DANSKA
IGRALKA
NEMIH
FILMOV
NIELSEN

LOUIS
ADAMIČ

OBRED
UTRJEN
DEL MESTA
V SEVERNI
AFRIKI

EDOUARD
MANET

HOKEJIST
ZUPANČIČ

ČRESLOVINA

EPILEPSIJA OKRASNO
DREVO

IGRALEC
VALIČ

- Zakaj ne kupite sesalnika?
- To bi bilo prenevarno za našo
hišo.
- Zakaj pa?
- Zato, ker imamo otrok kot
smeti.

IMETJE
STRIPOVSKI
JUNAK
MIKIJA
MUSTRA

SPREMLJEVALEC
BOGA
DIONIZA
ZNESEK

LITURGIČNO OBLAČILO
ZVRST
GLASBE

SVINJSKI
PASTIR

KMET PRI
ORANJU

NADLEŽNA
ŽUŽELKA

MANJŠI
ŽEP

PAROBEK
URADNI
SPIS

TEKOČA
VODA
GL. MESTO
GANE
SPODNJI
DEL
POSODE

KARTA
TRULE PRI
TAROKU
MAJDA
ARH

NADEVANO
ZELJE

GRŠKORIMSKO
OBDOBJE

SLOVENSKA
KIPARJA
(DUŠAN IN
DRAGO)

PREBIVALEC
LOKEV

?

ZVIŠANI
TON a
AMERIŠKA
OP. PEVKA
MOFFO

AVTOMOBILSKA
OZNAKA
CELJA
PRIDEVNIK

MOZOLJAVICA
ROBERT
OWEN

ANGLEŠKI
PLEMIŠKI
NASLOV

JANKO
ŠOPAR

IZDELOVALEC
OSTREŠIJ

IGRALKA
STRAJNAR
SL. MATEMATIK
(ALOJZIJ)

TRETJI
NAJVEČJI
OTOK NA
SVETU

KASABA: utrjen del mesta v severni Afriki
TVER: mesto v Rusiji

Gost pride v gostilno in pravi:
- Malo pivo. Čakam še neko
damo.
- Svetlo ali temno?
- Kaj vas pa to briga?

Sesalnik

GRŠKA
MITOLOŠKA
TEKAČICA
ZADNJI
RED PRED
MAŠNIŠKIM
POSVEČENJEM
SL. POZNAVALEC
DŽEZA
(BRANE)

Razvedrilo

AMERIŠKI
SMUČAR
LIGETY
TINKARA
KOVAČ

ŽIDOVSKI
MESEC

Sanje

Podeželski župnik je zbiral denar
za obnovo cerkve. Med spovedovanjem so verniki ob pokori
morali plačevati svoje grehe
tudi z denarjem. Nekoč se je pri
njem spovedovala šestnajstletna
Milena in župnik jo je ves čas silil,
da mu prizna kakšen greh.
- Verjemite mi, nimam greha.
Sanje vendar to niso.
- Tudi sanje so lahko greh. Kaj
pa si sanjala?
- Da sem spala s sosedovim
Jožetom.
- To je pa hud greh. Za pokoro
zmoli en rožni venec, meni pa
daj v žep 50 evrov.
Dekle pa ni bilo naivno. Stegnilo je dlan in seglo v župnikov
žep, denarja pa mu ni izročilo.
Naslednji dan jo župnik sreča na
cesti in jo ogovori:
- Draga moja, v mojem žepu ni
bilo denarja.
- Morda pa ste sanjali.

EJRENA: grška boginja miru
ADJEKTIV: pridevnik

Prijazne besede so lahko kratke in
enostavne, njihov odmev pa je
neskončen.

MATI TEREZA

F i t ne

s studio - FIT V studiu nudimo:
FITNES

AEROBIKA
OSEBNO
TRENERSTVO
REHABILITACIJO
PE ŠPORTNI DOM SEVNICA

PO POŠKODBI

S tem letakom ste si ob nakupu meseène karte
za fitnes prislužili 8% popusta.
Popust velja samo ob predložitvi letaka.
Fitnes studio - FIT, Drago Mirt s.p., Blanca 62, 8283 Blanca,
TEL.: 07 81 44 444, info: www.fit.si
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Nagrade za mesec DECEMBER:
1. nagrada: čokoladna kopel za eno osebo, ki jo podarja
Lekarna pod sv. Rokom, Breda Drenek Sotošek, Drožanjska
cesta 68, 8290 Sevnica
2. nagrada: 1x nagradna kartica veselja, ki jo podarja
KŠTM Sevnica,
3. nagrada: 1x nagradna kartica veselja, ki jo podarja
KŠTM Sevnica,
4. nagrada: dve vstopnici za kino, ki ju podarja KŠTM
Sevnica.
Tokrat je srečo pri žrebu rešitev križank za november
delila pridna tajnica KŠTM Sevnica Marjeta Lamovšek.

Oglasi
Kmeèka zadruga Sevnica z.o.o.,

Savska cesta 20c, 8290 Sevnica

Tel.: n.c. 07 81 63 600, www.kz-sevnica.si
Vrtni center DALIA, (sadike vertnin, okrasnega cvetja, semena,
tel.: 07 81 63 638

zemlja, gnojila, darilni program...)

Kmetijska trgovina KOC LENART, (škropiva, gnojila,

SREÈNO,
ZDRAVO
2009

tel.: 07 81 63 630

rezervni deli, stroji,orodja, krmila, hrana za živali.)

Trgovina z gradbenim materialom SIMON,

tel.: 07 81 63 634

(ves osnovni in specialni gradbeni material,
dostave s hiapom na dovozna mesta...)

Grajska mesnica s svžim mesom,
tel.: 07 81 63 644

Trgovina z živili in mesnica
s svežim mesom IZIDOR,
tel.: 07 81 63 660

Trg svobode 11, 8290 Sevnica
Tel.: 07 81 40 095
E-pošta: sls.sevnica@gmail.com

Sreèa je!
V majhnih stvareh,
toplih ljudeh,
v stisnjenih dlaneh.

Spoštovane obèanke in obèani!
Z novim letom naj vse slabo zbledi. Stopimo vanj polni lepih
spominov, življenjskega elana, dobre volje, naj bo vsak vaš
korak zdrav in odmeven, vsaka misel ustvarjalna in vesela,
vsaka beseda pogumna in iskrena.
Miren in lep božiè vsem,
iskrene èestitke ob dnevu državnosti in
zdravo, uspešno in sreèno novo leto 2009
Vam želi obèinski odbor SDS Sevnica
AVTOBUSNI PREVOZI IN SERVIS

NOVAK

Planinska cesta 23, 8290 Sevnica

TURISTIÈNA AGENCIJA

Mirko NOVAK
Tel.: 07/81-62-960
Fax: 07/81-62-961

Vesel božiè in sreèno novo leto 2009!

GSM - PREVOZI:
041 637 443

Obèinski odbor SLS Sevnica

GSM - TURIZEM:
051 389 330

e-pošta: mirko.nov@siol.net

Janez Pungerèar

HACCAP, ISO 9001: 2000, EUREPGAP
SEDEŽ: Cesta 4. julija 134, 8270 KRŠKO ENOTE: DE Hladilnica Blanca
DE Èanje
UPRAVA: Blanca 7, 8283 BLANCA
Tel.: 07 48 80 920
DE Loka pri Zidanem Mostu

Fax: 07 48 80 921
E-mail: info@sadjarstvo-blanca.si

Pridelava jabolk na 125 ha.
Prisotnost na trgu preko celega leta.
Zagotovitev visoko kvalitetnih svežih jabolk
Trženje pod blagovno znamko EVROSAD.

Malkovec 1b, 8295 TRŽIŠÈE
Tel.:07/81 80 451, MOB.: 041/642 256
e-mail: janez.pungercar@siol.net

Avtoprevozništvo in gradbena mehanizacija

V kamnolomu KS Tržišèe je možno dobiti naslednje materiale:

SREÈNO

2009

GRAMOZ
RAZLIÈNE VRSTE TAMPONA
PESEK ZA BETON, MALTO, DRENAŽO

Material lahko prevzamete v peskokopu ali
vam ga dostavimo na žaljeno mesto po ugodnih cenah.
Za vsa naroèila poklièite na zgornji telefonski številki.

ZIDARSTVO

SEVNICA, gsm: 041/653 878

Konec leta spet je èas,
da povemo si naglas
vse, kar v srcu si želimo
zdaj, ko staro šlo je mimo.
SREÈNO 2009!

GRADNJE, SANACIJE DIMNIKOV
STORITVE Z DVIGALOM
GRADNJE, ADAPTACIJE STANOVANJ
PRENOVA KOPALNIC

SREÈNO in USPEŠNO 2009
December 08

23

Savska cesta 24
8290 SEVNICA

Tel.: 07/81-60-730
Fax: 07/81-60-731
e-pošta: rafael-gd@siol.net
internet: www.rafael.si

