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Intervju

Majda Hriberšek
Pred štirimi leti sva se z Janezom pridružila
folklorni skupini (FS) Društva upokojencev Razbor,
ker oba rada pleševa. Kmalu po najinem prihodu
smo ostali brez umetniškega vodje. Člani skupine
so me kar določili, da bi to mesto prevzela jaz.
Čeprav sem že v letih, se še vedno rada učim, zato
sem sprejela ta izziv. Opravila sem večmesečni
tečaj in izpit za vodje FS v Ljubljani. Zdaj se trudim,
da bi naše plese in pesmi ohranjali, kakor so plesali
in peli pred sto in več leti. Zdi se mi, da se Slovenci
čedalje bolj zavedamo svojih korenin, zato nas
radi povabijo na nastope v občini in tudi drugod
po Sloveniji na svoje prireditve, da jih popestrimo
z našimi plesi. V FS smo ustanovili tudi moško in
žensko pevsko skupino, ki pojeta ljudske pesmi na
star način. Na leto imamo več kot 20 nastopov.
Prihodnje leto bomo praznovali deseto obletnico,
ki bi jo želeli okronati s samostojnim koncertom.
Upam, da nam bo to uspelo kljub našim ne več
mladim letom.
S čim se še ukvarjate poleg že navedenega?
Sem zelo radovedna, zato obiskujem tretjo
življenjsko univerzo U3, kjer izvemo veliko novega
in zanimivega. Tudi tam deluje pevska skupina
Utrinek, ki sem se ji pridružila. Obiskovala sem še
računalniški krožek, saj mi to znanje pri mojem
delu zelo koristi. Včasih me mora Janez kar malo
opomniti, da si ne naložim preveč obveznosti, saj
mi morajo biti predvsem v veselje, ne v breme.
Seveda mi je laže, saj vse to delava skupaj. Pred
štirimi meseci je hči rodila in zdaj bom vnukinji
namenila čim več svojega časa.
Gotovo imate za naše bralce še kakšno sporočilo.
Kakšna je bila vaša življenjska pot?

smo se odločili, da bomo to začeli izdelovati pri
nas na Žigrskem Vrhu. Iz majhne delovne skupine
smo letos zrasli v društvo, ki v Posavju združuje
že več kot 100 članov. Tako dvakrat na mesec
organiziramo srečanje, kjer prodajamo svoje
pridelke, imamo predavanja in se učimo praktično
izdelovati in uporabljati naše preparate in škropiva.
Je zelo zanimivo, kadar začneš spoznavati, kako
močno učinkujejo čisto preproste stvari, kot je na
primer blag rmanov čaj po toči, ker hitro zaceli
rane na rastlinah, da jih ne napade bolezen. To je
najžlahtnejša oblika ekološke pridelave hrane, ki jo
pod svetovno blagovno znamko Demeter prodajajo
po vsem svetu.

Rodila sem se v Hrastniku pred 60 leti kot najmlajša
od treh otrok. Po končani osnovni šoli sem pri 15
letih odšla v Ljubljano na srednjo zobotehnično
šolo. Ker leta 1970, ko sem šolanje končala, doma
nisem dobila službe, sem se prijavila na razpis v
Sevnici. Najprej sem mislila, da bom ostala le leto
dni, sem tu »pognala korenine«. Čeprav je bilo
moje delo težko in odgovorno, sem ga opravljala
zelo rada. Še zdaj sem vesela, kadar srečam ljudi
in mi rečejo, da so zadovoljni z mojimi izdelki. Po
nekaj letih sem spoznala svojega moža in si z njim
ustvarila družino. Kmalu se je ta povečala za dva
čudovita otroka Simona in Niko. Leta 1997 sem
po smrti moža ostala sama z njima. Zdaj že deset Aktivni ste tudi v folklorni skupini.
let živim s svojim partnerjem na Žigrskem Vrhu.
Vesela sem, da smo z mojima otrokoma in hčerjo
mojega partnerja postali velika družina. Skupaj
imava tudi že tri vnukinje.
Po
upokojitvi
ste
se
aktivno
posvetili
biodinamičnemu načinu pridelavi hrane. Kakšen je
ta način, kako delujete in s čim se ukvarjate?
V mojem življenju je bilo leto 2006 prelomno.
Takrat sem se upokojila. Istega leta sem tudi
hudo zbolela. Začutila sem, da moram spremeniti
svoje življenje. Ugotovila sem, da je moje zdravje
odvisno od zdrave hrane. Že več let sem prebirala
o biološko dinamični metodi pridelave hrane,
takrat pa sva se s partnerjem Janezom Košarjem
odločila preorati travnik in začeti to pridelavo,
najprej tudi izobraževanje o tem.
Ta metoda uporablja vse znanje, ki so ga stoletja
prenašali iz roda v rod naši predniki. Ti so vedeli,
da nam narava ponuja vse, kar potrebujemo za
vzgojo in nego kulturnih rastlin. Vedeli so tudi, da
je vse, kar obstaja na Zemlji, povezano z vesoljem.
Pri svojem delu uporabljamo samo gnojilo in
preparate, ki jih izdelujemo sami iz rastlin, in
upoštevamo ritme lune in planetov. Mi svojo zemljo
zdravimo in spet oživljamo.
Ker je bilo društvo, kjer smo to delali, predaleč,
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Vsem starejšim, ki se odpravljajo v pokoj, bi želela
povedati, naj se ne bojijo, da jim bo dolgčas. Le
sebi naj prisluhnejo in bodo našli skrite želje, ki
si jih lahko uresničijo. Naj v teh težkih časih ne
čakajo na to, kaj bodo drugi storili zanje, ampak
naj vsakdo pomisli, kaj lahko sam naredi za naš
boljši jutri. Še tako majhen prispevek je dragocen.
Predvsem moramo čim prej ugotoviti, da je treba
nujno ohraniti zdravo zemljo našim otrokom, saj
nam le takšna daje zdravo hrano, ki je pogoj za
obstoj človeka na tej naši prečudoviti Zemlji.
Gospa Majda, hvala za vaše odgovore in srečno!

Rok Petančič, KŠTM Sevnica

Uvodnik

B e s e d e u re d n i c e

Ko l o f o n

Veselje do življenja se začne že zjutraj. V
trenutku, ko se dvigneš iz postelje, lahko
začutiš radost in skrivnostnost tistega dne,
če se temu dovoliš prepustiti. Velikokrat bi se
bilo lažje predati objokovanju in prepuščanju
negativnim čustvom. Toda česa dobrega v
tistem dnevu potem ne moreš pričakovati.

Življenje je v bistvu lepo in polno veselja,
če
zavestno
doživljamo
vsakodnevna
presenečenja. Notranja umirjenost pri
posamezniku je najpomembnejša.

Šele, ko jo dosežemo pri sebi, jo lahko
prenesemo na druge. In vse, kar želimo, da bi
storili drugi, moramo storiti najprej sami.
Radosti so v trenutkih, v dobrih stvareh, v 			
dajanju. Ne glede na to, ali imamo raje prijetno
toploto kot snežni metež, si lahko najdemo
		
Mojca Pernovšek
veliko aktivnosti, ki nas bodo popeljale na pot
razvade in nam prinesle bogastvo srca.

N e p re z r i t e
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Grajske novice – glasilo za območje občine Sevnica, izdaja
KŠTM Sevnica na podlagi Programske zasnove Grajskih novic,
št. 091-0002/2007, z dne 11.4.2007, ki jo je sprejel Svet
zavoda KŠTM Sevnica na 9. redni seji, dne 11.4.2007. Medij
Grajske novice je vpisan v razvid medijev, ki ga vodi ministrstvo
za kulturo, pod zaporedno številko 1188.
Glasilo delno financira Občina Sevnica. Prejmejo ga vsa
gospodinjstva v občini Sevnica brezplačno na dom.
Naklada 6.250 izvodov.
Distribucija: Pošta Slovenije, d.o.o.
Uredniški odbor: Mojca Pernovšek - odgovorna urednica,
Marjeta Lamovšek - glavna urednica, Petra Biderman, Mojca
Švigelj, Alenka Kozorog, Rok Petančič, Zvone Košmerl, Mojca
Metelko, Jože Novak, Alojz Povšič, Cvetka Jazbec.
Lektoriranje:
Saša Kralj - šolski zvonec in šport,
Božislava Čož - drugo, razen občinskih novic.
Prispevki in slike v glasilu: avtorji pripisani pri prispevku.
Odgovornost za prispevek in sliko prevzema avtor. Uredniški
odbor ne presoja prispevkov v smislu novinarske stroke.
Oglasna sporočila niso lektorirana. Za vsebino oglasa je
odgovoren naročnik. Pridružujemo si pravico do krajšanja in
lektoriranja besedila. Prispevkov in fotografij ne vračamo.
Fotografija na naslovnici: Rok Petančič
Tehnični urednik: Iztok Felicijan, prelom: KŠTM Sevnica
Tisk: Mohorjeva d. o. o.,
Oglasno trženje: KŠTM Sevnica,
e-pošta: grajske.novice@kstm.si, alenka.kozorog@kstm.si
Naslov za prispevke v glasilu:
KŠTM Sevnica, Glavni trg 19, 8290 Sevnica in
grajske.novice@kstm.si;
telefon: 07 81 61 070,
www.kstm.si
Prihodnja številka izide februarja 2012, prispevke, reklamne
oglase in podatke za koledar prireditev pošljite najpozneje do
18. 1. Prispevki naj bodo v elektronski obliki, zajemajo naj do
1.000 znakov in vsaj dve fotografiji.
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Občinske strani
Od drugih točk dnevnega reda so svetniki sprejeli
nov Poslovnik Občinskega sveta Občine Sevnica, ki
med drugim zmanjšuje število odborov. Soglašali
so s predlogom sklepa o preselitvi Mladinskega
centra Sevnica in Turistične agencije Doživljaj
v nekdanje prostore Knjižnice Sevnica na Trgu
Svobode, ki so v lasti Občine. Podali so pozitivno
mnenje k imenovanju Roberta Potočnika za
direktorja Trubarjevega doma upokojencev
Loka pri Zidanem Mostu ter pozitivno mnenje k
imenovanju Branka Teraša za ravnatelja Osnovne
šole Ane Gale Sevnica.

Gradnja optičnega omrežja
po načrtih
Občina Sevnica je z namenom rednega informiranja
javnosti o gradnji optičnega omrežja v novembru
pripravila novinarsko konferenco, na kateri
sta direktor podjetja GVO Edo Škufca in župan
Občine Sevnica Srečko Ocvirk skupaj s sodelavci
predstavila potek in aktualno stanje projekta
gradnje optičnega omrežja na območju sevniške
občine.

Dela

v okviru projekta gradnje odprtega

širokopasovnega omrežja elektronskih
komunikacij v občini
polnem teku.

Omrežje

Sevnica

so v

bo naročnikom

omogočilo možnost dostopa do sodobnih
telekomunikacijskih rešitev, večjih hitrosti
interneta,

IP

Informacije

telefonije in

IP

televizije.

o projektu so dostopne na
spletni strani

www.obcina-sevnica.si
pod rubriko »Optično omrežje«.

Delovodje GVO

na terenu:

sebastjan.spec@telekom.si
GSM 031 769 604
za področje KS Tržišče, KS Krmelj
in KS Šentjanž
josip.ivanisevic@telekom.si
GSM 041 774 967
za področje KS Boštanj
in KS Loka pri Zidanem Mostu
matejko.resnik@telekom.si
GSM 031 227 594
za področje KS Blanca in KS Zabukovje

9. redna seja
Občinskega sveta
Občine Sevnica

Vodja

tudi v popoldanskem in nočnem času. Predlogi in
pobude svetnikov bodo upoštevani v nadaljnjem Prispevek občanov za dostop do nove tehnologije
bo 192 evrov. Vgradnja priključnih omaric na
postopku priprave aktov.
območjih, kjer je primarni optični vod končan, se
Med pomembnejšimi točkami dnevnega reda je pričenja v začetku novega leta. Rok za dokončni
bilo sprejetje Pravilnika o nalogah, delovanju in tehnični prevzem je 31. december 2012, izbor
financiranju krajevnih skupnosti v občini Sevnica. operaterja pa bo v začetku leta 2013. V kolikor
Pravilnik, ki ga je bilo potrebno sprejeti zaradi v času zime zaradi vremenskih razmer ne bo
uskladitve z državno zakonodajo in Statutom Občine moč nadaljevati z gradbenimi deli, bo potekalo
Sevnica, poleg opredelitve nalog in delovanja določa opremljanje vseh funkcijskih lokacij ter vpihovanje
tudi merila za financiranje krajevnih skupnosti. optičnih vlaken v položeno kabelsko kanalizacijo.
Te bodo še naprej izvajale dosedanje naloge iz Do meseca decembra je bila sicer končana že
področja krajevnih pristojnosti, občinska uprava četrtina od vseh gradbenih del na območju celotne
pa bo urejala upravno in finančno poslovanje, občine. Spomladi se bodo dela nadaljevala na
skrbela za administrativno delo, izvajala postopke območju krajevnih skupnosti Blanca, Zabukovje,
javnega naročanja ter izvajala naloge v zvezi Sevnica, Loka pri Zidanem Mostu, Tržišče, Krmelj
s premičnim in nepremičnim premoženjem in Šentjanž.
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Občine Sevnica:

bojan.kostevc@obcina-sevnica.si
GSM 051 348 039

V konferenčni dvorani sevniškega gradu je 7.
decembra potekala 9. redna seja Občinskega sveta
Občine Sevnica. Svetniki so se uvodoma seznanili z
vsebino in izvajanjem programa Živimo zdravo, ki
poteka v Trubarjevem domu upokojencev v Loki pri
Zidanem Mostu. Soglasno so podaljšali veljavnost
sklepa o subvencioniranju socialnovarstvene Predstavniki Občine Sevnica in podjetja GVO pri
storitve pomoč družini na domu, s čimer informativni tabli za gradnjo optičnega omrežja,
ekonomska cena in cena za uporabnike storitve postavljeni v parku pred občinsko stavbo.
ostaja nespremenjena.
V sklopu dobro izvajanega projekta bo na območju
Občinski svet se je v nadaljevanju seznanil s občine Sevnica položenih 480 kilometrov
predlogoma odredb o ureditvi parkiranja proti optičnega kabla, predvidenih pa je 2442
plačilu in ureditvi območja kratkotrajnega priključkov za gospodinjstva, ki po podatkih
parkiranja na območju Trga svobode v Sevnici, ministrstva živijo na tako imenovanih belih lisah. V
poznanega kot parkirišča za HTC-jem. Občina nadaljevanju bodo ob predhodni potrditvi priklopa
Sevnica želi z omenjeno ureditvijo povečati s strani ministrstva imela možnost priključitve
frekvenco uporabe parkirnih mest v delovnem času tudi ostala gospodinjstva. Kabelska kanalizacija
in urediti problematiko prezasedenosti parkirišč se povečini umešča ob javni, predvsem cestni
na tem območju. Svetniki so k obravnavanima infrastrukturi, kjer pa je iz projektne dokumentacije
odredbama podali konkretne predloge in pobude, razvidno drugače, je potrebno pridobiti služnosti
ki so povečini usmerjene v ureditev, da je določen posameznih lastnikov zemljišč. Podjetje GVO
krajši čas parkiranja brezplačen, daljši čas pa lastnikom zemljišč posreduje služnostne pogodbe
plačljiv. Tovrsten način urejanja parkiranja bi veljal zaradi kasnejše potrebe po vzdrževanju omrežja in
zgolj v delovnem času, med 7. in 15. uro, ne pa za nemoteno delo ob izgradnji.

krajevnih skupnosti. Pravilnik določa tudi merila za
sofinanciranje, pri čemer bodo upoštevani kriteriji
število prebivalstva, površina krajevnih skupnosti
in dolžina javnih poti.

projekta in koordinator

s strani

www.obcina-sevnica.si

Seja štaba
civilne zaščite občine Sevnica
V decembru so se na razširjeni seji sešli člani
občinskega štaba za civilno zaščito občine
Sevnica in analizirali opravljeno delo v iztekajočem
se letu. Med ugotovitvami je bilo izpostavljeno, da
območja občine Sevnica z izjemo poletnih neurij v
Sevnici in Šentjanžu v letu 2011 ni prizadela večja
naravna nesreča.
Med
opravljenimi
aktivnostmi
je bilo
načrtovanje
ukrepov zlasti
za primere
morebitne
radiološke
ali jedrske
nesreče ter
priprava
skupne ocene
ogroženosti
za visoke vode na reki Savi po izgradnji
hidroelektrarn. Pripadniki enot iz vrst Gasilske
zveze Sevnica in območnega združenja Rdečega
križa Sevnica so se usposabljali na tečaju za
bolničarje ter sodelovali na regijskem in državnem
preverjanju usposobljenosti ekip prve pomoči
civilne zaščite in Rdečega križa.
Na seji je bilo poudarjeno dobro sodelovanje z
vsemi organizacijami, ki delujejo v sistemu zaščite,
reševanja in pomoči. Tudi v letu 2012 se bodo
nadaljevale aktivnosti na področju načrtovanja
v primeru naravnih in drugih nesreč, ki bi lahko
prizadele sevniško občino. V sklopu usposabljanja
pripadnikov civilne zaščite pa bo organiziranih
tudi nekaj vaj, tako na nivoju regije Posavje kot na
področju same občine Sevnica. Člane štaba sta
pozdravila tudi župan Srečko Ocvirk in direktor
občinske uprave Zvone Košmerl.

Občinske strani, po občini

Pričetek gradnje daljnovoda
Krško–Beričevo

Da bi dolgo živeli,
Sestanek koordinacijskega
sosveta načelnice UE Sevnica za ljub se imeli

V Vrhku nad Tržiščem je konec novembra potekala
slavnostna otvoritev gradnje daljnovoda 2x400 kV
Beričevo–Krško, katerega trasa bo tekla tudi po
delu sevniške občine. Gre za pomemben državni
projekt, ki bo povečal varnost in zanesljivost
delovanja slovenskega energetskega sistema.
Omogočil bo prenos električne energije po najkrajši
prenosni poti iz vzhodnega dela države, v katerem
je proizvodnja električne energije večja, v osrednji
in zahodni del države, so sporočili predstavniki
investitorja, podjetja Eles.

Na sestanku koordinacijskega sosveta načelnice
Upravne enote (UE) Sevnica mag. Darje Drnovšek
so se v decembru sestali vodje služb in organov
javne uprave iz regije Posavje ter župana Občine
Škocjan in Občine Sevnica. Predstavljeno je
bilo delo sevniške upravne enote, ki v letu 2011
beleži porast obravnavanih zadev. Župan Srečko
Ocvirk je predstavil projekte Občine Sevnica, ki
so bili izvedeni v letošnjem letu, in načrte za delo
v prihodnje. Vodja območne geodetske uprave
Sevnica Roman Novšak je predstavil sistem
vrednotenja 6,5 milijonov enot nepremičnin
z izračuni njihovih vrednosti, s katerimi bo
predvidoma še pred novim letom seznanjenih 1,2
milijona lastnikov v Sloveniji.

63,5 milijonov evrov težka investicija bo po
načrtih dokončana v dveh letih in bo zajemala
izgradnjo 80 kilometrov daljnovoda od razdelilne
transformatorske postaje Beričevo pri Ljubljani
do postaje v Krškem. Daljnovod bo umeščen na
ozemlju devetih občin, med njimi tudi sevniške,
kjer bo trasa v pretežni meri potekala na območju
krajevne skupnosti Tržišče, deloma pa tudi na
območju krajevnih skupnosti Šentjanž, Krmelj in
Studenec. 12,6 kilometrov trase v občini Sevnica
bo teklo po 622 parcelah 291 lastnikov, pri sami
gradnji pa bodo izvajalci uporabljali okrog 90
kilometrov dostopnih poti, povečini javne cestne
infrastrukture.
Zbrane na slavnostni otvoritvi so nagovorili
direktor Direktorata za energijo Ministrstva
za gospodarstvo mag. Janez Kopač, direktor
podjetja Eles mag. Milan Jevšenak in župan
Občine Sevnica Srečko Ocvirk. Slednji je izpostavil
pričakovanje, da bosta tako investitor kot
izvajalec projekta, hrvaško podjetje Dalekovod,
korektna partnerja, na kar kažeta dosedanje
dobro sodelovanje in že utečeno delo. Poudaril
je tudi, da je za uspešno izvedbo investicije nujna
previdnost, da bo po končanju gradnje lokalnemu
okolju in vanj umeščeni infrastrukturi s čim manj
obremenitvami povrnjeno prvotno stanje.

Konec novembra je praznovala 101. rojstni dan
Nežka Blatnik s Konjskega. Ob svojem rojstnem
dnevu zase nima posebnih želja, le da bi bili vsi
njeni zdravi, se lepo razumeli in bili srečni.
Njeno življenjsko vodilo je: »Rad delaj, bodi dobre
volje in poj.« Kadar jo vprašamo za recept za dolgo
življenje, se pošali, da je Bog nanjo najbrž pozabil,
sicer bi jo že vzel k sebi. Prav v veri je vedno našla
oporo, kadar jo je življenje preizkušalo, in še zdaj
se popolnoma prepušča božji volji. Svoje dneve
preživlja z branjem, gledanjem televizije, vedno ima
v rokah rožni venec. Kadar pridem na obisk, me
vpraša: »Kaj pa službo še imaš?« In ko ji pritrdim,
reče: »Hvala Bogu!«

Da je tako čila in bistra, ji pomagajo njen vedri
duh ter skrb in pomoč domačih. Neizmerno se
razveseli vsakega obiska. Kadar jo gledam, vidim
kmečko ženo in mater, ki je vse svoje življenje
posvetila delu na kmetiji in skrbi za družino. Še
vedno je vedra, njena rdeča lička skoraj brez gubic,
pa nasmejana in prijazna. Kadar jo vprašam za
nasvet tako gladkega obraza, mi odgovori: »Veš,
vedno se umivam samo z mrzlo vodo.«
Komandir Policijske postaje Sevnica Milan Sušin Njena najljubša pesem je: »Da bi dolgo živeli, za ljub
je podal oceno prometne varnosti, javnega reda se imeli, da bi enkrat vsi skupaj v nebesih zapeli.«
in miru, kriminalitete in preventivne dejavnosti. Stara mama, še dolgo poj z nami!
Varnostna situacija je bila v letu 2011 boljša kot
Nada Novšak
v letu poprej. Direktorica Centra za socialno delo
Sevnica Danica Božič je predstavila nov sistem
uveljavljanja pravic iz javnih sredstev, ki bo v veljavo
stopil s 1. januarjem 2012. Določene pristojnosti
se po novem sistemu iz nekaterih institucij
prenašajo na centre za socialno delo, podrobnejše
informacije pa občani lahko dobijo na centru Visoki jubilej, 90 let, je praznovala Antonija
samem, iz medijev in posebej pripravljenih gradiv Drobne, po domače Tonka, ki živi pri sestri Milki
za javnost v obliki brošur. Direktorica sevniške Prosenik na Dolnjem Brezovem. Ob tej priložnosti
območne službe Zavoda Republike Slovenije za sta ju obiskali tudi predsednica Krajevnega odbora
zaposlovanje Irena Pirc pa je predstavila aktualne RK Blanca Cvetka Požun in članica odbora Ana
podatke o stopnji nezaposlenosti ter programe Mešiček.
financiranja in javnih del v letu 2012.
V prijetnem klepetu je povedala, da se je rodila
v Gabričevi družini na Dolnjem Brezovem in tam
Gradivo in fotografije
preživljala otroštvo in mlada leta. Poročena je bila
za objavo uredila in pripravila Občina Sevnica
na Žigrskem Vrhu in tam dolgo tudi živela.

90 let Antonije Drobne

Spoštovane občanke in občani.

V novem letu 2012 naj bosta vaša stalna spremljevalca
dobra volja in optimizem.
Želim vam veliko zdravja, sreče in osebnega zadovoljstva,
v vse hitrejšem tempu življenja pa nikar ne pozabite
na dragocene trenutke s svojimi najbližjimi.
Iskrenost, medsebojno spoštovanje in pogum
naj bodo tudi v bodoče ključ do uspehov in dobrih dejanj,
ki krojijo našo skupno prihodnost.
Srečko Ocvirk, župan Občine Sevnica
s sodelavci

Spomnila se je tudi na šolo na Blanci in na čas druge
svetovne vojne. Zelo je hvaležna sestri, da lahko
živi pri njej in da si tako delata družbo. Skupaj z njo
rada prihaja tudi na srečanja starejših krajanov
na Blanco, če ji to dopušča zdravje. Sestra in njen
sin Lojze ter snaha Albina so ji pripravili pravo
praznovanje. Ob tem je bila na obisku tudi Milkina
vnukinja Branka z dvema malima otrokoma, tako
da je bilo to srečanje in druženje več generacij.
Obljubili so si, da se bodo srečali na okrogli
obletnici.

		

Besedilo in fotografija: A. M.
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Srečanje
pripadnikov EPN 90/91

Zabukovški gasilci
zapisali spomine leta 2011

Praznično srečanje Društva
upokojencev Šentjanž

Pripadniki Enote za posebne namene 90/91 (EPN)
so imeli tradicionalno srečanje na Kamenškem.
Letos so praznovali tudi 20. obletnico samostojne
Slovenije, kar sta organizirala Območno združenje
veteranov vojne za Slovenijo Sevnica in poveljnik
EPN tov. Drago Slukan. Najprej je bil na vrsti
pozdravni nagovor predsednika OZVVS Sevnica
Slavka Hočevarja, za tem pa slovesno veteransko
dejanje in kulturni program. Poveljnik EPN Drago
Slukan je v svojem govoru vse podrobno seznanil z
dogajanjem v tistem času, nekaj misli je dodal tudi
Ivan Božič, ki je bil med osamosvojitveno vojno član
25. območnega štaba TO.

Lepoto odra v Kulturnem domu Zabukovje sta
poudarila bela okrašena smreka in začetni takti
Anje Luzar na violini. Program je nadaljeval Kvartet
Jarica ob spremljavi recitala Betke in Franje.
Zmago nemirnih fantov na Vurberku smo združili
z lepimi željami Mirice in Katarine. Igra Franjine
priredbe je povzročila dobro voljo. Večer se je
nadaljeval z izredno glasbeno energijo ansambla
Nemir.

Društvo upokojencev je za svoje člane pripravilo
praznično srečanje v kulturni dvorani Šentjaž.
Polna dvorana je dokaz, da si starejši želijo takih
srečanj. Za veselo razpoloženje je poskrbela
povabljena gostja Štefka Vidrih, ki je humorno
odigrala vlogo stare mame. Nekaj pesmi je zapela
skupina iz DU Šentjanž s harmonikarjem. Na
koncu je bilo še strokovno predavanje mag. farm.
Petre Majcen. Poleg govora predsednika sta nekaj
besed spregovorili tudi predsednica pokrajinske
zveze Olga Košir in koordinatorka Marija Krušič.

Ob dobri hrani in zvokih harmonike je popoldne
kmalu minilo.

Foto: Jože Zemljak

Pristno prijateljstvo pripadnikov EPN, ki je menda
edino v Posavju, je omogočilo sproščen in prijeten
klepet ob dobrem prigrizku in kozarčku pijače.
Zelo pomembno je, da se pripadniki EPN
tradicionalno srečujejo vsako leto (le dvakrat se
niso) in obujajo spomine na težke čase ter negujejo
prijateljstvo tudi po 20 letih. Naj tako tudi ostane.

Stala sem ob ansamblu in opazovala ples,
druženje, veselje. Spet smo sklenili še eno leto po
naše. Lahko imamo vse: lepo dvorano in na odru
dober program, pevce in uspešen ansambel,
vendar brez trnovških in preostalih prijateljev ta
večer ne bi imel svojega čara.

Cvetka Jazbec

Društvo upokojencev Sevnica
v Izoli
Veselje je bilo veliko za sevniške upokojence, kar
45 jih je teden dni letovalo v Izoli. To pot smo imeli
srečo na tomboli in tudi z vremenom.

F. Zemljak

grajske.novice@kstm.si
Prostovoljci
so si vzeli trenutek zase
Na Vrhku se je zbralo 30 prostovoljcev DU Razbor,
Krmelj in Tržišče.
Vsakoletno srečanje prostovoljcev v projektu
Starejši za višjo kakovost življenja doma je
zahvala za njihov trud. Na srečanju so bili vsi
predsedniki sevniških DU, regijska koordinatorka
Ida Križanec in sevniški župan Srečko Ocvirk, ki
se je prostovoljcem zahvalil za požrtvovalnost.
Ko je poudaril vidik in pomen tega projekta, se je
dotaknil skrb vzbujajočih demografskih napovedi,
da bo čez 40 let delež ljudi, starih več kot 60
let, krepko presegal populacijo, staro do 14 let.

Rudi Mlakar, Danijela Jazbec,
Alojzija Pšeničnik in Lojze Štempelj

Hvala navihanim učencem šentjanške šole, ki
stopajo do mene in pripomorejo k novim vezem.
Združi se energija dveh različnih krajev. Vsak
tak dogodek ima posebno sporočilo, ki ga občuti
vsakdo po svoje. Ne, nekaterim stvarem se ni
mogoče upreti. Sama sem na koncu ponosna na
vse svoje poti in najlepše, kar mi pride na pot,
združim z zabukovškimi gasilci.

Darja Pačnik, tajnica PGD Zabukovje

Ves teden smo pohajkovali po slovenski obali.
Romana Ivačič in Tilčka Zupančič sta bili tokrat
prvakinji v hoji, saj sta peš prevandrali od Kopra
do Pirana in hrvaške meje. Tudi drugi smo v
prekrasnih sončnih dneh osvajali izolsko riviero
in si polnili pljuča s čistim primorskim zrakom.
Jadransko morje – malo ga imamo, pa vendar
dovolj za velike podvige in užitke.
						
		
Marijana Kralj

Kmečka tržnica Sevnica
Foto: MaKru

Ob vseh ekonomskih in ekoloških težavah lahko
pričakujemo slabše čase, kot smo jih bili vajeni
doslej. »Prav zato ste prostovoljci tisti sončki, ki
prinašate veselje in pomoč starejšim prebivalcem,
in naj tako tudi ostane.« Projekt poteka po vsej
občini, zato po DU vabijo ljudi dobre volje v svoje
vrste prostovoljcev, saj ni teh nikoli preveč.

Mili Sitar
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 domaèi in bio pridelki

 domaè kruh

 pecivo

 med in èebelji izdelki

 domaèa zelenjava in sadje
in kaj bi vam še naštevali...
vsako sredo in soboto dopoldan
na Trgu svobode

Po občini, oglasi

DRAGOCENOSTI življenja
TURISTIÈNA
ZVEZA
OBÈINE
SEVNICA

so trenutki,
ki dajejo lepoto spominom in
smisel prihodnosti.
Naj se lesketajo tudi v
prihodnjem letu!
TZOS
Cvetka Jazbec, predsednica
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Turizem, TZOS

Namig za premik
Pohod z baklami iz Krmelja na
Kamenško
V Krmelju je že krepko desetletje aktivna
pohodniška skupina, ki je na pobudo Dobnikove
začela še z dvema kolegicama redno pohodniško
obiskovati Kamenško. Omenjena skupina vsako
leto vodi silvestrski pohod iz središča Krmelja.
Na silvestrski večer se pohodniki zberejo ob 22. uri
pred gostiščem in trgovino ob rondoju v Krmelju
(253 nadmorske višine). Prižgejo bakle, ki jih imajo
za osvetlitev na pohodu v novo leto. Po pozdravnih
besedah predsednice Silve se napotijo navzgor po
pločniku proti Hinjcam, kjer se na križišču skupini
pridružijo zvesti pohodniki iz Tržišča, Vrhka,
Govejega Dola in Hinjc. Pot nadaljujejo po cestnem
kažipotu levo za Kamenško. Cesta pelje čez Preloze
mimo vodohrama, proti Ogorevkam, kjer vsi
ustavijo korak in uživajo ob pogledu na razsvetljen
in novoletno okrašen Krmelj. Še majhen vzpon in
že so v Ogorevkah pri Flajsovi zidanici, med prvimi
vinskimi trtami na levi strani ceste in gozdom na
desni, ta pohodnike naprej obdaja vse do Pelkove
zidanice in označevalne table Kamenško z oznako
nadmorske višine 475 m. Nadaljujejo po cesti
do križišča in naprej levo mimo križa proti Lovski
koči. Od tam se vam pogled odpre na severu proti
Kumu, ki vas pozdravi z razsvetljenim stolpom v
obliki novoletne smrečice. Proti jugu je lep pogled
proti Gorjancem in Kočevski planoti.

Foto: Ana Hočevar

Predstavitve turističnih
zanimivosti v osnovnih šolah
sevniške občine
Namen teh predstavitev je poudarjati kulturne,
naravne, zgodovinske, kulinarične in druge
posebnosti naših krajev, na katere smo lahko
ponosni. Predstavitve pred leti niso bile tako
zanimive, ker nismo imeli toliko pripravljenih točk,
ki bi jih lahko tržili. Pridobitev licence za prodajo
turističnih aranžmajev nam je omogočila, da
lahko oblikujemo turistične programe in vanje
vključujemo registrirano ponudbo v naši občini.
Ob letošnjem svetovnem dnevu turizma smo
spet začeli akcijo predstavitve sevniške turistične
ponudbe na osnovnih šolah naše občine.

Najprej je bila organizirana predstavitev na
podružnični šoli v Loki pri Zidanem Mostu. Več
kot 40 učencev do petega razreda je aktivno z
zanimanjem spremljalo predstavitev. Zanimivo
je bilo tudi v Osnovni šoli Sava Kladnika Sevnica,
kjer smo imeli združene kar tri pete razrede,
ki so aktivno sodelovali s svojim poznavanjem
predvsem kulturnih zanimivosti. Predstavitve so
oblikovane kot kviz z vprašanji o najpomembnejših
zanimivostih iz okolja, ker poteka predstavitev.
Nagrada za pravilen odgovor je trak okrog vratu,
učencev z njimi pa je veliko, kar kaže na njihovo
znanje.
Za podobne predstavitve se lahko dogovorimo z
vsemi šolami v občini, zato vsi vljudno vabljeni.

Družina je z Mihcem zdaj na zdravljenju.
Hvala vsem, ki ste v mislih z nami.

Družina Erman, Šentjanž
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Postavili smo dodatne stojnice in mize, tržnico pa
je dopolnjevala tudi ponudba novoletnega sejma
želja na temo Sevniške voščenke z ustvarjanjem.
Še posebno so bili ustvarjalni najmlajši obiskovalci.
Želje so zapisovali na lepo oblikovana in sveže
pobarvana jabolka, z njimi so potem s pomočjo
staršev okrasili bližnje drevo. Obiskovalci so
občudovali tudi prostor sevniških umetnikov, kjer
so bili umetniški inovativni predmeti in izdelki.
Odziv obiskovalcev na ponudbo je bil zelo dober. Na
informacijski stojnici je bilo zelo veliko zanimanje za
katalog turistične ponudbe in manjše spominke.
Večina ponudnikov se je odločila in je na tržnici, ki
jo je organiziral Zavod za kulturo, šport, turizem
in mladinske dejavnosti Sevnica, sodelovala še
preostale sobote decembra.

Zdravko Remar, KŠTM Sevnica

SEJEM V SEVNICI

JANUARJA ODPADE
vidimo se zopet v februarju

UGODNOSTI za OBDARITVE
v PRIHAJAJOČEM LETU:
Trgovski center Boštanj

Zahvala za pomoč
pri zdravljenju Mihca
Radi bi se zahvalili vsem,
ki ste se odzvali v tem kriznem času,
ko marsikdo nima za svoje preživetje,
pa ste prispevali za zdravje našega Mihca.

V soboto, 3. decembra, je KŠTM Sevnica ob
kmečki tržnici pri NLB v Sevnici organiziral
avtohtono tržnico, da bi pogodbenim domačim
partnerjem, ki tržijo svoje izdelke in pridelke s
sodelovanjem s Turistično agencijo Doživljaj,
pomagal pri prepoznavnosti in omogočil prodajo
njihovih izdelkov v decembrskem času.

Zdravko Remar, KŠTM Sevnica

V koči so novoletne pohodnike prva leta sprejeli
lovci, zdaj gredo po poti prek Gore med vinogradi
navzdol do Bregarjeve zidanice. Tam pohodnike
vedno pričakata prijazna gostitelja Milenka in
Branko, najprej s šilčkom, nato s čajem in vinom.
Razne dobrote iz nahrbtnika pohodnikov napolnijo
mize. Minute do novega leta minejo v prijetnem
vzdušju. Ob udarcu na gong se začne odštevanje
… 3, 2, 1 in na vrsti je silvestrski poljub. Pot se
nadaljuje med zidanicami z rahlim vzponom proti
križišču, kjer je križ, od tam se po isti poti vračajo
nazaj v Krmelj in prispejo okrog 1. ure zjutraj.
Takrat krajane navadno nagovori tudi sevniški
župan. Ob zdravici in novoletnih taktih se konča
silvestrski pohod z baklami na Kamenško.

Vir: Silva Dobnik

Avtohtona tržnica
in novoletni sejem želja

DOŽIVLJAJ
Turistična agencija Posavje
Boštanj 80, 8290 Sevnica

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

POSEBNI DARILNI PAKET

ki vsebuje buteljko Modre frankinje
imenovane GRAJSKA KRI in
bon za romantično večerjo na Gradu Sevnica
ter bivanjem v podeželskem okolju

VREDNOSTNI BONI
že od 20,00 €

SEVNIŠKI SPOMINKI
že od 2,50 €

Turizem, TZOS

Sklepna prireditev
Moja dežela –
lepa in gostoljubna

V Šentjanžu bakreni zvon

Decembra je TZ Slovenije pripravila posvet
predsednikov turističnih društev in zvez v Dragonji
pri Sečovljah. Srečanje postaja že tradicionalno,
na njem pa se predstavljajo razmere v turizmu
in smernice za prihodnost. Namen posveta je
druženje ob prijetnem klepetu s turističnimi delavci
iz vse Slovenije, ki to delo opravljajo prostovoljno.
V hotelu Bernardin v Portorožu so pod
pokroviteljstvom predsednika države Danila Türka
podelili priznanja najzaslužnejšim pri projektu Moja
dežela – lepa in gostoljubna.
Priznanje je prejela Turistična kmetija Slavice
Grobelnik za drugo osvojeno mesto v kategoriji
TK s štirimi jabolki. V kategoriji vrtci se je vrtec
iz Sevnice uvrstil na 3. mesto, priznanje je prejela
direktorica vrtca Vlasta Fele.

Okraševanje v Tržišču
Prihaja čas božično-novoletnih praznikov – čas
upanja v lepšo prihodnost in čas, ki ga želimo
preživeti v sreči in veselju ter z ljudmi, ki jih imamo
radi. V Tržišču vsako leti združi moči skupina
pridnih ljudi, ki pripravi praznično vzdušje. Tako
smo že v petek pred Miklavževim obiskom okrasili
trg okrog cerkve z naravnimi materiali in lučkami,
ki jih je uredil elektrikar Marjan. Zdaj le še čakamo
sneg, da bo zimska idila popolna. Radi bi se
zahvalili Mileni Mastnak iz KŠTM Sevnica, ki nam
je s svojimi čudovitimi zamislimi spet priskočila na
pomoč.

seže v deveto vas in to prav gotovo dokazujejo
konci tedna, kadar je pri Repovževih med kosilom
kar težko najti prosto mizo. Želimo jim veliko
uspeha tudi v prihodnje!

Turistična zveza Slovenije je podelila posebno
priznanje Cvetki Jazbec za prizadevno prostovoljno
delo v turistični društveni organizaciji za leto
2011.
Večer smo končali ob prijetni morski večerji z
znanimi primorskimi glasbeniki.

Petra Majcen

Aktiv žena Studenec

Vir: TZOS

Članice aktiva žena Studenec smo skupaj z
Društvom vinogradnikov Studenec sodelovale pri
tradicionalnem Martinovanju na Studencu, in sicer
v sprevodu, pozneje pa so v prostorih gasilskega
doma na Studencu odprle razstavo jedi in peciva.
Razstava je bila prava paša za oči in številni
obiskovalci se kar niso mogli načuditi, kakšne
dobrote nastajajo v pridnih ženskih rokah.
Na isti dan so se tri članice pridružile oktetu Encijan
iz Sevnice, ki je za martinovo obiskal delujoče
slovensko društvo Encijan v Pulju. Pripravile so
pravo slovensko kulinarično pojedino, primerno
za praznik sv. Martina. Seveda so tudi tam dobile
številne pohvale, seveda pa so pripravljene jedi
in pecivo pristali tam, kjer je njihovo mesto – v
želodčkih.

Izšel je četrti
Katalog turistične ponudbe
s podnaslovom
Dobrodošli v Sevnici,
zakladnici doživetij
Pripravili smo katalog turistične ponudbe s
poudarkom na občini Sevnica. Namenjen je širitvi
prepoznavnosti naših turističnih zanimivosti
in ponudbe v širšem slovenskem prostoru in
zamejstvu. Pa tudi domačinom, saj ti lokalne
posebnosti zaradi svoje bližine velikokrat prezrejo.
Včasih se skoraj sramujemo posebnosti naših
krajev. To bi radi spremenili. Sami raziskujemo
skrite kotičke naše narave, urejena vaška središča,
bisere kulturne dediščine … Dokazujemo, da
imamo kaj pokazati. Poskusite nas spoznati v
novem katalogu in izberite program, ki vam bo
pokazal naše male skrivnosti z veliko začetnico.
Katalog vsebuje eno- in večdnevno ponudbo, na
začeteku je izbranih nekaj doživljajskih točk, na
katere vas opozarjamo s fotografijami. Naše
območje lahko spoznavate sami ali pa to prepustite
našim vodnikom. Ti se bodo potrudili, da se boste
k nam radi vračali.
Katalog lahko dobite v naši turistični pisarni in TA
Doživljaj pri M-centru v Boštanju. Konec meseca
ga bomo predstavljali na sejmu Alpe-Adrija v
Ljubljani.

Zdravko Remar, KŠTM Sevnica

V Šentjanžu se lahko pohvalimo s tem, da imamo v
kraju eno izmed 28 slovenskih gostiln, ki se lahko
ponaša z blagovno znamko Gostilna Slovenija.
Priznanje in zaščitni znak – bakreni zvon – so
Repovževi prejeli 12. oktobra 2011 na prireditvi v
Bistrici ob Sotli, na pročelje hiše pa so ga slovesno
obesili 9. decembra v krogu štirih generacij družine,
prijateljev, sosedov in znancev. Za tem je bilo na
vrsti prijetno druženje ob rujni kapljici in prigrizkih,
ki so jih pripravile spretne roke kuharskih mojstrov
pod vodstvom gospodinje Mete. Izkušnje starejših
članov družine in delovna vnema, zagnanost in
sveže ideje mlajših so pri Repovževih gotovo ključ
do uspeha. Pokazali so, da zmorejo in želijo nekaj
več in se tako uveljavili v slovenskem prostoru.
Opazili so jih znani strokovnjaki, med katerimi je
tudi slovenski etnolog Janez Bogataj. Dober glas

Hvala vsem, ki ste sodelovali, javnemu delavcu Ivu,
gostilničarki Alenki in župniku Jožetu. Zadnja sta
skrbela za to, da nas ni zeblo. Za vse vas, dragi
bralci, pa velja povabilo v Tržišče, kjer si lahko ob
glavni cesti ogledate svetleče jaslice, za katere
so poskrbeli jasličarji in njihov podmladek. In še
voščilo: naj vam novo leto nakloni obilo zdravja in V društvu se trudimo, da bi se članice čim bolj
izobraževale na kulinaričnem področju, zato je bila
poguma za uresničitev vaših sanj.
organizirana kuharska delavnica, ki je trajala dva
Marta Kralj, TD Tržišče dni. K sodelovanju smo povabili Ireno Kolman, ki
nas je s svojimi dragocenimi izkušnjami marsičesa
naučila in pokazala kakšno nepogrešljivo zvijačo v
kuhinji.

grajske.novice@kstm.si

Slavica Ivačič za AŽ Studenec
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Kultura

Prednovoletni koncert
Big Banda Krško

Jožica Petrišič v oknu
Radogost na gradu Sevnica

Nejc Volarič:
Kaj pomeni biti človek?

V Študentskem klubu Sevnica smo se odločili,
da bomo popestrili decembrski čas v Sevnici. V
goste smo pripeljali Big band Krško v kulturno
dvorano v Sevnici. Glasbena zasedba deluje že od
leta 1994 pod vodstvom dirigenta Aleša Suše.
Večinoma jo sestavljajo glasbeniki in akademiki
iz širšega Posavja. Programsko so zasnovani na
različnih zvrsteh glasbe, glavni poudarki pa so na
modernem jazzu in pop glasbi, ki smo jo poslušali
tudi na koncertu. Nastopajo na različnih festivalih,
hkrati prirejajo lastne turneje, tokrat pa smo se jih
odločili pripeljati v Sevnico.

Decembra je Rudi Stopar v zbirki Ogled na gradu
Sevnica gostil vsestransko likovno ustvarjalko
Jožico Petrišič iz Krškega. Kljub težkemu otroštvu
se je v njej že tedaj skrivala neizmerna želja po
likovnem ustvarjanju. Ker ni imela možnosti, je to
močno potrebo po ustvarjanju zadovoljevala tako,
da je ustvarjala skoraj vse, kar sta potrebovala
njena družina in dom. Globoko v sebi je čutila, da se
ji bo nekoč močna, sicer nikomur znana želja tudi
uresničila. In res so se ji po upokojitvi na široko
odprla vrata v likovni svet. Ustvarja s keramiko,
slika in izdeluje razne predmete iz naravnih
materialov, za ustvarjanje v keramiki ji je Obrtna
zbornica Slovenije podelila certifikat. Voljo in moč
ji daje narava, kadar ureja vrt in okolico. Prejela je
tudi priznanje za najlepši vrt.

V Mosconovi galeriji na gradu Sevnica smo v
četrtek, 15. decembra, odprli razstavo fotografij
Kaj pomeni biti človek mladega avtorja Nejca
Volariča iz Šentjurja na Polju pri Bregu. Kot fotograf
in študent Zakonske in družinske terapije poskuša
Nejc s fotografijo predstaviti vso čustvenost,
lepoto in bolečino odnosa, tega neustavljivega
človeškega hrepenenja. Medčloveški odnos je po
človeški intuiciji, hrepenenju, po naravi, pa tudi
po znanstvenih psiholoških raziskavah to, kar nas
lahko najgloblje osreči in hkrati najgloblje rani.
Nejc je med drugim povedal: »Namen te razstave
je predstaviti vsem zgodbo, ki ni samo moja, ampak
je zgodba del vseh nas, in sicer združiti fotografijo z
znanstvenimi ugotovitvami klinične psihologije. Na
fotografijah so prikazani mehanizmi, nezavedni, ki
narekujejo naše vedenje, če hočemo ali ne. Zato je
to zgodba vseh nas!«

Menimo, da je v koncertnem izboru skladb, kot
so You are the one that I want, Just (Radiohead),
Crosstown traffic (Jimi Hendrix), Oye como va
(Tito Puente), vsak poslušalec našel tisto, ki mu
je najljubša.
Odločili smo se, da jih bomo k sodelovanju povabili
tudi v prihodnje, zato že vnaprej vabljeni na njihov
naslednji koncert.
Rudi Stopar pravi, da »Jožica iz posameznih
številnih kreativnosti uspe sestaviti vsestransko
Vesna Gračner, Študentski klub Sevnica učinkovito, enotno, premišljeno in ustvarjalno
razčlenjeno celoto, ki v žaru vrednot zaživi«.
Razstavo so z vložkom recitacij Koledovanja
obogatili člani literarne sekcije Beseda iz Dobove.

Z lučko na grad

Rok Petančič, KŠTM Sevnica
Prišel je čas, ko
začutimo toplino v
srcih in nas začne
prevevati občutek
prazničnos ti.
D e c e m b e r.
Mesec,
ko
z
mislimi sklenemo
staro
in
se
veselimo novega
leta. Letos smo
se odločili začetek
novoletnega
d o g a j a n j a
zaznamovati
nekoliko drugače,
bolj izvirno. Zato
smo se na drugo
adventno soboto
v mraku zbrali v starem mestnem jedru Sevnice,
da bi se z lučkami v rokah sprehodili po grajskem
pobočju na naš grad. Pot je bila kratka, a prijetna.
V grajskem atriju nas je v soju sveč pozdravila
direktorica KŠTM Sevnica Mojca Pernovšek, po
tem smo si po prižigu novoletnih lučk ogledali izvirno
okrasitev gradu, ki je nastala pod strokovnim
vodstvom Milene Mastnak in s pomočjo številnih
organizacij in posameznikov. Prijetno druženje
smo nadaljevali z dobrotami pekarne Kruhek in
toplimi napitki z mislimi, da velikokrat za srečo in
zadovoljstvo ni potreben denar, temveč morda
le topla beseda in prijaznost. Pri urejanju naših
domov in javnih prostorov v prazničnem času
so potrebne izvirne zamisli, naravni materiali in
dobra volja, tako je mogoče z zelo malo denarja
okrasiti in polepšati naš življenjski prostor. Srečno
in nasvidenje na pohodu z lučko na grad prihodnje
leto!

Rok Petančič, KŠTM Sevnica
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Miklavžev koncert
na gradu Sevnica

Program odprtja razstave je povezoval vsestranski
sevniški umetnik Rudi Stopar, za prijetno glasbeno
spremljavo je poskrbela flavtistka Dušanka
Istenič. Avtorju razstave je čestital tudi sevniški
podžupan Jožef Žnidarič. Odprtja so se udeležili
tudi udeleženci šova Kmetija, druženje pa smo
sklenili v grajski vinoteki in kavarni s Fanti izpod
Lisce in DJ Carbonom.
Razstavo si lahko ogledate do vključno 14. januarja
2012. Vabljeni!

Rok Petančič, KŠTM Sevnica

Javni razpis za kulturnega
ambasadorja v letu 2012

Z izvirno okrasitvijo gradu ob koncu leta prikličejo
prijetne občutke predvsem dogodki, ki vabijo z
lepo pesmijo in sporočilnostjo miru, lepote in
prazničnosti. Takšen je gotovo že tradicionalni
vsakoletni Miklavžev koncert, ki nam ga priredita
Mešani pevski zbor Lisca Sevnica in Planinska
pevska skupina Encijan. Oba sestava sta nam v KŠTM Sevnica v sklopu Gostolenja ustvarjanja
dvorani Alberta Felicijana zapela nekaj ljudskih pa in umetnosti razpisuje javni razpis za likovne
ustvarjalce (slikarje, kiparje …), ki delujejo in
tudi božično-novoletnih skladb.
ustvarjajo v občini Sevnica.
Gostolenje ustvarjanja in umetnosti je ustvarjalni
kulturni program, ki želi povezati ustvarjalca –
umetnika v naši srenji z osrednjo javno institucijo
za kulturo v občini Sevnica (KŠTM Sevnica), v korist
občanom in gostom našega gradu. Gostolenje
vnaša tradicionalno prireditve vse leto in vnaša
živost dogajanja na gradu.
Med prijavljenimi bomo na podlagi posredovanih
podatkov izbrali umetniškega gosta (kulturnega
ambasadorja) v letu 2012 (za leto dni, od februarja
2012 do februarja 2013).
Dodatne informacije o razpisu dobite na spletni
strani www.grad-sevnica.com v rubriki Stalni
programi. Vabljeni k prijavi!
Na koncu prireditve nas je obiskal tudi sv. Miklavž
in nam povedal nekaj življenjskih napotkov za
prihajajoče leto, na koncu pa je vse obiskovalce
obdaril s skromnim darilcem.

Rok Petančič, KŠTM Sevnica

Rok Petančič, KŠTM Sevnica

www.grad-sevnica.com

Kultura

Deset let delovanja
ŽPZ Azaleja v Boštanju

Prijeten večer
s KD Godbo Sevnica

V soboto, 10. decembra, smo bili v polni
dvorani TVD Partizan v Boštanju priča lepemu,
jubilejnemu koncertu ob 10. obletnici delovanja
ženskega pevskega zbora Azaleja iz Boštanja.

Foto: Judith Zgonec

Zbor si zasluži posebno pozornost tudi zato, ker
v njem prepevajo le upokojene ženske iz Boštanja,
Sevnice in okolice. Več let je zbor strokovno vodila
Manica Polanc, zadnja leta pa Mimica Šustar,
predsednica zbora je Marica Jonozovič. Koncert
so prijetno popestrili gosti: Ljudski pevci Boštanj,
Vokalni kvintet Boštanjski prijatelji in duet klavir –
violina Mojca in Tine Bec, prav tako iz Boštanja.
Za spremljavo nekaterih pesmi sta poskrbela še
Maks Zupanc s harmoniko in Stanko Marolt s
klarinetom. Dogajanje je povezovala Jelka Bec. Ob
tej priložnosti so številne pevke prejele iz rok Katje
Pibernik in Jožeta Novaka bronaste in srebrne
Galusove značke za pet- in petnajstletno glasbeno
udejstvovanje. Po številnih čestitkah in voščilih
ter zahvalah pokroviteljem se je prijetno vzdušje
v dvorani še dolgo nadaljevalo ob pijači in raznih
prigrizkih, za katere so poskrbele pevke.

Janez Levstik

Miklavž na Razborju
»Se v dan meglen tja v jesen, srečalo je troje
znamenitih mož. Miklavž, Božiček, Dedek Mraz,
dogovor je bil potreben pravi čas.« In na Razborju
smo se odločili pričakati svetega Miklavža. Že nekaj
let imamo prijazno navado, da ga sprejmemo v
domu krajanov, s podporo Kulturnega, športnega
in turističnega društva Blaža Jurka pa se že drugo
leto po vrsti tudi mladi s tihim pričakovanjem tega
svetnika predstavijo navzočim. To leto je še toliko
bolj posebno, saj smo v društvu obudili dramsko
sekcijo Razbor pod odrom, ki nam je za prihod
svetega Miklavža pripravila predstavo z naslovom
A tudi letos pride sveti Miklavž, posebej prirejeno za

ta namen. Njihova zagnanost in vnema predstaviti
življenjske dogodke v luči razveseljevanja ljudi v
malenkostih, deliti z njimi, ne samo materialne
dobrine, marveč tudi drug drugega, se je z igro
prenašala na vse v dvorani. Sveti Miklavž je obdaril
60 otrok in nas tako že v drugem adventnem
tednu pripravil na praznike. Razveselil je otroke
s pomočjo staršev in občine Sevnica, v društvo
pa prinesel tudi spodbudo, ki pravi, da je vredno
ustvarjati z otroki in mladimi okoli nas.
						
		
Vir: KŠTD Blaž Jurko

Že šesto leto zapored je KD Godba Sevnica v
prazničnem času napolnila Športni dom Sevnica.
Ob toplem sprejemu mažoret Društva Trg Sevnica
se je letošnji začel s potovanjem, saj je bila tematika
božično-novoletnega koncerta: z godbo okrog
sveta. Pod glasbeno taktirko izvrstnega dirigenta
Matica Nejca Kreče in turističnih vodnikov Tanje
Žibert in Sinja Jezernika so obiskovalci s celotnim
koncertom prepotovali skozi glasbo po skoraj vseh
celinah našega planeta.

67. Razborski večer, je tako minil predvsem v
znamenju njihovega premiernega nastopa ter
spogledovanja z nekdanjimi opravili in praznovanji
v listopadu. Plesalci so nas navdušili s svojo
simpatičnostjo in mlado energijo ter obljubili, da
bo takšnih nastopov v prihodnje še več.

Večer je bil na videz takšen kot mnogo drugih,
a vendar hkrati tako drugačen v povezovanju
različnih generacij in z mislijo na dragoceno
zapuščino naših dedov in babic, ki smo jo zaznavali
tako v živahnem pogovoru z Ano Vidic kot v pesmi
in plesu.

Breda Vidmar Mandič, foto: Rok Petančič

Uspešna VII. likovna kolonija
Krmelj 2011
Pred dnevi je polna dvorana v kulturnem domu
v Krmelju gostila krajane in goste na druženju z
umetnostjo ob predstavitvi razstave likovnih del,
nastalih na VII. likovni koloniji, ki je potekala maja
letos v sklopu likovne sekcije DKŠD Svoboda
Krmelj.
Ustvarjanja v likovni koloniji Krmelj 2011 se je
udeležilo 16 ljubiteljskih slikarjev iz vse Slovenije.
Tokratni glasbeni gosti ansambel Gregorji so Ustvarjali smo pod strokovnim mentorstvom
koncert še dodatno popestrili s slovenskimi takti. likovnega pedagoga Toneta Zgonca.
Koncert se je končal z napitnico glavnih akterjev
Godbe Sevnica ter popotnice črnega moža sreče.
Glasni aplavzi, petje občinstva in nasmeh na
obrazih so vse popeljali v božične dni in novo
koledarsko leto.

Petra Biderman, KŠTM Sevnica
Foto: Ljubo Motore

67. Razborski večer
O tem, koliko ljudi je nekdaj živelo v vasicah pod
Lisco in koliko jih živi danes, je verjetno že odveč
govoriti. V tem se naš vsakdan ne razlikuje veliko
od premnogih podobnih krajev. Pa vendar naše
življenje teče nekoliko drugače – bogatijo ga
namreč kar štiri kulturne skupine. Neizmerno smo
veseli, da vrednost kulturne dediščine navdihuje
tudi mlade in da so se Ljudskim pevkam z Razborja,
Fantom z Razborja in starejši folklorni skupini DU
Razbor letos pridružili še mladi plesalci in plesalke.
V folklorni plesni svet jih je uvedla Majda Hriberšek,
nato pa je vodenje skupine prevzel Tomaž Škrlec.

Foto: Zvonka Kostrevc

»S to razstavo nadaljujemo niz likovnih razstav,
s katerimi predstavljamo ustvarjanje umetnikov,
katerih korenine so zrasle v našem okolju oz.
so povezani s Krmeljem in okolico.« Doslej smo
razstavljali dela ilustratorja in kiparja Mikija
Mustra, slikarja Milana Rijavca, likovne oblikovalke
Irene Blaznik, ljubiteljskega slikarja, kiparja naivca
in pesnika Rudija Stoparja ter dela ljubiteljskih
slikark Maje Marjetič in Marjane Dobovšek.
Tako počasi oblikujemo zgodbo, ki skupaj z
dosedanjimi kolonijami in stvaritvami, ki so nastale
v sklopu kolonij, dodaja novo razsežnost življenju v
našem domačem okolju. Kadar umetnik slika, riše,
takrat ustvarja in pušča sledi, sledi na platnu, na
belini, sledi v srcu, v duši.
»Nocoj je večer sledi, odtisov, ki jih v nas puščajo
te podobe. Te so ob svojem nastanku ujele drobce
časa, ki je, žal, že mimo,« je poetično povezoval
prireditev Rado Kostrevc, z recitacijami sta
jo polepšali recitatorki Ksenja Vene in Renata
Mlinarič, s pesmimi pa pevci krmeljske vokalne
skupine Lira.
						
Ana Hočevar
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Koledar prireditev
Datum in ura

Prireditev

Kje?

Organizator - informacije

nedelja, 1.1.,
ob 8.00

Novoletni pohod na Lisco

Zbor

Org.: PD Lisca Sevnica

torek, 3.1.,
ob 9.00

Judith Zgonec, Vinko Šeško:
Švica, Korzika,Sardinija - diapozitivi

Kulturna dvorana Sevnica

Org.: Društvo U3 Sevnica;
Info.: rihard.cernigoj@kabelnet.net

sreda, 4.1.,
ob 18.00

Radogost – Stoparjev gost - kulturni večer
Gost: Inuitska (eskimska) umetnost

Grad Sevnica,
zbirka Ogled

Org.: Rudi Stopar, KŠTM Sevnica;
Info.: 051/680-289, gsevnica@gmail.com,
www.grad-sevnica.com

petek, 6.1.,
ob 18.00

Božični koncert:
Oktet Jurij Dalmatin

farna cerkev v Boštanju

Org.: Oktet Jurij Dalmatin;
Info.: Andrej Lisec

Ponovoletno srečanje

Gostilna Janc, Studenec

Org.: DU Sevnica;
Info.: Marjana Kralj, 07/81-44-151

Koncert cerkvenega pevskega zbora

farna cerkev Tržišče

Org.: Cerkveni pevski zbor župnije Tržišče;
Info.: Gorazd, 051/217-316

ponedeljek, 9.1.,
ob 17.00

Predavanje: Fanči Perdih:
Vzgoja semen

dvorana TVD Partizana
Boštanj

Org.: Biološkodinamično društvo Ajda Posavje;
Info.: Hriberšek Majda, 041/458-532

ponedeljek, 9.1.,
ob 17.00

Šah - odprto prvenstvo veteranov, ciklus 1/12

Športni dom Sevnica

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

torek, 10.1.,
ob 9.00

Seiko Araki Gerl:
O Japonski

Kulturna dvorana Sevnica

Org.: Društvo U3 Sevnica;
Info.: rihard.cernigoj@kabelnet.net

Pravljična urica

Knjižnica Sevnica,
oddelek za cicibane

Org.: Knjižnica Sevnica;
Info.: 07/81-40-304

Šah - odprto pospešeno prvenstvo, ciklus 1/12

Športni dom Sevnica

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

četrtek, 12.1.,
ob 19.00

Agatha Christie: Mišolovka
v izvedbi: KD Leskovec pri Krškem

Kulturna dvorana Sevnica

Org.: KD Leskovec; Info.: Mojca Špiler,
040/410-646, www.kd-leskovec.si

petek, 13.1.,
ob 16.00

Tečaj CPP

učilnica Avtošole Prah
Org.: Avtošola Prah Sevnica;
Sevnica, NHM 29, Sevnica Info.: Toni, 031/643-338

petek, 13.1.,
ob 18.00

Yoga Is Music
Več: http://www.yogaismusic.com/

Mladinski center Sevnica

Org.: KŠTM Sevnica;
Info.: Mojca, 051/680-290

sobota, 14.1.,
ob 18.00

Koncert ženskega pevskega zbora KUD Ljubečna

Grad Sevnica, dvorana
Alberta Felicijana

Org.: KŠTM Sevnica; Info.: 051/680-289,
gsevnica@gmail.com, www.grad-sevnica.com

nedelja, 15.1.,
ob 9.00

Šah - odprto hitropotezno prvenstvo, ciklus 1/12

Športni dom Sevnica

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

ponedeljek, 16.1.,
ob 15.30

Tečaj prve pomoči
za bodoče voznike in za vse, ki bi želeli svoje znanje obnoviti

učilnica OZRK Sevnica,
Glavni trg 44

torek, 17.1.,
ob 15.30

Tečaj prve pomoči
za bodoče voznike in za vse, ki bi želeli svoje znanje obnoviti

učilnica OZRK Sevnica,
Glavni trg 44

torek, 17.1.,
ob 17.00

Čebelica Debelica, otroška predstava
V izvedbi: KU – KUC gledališče; za abonma in izven

Kulturna dvorana Sevnica

Org.: Območno združenje Rdečega Križa
Sevnica; Info.: 07/81-65-070,
041/319-556, sevnica.ozrk@ozrks.si
Org.: Območno združenje Rdečega Križa
Sevnica; Info.: 07/81-65-070,
041/319-556, sevnica.ozrk@ozrks.si
Org. OI JSKD Sevnica, KŠTM Sevnica;
Info.: Katja, 07/81-60-970, 041/328-166,
oi.sevnica@jskd.si

torek, 17.1.,
ob 17.00

Šah - odprto prvenstvo invalidov, ciklus 1/12

Športni dom Sevnica

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

Knjižnica Sevnica

Org.: Knjižnica Sevnica;
Info.: 07/81-40-304

Grad Sevnica,
Mosconova galerija

Org.: KŠTM Sevnica; Info.: 051/680-289,
gsevnica@gmail.com, www.grad-sevnica.com

Knjižnica Sevnica

Org.: Knjižnica Sevnica;
Info.: 07/81-40-304

Mladinski center Sevnica

Org.: KŠTM Sevnica;
Info.: Mojca, 051/680-290

petek, 6.1.,
ob 19.00
sobota, 7.1.,
ob 19.00

sreda, 11.1.,
ob 17.00
sreda, 11.1.,
ob 17.00

sreda, 18.1.,
ob 18.00
četrtek, 19.1.,
ob 18.00
četrtek, 19.1.,
ob 18.00
petek, 20.1.,
ob 18.00

Predavanje: Anton Komat:
Civilizacija na razpotju – 5 aspektov globalne krize
Odprtje samostojne razstave slik Janeza Repnika
Več informacij o avtorju: www.galerijarepnik.com
Zavod Neviodunum: Predstavitev Zbranih del dr. Viktorja Tillerja
(ponatis štirih knjižic iz 1937 - 1939)
Predavanje: Milan Hervol:
Hrana za življenje - adijo bolezni

petek, 20.1.,
ob 20.00

Koncert nekomercialne glasbe

Dile Sevnica

Org.: Društvo K.N.O.F.;
Info.: www.knof.si

sobota, 21.1.,
ob 19.00

Orgelski koncert

farna cerkev Tržišče

Org.: Turistično društvo Tržišče;
Info.: Irena, 030/244-889

ponedeljek, 23.1.,
ob 17.00

Tečaj iz osnov biodinamike

Društvo za
biološkodinamično
gospodarjenje Ajda
Posavje, Žigrski vrh 8a

Org.: Biološkodinamično društvo Ajda Posavje;
Info.: Hriberšek Majda, 041/458-532

torek, 24.1.,
ob 9.00

dr. Mateja Kožuh Novak:
Položaj starejših v Sloveniji

Kulturna dvorana Sevnica

Org.: Društvo U3 Sevnica;
Info.: rihard.cernigoj@kabelnet.net

torek, 24.1.,
ob 17.00

Pravljična urica

Izposojevališče Krmelj
(enota Knjižnice Sevnica)

Org.: Knjižnica Sevnica;
Info.: 07/81-40-304

torek, 24.1.,
ob 17.00

Planinski večer
z gosti in kulturnim programom

Kulturna dvorana Sevnica

Org.: PD Lisca Sevnica

sreda, 25.1.,
ob 17.00

Pravljična urica

Knjižnica Sevnica, oddelek
za cicibane

Org.: Knjižnica Sevnica;
Info.: 07/81-40-304

četrtek, 26.1.,
ob 18.00

Potopisno predavanje: Franci Horvat:
Lepote Slovenije v 4 letnih časih

Knjižnica Sevnica

Org.: Knjižnica Sevnica;
Info.: 07/81-40-304

petek, 27.1.,
ob 18.00

Zimski glasbeni večer - dobrodelni koncert za šolski sklad

KD Tržišče

Org.: OŠ Tržišče; Info.: Zvonka Mrgole;
07/81-85-470, 041/240-407

petek, 27.1.,
ob 20.00

Kúsok Slovenska - Slovaška ni Slovenija. Ali pa je?
Kulturni večer Slovakinje Ivane Riganove iz Košic

Dile Sevnica

Org.: Društvo K.N.O.F.;
Info.: www.knof.si

ponedeljek, 30.1.,
ob 17.00

Tečaj iz osnov biodinamike

Društvo za
biološkodinamično
gospodarjenje Ajda
Posavje, Žigrski vrh 8a

Org.: Biološkodinamično društvo Ajda Posavje;
Info.: Hriberšek Majda, 041/458-532

torek, 31.1.,
ob 9.00

Anton Fabjan:
Razmišljanja o poteh iz krize

Kulturna dvorana Sevnica

Org.: Društvo U3 Sevnica;
Info.: rihard.cernigoj@kabelnet.net

torek, 31.1.,
ob 19.30

Poslednji terminator, revolucionarna komedija z blagoslovom
v izvedbi: Gledališče Koper; za abonma in izven

Kulturna dvorana Sevnica

Org.: OI JSKD Sevnica, KŠTM Sevnica;
Info.: Katja, 07/81-60-970, 041/328-166,
oi.sevnica@jskd.si
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Koledar prireditev
Prispevke in informacije za koledar prireditev pošljite do 18. 1. na: grajske.novice@kstm.si












www.kstm.si
petek, 6.1., ob 19.00
grozljivka//misteriozni//84 min

SINHRONIZIRAN

sobota, 7.1., ob 17.00
animirana družinska pustolovščina//97 min

petek, 13.1., ob 19.00
biografski//športni//133 min

sobota, 14.1., ob 17.00
animirana družinska pustolovščina//107 min

petek, 20.1., ob 19.00
akcija//pustolovščina//133 min

sobota, 21.1., ob 19.00
triler//152 min

petek, 27.1., ob 19.00
komedija//89 min

sobota, 28.1., ob 17.00
animirana družinska pustolovščina//100 min

ČEBELICA
ČEBELIC A
DEBELICAA
DEBELIC

POSLEDNJI
TERMINATOR

Kulturna dvorana Sevnica
torek, 17.1., onmen
ab izv
ob 17.00 za in
a

JSKD OI Sevnica in KŠTM Sevnica

Kulturna dvorana Sevnica
KULTURNA DVORANA SEVNICA
četrtek, 12.1., ob 19.00

Vstopnina: 7 €, otroci do 12. leta brezplačno

torek, 31.1., abonmena
v
ob 19.30 za in iz
JSKD OI Sevnica in KŠTM Sevnica

Januar 12

13

Mladina

Čarobni december v
MC Sevnica

Potopisno predavanje v
MC Sevnica

December je najlepši čas v letu. Čas, kadar se
spominjamo preteklosti in pričakujemo prihodnost.
Čas, kadar se želja po sreči, zdravju in uspehu seli
iz srca v srce.
Čarobnost predprazničnega časa smo z
ustvarjalnimi delavnicami poskušali pričarati
tudi v Mladinskem centru Sevnica. Prvi dan
prazničnega decembra smo celoten prostor
Mladinskega centra popestrili s pisanimi
snežinkami in papirnatimi verigami ter s tem
pričarali veselo vzdušje za naše obiskovalce. Da
bi ga delili tudi z drugimi, smo decembra pripravili
tri ustvarjalne delavnice za otroke in odrasle. Na
prvi smo izdelovali novoletne voščilnice, na drugi
nas je Milena Mastnak naučila izdelovati božične
aranžmaje iz ekoloških materialov, na zadnji
delavnici pa smo izdelovali božične okraske in
svečnike iz naravnih materialov, ki smo jih pred
tem nabrali v naših gozdovih.
Če bi se ustvarjalnih delavnic radi udeležili tudi vi,
spremljajte koledar prireditev v Grajskih novicah
in na spletni strani KŠTM Sevnica, kjer objavljamo
vse datume dogodkov v Mladinskem centru
Sevnica.

Tokrat nam je Mirijam Kozorog predstavila 10dnevno potepanje po Portugalski. V Portugalcih se
skrivajo latinska strast, družabnost, gostoljubnost,
hkrati pa tudi globoko zakoreninjena otožnost,
V diplomski nalogi je bila predstavljena raziskava
ki se izraža predvsem v njihovi glasbi. Kaj vse je
»Človeške matične celice – napredno zdravljenje
doživela, videla, spoznala, nam je predstavila v sliki
s celicami«. Podrobno je bilo opisana seznanitev
in besedi. Bilo je poučno, zanimivo, prijetno.
porodnice z raziskavo, pravilen odvzem popkovnice,
izolacija matičnih celic ter število izoliranih celic.
Mojca Švigelj, KŠTM Sevnica
Glavni namen celotne raziskave je bil preučevanje
najustreznejšega načina zbiranja in procesiranja
matičnih celic iz popkovnice novorojenčkov.
Tekom raziskave je bil razvit protokol za odvzem
popkovnice in protokol izolacije matičnih celic iz
popkovnice. V šestmesečnem obdobju je bilo ob
Prijazno vabljeni na duhovni glasbeni dogodek načrtovanih carskih rezih odvzetih 19 popkovnic.
v petek, 13. januarja 2012, ob 18.00.
Yoga Is Music je mednarodni projekt, katerega
namen je ljudem približati glasbo kot duhovno
izkušnjo, kot jogo in jim vrniti njihov lastni glas,
katerega so v zadnjih desetletjih nadomestili mediji.
Na Yoga Is Music večerih je vsak posameznik
aktiven del celote, meja med glasbeniki in
poslušalci izgine, ozračje pa preplavi harmonija. V
projektu sodelujejo glasbeniki iz različnih ozadij in
tradicij od vzhoda do zahoda.
Vstopnine ni, zaželjeni pa so prostovoljni
prispevki.

Marjana Mirt, KŠTM Sevnica

Predavanja o zdravju v
MC Sevnica
V Mladinskem centru Sevnica smo novembra spet
začeli vrsto brezplačnih predavanj o zdravju, ki
obiskovalcem približajo zdrav način prehranjevanja
in tudi kakovostnejši način življenja.
Na prvem predavanju z naslovom Ajurveda:
umetnost pravilne prehrane nam je Ananda
Vardhana iz ljubljanske komune Hare Krišna
predstavil sistem tradicionalne medicine, ki izvira
iz Indije. Ajurveda pomeni v prevodu znanje o
življenju in pokriva štiri aspekte človeka: dušo, um,
čustva in telo. To pomeni, da človeka obravnava
celostno, ga uči, kako živeti v harmoniji z naravo,
in mu pomaga živeti zdravo.

Na drugem predavanju nam je Sonja Lončar
predstavila zamolčane zdravilne moči začimb.
Moč začimb ni le kozmične narave, ampak je lahko
v večini primerov enakovredna ali celo močnejša
od sintetičnih zdravil, ki jih lahko kupimo v lekarni.
Začimbe lahko nadomestijo tudi razne kemikalije v
čistilih in preostalih pripomočkih, ki jih uporabljamo
vsak dan.
Datumi predavanj, ki bodo organizirani prihodnje
leto, bodo objavljeni v Grajskih novicah in na spletni
strani KŠTM Sevnica.

Marjana Mirt, KŠTM Sevnica
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Sevničanka je za diplomsko
delo prejela študentsko
Prešernovo nagrado
Zdravstvene fakultete

Yoga Is Music v MC Sevnica

Info: Mojca Švigelj, 051-680-290

Mažorete Društva Trg Sevnica
optimistično v leto 2012
Spremembe so vedno dobrodošle, če so poplačilo
vloženega truda in dela, je še vse toliko lepše.
Pozitivne spremembe pri sevniških mažoretah
so nakazovali čedalje številnejši nastopi v sevniški
občini in tudi po Sloveniji in tujini. Dokaz, da znajo
in zmorejo iz svojega truda narediti očem prijetno
predstavo, je vsekakor novembrski letni koncert
Defile, ki so ga pripravile in tudi uspešno izpeljale.
Prijateljstvo in zabava, ki sta bila povezovalna nit
tega večera, potrjujejo pravilno smer delovanja
mažoret, ki jih zadnji dve sezoni uspešno trenira
Janja Samec s pomočjo Iris Šalamon. Decembra
so Sevničanke pokazale svoje vrline kot gostje na
koncertu v Klinčih selih na Hrvaškem, v Novem
mestu, na novoletnem koncertu Godbe Sevnica,
na kvalifikacijskih tekmah za SP v malem nogometu
in drugje. V prihajajočih mesecih čakajo dekleta
nove naloge, saj bo v prvi polovici leta državno
prvenstvo, ter številni drugi nastopi doma in v
tujini.

Klavdija Strmšek iz Lončarjevega Dola je na svečani
podelitvi prejela zasluženo nagrado za diplomsko delo.

Matične celice iz popkovnice imajo visok potencial
za zdravljenje nekaterih bolezni. Vendar je danes
še mnogo ljudi, ki so skeptični do matičnih celic iz
popkovnice. Prva ovira, s katero se srečajo bodoči
starši, je visoka cena shranjevanja popkovnice.
Cena se giblje okoli 2000 € za 20 let shranjevanja
popkovnice pod strogimi pogoji v tekočem dušiku.
Vsa podjetja, ki omogočajo shranitev matičnih
celic, morajo upoštevati evropske direktive za
uporabo celic in tkiv.

Tanja Bizjak

Šolski šport
Vsako leto potekajo šolska tekmovanja v različnih
panogah. Na občinski ravni nastopajo šole iz
Sevnice, Boštanja, Blance, Tržišča, Krmelja in
Šentjanža. Prvouvrščena ekipa iz osnovne šole
se uvrsti na področno tekmovanje, ki poteka
po različni krajih v Posavju. Do sedaj so učenci
tekmovali že v nogometu, rokometu, košarki in
odbojki. Iz področnega na državno tekmovanje pa
se je uvrstila Osnovna šola Sava Kladnika Sevnica,
in sicer v nogometu in rokometu za starejše dečke.
Vse rezultate in dodatne informacije o šolskem
športu pa dobite na spletni strani
www.sportna-zveza-sevnica.si

Matjaž Koritnik, KŠTM Sevnica

V imenu sekcije mažoret Društva Trg Sevnica še
to: hvala, ker se z nami veselite našega uspeha
– starši, pokrovitelji, donatorji in vsi, ki nas
spremljate. Veliko lepih trenutkov v letu, ki je pred
nami!
						
		
S. K.

Mladina, šolski zvonec

Trinajsto miklavževanje
v Tržišču

Trije prašički –
nova lutkovno-gledališka
predstava za otroke

V svetlobi laternic so nam otroci pevskega zbora
Vrtca Ciciban Sevnica s svojim prvim nastopom
pričarali snežinke. V dvorani Alberta Felicijana
so obiskovalci prisluhnili pripovedovanju dedka
(Sinjo Jezernik) o babici in rdečih paketih sreče
ter čudovitemu petju njene vnučke (Kaja Pavlič)
po scenariju Mire Kovač. V konferenčni in poročni
dvorani so otroci izdelovali skupaj z graščaki
paketke sreče za svojo družino. Nežni zvoki citer
Nine Mikolič in Eve Metelko, ob petju vzgojiteljic
Melite in Bernarde, so nas popeljali v čarobni svet
glasbe. Obiskovalci so spoznali pravljični svet lutk
Snežke in Bernija Pungerčiča. V grajskem atriju (pri
grajski kašči) so si otroci privoščili topel čaj, starši
vroč »sok« in skupaj okrasili grajske smrečice, ki
bodo krasile prostore vrtca.

V Tržišču je bil v soboto, 3. decembra, prav
poseben praznični dan za otroke. V pričakovanju
sv. Miklavža so se ob 17. uri zbrali pri farni cerkvi Grajsko lutkovno gledališče (GLG) Sevnica nas
je spet razveselilo z novo lutkovno-gledališko
otroci in starši iz tržiške fare in okolice.
predstavo. Tokrat so za naše najmlajše pripravili
upodobitev angleške ljudske pravljice Trije prašički,
njena premiera pa je bila na četrto adventno
soboto na gradu Sevnica.
Igralki Snježana Pungerčič in Marjana Štojs v
veseli in dinamični predstavi slikovito in doživeto
uprizarjata zgodbo. Trije prašički zapustijo varno
domače ognjišče in gredo v svet iskat srečo ter
si ustvarit svoj dom. Pred hudobnim in požrešnim Vseh obiskovalcev je bilo približno 550, z vstopnino
volkom se skrijejo v svoje hišice, narejene iz slame, in prostovoljnimi prispevki pa so darovali 745
evrov za obnovo igrišč v vrtcu in otroke iz socialno
vejevja in kamenja.
ogroženih družin.
Zahvaljujemo se za darovana sredstva in vsem, ki
ste nam omogočili prireditev.
Ob odhodu s čarobnega gradu so si otroci osvetlili
pot po grajski strmini z laternicami, izdelanimi v
vrtcu.
Obljubili smo, da bodo paketi sreče potovali naprej
… mogoče boste katerega prejeli tudi vi.
Otroci so se razveselili prihoda sv. Miklavža v
spremstvu angelčkov in parkljev in z njim njegovih
daril. Druženje ob sladkih dobrotah, ki so jih
pripravile članice Aktiva kmečkih žena Tržišče
in toplih napitkih, je bilo prijetno tudi za starše.
Vreme nam je bilo naklonjeno, saj je večer minil
brez padavin. Praznično vzdušje so nam pričarala
tudi dekleta OŠ Tržišče s plesom.

Zdenka Poljšak,
za OU Sklada Vrtca Ciciban Sevnica
Nauk lutkovne predstave je, da so lenoba,
nepremišljenost in malomarnost slaba popotnica
za življenje. Nad življenjskimi težavami in zlomi, ki
jih predstavlja požrešni volk, zmagajo le pamet,
marljivost, iznajdljivost …
Složnost, pomoč in dobrota v družini in do soljudi
pa zagotavlja v življenju uspeh, zadovoljstvo in
srečo, ki jo je treba deliti.
Otroci so uživali v veselih ritmih, pestrih barvah in
dinamiki igre, v kateri so občasno tudi sodelovali,
se vživeli in naučili nekaj pomembnih življenjskih
modrosti.

Rok Petančič, KŠTM Sevnica

Čarobni obisk
sevniškega gradu
Prireditev je tradicionalna, saj je vsako leto s
pomočjo donatorjev in staršev otrok organizira
Društvo prijateljev mladine Tržišče. Zahvala gre
vsem, ki imajo posluh in srce za otroke in jim ni
težko prispevati donacij za dobro vseh nas, tudi
v teh kriznih časih. V imenu Društva prijateljev
mladine vam želim lepe in čarobne božičnonovoletne praznike.

Danica Blažič

Obisk učencev OŠ Tržišče
Študentje U3 smo imeli 13. decembra svoje redno
tedensko srečanje v Kulturni dvorani v Sevnici.
Toda to ni bil dan kar tako - imeli smo imenitne
goste. V goste so prišli učenci iz Osnovne šole
Tržišče. Povabili smo jih, da nam predstavijo nekaj
svojih dejavnosti. In povem vam, da so se odlično
odrezali. V besedi, pesmi in plesu smo potovali po
deželah Evrope. Predstavili so se tudi z glasbenim
programom in petjem. Ob koncu pa so nam podarili
prikupne obeske za okrasitev.
Seveda pa brez naše udeležbe ni šlo. Naš pevski
zborček U-trinek je poskrbel za dobro voljo,
študentke pa za prigrizek.

Čarobnost grajskih zidov so doživeli številni
predšolski otroci in njihove družine. Prireditev
Čarobni obisk gradu Sevnica sta pripravila v
torek, 13. decembra, Vrtec Ciciban Sevnica –
UO Sklad vrtca in KŠTM Sevnica. V atriju gradu
so obiskovalce pozdravile predsednica Sklada
vrtca Zdenka Poljšak, ravnateljica Vrtca Ciciban
Sevnica Vlasta Fele in direktorica KŠTM Sevnica
Mojca Pernovšek. Kot vsako leto nas je tudi letos
v čarobnem večeru vodil Ciril Dolinšek.

Gledališčna umetnost
malo drugače
Uživati v gledališču je nekaj čudovitega, ne samo
čudovitega, več kot samo to. Sprejemati različne
gledališke zvrsti in v njih uživati je težko, a hkrati
zanimivo popotovanje, ki smo ga bili deležni člani
izbirnega predmeta gledališki klub na letošnjem
že desetem festivalu DRUGAjanje, ki se je v okviru
projekta Maribor, evropska prestolnica kulture
2012, odvil v novembru.
Ogledali smo si dve fantastični, malo drugačni
predstavi, ki sta nam kljub neznanemu slogu
gledališkega izražanja bili zelo všeč. Prva zgodba
nam je prikazala vsakdanji način življenja, naš
odnos ali bolje rečeno odvisnost od stvari, ki jih
ne potrebujemo, vendar pa brez njih nikakor ne
moremo živeti. Drugi del predstave je prikazoval
svet daleč na skrajnem severu in jugu našega
planeta, kjer se odvija boj za preživetje tamkajšnjih
prebivalcev – severnih medvedov, ki bodo čez
nekaj stoletij, v najhujšem primeru celo desetletij,
izumrli. Predstavi nam krut scenarij, ki si ga tudi v
najhujših sanjah ne bi mogli izmisliti, a je resničen
in nas čaka v bližnji prihodnosti.
Naslednji dan se je predstavila katalonska skupina
Playground, ki je lutko združila z gledališčem
objektov. Igra je združevala različne otroške
igrače, ki jih je igralec s pomočjo kitajskih senčnih
lutk, plesa in digitalne animacije oživel. Ne prinaša
posebnega sporočila, je pa edinstven prikaz
drugačnosti, domišljije in resničnosti na odru.
Vsekakor zanimiva in zagotovo vredna ogleda.

Natalija Bratec, 9.b
OŠ Sava Kladnika Sevnica

www.kstm.si

Rihard Černigoj
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Šolski zvonec

Dobrodelnost v vrtcu
Čas čarobnega decembra je poseben čas v letu.
Vsem nam veliko pomeni. Še prav posebej pa je ta
čas vznemirljiv in poln pričakovanj za otroke. Vsi se
veselijo prihoda vseh treh dobrih mož - Miklavža,
Božička in Dedka Mraza. Otroci so polni želja in
upanja, da jih bodo dobri možje obiskali in obdarili,
saj se trudijo biti pridni, prijazni, dobrosrčni. To je
čas, ko naj bi te vrline še posebej stopile v ospredje.
Tudi v vrtcu se trudimo in privzgajamo te pozitivne
lastnosti. Otroke seznanjamo, da ta čas pa le ni
najbolj prijazen za vse otroke in njihove družine, saj
se mnogi otepajo s hudim pomanjkanjem osnovnih
dobrin.

Po tem kulturnem uvodu pa smo obiskovalce
povabili na ogled božično-novoletnega bazarja, kjer
so bili razstavljeni izdelki in priložnostna darilca
učencev ter učiteljev naše šole, ki so jih pripravili
v okviru tehniškega dne. Lične in iz naravnih
materialov izdelane stvari so seveda lahko tudi
kupili in tako smo na prireditvi, ki nas je popeljala
v praznični čas, zbrali kar 445 evrov, za kar se
vsem iskreno zahvaljujemo. Izkupiček od prodaje
je namenjen za šolski sklad. Izdelki bodo na voljo
še naprej, tako da toplo vabljeni v avlo naše šole
in na prazničen potep po okrašenih prostorih, ki
kar vabijo, da vas prevzame vzdušje pravljičnega
decembra.

Dobro znanje –
popotnica za zdravo življenje
Na OŠ Boštanj že vrsto let pridobivamo znanje o
sladkorni bolezni. Vsako leto se uspešno udeležimo
šolskega in državnega tekmovanja v poznavanju te
čedalje bolj razširjene bolezni tudi v Sloveniji. Letos
je bilo državno tekmovanje na Srednji kmetijski
šoli Grm v Novem mestu. Ta dan bo ostal našim
učenkam 8. razreda v prijetnem spominu, saj
je Sanja Zupančič usvojila zlato priznanje, Katja
Škoda pa srebrno priznanje.

Silvestra Kotar, prof., OŠ Boštanj

Novoletna tržnica
v OŠ Sava Kladnika Sevnica
V torek, 6. decembra, smo v avli OŠ Sava Kladnika
Sevnica pripravili že četrto novoletno tržnico.
Učenci so ob pomoči učiteljev izdelali čudovite
izdelke, večinoma s prazničnim motivom. Na dan
je prišlo mnogo izvirnih idej kreativnih učiteljev
in učencev, ki so skozi mnoge ure pridnega dela
postali izdelki na stojnicah. Prišlo je veliko staršev,
tudi babic in dedkov in nekaj naključno mimoidočih.
Po dva učenca iz vsakega oddelka sta izdelke
prodajala in ob tem preizkušala svoje prodajalske
veščine. Po avli se je razlegala prijetna božična
glasba, na zunanji stojnici smo nudili tudi čaj in
piškote.

Ko smo se v naši skupini pogovarjali o željah,
ki jih imajo otroci v tem prednovoletnem času,
smo se spomnili teh otrok. Otroke smo seznanili
z dobrodelno akcijo, ki jo je organiziral KŠTM
Sevnica. Zbrali so različne predmete za socialno
šibke družine. Tudi mi smo se po pogovoru odločili,
da sodelujemo. Otroci so doma pobrskali med
svojimi igračami in tiste, ki so že nekaj časa ležale
pozabljene ali so jih prerasli, prinesli v vrtec.
Otroci so se uspeli ločiti od svojih igrač, ki so jih
vrsto let spremljale pri igri in jih namenili otrokom,
ki jih nimajo. Prepričani smo, da bodo te igrače
razveselile obdarjene otroke in jim tako prižgale
iskrice sreče v očeh ter jih popeljale v upanje na
lepše čase.
Otroci so na takšen način spoznali dobrodelnost
in s tem čar dajanja. Skupaj smo ugotovili, da
dobrodelnost bogati in s tem spoznanjem gremo
veselo v novo leto 2012. Odrasli, prav je, da jih
Prodali smo skoraj vse ponujene izdelke in s tem
spoznamo tudi mi.
šolski sklad, ki je namenjen za pomoč učencem
Otroci iz skupine Ribice iz vrtca Ciciban Sevnica naše šole in s tem zagotavljanje enakih možnosti
z Ireno in Bernardo za vse učence, lepo obogatili. Šolski sklad na šoli
deluje že dobra tri leta in v tem času so ga učenci
in starši že dobro spoznali.

Ob tej priliki se zahvaljujemo Društvu diabetikov
Posavja iz Brežic in gospe Darji Mandžuka, ki vsako
leto organizira prevoz za učence in mentorje iz
Posavja in nas pogosti z diabetično malico.

Mentorica Majda Kugonič,
OŠ Boštanj

Državno
matematično tekmovanje
David Gosar Colner se je udeležil matematičnega
državnega
tekmovanja
na
Fakulteti
za
elektrotehniko v Ljubljani.

Božično-novoletni bazar
na OŠ Boštanj

Prihaja čas luči, dobrih del in otroškega rajanja,
zato smo se na OŠ Boštanj odločili, da vanj vstopimo
s posebnim korakom. Z učenci gledališkega kluba
smo odigrali igrico z naslovom Reševanje naše
razredničarke, katero so si ogledali številni starši
in krajani.

Namenjen je za pomoč učencem iz socialno šibkih
družin, da se lahko udeležijo ekskurzij in šole v
naravi, za spodbujanje raziskovalne dejavnosti
na šoli in za pomoč nadarjenim učencem po
posameznih področjih ter za financiranje
dejavnosti, ki niso sestavina izobraževalnega
programa oziroma se ne financirajo iz javnih
sredstev (izleti, tabori, udeležba na tekmovanjih,
lutkovne in gledališke predstave, okrogle mize,
sodelovanje v projektih…).

Mojca Pinterič Krajnc,
predsednica UO Šolskega sklada
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Zavod za popularizacijo matematike Mathema
izvaja šolska in državna tekmovanja, kjer udeleženci
pokažejo
matematična
znanja
prostorske
predstavljivosti. David je bil na šolskem tekmovanju
na OŠ Sava Kladnika Sevnica najuspešnejši
tekmovalec 2. razreda in se je uvrstil na državno
tekmovanje. Tam je pokazal svoje znanje med
najboljšimi drugošolci iz 32 slovenskih osnovnih
šol. Prejel je zlato priznanje. V svoji kategoriji je
zasedel kar tretje mesto v državi in je zato prejel
še posebno nagrado Matheme. Iskrene čestitke.

Mentorica: Ernestina Krajnc, prof.
OŠ Sava Kladnika Sevnica

Grajska skrinja

Praznična pesem

Ajdi
Ko so prišli naši predniki na naše ozemlje, so na
njem naleteli na staroselce. Zanje in naše
prednike se je po dolgih stoletjih, ko je spomin
nanje že zbledel in ko so se ljudje tako ali drugače
pokristjanili, uveljavilo ime Ajdi. Beseda je
izposojena iz nem. Heide, srvnem. heiden »pogan«,
kar je verjetno prek got. izposojeno iz gr. ta ethe,
dobesedno »ljudstva«. To je izpeljanka iz grške
ethos »rod, pleme, narod«. Izraz nastopa z enakim
pomenom v slovenskih in nemških pripovedih in
toponomastiki.

ideologijami. Pod lupino tega sodobnega načina
življenja pa zija praznina. Najgloblja potreba po
duhovnosti pa ostaja v 21. stoletju nepotešena. V
svoji duši človek še vedno išče odgovore na večna
vprašanja o tem, kdo smo, od kod in kam gremo.

Za odgovore na ta vprašanja in zapolnitev duhovne
praznine se lahko obrnemo k svojim koreninam in
nadaljujemo dolgo pretrgano tradicijo spoštovanja
»stvarstva in onostranstva«. Naši daljni predniki
so imeli visoko razvito mitologijo in s tem povezano
naravno verovanje z zakoni, ki zagotavljajo večno
Staroselci so se z novimi sosedi sčasoma kroženje življenja in smrti, poletja in zime.
pomešali, nekateri pa so za ohranitev vere in
navad svojih prednikov zbežali in se naselili v težko Vsaka kultura in religija sta nekaj posebnega;
dostopnih krajih, gorskih vaseh in gradiščih. Ti plod tisočletnega razvoja ljudstva. Še posebno v
kraji so še zdaj imenovani po njih in so znani kot veri se zrcali narava nekega ljudstva in pogosto
Ajdovski gradci ali Ajdovščine. V vseh primerih, tudi okolja, v katerem živi. Nasilno širjenje vere in
kjer naj bi po izročilu živeli, gre za predslovanska kulture je moralno sporno in neetično. Kot potomci
grobišča in najdišča.
staroslovanskega ljudstva na tem prostoru
nadaljujemo tradicijo čaščenja svojih bogov, ki
V bajkah in pripovedkah nastopajo Ajdi v različnih se je v ljudskem izročilu naših pokristjanjenih
vlogah. Pogosto so prikazani kot velikani, izjemoma prednikov ohranila kot kresovanje na poletni in
kot palčki, vedno pa so pogani. Obdarjeni so z zimski solsticij, ter druga praznovanja, povezana
nadnaravnimi močmi in so tako zmožni presegati z naravnimi cikli.
telesne in duhovne meje navadnega človeka.
Ruševine rimskih mest so naši predniki imeli za Za nekatere je krščanstvo velik del ljudske
delo velikanov in jih tako pripisovali Ajdom. Učili identitete, kar je po dobrem tisočletju prevlade
naj bi jih tudi raznih veščin preživetja; pridelovanja Katoliške cerkve na Slovenskem razumljivo.
hrane, oblikovanja kovin in spoznavanja skrivnosti Čeprav je izvor krščanske vere neevropski, se je
narave.
v njej ohranila kontinuiteta ljudskih običajev, le da
so ti dobili novo vsebino. Nekatere tradicije, ki jih je
Po pripovedih so tako veliki, da se lahko pogovarjajo prevzelo katolištvo, so se tako ohranile, po svojem
z gore na goro: če kaj potrebujejo, jim ni treba izvoru pa so še staroverske. Te tradicije in obredi
hoditi daleč, le zakličejo in njihovi sosedi jim ta nam še zdaj, čeprav manj, bogato zapolnjujejo
predmet podajo. Tako so si izposojevali sekire in duhovno življenje.
podobne predmete, ki so jih potrebovali pri delu.
Ljudje naj bi bili v primerjavi z njimi tako majhni, da Slovenska neutrudna zbiralka kulturne dediščine in
so jih lahko nosili v predpasniku. Kot je značilno za običajev Ljoba Jenče pravi, da je naš čas konfuzen
velikane, so bili močni, ne pametni. Naselili so se zato, ker ni več svetosti, obrednosti in šegavosti.
na najvišje gore in planine, in sicer posamezno.
Premislimo in se pustimo presenetiti, kaj vse
bomo o tem doumeli o sebi in med seboj!
Zdi se, da porabniška družba doživlja vrhunec
Rok Petančič, KŠTM Sevnica
svojega razvoja. Zasičeni smo z raznimi podatki,
Vir: www.ajdi.org
novodobnimi vrednotami, lažnimi potrebami in

Sneži

Prihaja lep, praznični čas,
poln ljubezni, upanja,
srčne pozornosti do sočloveka,
čas miru in lepih želja.
Zaobjame nas toplina prazničnih dni,
odpirajo se srca do bližnjih,
nasmeh, poljub, objem, stisk roke,
izrekamo drug drugemu najlepše želje.
Doma prijetno zadiši, po drobnem
pecivu, potici; napolnimo kozarce,
da skupaj nazdravimo, z bližnjimi,
sorodniki, prijatelji, sosedi, znanci.
Z vnuki doživljam toplino obdarovanja,
majhna darila malčkom ogrejejo srca,
otroški nasmeh, presenečenje,
iskrive oči, lepi so trenutki veselja.
Mnogo lepega prinese blagodaren čas,
radost, ko nekoga razveselimo,
ali nekdo nas, ko nekomu namenimo
prijazno besedo, ali nekdo nam…
Blagodejni srcu so lepi spomini,
rada se spominjam prazničnih pesmi,
ki jih je pred leti pela moja mama,
srečni so trenutki dajanja in prejemanja.
Naj je v naših življenjih veliko
radostnih in sončnih dni, toliko,
kolikor je žarečih zvezdic na nebu,
ki jih uzre oko v jasni zimski noči.

Eva Keber

Jezikovni kotiček ~
»Tablete in pilule«

Tih je večer in sneg naletava,
Veter s snežinkami se poigrava,
nosi jih sem, nosi jih tja,
utrujene odloži pred hišo na tla.
Rase in rase snežna odeja,
kmalu je bela vsa živa meja.
Ptički, ki skrivajo k vejicam se
mokri pod streho drugam odlete.
Za snežno zaveso naša vas
okuša mrzle zime čas.
Ljudje po domovih skrivajo se,
v domače, tople sobice.
V srcih malih pa je nemir,
naj brž konča se ta večer,
ob zori pa naj dol in breg
debelo pokriva beli sneg.
Zunaj v vetru tiho sneži,
malim otrokom ven se mudi.
Težko vso dolgo noč bo spati
in igro v snegu le sanjati.

Tanja Košar

Poglejmo danes, od kod prihajata pogosto rabljeni
besedi tableta in pilula. Obe označujeta določeno
obliko, v kateri lahko vzamemo (enkrat) ali
jemljemo (večkrat) zdravila, namenjena ohranitvi
ali izboljšanju ljubega zdravja.

Tableta je prišla k nam iz nemščine (Tablette), vanjo
pa iz francoščine (tablette) in pomeni prvotno
deščica, ploščica, tablica. Za nas je tableta
zdravilo v obliki okrogle ploščice; priljubljena je tudi
manjšalnica tabletka.

Zdravilo v obliki kroglice je pilula. Ta beseda
je latinska manjšalnica, pila je namreč žoga,
krogla. Zdravilna kroglica nima vselej prijetnega
okusa, zato pomeni izrek »požreti grenko pilulo«
- sprijazniti se z neprijetno stvarjo ali dejstvom. Iz
Francije smo z imenom vred uvozili s čokolado ali
sladkorjem obloženo tableto ali pilulo. Zdravilu te
oblike pa rečemo dražé.

Avtor teksta: France Vrbinc.
Objavljeno v knjigi »366 × slovensko – z jezikovnimi
kotički skozi leto«, izdajatelj: Mohorjeva družba Celovec.
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Delitev točk v Sevnici

Sevniški pokal v rekreativnih
tekih – Boštanj 2011

Tekma 9. kroga 2. SFL proti ekipi ŠD Brezje se je
končala z delitvijo točk. Rezultat 3:3. Po prvem
delu so vodili gostje z 0:1, zadeli so po enem redkih
protinapadov. Domači so večino prvega dela imeli
pobudo, a v zaključkih akcij niso bili natančni oz. jim
je veselje preprečil Denis Govekar, ki kot posojen
igralec KMN Sevnica igra za Mariborčane.

V zadnjem jesenskem krogu je RK Sevnica dosegel
še deseto zmago, tokrat proti RK Celje Pivovarna
AK Sevnica je letošnjo jesen s pomočjo številnih Laško B. Rezultat 28:25, polčas 14:12. Zmaga je
tekaških zanesenjakov in zvestih sponzorjev bila dosežena lažje kot kaže rezultat. Pri domačih je
pripravil štiri tekme za Sevniški pokal, na katerih manjkal Goran Brečko, ki je na prejšnji tekmi proti
je skupaj teklo kar 300 tekačev.
Slovanu v zadnji minuti dobil rdeč karton in je moral
izpustiti eno tekmo. Zopet velja pohvaliti obrambo
na čelu z vratarjem Sikoškom, ki je do 50. minute
prejel samo 17 zadetkov in še večino teh zadetkov
so gostje dosegli po izgubljenih žogah domačinov.
Gostje so zelo težko prihajali do priložnosti za
strel, saj so domači igralci pristopili k obrambi
mnogo bolje kot na tekmi proti Slovanu. V napadu
je bilo kar nekaj težav, posebej v zaključkih akcij. V
končnici tekme je priložnost dobil tudi vratar Tine
Kos, ki je zaustavil tri žoge. Kos je bil v ponedeljek
na sklicu mladinske reprezentance in vsi v klubu
mu želimo čim več ubranjenih žog.
V soboto, 3. decembra, je v Boštanju potekala
četrta, zadnja tekma, kjer so bili po kategorijah
najboljši:
letnik 2005 in mlajši: Ajda Slapšak, Sara Rantah
in Ina Starič pri deklicah ter Marcel Kovač, Tomi
Bajc in Timotej Kristjan Kovač pri dečkih,
letnik 2003/04: Nika Dobovšek, Ela Senica in Gaja
Pinterič pri deklicah ter Mitja Janc, Enej Jagodič
in Urban Jazbec pri dečkih,

V drugem delu so domači spet imeli posest žoge,
vendar so gostje dobro igrali v obrambi in pretili
preko protinapadov. Po akciji Pešca in Bizjaka je
slednjemu le uspelo izenačiti, s strelom na dolgo
vratnico je premagal Govekarja. A z izenačenjem
se niso strinjali gostje in kmalu so po še enem
protinapadu povedli in nato še bolj strnili svoje
obrambne vrste. Ko so po še eni napaki domačih in
brezhibno izvedenem protinapadu nekaj minut pred
koncem povišali na 3:1, se je zdelo, da je sevniška
barka potopljena. Vendar se s tem domači niso
strinjali in po podaji Pešca je iz neposredne bližine
za znižanje izida poskrbel Drame, minuto pred
koncem pa je s pravo bombo izenačil Koprivnjak.
V zadnji minuti sta obe ekipi imeli nekaj priložnosti,
a izid je ostal nespremenjen, delitev točk pa
nekako pravična. Iz tekme velja izvleči predvsem
to, da se domači igralci niso predali in so vseskozi
verjeli v preobrat, za kar so bili na koncu vendarle
poplačani s točko.
Pred naslednjim gostovanjem proti ekipi Stripya
ostaja KMN Sevnica na 3. mestu. Po tej tekmi
igralci in uprava odhajata na zaslužen dopust.
						
		
Matej Zakšek

Šahovske novice
Mia Zemljak in Zala Resnik

Šahisti Krmelja, Trebnjega in Sevnice smo
se srečali na jubilejnem 30. memorialnem
tekmovanju v spomin na Borisa Debelaka, prvega
predsednika. Ta memorial ima v Sloveniji zagotovo
najdaljšo tradicijo zaradi rednih ponovitev vseh
30 let zapored. Nastopilo je 8 ekip iz Krmelja,
Trebnjega, Radeč in Sevnice. Po izenačenem
boju do zadnjega je slavila prva ekipa Trebnjega
(21/11) pred Sevnico (19,5/11) in prvo ekipo
Krmelja (15/8). Na posamičnem hitropoteznem
turnirju je zanesljivo zmagal mednarodni mojster
Kovačević (Sevnica) pred Marinškom in Furlanom
iz Trebnjega.
Osnovnošolci so tekmovali na Blanci. V novem
ciklusu šolskih tekmovanj je bila letos udeležba malo
slabša. V treh starostnih skupinah je sodelovalo
21 učencev ter 4 učenke. Največ uspeha so imele
učenke z Blance in učenci iz Radeč, najboljši med
vsemi pa so bili Žan in Tim Povše iz Radeč ter
Petra Pavlič z Blance. Rezultati:
F9 - Erazem Kranjec (Blanca), Jan Strajnar (Loka),
Tomaž Sešlar (Sevnica)
F12- Tim Povše (Radeče), David Androjna (Boštanj),
Anže Trebše (Loka)
F15- Žan Povše (Radeče), Matija Krajnc (Sevnica),
Nik Gorišek (Sevnica)
D9 – Nina Bobnič (Blanca)
D12- Katarina Kramžar (Blanca)
D15- Petra Pavlič, Lucija Krošelj (obe Blanca)

letnik 2001/02: Zala Resnik, Mia Zemljak in Nina
Lindič pri deklicah ter Klemen Sladič, Gašper
Smrdelj in David Hočevar pri dečkih,
letnik 1999/00: Klara Zakšek, Tjaša Špegel in Ana
Vencelj pri deklicah in Rok Krošelj, Nejc Gorišek in
Miran Požun pri dečkih,
letnik 1997/98: Karin Ferlin, Aleksandra Krošelj in
Sabina Požun pri dekletih ter Nik Rantah, Boštjan
Sladič in Benjamin Medvešek pri fantih.
Pri mladinkah je zmagala Jerneja Prah pred Nino
Kranjec in Darjo Požun.
Karin Gošek, Katja Golobič in Tadeja Krnc so bile
najboljše članice, Miha Povšič, Dušan Krašovec in
Jure Močivnik pa najboljši med člani.
Absolutna zmagovalca štirih tekem sta postala
Karin Gošek in Miha Povšič, oba člana AK Sevnica,
po kategorijah pa so v skupnem seštevku zmagali:
Ajda Slapšak in Marcel Kovač (2005), Nika
Dobovšek in Enej Jagodič (2003), Zala Resnik in
Klemen Sladič (2001), Klara Zakšek in Rok Krošelj
(1999), Karin Ferlin in Aljaž Tuhtar (1997), Nina
Kranjec (mladinke), Karin Gošek (članice A), Katja
Golobič (članice B), Brigita Karlovšek (članice C),
Miha Povšič (člani A), Tomaž Lisec (člani B), Jože
Zemljak (člani C) in Anton Derganc (člani D).
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Prvi del sezone je za nami in na presenečenje
mnogih smo dosegli izjemen rezultat, o katerem
si ni upal nihče, ki navija za RK Sevnica, niti sanjati.
Vsem, ki so vsaj malo pripomogli k temu, uspehu
se najlepše zahvaljujemo in želimo, da nas pri
našem delu podpirate še naprej.
Vsi , ki imajo radi Sevnico ob Savi …
Za RK Sevnica so nastopili; vratarja Kos in Sikošek,
Krnc, Anderluh 2, Djurdjevič 9, R. Kozole, Nered 2,
A. Kozole 3, Stegne 4, Zorc 4, Ošlovnik 3, Kuhar,
Tominšek 1, trener Rantah in pomočnik Senica.
					
Vojko Švab

KMN Sevnica gostila
reprezentančno tekmo
V soboto je v Sevnici potekala prijateljska
reprezentančna tekma med Slovenijo in
Makedonijo v organizaciji domačega kluba.
Reprezentanca Slovenije je pred 250 gledalci
zmagala s 5:2, strelci so bili Rok Mordej, Pertič,
Rosič, Geželj in Zorč. Nekaj priložnosti za zadetek
je imel tudi Sevničan Sebastijan Drobne, a mu
na žalost domačega občinstva to pot ni uspelo
zatresti mreže.
Poleg same tekme so navdušenje požele tudi
sevniške mažorete, ki so popestrile dogajanje in
pa sevniška godba, ki je v uvodu odigrala himni
obeh reprezentanc.
Za zanimivost velja omeniti, da so se tekme udeležili
tudi župan Srečko Ocvirk, poslanec v DZ Tomaž
Lisec ter namestnik veleposlanika Makedonije v
Sloveniji.
					
Matej Zakšek

Na področnem šolskem prvenstvu v Artičah si
bodo poskušali izboriti nastop na posamičnem
državnem šolskem prvenstvu.
						
L. Cvirn

www.fitnes-sevnica.com

Sevničani jesenski prvaki

Več na strani:
http://www.aksevnica.si/sevniskipokal/index.asp
					
Sine Karlovšek

www.kstm.si
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Smučarski sejem
ponovno uspel

Uspehi na državnih
strelskih ligah

KK Blanca 2003

KK Blanca 2003 – Posavje Sevnica je sklenil
jesenski del tekmovanja 3. decembra v sevniškem
Ob zaključku drugega tedna v decembru je v V tretjem krogu državne mladinske lige, ki je bilo Športnem domu. Nasprotnik je bila renomirana
spodnjih prostorih Gasilskega doma Sevnica izvedeno v Črenšovcih, je mladinska ekipa SD ekipa KK Koši Šentjur, za katero nastopajo igralci,
potekal že 6. tradicionalni smučarski sejem 2011 Marok zasedla drugo mesto.
ki se še ne uvrstijo v njihovo prvoligaško ekipo.
v organizaciji Športnega društva Atraktiva.
Odigrali smo naše najboljše srečanje do sedaj v 4.
SKL, reultat 94:106 v prid Šentjurja.
V komisijsko prodajalno je več kot 80 ponudnikov
prineslo več kot 400 kosov smuči, palic,
smučarskih čevljev, oblek in ostale smučarske
opreme. Kljub temu, da do tedaj še ni bilo ne
duha ne sluha o snegu, je bila prodaja opreme
zadovoljiva.
Tekma je bila zelo zanimiva, pokazala je velik

KK BLANCA

Na sejmu nas je obiskal tudi četrti najuspešnejši
slovenski smučar vseh časov in aktualni
komentator smučarskih prenosov na RTV
Slovenija, Matjaž Vrhovnik, ki je mnogim
obiskovalcem prijazno svetoval in pomagal pri
nakupu smučarske opreme.

napredek v igri domače ekipe in potrdila, da je ekipa
na pravi poti. Trener Jože Stajnko je dovolil na tej
tekmi nekaj več prostosti v igri in v napadu, zato
je tudi število doseženih točk visoko. V obrambi
smo igrali dobro in izpolnili pričakovanja trenerja,
Mladinska ekipa SD Marok
vendar je bil nasprotnik res kvaliteten, saj je zadel
kar 11 metov za 3 točke, zato kaj več od častnega
V 1. državni ligi, kjer je prav tako potekal tretji poraza ni bilo pričakovati. Pri domačih se je
tekmovalni del, so strelci Maroka zasedli peto posebej izkazal Tadej Strojanšek z doseženimi 39
mesto.
točkami.
V pomladanskem delu igramo več tekem doma
in imamo neprimerno lažji razpored. Termini
domačih tekem:
28. 1. 2012
Posavje Sevnica : Primafoto Slovenj Gradec
4. 2. 2012
Posavje Sevnica : Koroška Prevalje

Potek prve serije
Vsem ljubiteljem belih strmin želimo prijetno
smuko in obilo športnih užitkov v prihajajočem V drugem krogu 2. državne lige so proslavljali
Sevničani z zmago pred ekipama Brežic in Novega
letu!
mesta. V posamezni konkurenci je bila najboljša
ŠD Atraktiva Mojca Kolman pred Novomeščanom Beletom in
www.atraktiva.si Brežičanom Zevnikom.
Mirko Ognjenovič

Na ekipnem državnem
prvenstvu v squashu
sevniška ekipa deseta
Sevniški squash klub igRaj je svoj drugi nastop
na jubilejnem dvajsetem ekipnem državnem
prvenstvu, ki je potekal v postavi Iztok Šraj, Damir
Škerl, Miha Černe in Tomaž Čampa, zaključil na
desetem mestu in s tem izboljšal lansko enajsto
mesto.
Z nekaj več športne sreče bi se uvrstili celo med
prvih osem, vendar pa se je ekipa Škofje Loke
v prvem krogu z izjemnimi mladimi igralci, ki
predstavljajo prihodnost slovenskega squasha,
izkazala za malenkost premočno.
V boju za naslov ekipnega državnega prvaka se je
potrdila premoč ekipe Konex 1, za katero so igrali
Martin Mošnik, Klemen Gutman, Klemen Kristan
in Miha Simonič. V finalu so tako zelo prepričljivo
premagali ekipo Squashlanda, tretje mesto pa je
osvojila ekipa Konex 2.
Z izjemo nekaj igralcev, se je v Konex Centru gnetlo
odličnih igralcev squasha, ki so pokazali odlične
tekme, quash klub igRaj Sevnica pa je v drugem
nastopu drago prodal svojo kožo in dokazal, da
kljub delovanju brez svojega igrišča v slovenskem
squashu visoko sodi. Seveda bi igrišče v bližnji
okolici pripomoglo k razvoju te dinamične in po
oceni revije Forbes najbolj zdrave športne zvrsti.
						
		
Tomaž Čampa

KLUB BORILNIH VEŠČIN
SEVNICA

11. 2. 2012
Posavje Sevnica : Ptuj
3. 3. 2012
Posavje Sevnica : Ruše
Vabljeni na ogled domačih srečanj, zagotavljamo,
da bodo borbena in izenačena do konca.
V prazničnem času se treningi odvijajo nemoteno
in se bo odigralo kar nekaj prijateljskih srečanj ter
božični turnir v Gorenji vasi pri Žireh.
KK Blanca 2003 – Posavje Sevnica želi vsem
bralkam in bralcem Grajskih novic lepe praznike in
srečno novo leto 2012.

vpisuje brezplačne tečaje:

Božo Arnšek

KARATE:
- predšolski otroci in
osnovnošolci
- OŠ Sava Kladnika Sevnica,
- PON. in SRE., 18.00 - 19.00

ROKOBORBA:
- predšolski otroci in
osnovnošolci
- OŠ Sava Kladnika Sevnica,
- elementarna šola rokoborbe,
borilne igre, sparing, borbe,
tekmovanja, rekreacijo...
INFO: 040 98 62 62,
kbv.sevnica@gmail.com

Fitnes Studio
Delovni čas:

PONEDELJEK, SREDA, PETEK
9. - 12. in 17. - 22. ure
TOREK, ČETRTEK
17. - 22. ure
SOBOTA
10. - 12. in 17. - 20. ure
Društva imajo možnost
nakupa prenosne karte.
Vse informacije na tel. št.
041-548-011 (Estera Savić Bizjak).
Januar 12
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Utrip življenja

Recepti

Čas med
Miklavžem in Božičkom

Bovla z eksotičnim sadjem
Vsako leto se začudimo, da je konec leta že pred
nami. Za letos velja to še posebej, saj je še vedno
precej toplo, o snegu pa seveda ni ne duha ne
sluha.

Hvaležni za obisk in sodelovanje smo ugotovili,
da dobrotniki še obstajajo, ne le tisti trije, ki jih v
prazničnem decembru vsi poznamo.

Matija Dobovšek, Darja Cizelj
DUO Impoljca

Tri skupine starih ljudi za samopomoč, dve v
domu upokojencev v Sevnici in sevniška zunanja
skupina, smo se želeli posloviti od odhajajočega
leta na poseben način. Povabili smo razborsko
skupino folkloristov, pevcev in godcev, da se nam
pridružijo in z nami delijo tisto, kar radi počnejo že
več let. Prikazali so različne plese in zaigrali nekaj
poskočnih. Tudi zapeli so, pa ne sami, saj smo jim
pri tem vsi veselo pomagali. Občudovali smo jih,
kako lepo so bili urejeni (kot se izboru pesmi in
plesov spodobi, v oblačilih kot iz starih časov), pa
tudi, kako zanimive pesmi so pripravili.
Vsi skupaj smo dobili prostor v domu upokojencev
v Sevnici. Tamkajšnji zaposleni so pomagali vsem
decembrskim dobrim možem in nas na koncu
obdarili še s pecivom in pijačo.
Vsem hvala in srečno.

Majda Sečen, za skupine za samopomoč

Skupina
za mamice z dojenčki
V programu Družinskega centra Sevnica se
vsak drugi četrtek med 9.30 in 11.30 srečuje
skupina za mamice z dojenčki. Na srečanjih
mamice sproščeno poklepetajo o radosti in
stiski materinstva. Skupino strokovno spremlja
zakonska in družinska terapevtka. Skupaj si
delimo izkušnje ter razmišljamo o navezanosti
med mamico in otrokom – kaj je navezanost in
kako se razvija, kaj dojenček potrebuje, kako
ga tolažimo, umirjamo, uspavamo, kakšen stik
potrebuje med hranjenjem, o času za igro, o vlogi
in občutkih drugih bratcev in sestric v družini
z dojenčkom, kako preživeti »težke dneve«, ko
se mamica počuti nemočno in zaskrbljeno.

Tik pred serviranjem prilijemo ledeno hladno
peneče vino.

Kivijev sorbet
2 dcl penečega vina,
7 dag sladkorja,
1/8 l vode,
1/8 belega vina,
1 beljak,
4 kivije,
sok polovice limone

Ali pa maso nalijemo v kozarce za sorbet in
postavimo v zamrzovalnik.
Pred serviranjem prilijemo peneče vino.

Ugotavljamo, da »receptov in bližnjic ni«, sta le
vztrajno prisluškovanje otroku in zaupanje svojim
občutkom. Najlepše materinstvo je takrat, ko
si mamica dovoli začutiti otroka in sproščeno
odgovori na njegove potrebe. Mamice z dojenčki,
lepo vabljene, da se nam pridružite!
Za vsa vprašanja in informacije smo na voljo na
številki 041/77 22 45 ali na e-pošti:
druzinski.center.sevnica@gmail.com.
Zaradi lažje organizacije je zaželena predhodna
prijava.

Včasih čas prehitro beži,
včasih se zdi kot da spi.
Vsakdo mu da svoj obraz,
ki v sebi skriva zmago in poraz.
Naj bo leto 2012 tvoj čas!
Januar 12

Belo vino in ohlajeno sladko vodo zmešamo,
dodamo sadje in rahlo premešamo ter
postavimo na hladno.

Ohlajeni zmesi dodamo spasiran kivi, beljak,
limonin sok, zmešamo in damo v strojček za
sladoled.

Mojca Pompe,
Družinski inštitut Zaupanje
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V vodi zavremo sladkor v prahu in ga ohladimo.
Sadje narežemo na primerne koščke.

Sladkor in vodo zavremo, dodamo belo vino,
ohladimo.

Obisk Lions kluba Krško
v DUO Impoljca
V torek, 13. decembra, smo gostili člane in članice
Lions kluba Krško. Humanitarno poslanstvo
organizacije je znano na mednarodnem nivoju.
Delujejo globalno, odzivajo se lokalno. Počaščeni
in veseli smo bili, da je bil naš dom ponovno
koordinata njihovega obiska, točka njihove
pozornosti in dobrodelnosti.
Gostom smo pripravili program z namenom
predstavitve dejavnosti in življenja v domu.
Dobrodošlico smo jim izrekli skozi recitacije in petje
naših stanovalcev in se v nadaljevanju predstavili
z ustvarjalnimi delavnicami na temo praznikov.
Sprejemu je sledil pozdravni govor predsednice
gospe Ane Kukovičič, ki je poudarila pomen
tovrstnih srečanj in zadovoljstvo ob ponovnem
druženju v našem Domu, nato pa so gostje obdarili
naše stanovalce, ki so jim bili zelo hvaležni. Veseli
nas, da smo med izbranimi ustanovami, ki jim v
teh prazničnih dneh člani Lions kluba posvetijo
svoj dragoceni čas.

2 steklenici belega vina,
1 steklenica penečega vina,
10 dag sladkorja v prahu,
2,5 dcl vode,
1 ananas,
1 dinija,
15 kumkvatov,
3 karambole,
2 pepini,
15 ličijev,
2 manga,
4 mandarine

Mandljevi hrustavci
Za prilogo k silvesterski večerji
10 dag margarine,
35 dag moke,
2,5 dcl mleka,
2,5 dcl vode,
3 jajca (in jajca za paniranje),
sol,
20 dag mandljev
Iz margarine, moke, mleka in vode pripravimo
paljeno testo, delno ohlajeni zmesi postopoma
primešamo jajca ter oblikujemo hrustavce.
Paniramo jih v jajcu in na lističih mandljev.
Ocvremo v olju.
Ponudimo k mesu in zelenjavi.

Recepte pripravila: Cvetka Jazbec

Oglasi

ZIDARSTVO

SADJARSTVO BLANCA

KMETIJSKA PROIZVODNJA D.O.O.

gsm: 041/653 878
GRADNJE, SANACIJE DIMNIKOV
STORITVE Z DVIGALOM
GRADNJE, ADAPTACIJE STANOVANJ
PRENOVA KOPALNIC
Želimo vam zdravja in osebne sreèe v 2012

AVTOPREVOZNIŠTVO IN
GRADBENA MEHANIZACIJA

Srečno 2012

HACCAP, ISO 9001: 2000, EUREPGAP
SEDEŽ: Cesta 4. julija 134, 8270 KRŠKO
UPRAVA: Blanca 7, 8283 BLANCA
ENOTE: DE Hladilnica Blanca
Tel.: 07 48 80 920
DE Èanje
Fax: 07 48 80 921
DE Loka pri Zidanem Mostu
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.
Sreèno, zdravo in polno uspehov 2012

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

V KAMNOLOMU KS TRŽIŠÈE JE MOŽNO DOBITI
NASLEDNJE MATERIALE:
GRAMOZ
RAZLIÈNE VRSTE TAMPONA
PESEK ZA BETON, MALTO IN DRENAŽO

SREÈNO 2012!

toplo 2012!

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

VICOTEKA
Tretji disk
Obupan uporabnik kliče svojega guruja.... Kaj naj naredim: tukaj piše, naj dam noter
tretji disk?- Ja daš noter tretji disk, kaj je
tu kaj takega!?- Ja, ampak noter gresta
samo dva, pa še to komaj..

Pečica
Zakaj so moški kot mikrovalovna pečica?
Ker se segrejejo v 15 sekundah.

Taborniška
»Mlajši brat mi je danes strgal knjigo,«
pove prvi tabornik drugemu.
Drugi: »To si ga preklinjal, kaj?«
Prvi: »Tabornik ne preklinja. Pretepel sem
ga...«

IZREK ZA LEPŠI DAN
Ljubezen - dobrota - prijaznost - upanje - veselje sreča - nasmeh - prijazen pogled - lepa beseda - to
je nekaj od redkih stvari, ki jih lahko dajemo, tudi
če jih samo nimamo. Daj jih, ne čakaj! In svet bo
lepši.

Uganke za brihtne glavce
1. Kaj ima očeta in mater, pa vendar ni sin?
2. Kaj teče brez nog?
3. Vrana na njivi pobira ostanke in zagleda
kako nad njo leti jata drugih vran. Zakliče jim:
»Kako ste tovarišice! Gotovo vas je 100!« Ena
ji odgovori: »Da, ko bi nas bilo še enkrat toliko,
kakor nas je in še polkrat toliko in še četrtak
toliko, pa ko bi bila še ti poleg, pa bi nas bilo
100!«
Koliko vran potem leti?

DRAPER - ameriški naravoslovec, KARMINA - pogrebščina, AFIŠA - lepak, razglas

Rešitev decembrske križanke je: WHOOPI GOLDBERG.

Rešitev uganke za bihtne glave iz prejšnje številke.

Izžrebane so bile:

V sobi so 4 mačke.

1. nagrada – Jana Zaplatar, Tržišče 16a, 8295 Tržišče
2. nagrada – Marija Dušak, Cankarjeva 10, 8290 Sevnica
3. nagrada – Ema Kralj, Podulce 3, 8274 Raka
4. nagrada – Nuša Borštnar, Krmelj 86, 8296 Krmelj

Nagrade za mesec JANUAR:
1. nagrada: darilna vrečka z vsebino, ki jo podarja KŠTM Sevnica,
Glavni trg 19, 8290 Sevnica
2. nagrada: srebrna verižica, ki jo podarja Zlatarna Šalamon,
Vera Šalamon s.p., Trg svobode 11, 8290 Sevnica
3. nagrada: srebrni uhani, ki jih podarja Zlatarna Šalamon,
Vera Šalamon s.p., Trg svobode 11, 8290 Sevnica
4. nagrada: srebrn obesek, ki ga podarja Zlatarna Šalamon,
Vera Šalamon s.p., Trg svobode 11, 8290 Sevnica

Pravilno rešena gesla in rešitve pošljite na dopisnicah najpozneje
do 15. januarja 2012 na:
KŠTM Sevnica, Glavni trg 19, 8290 Sevnica
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Izžrebani sta bili:

- Andreja Pajk, Trnovec 26 b, 8292 Zabukovje
- Maja Berk, Vrhpeč 9, 8216 Mirna peč

Skrivni kotiček – ALI PA TUDI NE
Se nahaja na naslovnici (fotografija spodaj).
Kje se nahaja območje na fotografiji in kako se imenuje?
Rešitev skrivnega kotička iz prejšnje številke je:
Območje se imenuje Kmetija in se nahaja na Pustem vrhu pri Zabukovju
(naselje Trnovec).
Izžrebana sta bila:
- Marjan Radej, Blanca 88, 8283 Blanca
- Mirko Koritnik, Mali Cirnik 12 b, 8297 Šentjanž

Oglasi

Kmeèka zadruga Sevnica z.o.o.,

Savska cesta 20c, 8290 Sevnica
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Tel.: n.c. 07 81 63 600, www.kz-sevnica.si
Vrtni center DALIA, (sadike vrtnin, okrasnega cvetja, semena,

tel.: 07 81 63 638

zemlja, gnojila, darilni program...)

Kmetijska trgovina KOC LENART, (škropiva, gnojila,

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,

Zdravo
in
uspešno
2012

dostave s hiapom na dovozna mesta...)

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

Èistilni servis in trgovina
Naselje heroja Maroka 8
8290 Sevnica

gsm: 041 722 689

SREÈNO 2012

041 630 454

NOVO

tudi ob nedeljah in praznikih

SLS Obèinski odbor Sevnica
Trg svobode 11, 8290 Sevnica
e-pošta: sls.sevnica@gmail.com

Vesele božiène praznike
ter sreèno, zdravo
in uspešno 2012.
SLS Obèinski odbor Sevnica

AKCIJE
od 5,64 €/m2

Naj v letu 2012
srce ti poka od veselja!
Naj tvoj nasmeh
komu dan polepša,
naj s tvojo pomocjo
usoda bo nekomu lepša!

Strešna okna

Izolacija

Srecno!

45 %
Srečno popusta 2012
na unifit 035

velja do 8.10.2011

tomaz.krnc@siol.net

èišèenje kanalizacije in hišnih odtokov
odvoz in èišèenje bencinskih-oljnih in mašèobnih lovilcev ter greznic
kanal TV pregledi cevi in odtokov od 20mm do 1.800mm (ATVM 143)
sanacija kanalizacije brez izkopa

SREČNO 2012

tel.: 07 81 63 660

F O F O D.O.O.

www.str ehe.si

www. rohr-blitz.si, e-mail:rohr-blitz@siol.net

sanacija netesnosti talnega in centralnega gretja,
vodovodnih in plinskih cevi brez izkopa s tekoèino

Trgovina z živili in mesnica
s svežim mesom IZIDOR,

Strešne kritine

let

Kleparski izdelki:
snegolovi, žlebovi...
Januar 12

23

CHEMCOLOR Sevnica d.o.o.
Dolnje Brezovo 35, Sevnica
SI-8290 SEVNICA
CHEMCOLOR
d.o.o.
Dolnje Brezovo 35, SI-8290 SEVNICA

Želite zaščititi ali obnoviti lesene površine v hiši in njeni okolici - ograje, opaž,
Želite zaščititi
obnoviti
v hiši
in njeni okolici
- ograje,
opaž,
ostrešje,
vrtne ali
ute?
Priditelesene
s svojopovršine
embalažo
v CHEMCOLOR
SEVNICA
d.o.o.
na
ostrešje,
vrtne
ute?
Pridite
s
svojo
embalažo
v
CHEMCOLOR
SEVNICA
d.o.o.
Dolnje Brezovo (6,5 km izven Sevnice proti Krškem na levem bregu reke Save)nain
Dolnje Brezovo
(6,5 km premaz
izven Sevnice
proti Krškem
na levem
breguceni!
reke Save) in
kupite zaščitni
za les LESOTON
po izredno
ugodni
kupite zaščitni premaz za les LESOTON po izredno ugodni ceni!

barve, ki ščitijo vaš dom
barve, ki ščitijo vaš dom
www.chemcolor.si
www.chemcolor.si

Pekarna z bogato ponudbo izdelkov,
ki so izdelani po odliènih receptih, tradicionalnem
naèinu zamesa in peèeni v pravi krušni peèi.
Za vas naši peki pripravljajo izdelke
v dopoldanskem èasu, zato jim ne dodajamo
nepotrebnih dodatkov za obstojnost in svežino.
Torej, zakaj bi kupovali industrijsko pripravljen kruh,
ko pa si lahko privošèite

Pekarna Bruno
Trg svobode 1, Sevnica
Tel.: 07 81 61 051

nekaj popolnoma domaèega.

Vsak dan svež kruh in pekovsko pecivo
ter bogat izbor sladic.
Pridite in poskusite!

Izdelki naše pekarne vas bodo oèarali
enkrat za vselej!

