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Intervju

Franc Beber
Mož, ki ima recept za dolgo življenje.
a so me že novembra 1946 vpoklicali med prvimi
rekruti v jugoslovansko vojsko, kjer sem služil
kot intendant. Štirinajst dni po mojem odhodu v
vojsko se nama je rodila hčer, videl pa sem jo po
17 mesecih. To snidenje je bilo eden najsrečnejših
trenutkov mojega življenja.
Ali ste radi delali v mlinu?
Imeli smo veliko mlinsko kolo, ki je s prenosi gnalo
dva kamna. Ko sem bil v vojski, so v mlinu delale
žena ter moja in njena sestra, tako da se je mlelo
naprej. Takrat so obdelali vse njive, tudi v bregovih,
in so od tega živeli. Zdaj pravijo, da se ne splača.
Mi smo že sami sejali do sedem vrst žit: ječmen,
rž, pšenica, oves, proso, ajda in koruza, to so
delali tudi na drugih kmetijah. Včasih je bilo dela
toliko, da smo mleli tudi ponoči, če je le bila voda.
Takrat je bilo mogoče preživeti od »merice«, kot
se je reklo. Ko so začeli ljudi zvabljati v tovarne,
je začelo pešati tudi mlinarstvo. Leta 1964 je bila
velika povodenj, pod vodo je bil Zagreb, nam je
odneslo jez. Ker je bilo že veliko električnih mlinov,
se nam strošek njegovega popravila ne bi povrnil.
Ste šli kdaj kam na dopust?
Dopusta nismo imeli nikoli. Po operaciji kolkov
sem šel prvič v toplice. Med masažo križa me je
sestra vprašala, ali sem športnik, ker imam tako
mišičast križ. Zanimalo jo je, s katerim športom
se ukvarjam, pa sem ji povedal, da sem kmet in da
so moje športno orodje kosa, vile, grablje, sekira
in motika, s katerim vzdržujem takšno kondicijo.
V teh dneh boste praznoval 91. rojstni dan. Iz
uredništva Grajskih novic vam želimo še veliko
zdravih in aktivnih let. Nam lahko poveste še
recept za dolgo življenje?
Hvala za lepe želje, recept pa je res preprost:
Rodili ste se v mlinarski družini ob potoku pod vasjo bilo zelo dobro za nas. Bilo je namreč veliko ljudi še skromno življenje in veliko gibanja. Tako delam
Glino, ki spada pod vas Cerovec. Kje ste obiskovali od dlje kot mi, pa so morali domov peš. Doma sta sam in mi zdravje kar služi.
osnovno šolo?
nas čakala izropana hiša in požgano gospodarsko
Pogovarjal se je Zdravko Remar, KŠTM Sevnica
poslopje. Pol leta po prihodu domov sem se poročil,
V osnovno šolo v Šentjanž sem začel hoditi pri
šestih letih. V prvem razredu me je učila tovarišica
Koščeva, upravitelj je bil gospod Berce. Njegove
korake smo zaslišali že na hodniku, ker je imel
okovane čevlje, vsaj enkrat na teden je prišel tudi
v razred in spremljal pouk. Je tudi kaj povedal in
smo ga zelo radi poslušali. Spomnim se, da mi je
oče kupil čitanko, a sem bil tako žalosten, da sem
jokal, ker nisem znal brati. Zato me je še bolj gnalo,
da sem se rad učil.
Verjetno je bilo med drugo svetovno vojno
najteže?
Najteže je bilo, ko smo morali domačijo zakleniti in
oditi z najnujnejšim v neznano, pa še vedeli smo,
da se ne bomo vrnili kmalu, ali pa morda nikoli. Po
mučnih transportih in prehodnih taboriščih so me
dodelili družini, ki je imela mesarijo. To delo me
je veselilo in sem ga rad opravljal. Zgodilo se je,
da je moral gospodar od doma za več dni in sem
sam opravljal vsa dela, delal sem tudi salame. Ko
je prišel »lagar firer«, ravno ko sem odstranjeval
črevesje neke živali, nadzorovat, je nemo opazoval
mojo spretnost, potem pa zamrmral gut, gut
(dobro, dobro) in odšel.
Po koncu vojne je bilo najteže, ko smo bili pod
francosko oblastjo, ker ni bilo niti hrane. Z vlakovno
kompozicijo so nas poslali do Jesenic, potem smo
nadaljevali pot pod jugoslovansko oblastjo v hudi
vročini mimo Zidanega Mostu do Brežic, in to brez
vode. V Brežicah so nas v dveh dneh popisali in
nas poslali do Krmelja, na srečo z vlakom, kar je
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Uvodnik

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

Ko l o f o n

Konec počitnic. Konec brezskrbnosti in iger
s prijatelji. Začenja se šola, kar največkrat ne
sprejemamo ravno z dobro voljo. Niti starši, še
manj naši otroci. In to samo zato, ker čutimo,
da se začenja obdobje velikega bremena,
odgovornosti, nenehnega spodbujanja in
pregovarjanja. Pa ne bi smelo biti tako. Res
je, da je večina časa namenjena prav učenju,
pa vendar se moramo vsi zavedati, da gre za
veliko popotnico, ki jo bodo naši otroci nosili s
seboj vse življenje. Ne pozabimo, da ti otroci
tudi med letom še vedno potrebujejo nekaj
časa za stvari, ki jih veselijo, za kino, pogovore
s prijatelji, različne aktivnosti.
Če znamo starši, ki smo prav tako obremenjeni
z vsakdanjimi opravili, službami in bojem za
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preživetje, najti uteho v naravi in v majhnih
radostih, potem lahko to storijo tudi naši
otroci. Samo motivirati jih moramo znati in
spodbuditi k preživljanju skupnega časa, vsaj
konec tedna. Kaj je lahko lepše kot sprehod po
gozdu, sedenje ob jezeru, hoja v hribe. V mislih
se začnejo pretakati spomini, predvsem na lepe
trenutke. V sebi velikokrat poiščemo rešitve za
probleme in vidimo, da v tem nismo osamljeni.
Vsi se znajdemo kdaj na razpotju. In takrat se
je dobro prepustiti in se pogovoriti s seboj. Cilji
oz. rešitev so največkrat tik pred nami, samo
prepoznati jih moramo in se prepustiti iskanju
poti do njih.

Mojca Pernovšek

intervju
občinske strani
po občini
turizem, TZOS
kultura
koledar prireditev
mladina, šolski zvonec
grajska skrinja
šport in rekreacija
utrip življenja
razvedrilo

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.
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 oktobra 2011, prispevke, reklamne
oglase in podatke za koledar prireditev pošljite najpozneje do
15. 9. Prispevki naj bodo v elektronski obliki, zajemajo naj do
1.000 znakov in vsaj dve fotografiji.

DOBRODOŠLI NA

BUÈARIJADI 2011
v Šentjanžu

od sobote, 17. 9. 2011,
do nedelje, 16. 10. 2011!

Obisk
priporoèamo
posameznikom in
najavljenim skupinam.

PROGRAM
Torek, 30. september ob 17. uri
na gradu Sevnica
in
èetrtek, 1. september 2011, ob 18. uri
v Kulturni dvorani v Šentjanžu
PRIPRAVE NA BUÈARIJADO 2011;

Delavnica izdelovanja jesenskih aranžmajev z ga. Mileno Mastnak.
Prispevek udeleženke ali udeleženca je 5 EUR.

Sobota, 17. september 2011, ob 19. uri
pri Kulturni dvorani v Šentjanžu

OTVORITEV BUÈARIJADE 2011

z “Dobrodošlico jeseni” (kulinarièni dogodek na prostem).Vstop prost!
Sobota, 1. oktober 2011 od 13. – 17. ure

ŠENTJANŠKA TRŽNICA,

domaèi rokodelci, ekološki pridelovalci hrane, domaèe gospodinje in vinogradniki.
Istoèasno se bo odvijal spremljevalni program.
V primeru slabega vremena Šentjanška tržnica odpade!
Ob 15.30 uri
Kulturna dvorana

OTVORITEV RAZSTAVE DEL SLIKARSKE KOLONIJE
“ARTEKO ŠENTJANŽ 2011”.

Lepo povabljeni na kateregakoli od dogodkov! Info: Petra, 041 392 567
September 11
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Občinske strani

Podpisana pogodba za
gradnjo vrtca v Krmelju
Razpršenost
izvajanja
predšolske
vzgoje,
neustrezni in premajhni prostori ter iz leta v leto
višji odstotek vključenosti otrok v vrtce so razlogi,
da je Občina Sevnica pristopila k sistematičnemu
in načrtovanemu povečevanju kapacitet za izvedbo
predšolske vzgoje. Po zaključenem projektu
gradnje Vrtca Ciciban Sevnica je naslednji veliki
projekt nov vrtec v Krmelju, za gradnjo katerega
je bila 17. avgusta v prostorih krmeljske osnovne
šole podpisana pogodba med Občino Sevnica
kot investitorjem in novomeškim podjetjem GPI
Tehnika kot izvajalcem.

7. redna seja
Občinskega sveta
Občine Sevnica
Občinski svet Občine Sevnica se je 20. julija sestal
na 7. redni seji. Svetniki in svetnice so med drugim
obravnavali in sprejeli Statut Občine Sevnica z
amandmaji ter uskladili cene za socialnovarstveno
storitev »pomoč družini na domu« za leto 2011.
Občina bo iz proračuna subvencionirala ceno
storitve v višini 70 odstotkov, kar pomeni, da cena
za uporabnike ostaja nespremenjena. Sprejeli
so polletno poročilo proračuna za leto 2011 ter
predlog odloka o rebalansu A proračuna in predlog
odloka o spremembah odloka o proračunu Občine
Sevnica za leto 2011.
Na seji je bila na dnevni red dodatno uvrščena točka
o nadomestilu zaradi omejene rabe prostora na
območju jedrskega objekta Nuklearne elektrarne
Krško in odlagališča nizko in srednje radioaktivnih
odpadkov. Občinski svet ob tem poziva ministre in
Vlado Republike Slovenije, da čim prej sprejmejo
Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe
o merilih za določitev višine nadomestila zaradi
omejene rabe prostora na območju jedrskega
objekta, ki bo v celoti realizirala izhodišča in namen,
na osnovi katerih so bile sprejete spremembe
Uredbe v letu 2008.
V nadaljevanju je občinski svet sprejel spremembo
odloka Javnega podjetja Komunala Sevnica ter
se seznanil s povzetkom analize gospodarstva v
sevniški občini v primerjavi s posavskimi občinami
in drugimi regijami. Podjetje Savaprojekt je
svetnikom in svetnicam predstavilo osnutek
Občinskega podrobnega prostorskega načrta za
območje ureditve mostu čez reko Savo na Logu
ter izvennivojskega križanja ceste z železnico.
Svetniki so nato sprejeli smernice za nadaljevanje
projekta.
Ker se je v občini julija pričela gradnja odprtega
širokopasovnega
omrežja
elektronskih
komunikacij, je bil projekt predstavljen tudi
občinskemu svetu, na vprašanja svetnikov pa so
odgovarjali predstavniki podjetja GVO d.o.o. in
skrbnik projekta. Občinski svet se je seznanil še
z izhodišči za uvedbo gimnazijskega programa v
Sevnici ter izrazil podporo nadaljnjim prizadevanjem
za uvedbo tega programa.
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Celotna vrednost investicije po pogodbi znaša
1.232.933 evrov, oprema pa še dodatnih 130.000
evrov. 1.050.000 evrov Občini zagotavlja pozitiven
sklep države iz naslova razpisa regionalnih
spodbud, ostala sredstva pa bodo zagotovljena iz
občinskega proračuna.

Odprava posledic po
neurjih v letu 2010
Avgusta se je po podpisu pogodbe z izbranim
izvajalcem in opravljeni uvedbi v delo pričelo s
sanacijo plazu na relaciji Poklek–Podvrh v Trnovcu.
Pogodbeni rok za izvedbo del je 7. oktober 2011,
pogodbena vrednost pa dobrih 154.000 evrov.
Sanacija za stabilizacijo poškodovanega cestišča
zajema izdelavo pilotne stene v dolžini okrog 60
metrov pod lokalno cesto, z uvrtanimi piloti v
globini od 9 do 12 metrov. Načrtovana je tudi
sanacija samega cestišča s preplastitvijo.

Pogodbo sta podpisala direktor podjetja GPI Tehnika
Drago Muhič in župan Občine Sevnica Srečko Ocvirk.

Leta 2010 je država objavila najavo razpisov
regionalnih spodbud, katerih sredstva so
namenjena tudi izgradnji novih nizko energetskih
vrtcev – prav takšen bo vrtec v Krmelju. Občina
Sevnica se je zaradi naštetih potreb odločila za
prijavo na razpis in izvedla postopke za pridobitev
potrebne projektne dokumentacije.
Januarja letos je bil s strani države pridobljen
pozitiven sklep o sofinanciranju v vrednosti
1.050.000 evrov, spomladi pa izveden javni
razpis za izbor izvajalca. Vrtec v Krmelju bo gradilo
podjetje GPI Tehnika d.o.o. iz Novega mesta, ki bo
z deli zaključilo v letu 2012.

Šest-oddelčni nizko energetski vrtec
Nov vrtec, ki bo zgrajen ob obstoječem objektu
osnovne šole Krmelj, bo imel šest oddelkov, in
sicer tri oddelke za prvo ter tri oddelke za drugo
starostno obdobje. Poleg igralnic in drugih
prostorov za otroke bodo v stavbi vrtca še prostori
za strokovne delavce, upravni in gospodarski
prostori ter komunikacijske poti. Predvidena je
tudi ureditev zunanjega igrišča z igrali.
Objekt bo zgrajen kot nizko energetski vrtec in bo
vseboval nekatere bistvene elemente učinkovite
rabe energije. Zgrajena bo biološka čistilna
naprava, meteorna voda se bo uporabljala za
sanitarno vodo preko zbiralnika deževnice, topla
voda pa se bo pridobivala preko kolektorjev,
nameščenih na strehi objekta.

Vrtec bo zgrajen
ob obstoječem objektu nove šole v Krmelju.

Plaz v Trnovcu. Foto: Arhiv Občine Sevnica

Sanacije plazov in poškodovanih cestišč, ki so jih
za seboj pustila lanska neurja, so se po podpisu
pogodb z izvajalci pričele na več lokacijah. Dela
potekajo na odsekih lokalnih cest Zabukovje–Mrzla
Planina–Klanec, Zabukovje–Mrzla Planina–meja
občine Krško ter na relaciji Veliki Cirnik–Svinjsko.
Posledica lanskega neurja sta tudi plazova na
Čanju in na Pečju, s sanacijo katerih se je prav
tako pričelo v avgustu.

Predčasne volitve v
svet KS Blanca
Na zadnji seji sveta Krajevne skupnosti Blanca,
4. avgusta 2011, je odstopilo pet od desetih
članov sveta, vključno s predsednikom in
podpredsednikom, medtem ko je eden od članov
sveta odstopil že na prejšnji seji. Z odstopom
večine je na podlagi zakona potekel mandat vsem
desetim članom sveta, sledijo pa predčasne
volitve.
Župan Srečko Ocvirk je 10. avgusta v skladu z
zakonom izdal akt o razpisu predčasnih volitev.
Te bodo v nedeljo, 2. oktobra 2011, roki za volilna
opravila pa so začeli teči 22. avgusta 2011.
Postopke za izvedbo volitev izvaja občinska volilna
komisija. Do konstituiranja novega sveta krajevna
skupnost deluje brez sveta in predsednika, nujne
naloge iz njene pristojnosti pa izvajata župan in
Občinska uprava Občine Sevnica.

Občinske strani, po občini

20 let PGD Trnovec

Za varno pot otrok
v šolo in vrtce

V dvorani gasilskega doma Trnovec je bila
slavnostna seja v počastitev 20. obletnice
delovanja društva.

Občina Sevnica kot ena od pristojnih institucij
skuša z različnimi aktivnostmi storiti čim več, da
so šolske poti in prevozi šolskih otrok kar najbolj
varni. Kot pred vsakim začetkom novega šolskega
leta je bilo tudi letos poskrbljeno za barvanje talnih
označb pred šolami in vrtci, poleg tega pa je bila
ponekod zamenjana tudi poškodovana prometna
signalizacija.
Za varno pot otrok v šolo in vrtce je potrebna
previdnost vseh udeležencev v prometu.

Pred šolami in vrtci je potrebna še posebna pazljivost
vseh udeležencev v prometu.

Varno pot v šolo in vrtce ter uspešen začetek
novega šolskega leta!

Dela v okviru projekta gradnje odprtega
širokopasovnega omrežja elektronskih
komunikacij v občini Sevnica so v
polnem teku. Omrežje bo naročnikom
omogočilo možnost dostopa do
sodobnih telekomunikacijskih rešitev,
večjih hitrosti interneta, IP telefonije in
IP televizije.
Informacije o projektu so dostopne na
spletni strani
www.obcina-sevnica.si,
pod rubriko »Optično omrežje«.
Za vsa tehnična in izvedbena vprašanja
v zvezi z izgradnjo širokopasovnega
omrežja elektronskih komunikacij v
občini Sevnica je na voljo vodja projekta
s strani izvajalca, podjetja GVO:
Boštjan Kolar –
TELEFON: (02) 333 26 12 /
GSM: (031) 235 615) /
E-POŠTA: bostjan.kolar@telekom.si
Delovodji GVO na terenu:
Za področje KS Studenec in KS Primož:
sebastjan.spec@telekom.si /
GSM – 031 769 604
Za področje KS Boštanj
josip.ivanisevic@telekom.si /
GSM – 041 774 967
Vodja projekta in koordinator s strani
Občine Sevnica: Bojan Kostevc –
TELEFON: (07) 81 61 230 /
GSM: (051) 348 039 /
E-POŠTA:
bojan.kostevc@obcina-sevnica.si

JAVNI POZIV ZA
SODELOVANJE V
PROGRAMU PRIREDITEV
OB OBČINSKEM PRAZNIKU
OBČINE SEVNICA

Na začetku je vse pozdravil predsednik društva
Alojz Pajk in spregovoril o društvu, ki je staro
toliko kot naša domovina. Zamisel o gasilstvu, ki je
prerasla v močno in aktivno društvo, se je začela
že veliko prej, leta 1982, ko je bila ustanovljena
Gasilska trojka Trnovec. Na vrhuncu ustvarjalnega
zanosa je bilo 8. decembra 1991 ustanovljeno
Prostovoljno gasilsko društvo Trnovec. V teh letih
je postalo društvo pomembno za kraj in celotno
skupnost. Dom smo vzeli za svojega, za prostor,
kjer se srečujemo, izobražujemo in snujemo
načrte. Ponosni smo na svoje člane, ki dajejo
društvu dušo.

Poziv je namenjen kulturnim, športnim,
turističnim in drugim društvom ter
organizacijam v občini Sevnica. Vabimo vas,
da s svojimi prireditvami obogatite kulturno
in družabno dogajanje v času praznovanja
občinskega praznika.
Osrednja slovesnost ob počastitvi občinskega
praznika Občine Sevnica bo v
petek, 11. novembra 2011, ob 17. uri
v Športnem domu v Sevnici,
ostale prireditve pa se bodo odvijale tekom
celega meseca novembra.
Informacije o predvidenih prireditvah, ki so
širšega javnega pomena in jih boste organizirali
v novembru, bomo strnili v celovit program
prireditev. Program bomo posredovali našim
občanom in jih povabili, da si prireditve ogledajo
ali kako drugače sodelujejo.
Podatke o nazivu prireditve v počastitev
občinskega praznika, kraju in času dogajanja ter
o organizatorju prireditve (naslov, telefonska
številka kontaktne osebe) nam posredujete v
pisni obliki na naslov
Občina Sevnica, Glavni trg 19a,
8290 Sevnica
ali na elektronski naslov
kabinet.zupana@obcina-sevnica.si
do petka, 30. septembra 2011.
Za dodatne informacije lahko pokličete v
Kabinet župana na telefonsko številko
07/81 61 213.

Župan Srečko Ocvirk je kot slavnostni govornik
spregovoril o prostovoljstvu. Nekaj besed je
namenil tudi gasilstvu na splošno ter društvu
zaželel aktivno in vztrajno uresničevanje stoletja
star gasilski ideal prostovoljstva, nesebičnosti,
človekoljubnosti in pomoči sočloveku.
Za tem je bila na vrsti podelitev priznanj in zahval
vsem, ki so kadar koli in kakor koli priskočili na
pomoč. Na koncu so dobili besedo tudi gosti.
Ansambel Jožeta Krajnca in kvartet Jarica
so prireditev obogatili še kulturno. Po končani
slavnostni seji smo se ob pogostitvi družili pozno
v noč.

Valentina Janežič

						
			
Občina Sevnica

Gradivo za objavo uredila in pripravila
Občina Sevnica, foto: Občina Sevnica

www.obcina-sevnica.si
September 11

5

Po občini

Osvojili najvišje vrhove vseh
štirih gorstev v Bolgariji

Odpraviti smo se morali na kosilo, postregli pa so
nam s specialitetami z žara. Vseh 68 stanovalcev,
ki so se udeležili poletnega dopoldneva, je s terase
odšlo z nasmehom na obrazu. Ta dan je bil dokaz,
da se imamo v domu lepo in da lahko že majhna
dejanja osrečijo veliko ljudi.

Štirideset planincev Planinskega društva Lisca
Sevnica in drugih društev se nas je konec julija
Manca Kozinc, prostovoljka v
udeležilo 12-dnevnega planinskega tabora Bolgarija
Domu upokojencev Sevnica
2011. Skupaj smo v 60 urah prepešačili 71 km
poti v gorah in premagali 3362 m nadmorske
višine. Na poti skozi Srbijo smo obiskali obrat
Konfekcije Lisca iz Sevnice v Babušnici. V Bolgariji
smo si ogledali znamenitosti Sofije, se povzpeli na
2290 m visoki Cerni verh na gori Vitoše, obiskali
gorsko turistično in smučarsko središče Borovec,
se povzpeli na najvišji vrh Balkana, 2925 m visoko
Musalo v pogorju Rila, in obiskali Rilski manastir
Že tradicionalni vsakoletni pohod na Triglav, ki ga
– Unescovo svetovno dediščino. Obiskali smo
v Planinskem društvu Lisca Sevnica organizirata
največje smučarsko središče Bansko.
Darinka in Janko Avguštin, je bil letos še nekaj
posebnega. V soboto, 20. avgusta, se nas je 62
udeležencev z avtobusom in kombijem zapeljalo
do Rudnega polja na Pokljuki. Od tam smo v
lepem sončnem vremenu nadaljevali pot peš do
Vodnikovega doma nad Velim poljem ter naprej do
Konjskega sedla. Dvajset udeležencev se je potem
napotilo na Kredarico, drugi pa k domu Planika,

Vzpon na Triglav ob
20. obletnici samostojnosti
Slovenije

V gorovju Pirin smo se povzpeli na 2914 m visok
Vihren. Na Stari planini pa osvojili še Botev, ki je
2376 m nad najvišjim slapom v Bolgariji – 120
m visokem Rayskem praskalu. Občudovali smo
intenzivno obdelana polja do črnomorskega
turističnega Nessebara (Bolgarski Dubrovnik je
Unescova svetovna kulturna dediščina). Dva dni
smo počivali ob Črnem morju. Na poti nazaj smo
si ogledali še zgodovinsko mesto Plovdiv (Unesco)
in znamenitosti Beograda. Prevozili smo več kot
3000 km. Glavni organizator in vodja tabora sem
bil planinski in turistični vodnik Janez Levstik,
pomagala pa sta mi novosadski prijatelj Borivoje
Veljković in bolgarska predstavnica Marijana Ilieve.
Podrobnosti si lahko ogledate na spletni strani
h t t p://r i v a c i c .b l o g s p o t .c o m /2 0 11/ 0 8/
bolgarija-2011.

Spremenili smo načrt in se šli kopat v kopališki
kompleks Žusterna. Po treh urah smo se zapeljali
do Kopra in tam imeli kosilo. Po tem se je spet
pokazalo sonce, tako da smo šli nekateri na
mestno plažo, drugi pa po mestu na ogled. Morje
je bilo zelo toplo, plaža pa čista in urejena. Ob
petih popoldne smo se vračali proti domu. Upam,
da se po prvotnih nevšečnostih z vremenom vsi
strinjamo, da smo se imeli lepo in bomo to ponovili
na prihodnjih izletih.
Vabimo vas na izlet septembra, in sicer na kopanje
v Šmarješke toplice, kosilo pa bo na Gospodični.
Vabljeni!
						
Damjan Škerbec

Misija: Triglav

Prvi petek avgusta smo se najvztrajnejši in
najpogumnejši člani PGD Studenec odpravili na
najvišjo točko v Sloveniji. Zvabili sta nas vztrajnost
in želja, da bi premagali 2864 m visokega lepotca
sredi julijskih planjav.
Kazalci na uri so bili tri čez polnoči, ko smo krenili
proti Gorenjski. Pot se je začela s Pokljuke ob 6.15.
Takrat smo zares krenili proti Triglavu.
Majhne vzpetinice so bile za nas mala malica.
Pot smo si krajšali s pripovedovanjem šal
in ogledovanjem doline. Ta se je čedalje bolj
kjer smo po večernem počitku in prijetnem
oddaljevala od nas.
ozračju v res polnih prostorih tudi prenočili. Ko se
je v nedeljo zjutraj zdanilo, smo odrinili v popolni
opremi proti vrhu. Po krajšem počitku smo
opravili tradicionalni krst kar 22 udeležencev, ki
so bili tokrat prvič na Triglavu, med njimi najmlajši
osemletni junak Mitja Svenšek iz Sp. Mladetič. Po
zapeti planinski himni Oj triglav moj dom sta bila
na vrsti še fotografiranje in obljubljeno striženje
organizatorja pohoda.

Besedilo in foto: Janez Levstik

Sladoledni dan v
Domu upokojencev Sevnica
V četrtek, 18. avgusta, smo v Domu upokojencev
Sevnica praznovali. Imeli smo sladoledni dan.
Poletje je na vrhuncu, vročina nam ne prizanaša,
zato je bilo vsem v zadovoljstvo uživanje hladnega
sladoleda. Ob 10.30 smo se zbrali na terasi doma
in pod domsko brajdo, kjer je prijazno osebje
postreglo razne dobrote. Vsakemu udeležencu
sladolednega dne smo ponudili potičko, kavico in
seveda težko pričakovani sladoled ali dva. Poleg
sladkih dobrot je bilo poskrbljeno tudi za pijačo. Za
konec smo vsi skupaj še zapeli. Tri, štiri pesmice
in vzdušje je bilo res čudovito. V prijetni družbi čas
hitro mine in tako je minil tudi naš sladoledni dan.

V veselem razpoloženju smo se varno spustili do
Doma na Kredarici in popoldne do Kovinarske koče
v Krmo, kjer nas je čakal prevoz domov, kamor
smo utrujeni, a zadovoljni, prispeli v večernih urah.
Vsi udeleženci smo dobili tudi pisna priznanja za
vzpon ob 20. obletnici samostojnosti Slovenije.

			

Janez Levstik

Izlet
Društvo invalidov Sevnica je organiziralo izlet na
slovensko obalo. Iz Sevnice smo spotoma pobrali
še nekaj članov, nato pa krenili po avtocesti do
Loma, naše prve postaje. S seboj smo imeli sveže
žemljice in tudi kavica ali čaj v okrepčevalnici sta
se prilegla. Malo naprej nas je pričakalo sonce in
obetal se je krasen dan. Žal pa se je pred Koprom
vreme pokvarilo in iz kapljic dežja je nastal naliv.
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Prve ure hoje so minile, kot bi mignil. Vmes smo
naredili krajše postanke, da je lahko naša duša
prisopihala za nami, podkrepili pa smo jo »z malo
slin'ce za planince«. Daljši postanek je bil pri
Vodnikovem domu na Velem polju, od koder se je
že videl naš cilj.
»Ko nastopi ravnina, pride z njo tudi mina!« To je
pomenilo: »Glej pod noge, drugače boš stopil na
kravje iztrebke.« Pot naprej je bila kar naporna.
K domu Panika smo prišli ob 13. uri. Vreme se
je poslabšalo, vrh Triglava pa je bil zavit v meglo.
Pri koči smo se okrepčali, se opremili in jo mahnili
na vrh. V dobri uri in pol smo bili pri meglenem
Aljaževem stolpu zelo veseli, saj smo končno
postali pravi Slovenci.
Prespali smo v domu Planika, zjutraj pa se odpravili
v dolino Krme. Naš dvodnevni izlet se je končal
z obilnim kosilom in smehom ob spominjanju
dogodivščin prejšnjega dne.
						
		
Melanija Mlakar, PGD Studenec

Oglasi
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Odprtje igrišča
in Telška žetev 2011

Namig za premik

Na Telčah je bila tradicionalna prireditev Telška
žetev – srečanje ljudskih pevcev in godcev.
Kulturno-športno društvo Telče in Ljudske pevke s
Telč smo s to prireditvijo praznovali 10. obletnico
delovanja društva, v uporabo pa je bilo predano
novo košarkaško in teniško igrišče.

-

Septembrski čas je kot nalašč za izlet v bližnjo
okolico. Listje že dobiva toplejše odtenke barv,
v vinogradih se slišijo klopotci in vinogradniki
že začenjajo trgatev. To jesensko idilo si lahko
ogledate in doživite po svoje, le na pot se bo treba
odpraviti.
Predlagam vam, da začnete izlet v Krmelju. To
je nekdanji rudarski kraj, ki ponuja obiskovalcem
kar nekaj svojih biserov. Predlagam, da si tokrat
ogledate Krmeljski bajer ob robu športnega
parka v Krmelju, saj je vreden pozornosti. Gladino
bajerja prekrivajo čudoviti cvetovi lokvanjev in

Ljudske pevke s Telč

Telška žetev je bila letos že osmo leto zapored.
Nastopila je domača skupina, srečanja pa so
se udeležili še pevci, godci in plesalci iz različnih
krajev Slovenije: pevke Društva podeželskih žena
Trebelno, Fantje Artiški, Ansambel Filharmonik,
Fantje s Preske, tamburaši skupine Klasje in
Folklorna skupina Plamen. S humorističnimi
prispevki sta srečanje popestrila Martin in
Micka.
drugih vodnih rastlin. Opazovali boste lahko
številne vrste ptic in drugih živali, ki jih drugje
vidite redko. Za tem se lahko odločite za dve
različni poti. Tisti, ki imate radi gozd in uživate v
njem, se lahko odpravite v mladi pragozd Tak bau
(pot je opisana v eni prejšnjih številk), drugi pa se
podajte do Hinjc ter ob tam na Kamenško. Pot vas
bo vodila po prelepih vinogradih in mimo številnih
zidanic. Da bi ostali žejni in lačni, ne skrbite, saj je
tam veliko prijaznih domačinov, ki vas sprejmejo z
veseljem. Na tem območju so številna razgledišča
in ob lepem vremenu se vam bo odprlo obzorje. S
Kamenškega nadaljujte svoj pohod do Birne vasi
in nato v Šentjanž. Navdušeni boste nad številnimi
sadovnjaki in prelepo naravo. Šentjanž je, kot
Folklorna skupina Plamen iz Škocjana
verjetno že veste, » puš'lc Dolenjske«. Majhen kraj,
Prireditve so se med drugimi udeležili tudi kot je ta vas, preseneča na vsakem koraku. Vredno
direktor JSRS za kulturne dejavnosti mag. Igor si je ogledati tudi razstavo likovnih del umetnika
Teršar, župan Srečko Ocvirk, predsednik Krajevne V. Tomana v kulturni dvorani ali obiskati katero
skupnosti Tržišče Janez Kukec. Župan je ob tej od doživljajskih točk v bližini. Izbirate lahko med
priložnosti društvu podelil listino občine Sevnica Kalom, Velikim Cirnikom, Kamenico, Brunkom,
in čestital ob 10. obletnici delovanja društva. Leskovcem in drugimi. Jeseni pa turistično društvo
Društvu je ob jubileju čestital tudi mag. Igor Teršar v Šentjanžu pripravi nadvse zanimivo Bučarijado.
in v svojem govoru omenil kulturno delovanje Ta prireditev je zelo zanimiva in privablja številne
občine Sevnica kot celote.
obiskovalce in prav je, da jo obiščete tudi vi. Več
o tej prireditvi in drugih zanimivostih je na voljo v
TA Doživljaj.
Kadar boste zapuščali te lepe kraje, dobro
poglejte tudi pod noge in ob rob ceste. V tem
prelepem kraju se že nekaj let uspešno spopadajo
z nadležno ambrozijo. Če jo morda vidite kje ob
cesti, jo izpulite ali pa obvestite kakšnega krajana,
da jo bodo uničili.

Tudi mi smo bili del
cvetličnega maratona v
Mozirskem gaju
Da sta sodelovanje in izmenjava izkušenj edini
pravi recept za uspeh, ni dvoma, to pa dokazujeta
tudi KŠTM Sevnica in EHD Mozirski gaj, ki že vse
leto uspešno sodelujeta. V nedeljo, 14. avgusta,
smo bili del zgodbe v Mozirskem gaju zagotovo
tudi Sevničani.
Letošnja poletna razstava je bila posvečena
starim še ohranjenim avtomobilom, kolesom
in preostalim prevoznim sredstvom ter seveda
nazornim prikazom, kje vse v naravi najdemo
stare, že odslužene dele naših jeklenih konjičkov.
Čeprav so bili vsi odpadni avtomobili zelo lepo
okrašeni s cvetjem in zelenjem, je nauk te zgodbe,
da ti predmeti ne spadajo v naravo.
Tudi letos nam je EHD Mozirski gaj ponudil možnost
za promocijo naše ponudbe na njihovi prireditvi.
Razstavo si je res ogledalo veliko obiskovalcev, kar
nekaj tisoč.

Našo občino in njeno turistično ponudbo smo
predstavljali na treh stojnicah. Imeli smo pristne
sevniške salame našega priznanega izdelovalca
salam Milana Daničiča, Vinska klet Mastnak se
je predstavila z degustacijo vrhunskih penin in
modro frankinjo, Turistično društvo Šentjanž
je obiskovalcem predstavilo svojo prireditev
Bučarijada 2011, predstavniki KŠTM Sevnica
smo poskrbeli za predstavitveno gradivo in
stik z obiskovalci. Gospa Ruša je pripovedovala
o šentjanških posebnostih tako zavzeto, da je
navdušila marsikaterega bodočega obiskovalca
teh krajev. Sredi popoldneva nas je obiskal še
naš baron Moscon in naredil na obiskovalce velik
vtis. Naš namen je bil, da se tudi zunaj meja naše
občine predstavimo in povabimo obiskovalce
na naše prihodnje prireditve, zato smo delili
letake in vabili ljudi na Festival modre frankinje,
Bučarijado in druge dogodke. Na naših stojnicah

Milena Mastnak

Odprtje igrišča
Srečko Ocvirk, Janez Kukec in Zvonka Mrgole

S prerezom otvoritvenega traku smo igrišče
predali namenu in upamo, da bo to prostor, ki bo
mladim in tudi starejšim omogočal kakovostno
preživljanje prostega časa. Ob tej priložnosti smo
se javno zahvalili vsem donatorjem, ki so nam v
preteklih 10 letih stali ob strani s svojo podporo,
priporočamo pa se za pomoč tudi v prihodnje.

Zvonka Mrgole

Foto:Andrej Mrgole
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so bili dobrodošli vsi obiskovalci, obiskali so nas
tudi nekateri znani obrazi. Janez Šlibar, ugledni
pravnik in nekdanji trener Mira Cerarja, je bil nad
našo predstavitvijo navdušen, prav tako se je pri
nas kar nekaj časa zadržal tudi nekdanji minister
za promet in zdajšnji poslanec Jakob Presečnik
ter zagotovil, da nas bo tudi obiskal. Številni
ljubitelji narave so z zanimanjem poslušali naše
predstavitve in nadejamo se, da nas bodo tudi
obiskali.
						
		
Milena Mastnak, KŠTM Sevnica

Turizem, TZOS

Kolesarska pot
po obronkih Sevnične

Obisk šarganske osmice
s pridihom preteklosti in
prijetnih trenutkov sedanjosti
v dobri družbi
To Vam lahko ponudimo v paketu, ki ponuja izvrstno
hrano in glasbo, ozkotirno progo po kateri nas bo
popeljala parna lokomotiva po neverjetnem terenu,
kjer so zgradili progo v obliki številke 8 z vsemi
foto-stopi za navdušence fotografije in filma, ogled
zanimivih točk iz sveta filma in sprostitve, sprehod
po Beogradu, pokušino beograjske kulinarike in
seveda obisk splava, kjer bomo deležni njihovega
načina preživetja izjemne družabne noči ob dobri
glasbi in pijači.
Na pot se bomo odpravili v sredo, 5. 10. 2011 z
vlakom 315, ki iz Jesenic odpelje ob 20.11 uri in
se ustavi še v Ljubljani, Zidanem Mostu in Sevnici.
Povratek bo v popoldanskem času v nedeljo,
9. 10. 2011. Na Mokro Goro bomo prispeli
popoldan naslednjega dne, kjer se bomo namestili
in se prepustili programu, ki vsebuje 2x polni
penzijon, ogled muzeja na prostem in Drvengrada,
svečano večerjo in glasbo s trubači. Naslednji
dan sledi vožnja s parno vleko. Predviden je obisk
Višegrada in Jatare, kjer bo tudi kosilo. Povratek
na Mokro Goro je okoli 16-17 ure. Čas do večerje
je namenjen počitku oz. po lastni želji. Po večerji
sledi etno glasba pozno v noč. Sobota je dan, ko se
bomo poslovili od Mokre Gore in se odpravili nazaj
proti Beogradu. Še prej si bomo ogledali Zlatibor
za načrtovanje kakega od naslednjih izletov in
se seznanili z njegovimi lepotami. V Beogradu
je predvidena večerja in obisk splava, kjer bomo
deležni njihovega »žuriranja« in nato zjutraj odhod
na vlak ter povratek v Slovenijo, kamor bomo
prispeli v popoldanskih urah.
Prijave sprejemamo na telefon 041 685 786 in
e-pošto
stanko.lazar@siol.net do zapolnitve mest.
V primeru premajhnega števila udeležencev izlet
zaradi prevelikih stroškov ne bo izveden.
V preteklem letu smo se imeli izvrstno! Vabljeni
tako stari kot novi navdušenci, da se popeljete z
nami v kraje, kjer boste začutili pridih preteklosti,
ki se meša z vonjem sedanjosti v prelepi obliki.

Stanko Lazar

VABILO
KŠTM Sevnica se bo tudi letos predstavil
na 44. MOS v Celju.
Na našem razstavnem prostoru bomo
skupaj z našimi pogodbeniki
predstavljali
Sevnico in njene zanimivosti.

Vljudno vabljeni,
da nas obiščete
od 7. do 14. septembra
na Celjskem sejmu v hali K.

Dirka Malkovec
in avtohtona tržnica

Kolesarska pot poteka po obronkih nad dolino in
nam postreže s prelepim panoramskim pogledom
na dolino Sevnične in Save. Kolesariti začnemo
na Glavnem trgu pred staro sevniško gostilno
Vrtovšek. Poleg nje stoji cerkev sv. Nikolaja. Pod
mogočnim sevniškim gradom se počutimo prav
majhni. Po ulici Cesta na grad pridemo do glavne
ceste proti Drožanju in jo na prvem križišču tudi
zapustimo. Mimo sadovnjakov in novega naselja
se povzpnemo do romarske cerkve sv. Roka iz

Klub ljubiteljev starih vozil Mirnske doline – Hrast
iz Tržišča je organiziral že 12. gorski preizkus za
pokal Malkovca. Ta poteka v sklopu državnega
prvenstva starodobnikov pri AMZS. Začetek
treninga je bil ob 10. uri, dirke pa ob 13. uri.
Po končani prireditvi je bila podelitev pokalov
najboljšim na prireditvenem prostoru v Tržišču.
Dirke se je udeležilo okrog 60 voznikov in tudi
kakšno voznico smo opazili. Na dirki so nastopili
tudi motocikli z bočno prikolico, ki so atraktivni
zaradi tehnike vožnje in visokih hitrostih. Poleg
dirke smo si obiskovalci lahko na prireditvenem
prostoru ogledali tudi razstavo starodobnih
predvojnih avtomobilov in motociklov.
Prava poživitev dirke je bila tudi avtohtona tržnica
v organizaciji KŠTM Sevnica. Na stojnicah so
se predstavili ponudniki naših lokalnih dobrot.
Poskusiti je bilo mogoče sevniške salame, kozji
sir, domač kruh in številne druge dobrote.
Organizatorji so se res potrudili in pripravili lepo
prireditev, žal pa jo je nekoliko pokvarilo deževno
vreme. Vendar Tržiščanom poguma ne vzame niti
slabo vreme in že prihodnje leto lahko pričakujemo
novo, še zanimivejšo prireditev.
Sveti Rok, foto: Judith Zgonec
Obiskovalci, ki so prišli v Tržišče, so preživeli
17. stoletja. Od tam je lep razgled na levi in desni čudovito, zanimivo in adrenalina polno soboto.
breg reke Save. Skozi gozd in mimo vinogradov
prikolesarimo do cerkve sv. Martina na Lamperčah.
Milena Mastnak, KŠTM Sevnica
Ta cerkev ima za osnovo romarsko ladjo. Cerkve
so včasih gradili na mestih pozitivne energije, zato
se je tam vredno spočiti. Skozi Šetenje in Drožanje
se spustimo v dolino Drožanjskega potoka.
Povzpnemo se do Žabjeka, kjer je zanimiva majhna
cerkev sv. Lovrenca z dobro ohranjenimi freskami.
Amerškovi, ki domujejo pred cerkvijo, vam bodo
z veseljem povedali kaj več o njej. Preko Konjske
glave se skozi lepe bukove
gozdove povzpnemo na
vrh masiva. Po grebenu
kolesarimo do lovske koče
in se na Logu spustimo
v
dolino
Sevnične.
Prečkamo glavno cesto
za Planino pri Sevnici in
se povzpnemo na desni
breg Sevnične. Spremljal
nas bo čudoviti razgled
slovenskega podeželja.
V Malem Podgorju se
lahko okrepčamo na
izletniški kmetiji Zupan.
Znani so po dobrih
postrvih. Po panoramski
cesti kolesarimo mimo
samotnih
kmetij
do
cerkve sv. Marije. Pot
nadaljujemo skozi zaselke
in samotne kmetije do
Cerja in se tam spustimo
proti Podgorici. Še zadnji
vzpon in prikolesarimo na
Zletiče. Za nami ostaja
dolina Sevnične in skozi
Ledino se spuščamo
po grebenu. Zavijemo
desno proti Zajčji gori. Od
tam je enkraten razgled
na dolino reke Save. Po
poti se spustimo nazaj
na asfaltno cesto in
se strmo spuščamo v
Sevnico. Skozi mesto se
vozimo po glavni cesti do
parkirišča pred gostilno
Vrtovšek.

dozivljaj@kstm.si

Zdravko Remar, KŠTM
Sevnica
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Kultura

Razbor pod odrom

Mladi avtor 2010 –
odprtje razstave
Matica Svažiča

Razbor je kraj, kjer še vedno ostajajo in se vračajo
stari in mladi. In prav tako je tam še vedno doma
želja po druženju, ki jo je pred več kot desetletjem
začel pater Karel, od Lisc, Polane, Okroglic, Na lanski Aspekti X1 je strokovni vodja Jerca
Paneč, Jurkloštra in še naprej.
Šantej predlagala nov projekt z imenom Mladi
avtor, ki bi spodbujal mlade nadarjene umetnike
Petkovi dogodki, ki so se začeli julija, so namenjeni k še večjemu ustvarjanju. Zamisel je bila izredno
druženju vseh, ki to želijo. To je priložnost za dobro sprejeta. Lani se je za naziv potegovalo kar
povezovanje in spoznavanje brez starostnih 21 mladih ustvarjalcev do starosti 27 let.
razlik. Z dovoljenjem staršev smo k sodelovanju Na podlagi strokovne komisije v sestavi slikarja
povabili tiste otroke, ki jih veseli druženje tudi med Jožeta Šubica, Marjana Novaka Slunjskega in
počitnicami, čas trajanja je omejen na uro in pol,
vse pa se bo dogajalo do septembra.

Na eni izmed vaj
(z leve Primož, Kaja, Tereza, Lea, Anita, Katja,
Nives, Tilen, Jure, Ela, v ozadju Polona in Martina)

Da jih starši ne pripeljejo zaman, vam bomo na
pragu novega šolskega leta pokazali z dramsko
igro Školjčni zaliv, ki je bila napisana prav za to
priložnost. V njej nastopa 13 igralcev, starih od
štiri do 30 let, vsakdo pa po svoje spleta zgodbo
o morju, morskih živalih in pravem gusarskem
čokoladnem zakladu.
Vzemite si čas prvo septembrsko soboto zvečer
in si dovolite doživeti otroško razigranost v igri in
plesu.

KŠTD Blaž Jurko,
dramska sekcija Razbor pod odrom

Janez Zorko v oknu Radogost
na gradu Sevnica
Od svoje prve razstave v Klubu TVD Partizan v
Sevnici leta 1962 se je v oknu Radogost v zbirki
Ogled avtorja Rudija Stoparja na gradu Sevnica
po skoraj 50 letih spet predstavil sevniški rojak,
slikar in kipar Janez Zorko, ki že od leta 1964
živi in ustvarja v Franciji. Kot avtomehanik je
začel v Krškem in se s talentom, trdim delom in
vztrajnostjo uveljavil v svetu umetnosti. Več let je
predaval tudi na pariški Sorboni.

Foto: Rok Petančič

slikarke Vesne Davidovič ter na podlagi glasovnic
obiskovalcev je bil za mladega avtorja 2010
izbran Sevničan Matic Svažič. Ta naziv mu je
omogočil prvo samostojno razstavo, ki je odprla
svoja vrata 4. avgusta. Na razstavi v prvem
prostoru Mosconove galerije so na ogled pekel,
v osrednjem vice, v tretjem delu pa raj, ki ga je
z gongi soustvarjal Vladimir Janc. Matic je svoja
dela razstavljal v Mosconovi galeriji na sevniškem
gradu do 27. avgusta. Zveza kulturnih društev
Sevnica in Javni sklad RS za kulturne dejavnosti
OI Sevnica sta organizirala tradicionalno srečanje
likovnikov-ustvarjalcev Aspekta X2, ki je bilo 26. in
27. avgusta na gradu. Poleg mladega avtorja so
izbrali tudi fotografijo poletja, ki bo uporabljena na
naslovnici koledarja Sevnica 2012.
Janez Zorko je od selitve v Francijo v zelo
kratkem času pridobil pozornost, prepoznavnost
Vir: ZKD Sevnica in JSKD OI Sevnica in spoštovanje svetovno priznanih umetnikov.
A domovina mu v vseh teh letih ni bila široko
naklonjena, zato bi zanj žal veljal rek Nemo
propheta in patria (Nihče ni prerok v domovini.),
saj je le nekaj posameznikov z vrha slovenske
kulture in umetnosti v njegovem več kot 50-letnem
ustvarjanju opazilo njegov opus in mu poskušalo
dati primerno mesto v slovenskem prostoru.
Tako je bil Janez Zorko šele leta 2010 v knjigi
Darinke Kladnik uvrščen med 100 umetnikov, ki
so zaznamovali naš čas. Naj nam bo to vsem v
opomin, da je treba ceniti domače ustvarjalce.
Rudi Stopar je med predstavitvijo Janeza Zorka,
ki se zaradi delovnih obveznosti odprtja svoje
razstave ni mogel udeležiti, povedal: »Janez Zorko
notranji prostor animira z odprtinami, ki dajejo
videz nedokončnosti. To dovoljuje svetlobi preboj v
umetniško delo, poudarek osvetljenosti vizualizira
močnejšo interpretacijo svetlobe. Resonanca in
energija povzročata močne vibracije, ki dajejo vtis,
da skulptura poje. Svetloba v formi neprestano
vibrira in neprestano izziva energijo, kakor tudi
energija izziva svetlobo. Poudariti je treba, da to ni
preprosto dogajanje estetike, gre bistveno dalje v
prostor in čas skulpture.«
Vabljeni na ogled razstave v oknu Radogost, ki bo
do vključno 6. septembra.

Besedilo in foto: Rok Petančič, KŠTM Sevnica

www.grad-sevnica.com
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Vokalna skupina Plamen iz
Kanade na gradu Sevnica

Nekatere so se predstavile s svojimi avtorskimi
skladbami, druge pa s preigravanjem skladb iz
zlatih šestdesetih, sedemdesetih in osemdesetih
let. Za dober rockovski uvod v sobotni glasbeni
večer, ki je obetal obilo dobre glasbe, je poskrbela
skupina Naša stvar iz Škofje Loke s preigravanjem
Po vročem poletnem dnevu, ko se je v petek, 19.
avtorskih skladb. Nadaljevala je skupina Svit z Dola
avgusta, na gradu Sevnica že ohladilo, je v njem
»zagorel« Plamen ter ogrel in razvnel do zadnjega
kotička poln atrij gradu. Plamen se imenuje
vokalna skupina iz Toronta v Kanadi, ki združuje
12 pevk slovenskega porekla, živečih v Kanadi.
Skupina praznuje letos 20. obletnico delovanja
in je na svojem drugem nastopu v Posavju (leta
1994 je namreč zasedba že navdušila v Lutrovski
kleti) prevzela občinstvo z različnim programom
slovenskih in kanadskih ljudskih pesmi, pa tudi
ameriških skladb zabavnega žanra. Izjemno
zanimivo je bilo prisluhniti ameriškim skladbam
iz muzikalov v slovenščini in slovenskim izvirnim
skladbam v angleškem jeziku.

Festival Modre frankinje
Sevnica 2011
Slovenija

Grad Sevnica

Program:

Nedelja, 4. septembra 2011

Podrobnosti programa na www.grad-sevnica.com

Od 11.00 do 19.00 v atriju gradu:

Degustacija in predstavitev modrih frankinj

degustacija modrih frankinj iz vseh vinorodnih obmoèij modre frankinje

Degustacija in predstavitev
kulinariènih dobrot

jagenjèkova zarebrnica, divjaèinski golaž, izdelki lokalne pridelave,
domaè kruh in pecivo, suhomesnati izdelki, sirarski izdelki, èebelarski izdelki itd.

sodelujejo KZ Sevnica, gostinski ponudniki, aktivi kmeèkih žena, èebelarji, salamarji...

Predstavitev turistiène ponudbe obèine Sevnica

Številna doživetja od razgledne Lisce do zidanic v Malkovcu ponujajo aktivno
športno ali etnološko-gurmansko preživljanje prostega èasa.
Veè informacij lahko poišèete na spletnih straneh www.dozivljaj.si.
Vabljeni v Sevnico, zakladnico doživetij!

Foto: Ljubo Motore

pri Hrastniku, pa Samorastniki iz naveze Radeče
– Zidani Most, ki so hudomušno pripomnili, da
so edini »preživeli« iz leta 1968. Drugič se je
na sevniški Kitarijadi starih bendov predstavila
celjska skupina Young ones in za njimi sevniške
glasbene legende Modre zvezde.
V poznem poletnem večeru je občinstvo najbolj
razgrela skupina Čudežna polja, za ples pa
nas je z zapetimi zimzelenimi melodijami ogrel
Lado Leskovar. Ob nastopu skupine prekaljenih
glasbenih mačkov, ki so si nadeli ime Kitarzani,
so obiskovalci zahtevali še glasbeni dodatek in ga
dobili.
Čudovit glasbeni dogodek, katerega idejni vodja
je sevniški glasbenik Miran Štojs, potekal pa je
v organizaciji sevniškega društva K. N. O. F.,
Skupino že od začetka vodi Marija Ahačič Pollak,
je sklenila domača skupina Patina s kitarskimi
doma iz Tržiča, nekdanja prva pevka priznanega
plesnimi ritmi rock'n'rolla.
ansambla bratov Avsenik. Na koncertu je skupino
(tudi s solističnim nastopom) spremljala Nastasija
Smilja Radi
Žibrat, priznana pianistka v Kanadi in Združenih
državah Amerike.
Prijeten in domovinsko čustveno obarvani
koncert je zagotovo dodatno utrdil vezi med
slovensko skupnostjo v Kanadi in občino Sevnica.
V devetdesetih letih 20. stoletja je kanadske
Slovence s svojo ustvarjalnostjo prevzel sevniški
kipar in pesnik Rudi Stopar, navdušenje pa so na
nastopu ob 10. obletnici radia Glas kanadskih
Slovencev poželi tudi člani boštanjskega Okteta
Jurija Dalmatina, katerih tedanji vodja in dolgoletni V nedeljo, 11. septembra 2011, bo na gradu
neutrudni organizator kulturnih prireditev v Sevnici Sevnica spet živahno. Ves dan, od 9. do 19. ure,
Jože Novak je bil tudi pobudnik in koordinator bo v atriju gradu Tržnica unikatnih izdelkov, ki jo
tokratnega jubilejnega koncerta v Sevnici.
organiziramo na pobudo kulturnega ambasadorja
leta 2011 Sebastjana Popelarja. Veliko število
Besedilo in foto: Rok Petančič, KŠTM Sevnica prijavljenih zagotavlja ponudbo različnih izvirnih
predmetov (unikatni izdelki iz lesa, nakit, steklo
v različnih tehnikah, keramika, kovani izdelki in
drugi), ki si jih boste lahko ogledali in tudi kupili.
Popoldne bo od 14. ure program, s katerim bomo
sklenili Sevniško grajsko poletje 2011. Začeli bomo
ob 14. uri s turnirjem v srednjeveškem nogometu
(z nagradnim skladom in praktičnimi nagradami),
od 14. ure bodo tudi srednjeveške igre za otroke
(lokostrelstvo, mečevanje, skakanje v vrečah,
Že peto leto zapored je bila v petek, 19. in v iskanje baronovih cekinov …), na voljo bo tudi
soboto, 20. avgusta, na igrišču pred Športnim pestra gostinska ponudba (grajski golaž in carski
domom Sevnica glasbena prireditev Kitarijada praženec ali šmorn, grajsko vino in princeskin sok).
starih bendov, hkrati pa tudi letos turnir v tenisu in Pozdravila nas bo tudi grajska gospoda z baronom
odbojki na mivki. Za dodatek in svežino so z dvema Mosconom in njegovim spremstvom. Vabljeni vsi,
plesnima nastopoma sredi sobotne glasbene še posebno otroci in starši! Vstopnine ni!
prireditve poskrbele še Mlade žurerke iz Tržišča,
obiskovalke in obiskovalci pa so jih pozdravili z Več informacij je na: www.grad-sevnica.com.
Informacije in prijave: 051 680 289 ali gsevnica@
navdušenjem.
V petek zvečer so nastopile mlajše rockovske gmail.com. Organizator je KŠTM Sevnica.
skupine iz celotne Slovenije, v soboto pa skupine,
Rok Petančič, KŠTM Sevnica
ki so večinoma delovale pred letom 1980.

Tržnica unikatnih izdelkov
in sklep SGP 2011 s pestrim
dogajanjem na gradu Sevnica

Na Kitarijadi
starih bendov 2011
veliko glasbenih užitkov

ob 11.00 v dvorani Alberta Felicijana:

Predavanje: Janez Šekoranja
»O zdravilnih uèinkovinah modre frankinje«
ob 12.00 z zaèetkom v dvorani Alberta Felicijana:

Voden ogled gradu

Za vse obiskovalce festivala je ogled brezplaèen.

ob 13.00 v atriju gradu:

Koncert: Darijan & Sara
ob 14.00 v dvorani Alberta Felicijana:

Kulinarièna delavnica:
»Od predjedi do sladice - samo z modro frankinjo?«

Delavnico bo vodil g. Jože Rozman, revija Vino (www.revija-vino.si).
Info in prijave na 051 680 289 ter na blagajni festivala ob vhodu v grad.
Cena delavnice: 15 EUR. Prijave zbiramo do zasedbe prostih mest (30).

ob 15.30 v poroèni dvorani gradu:

Predavanje:
»Kako izbrati pravilen vinski kozarec«
Za vse obiskovalce festivala je predavanje brezplaèno.
Prijave zbiramo do zasedbe prostih mest (30).

ob 17.00 v atriju gradu:

Razborska razglednica

Folklorna skupina DU Razbor, Ljudske pevke z Razborja,
Moška vokalna skupina Fantje z Razborja
Narodnozabavni ansambel Fantje izpod Lisce

ob 19.00 v dvorani Alberta Felicijana:

Razglasitev rezultatov ocenjevanja modrih frankinj in
podelitev nagrad najboljšim
Vse informacije o festivalu lahko dobite na: KŠTM Sevnica, Glavni trg 19, Sevnica,
051 680 289 (Rok Petanèiè), gsevnica@gmail.com, www.grad-sevnica.com

Vstopnina za obiskovalce: 10 EUR + 5 EUR kavcija za kozarec

POMEMBNE INFORMACIJE: Vstopnico za festival
modre frankinje lahko kupite tudi v starem mestnem
jedru v baru Nula Nula, kjer boste ob plačilu vstopnine
in kavcije prejeli vstopnico in kozarec in brezplačno
degustirali vrhunske modre frankinje. Nato ste
vabljeni, da se sprehodite mimo Gostilne Vrtovšek
(kjer bo prva postaja tudi z brezplačno degustacijo
modrih frankinj in pokušino sevniške salame, ki že 50
let ustvarja zgodbo najstarejše salamiade v Sloveniji v
tej stari trški gostilni!) pri cerkvi po označeni poti do
gradu. Pred prihodom na grad vas čaka še brezplačna
degustacija čebelarskih dobrot pri Čebelarskem
domu pod gradom.
Vstopnina za obiskovalce je 10 EUR, dodatna kavcija za
kozarec pa 5 EUR. Vstopnico in kozarec prejmete ob
vhodu v grad ali v baru Nula Nula v starem mestnem
jedru, ob vrnitvi nepoškodovanega kozarca na
blagajno pa dobite vrnjeno kavcijo 5 EUR. V primeru,
da kozarca ne vrnete (ali ga vrnete poškodovanega),
ostane organizatorju kavcija 5 EUR.
V ceni vstopnine je vključen prost vstop na vse
programske vsebine festivala, razen kulinarične
delavnice ob 14h, ki je plačljiva, zanjo pa so zaradi
omejitve števila udeležencev (30 oseb) potrebne
predhodne prijave. Ravno tako so zaradi omejitve
števila udeležencev (30 oseb) potrebne predhodne
prijave na predavanje o pravilni uporabi kozarcev ob
15.30. V vstopnini 10 EUR dobite ob vstopnici tudi
vrednostni bon za 1 EUR, ki ga lahko izkoristite za
nakup spominka ali prodajnih artiklov v grajski kavarni,
v grajski kašči, v grajski vinoteki, v baru Nula Nula ali v
gostilni Vrtovšek v starem mestnem jedru!
Predhodno se lahko prijavite na 051 680 289 ali
gsevnica@gmail.com ter na blagajni festivala v času
festivala, v kolikor bodo še prosta mesta.
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Koledar prireditev
Datum in ura

Prireditev

Kje?

Organizator - informacije

četrtek, 1. 9.,
od 8.30 do 18.00

Ročna dela - vezenje, ustvarjalne delavnice

Dnevni center za starejše
občane Sevnica, NHM 30

Info.: 051/351-331,
dnevni.center.sevnica@gmail.com

četrtek, 1. 9.,
ob 18.00

BUČARIADA 2011:
Priprave na Bučariado 2011
Delavnica izdelovanja bučnih aranžmajev

Kulturna dvorana
Šentjanž

Org.: TD Šentjanž;
Info.: Cveta, 031/825-053

petek, 2. 9.,
ob 8.00

Čas za rekreacijo: sprehodi po bližnji in daljni okolici

Dnevni center za starejše
občane Sevnica, NHM 30

Info.: 051/351-331,
dnevni.center.sevnica@gmail.com

petek, 2. 9.,
ob 18.00

Pričetek krožka filmska produkcija
(krožek bo potekal vsak drugi petek)

SUNK
(pri bazenu Sevnica)

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

sobota, 3. 9.,
ob 8.00

Vsakomesečni sejem

parkirišče za HTC-jem v
Sevnici

Org.: KŠTM Sevnica,
Info.: 07/81-61-070

sobota, 3. 9.,
ob 20.00

Gledališka predstava »Školjčni zaliv« - odrska uprizoritev otroških
KŠTD Blaž Jurko ;
dogodivščin ob morski obali. Vstopnina: čokolada ali kakšna druga Dom krajanov na Razborju Org.:
Info.: Mojca Petrovčič, 041/736-970
sladka stvar, ki bodo na koncu predstave razdeljene med vse prisotne

nedelja, 4. 9.,
ob 11.00

SEVNIŠKO GRAJSKO POLETJE 2011:
Festival modre frankinje
Grad Sevnica
Program si lahko ogledate na spletni povezavi: www.grad-sevnica.
com/festival-modre-frankinje.html

ponedeljek, 5.9.,
od 9.00 do 10.30

Pogovorna skupina

Dnevni center za starejše
občane Sevnica, NHM 30

Info.: 051/351-331,
dnevni.center.sevnica@gmail.com

ponedeljek, 5.9.,
od 16.00 do 18.00

Prodaja zelenjave in sadja
(ekološka pridelava)

Društvo za
biološkodinamično
gospodarjenje Ajda
Posavje, Žigrski vrh 8a

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

ponedeljek, 5.9.,
ob 17.00

Šah - odprto prvenstvo veteranov, ciklus 9/12

Športni dom Sevnica

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

ponedeljek, 5.9.,
ob 18.00

Krožek spletni radio glasba,
DJ-anje, vodenje radio oddaj (krožek bo potekal vsak ponedeljek)

SUNK
(pri bazenu Sevnica)

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

torek, 6. 9.,
ob 17.00

SEVNIŠKO GRAJSKO POLETJE 2011:
Gledališka predstava Martin Krpan
v izvedbi gledališke skupine OŠ Sava Kladnika Sevnica

Grad Sevnica,
dvorana Alberta Felicijana

Org.: OŠ Sava Kladnika Sevnica;
Info.:
Erika Anzelc Intihar, erika.anzelc@siol.net

sreda, 7. 9.,
ob 17.00

SEVNIŠKO GRAJSKO POLETJE 2011:
Gledališka predstava Mavrična ribica v izvedbi OŠ Sava Kladnika
Sevnica, podružnica Loka pri Zidanem Mostu

Grad Sevnica,
dvorana Alberta Felicijana

Org.: OŠ Sava Kladnika Sevnica;
Info.:
Erika Anzelc Intihar, erika.anzelc@siol.net

sreda, 7. 9.,
ob 20.00

Radogost – Stoparjev gost - kulturni večer Gostja: Stephanie Lisak – zbirka »Ogled«
Stittsvile – Ottawa, Ontario – Kanada. Kulturni program: Rudi Stopar: na gradu Sevnica
Male zgodbe iz velike dežele – Dvorana Alberta Felicijana – video.

četrtek, 8. 9.,
od 8.30 do 18.00

Ročna dela - vezenje, ustvarjalne delavnice

Dnevni center za starejše
občane Sevnica, NHM 30

Info.: 051/351-331,
dnevni.center.sevnica@gmail.com

četrtek, 8. 9.,
ob 17.00

SEVNIŠKO GRAJSKO POLETJE 2011:
Gledališka predstava Zgodba o vetru v izvedbi gledališke skupine
Studenček OŠ Sava Kladnika Sevnica, podružnica Studenec

Grad Sevnica,
dvorana Alberta Felicijana

Org.: OŠ Sava Kladnika Sevnica;
Info.: Erika Anzelc Intihar,
erika.anzelc@siol.net

četrtek, 8. 9.,
ob 19.00

SEVNIŠKO GRAJSKO POLETJE 2011:
Grad Sevnica,
Odprtje razstave del z likovne kolonije Aspekta X2. Na ogled bodo Mosconova galerija
postavljena dela ustvarjena na likovnem srečanju Aspekta X2.

petek, 9. 9.,
ob 8.00

Čas za rekreacijo: sprehodi po bližnji in daljni okolici

Dnevni center za starejše
občane Sevnica, NHM 30

Org.: Dnevni center za starejše občane
Sevnica; Info.: 051/351-331, dnevni.
center.sevnica@gmail.com

petek, 9.9.,
ob 18.00

Pogovor ob čaju z gostom Milanom Hervolom:
''Hrana za življenje – adijo bolezni''

SUNK (pri bazenu
Sevnica)

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

petek, 9. 9.,
ob 20.00

SEVNIŠKO GRAJSKO POLETJE 2011:
Blanška razglednica Nastopajo Ljudski pevci, Mladinska dramska
skupina KUD France Prešeren Blanca s skeči, Godba Blanški
vinogradniki z domačimi solisti, Blanški Mulc, OŠ Blanca. Za
pogostitev in dobro voljo bodo poskrbel Aktiv kmečkih žena Blanca.

Atrij Gradu Sevnica

Org.: KD Godba Blanški vinogradniki; Info.:
Peter, 041/645-795,
mirt.peter@mirttours.si

sobota, 10. 9.,
ob 7.00

Planinski avtobusni izlet
Naravni park Pendirjevka na Gorjancih

Izpred AP Sevnica

Org.: PD Lisca Sevnica;
Info.: Darinka Avguštin, 041/481-697

sobota, 10. 9.,
ob 11.00

Breško korito – vodna učna pot

Hinjce

Org.: DKŠD Svoboda Krmelj – turistična
sekcija

nedelja, 11. 9.,
od 9.00 do 19.00

SEVNIŠKO GRAJSKO POLETJE 2011:
Tržnica unikatnih izdelkov Prinesite unikatne izdelke, ki jih želite
prodati, zamenjati ali podariti.

Park Grad Sevnica

Org.: KŠTM Sevnica

nedelja, 11. 9.,
ob 11.00

LISCA POJE:
Kulturna prireditev gorskem ambientu, kjer zapojejo pevski Lisca
zbori Posavja, Dolenjske in Savinjske regije ter ostalim kulturnim
programom.

Org.: PD Lisca – Sevnica, Tone Šeško,
041/640-160, tone.sesko@gmail.com ,
www.obcina-sevnica.si/pd-lisca/

nedelja, 11. 9.,
ob 13.00

Pozdrav od poletja
Koncert: Fantje izpod Lisce in Kvarteta Jarica

Lisca

Org.: Franc Krašovec;
Info.: 040/233-753

ponedeljek, 12.9.,
od 9.00 do 10.30

Pogovorna skupina

Dnevni center za starejše
občane Sevnica, NHM 30

Info.: 051/351-331,
dnevni.center.sevnica@gmail.com

ponedeljek, 12. 9.,
ob 19.00

S pesmijo v jesen

Večnamenski dom
Zabukovje

Org.: KD Franc Požun;
Info.: Janez, 041/463-464

sreda, 14. 9.,
ob 17.00

Šah - odprto pospešeno prvenstvo, ciklus 9/12

Športni dom Sevnica

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

četrtek, 15. 9.,
od 8.30 do 18.00

Ročna dela - vezenje, ustvarjalne delavnice

Dnevni center za starejše nfo.: 051/351-331,
občane Sevnica, NHM 30 dnevni.center.sevnica@gmail.com
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Org.: KŠTM Sevnica;
Info.: rok, 051/680-289

Org.: Rudi Stopar, KŠTM Sevnica;
Info.: www.grad-sevnica.com

Org.: ZKD in JSKD OI Sevnica; Info.: Katja
Pibernik, 07/81-60-970, 041/328-166,
zkd.sevnica@siol.net., oi.sevnica@jskd.si

Koledar prireditev
Datum in ura

Prireditev

Kje?

Organizator - informacije

petek, 16. 9.,
ob 8.00

Čas za rekreacijo:
sprehodi po bližnji in daljni okolici

Dnevni center za starejše Info.: 051/351-331,
občane Sevnica, NHM 30 dnevni.center.sevnica@gmail.com

petek, 16. 9.,
ob 16.00

Tečaj CPP

učilnica Avtošole Prah
Sevnica, NHM 29

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

sobota, 17. 9.,
ob 19.00

BUČARIADA 2011
Otvoritev Bučariade 2011
z “Dobrodošlico jeseni” Kulinarični dogodek na prostem

Kulturna dvorana
Šentjanž

Org.: TD Šentjanž;
Info.: Cveta, 031/825-053, Petra,
041/392-567

nedelja, 18. 9.,
ob 9.00

Šah - odprto hitropotezno prvenstvo, ciklus 9/12

Športni dom Sevnica

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

nedelja, 18. 9.,
ob 10.00

Spominska svečanost v čast padlim kurirjem kurirske postaje TV
S-5 na Okroglicah

Okroglice nad Loko

Org.: OO ZB za vrednote NOB Sevnica,
Občina Sevnica, KS Loka pri Zid.Mostu, KO
ZB za vrednote NOB Loka pri Zid.Mostu,
Veterani vojne za Slovenijo;
Info.: Maksimiljan Popelar, 031/476-847

ponedeljek, 19.9.,
od 9.00 do 10.30

Pogovorna skupina

Dnevni center za starejše Org.: Dnevni center za starejše občane
Sevnica; Info.: 051/351-331, dnevni.
občane Sevnica, NHM 30 center.sevnica@gmail.com

ponedeljek, 19.9.,
od 16.00 do 18.00

Prodaja zelenjave in sadja (ekološka pridelava)

sedež Društva za
biološkodinamično
gospodarjenje Ajda
Posavje, Žigrski vrh 8a

torek, 20. 9.,
ob 9.00

Potopisno predavanje: univ. dipl.prof. Ljudmila Lipovšek: Anglija

Dnevni center za starejše Org.: Dnevni center za starejše občane Sevnica; Info.: 051/351-331, dnevni.center.
občane Sevnica, NHM 30 sevnica@gmail.com

torek, 20. 9.,
ob 17.00

Šah - odprto prvenstvo invalidov, ciklus 9/12

Športni dom Sevnica

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

torek, 20. 9.,
ob 19.00

Potovanja iz naslonjača: Litva, predstavitev mladinske izmenjave

SUNK
(pri bazenu Sevnica)

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

četrtek, 22. 9.,
od 8.30 do 18.00

Ročna dela - vezenje, ustvarjalne delavnice

Dnevni center za starejše Info.: 051/351-331,
občane Sevnica, NHM 30 dnevni.center.sevnica@gmail.com

četrtek, 22. 9.,
ob 18.00

Potopisno predavanje:
Anita Ostrič & Erik Nedelko: Avstralija

Knjižnica Sevnica

petek, 23. 9.,
ob 8.00

Čas za rekreacijo: sprehodi po bližnji in daljni okolici

Dnevni center za starejše Info.: 051/351-331,
občane Sevnica, NHM 30 dnevni.center.sevnica@gmail.com

sobota, 24. 9.,
ob 7.00

Kopalni izlet Šmarješke Toplice kosilo bo na Gospodični. Prijave:
pisarna 81-44-407 in g.Brežan, 81-44-095

odhod iz avtobusne
postaje Sevnica

ponedeljek, 26.9.,
od 9.00 do 10.30

Pogovorna skupina

Dnevni center za starejše Info.: 051/351-331,
občane Sevnica, NHM 30 dnevni.center.sevnica@gmail.com

torek, 28.9.,
ob 19.00

Poker večer za člane

SUNK
(pri bazenu Sevnica)

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

sreda, 28. 9.,
ob 18.00

Predavanje: Boštjan Fistrič: Rei-Ki

Knjižnica Sevnica

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

četrtek, 29. 9.,
od 8.30 do 18.00

Ročna dela - vezenje, ustvarjalne delavnice

Dnevni center za starejše Info.: 051/351-331, dnevni.center.sevniobčane Sevnica, NHM 30 ca@gmail.com

petek, 30. 9.,
ob 8.00

Čas za rekreacijo: sprehodi po bližnji in daljni okolici

Dnevni center za starejše Info.: 051/351-331, dnevni.center.sevniobčane Sevnica, NHM 30 ca@gmail.com

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

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

Org.: Društvo invalidov Sevnica;
Info: 07/81-44-407 in 81-44-095

Prispevke in informacije za koledar prireditev pošljite na:

grajske.novice@kstm.si
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T. i. Micino hišo ob dostopni poti na Ajdovski
gradec bomo preuredili v hiško muce Copatarice.
Ta je ena najbolj znanih in priljubljenih pravljic,
obenem pa tudi predstavlja vzpostavljanje otroške
odgovornosti. Kadar otroci ne najdejo svojih copat
in sprašujejo svojo mamo, kje so, jim ob odgovoru,
da jih je vzela muca Copatarica, postane povsem
jasno, da je treba copate pospraviti za seboj in
da tega pravila niso upoštevali. Ne starši in ne
muca niso jezni na otroke. Preprosto ugotovijo,
da dogovorjenega pravila niso upoštevali in da so
zato nastale neizogibne posledice (sami morajo
najti muco Copatarico, da jim vrne copate. Zato
morajo bosi, po mrzlih tleh hoditi do njene hiše),
tako morajo otroci sami rešiti problem in popraviti
napako. Ko muca Copatarica obljubi otrokom, da
jim bo sešila nove copate, jih najverjetneje to še
bolj spodbudi k odgovornosti do pospravljanja
copat.
Ogledi za otroke bodo po naslednjem programu:
vodnik sprejme otroke na avtobusu v Sevnici in
skupaj odidemo do Ajdovskega gradca. Otroci bi
si v šoli ali vrtcu prebrali oziroma obnovili zgodbe
o likih, ki jih bomo predstavljali pri ogledu. Vodnik
na avtobusu še enkrat predstavi zgodbo o muci
Copatarici vse do vsebine iz knjige, ko se otroci iz
vasi odpravijo iskat v gozd hiško muce Copatarice.
Pri Micini hiški jih sprejme animatorka, oblečena
v muco, in jih pozdravi z mačjimi besedami. S
seboj lahko prinesejo stare copate in jim damo
nove copate natikače. Za tem bo na vrsti pogovor
z otroki o pospravljanju copat oziroma zgodba iz
knjige.
Od Micine hiše se odpravimo do izkopanin in si
ogledamo dejansko stanje prvotnega Ajdovskega
gradca. Z ogledom dejanskega stanja naselbine na
panoju ali maketi bo za otroke primerna razlaga o
nastanku naselbine, delu in življenju ljudi, propadu
naselbine in odkritju Ajdovskega gradca pred 200
leti.
Ob predstavitvi naselbine predstavimo nekaj
arheološkega orodja za izkopavanje podobnih
najdišč. V bližini v kup zemlje prej zakopljemo nekaj
denarja in razbite posode, ki jo otroci z arheološkim
orodjem odkrijejo med ogledom.
Nato se usedemo ob naselbini na bližnji travnik,
med malico pa iz gozda pride Krjavelj s svojo kozo
Dimko in pove nekaj zgodb iz svojega življenja, kako
je potoval po svetu in na dvoje presekal hudiča.
Ko Krjavelj s svojo kozo Dimko odide nazaj v
gozd, počasi odidemo do avtobusa in nazaj proti
Sevnici.
Oglede bomo začeli že v tem šolskem letu, zato
vljudno vabljeni k prijavi na e-pošto: gsevnica@
gmail.com ali tel. 051 680 289.

Ciril Dolinšek, turistični vodnik
Rok Petančič, KŠTM Sevnica

AVTOMOBILI 2

petek, 2. 9.,
ob 17.00

SINHRONIZIRANA

V KŠTM Sevnica pripravljamo skupaj z animatorji
poseben program ogleda Ajdovskega gradca za
naše najmlajše, namenjen dodatni programski
obogatitvi, turistični promociji Ajdovskega
gradca in občine Sevnica. Eno najbolj raziskanih
starokrščanskih
naselbin
na
Slovenskem
želimo tako otrokom približati in jim jo zanimivo
predstaviti.












SINHRONIZIRANA

Ogledi za otroke na
Ajdovskem gradcu

AVTOMOBILI 2

sobota, 3. 9.,
ob 18.00

animirana družinska pustolovščina, 113 min

animirana družinska pustolovščina, 113 min

HANNA

HITRI IN DRZNI 5

petek, 9. 9.,
ob 19.00

sobota, 10. 9.,
ob 20.00

akcijski triler, 111 min

akcijska kriminalka, 130 min

TRANSFORMERJI 3

PREKROKANA NOČ 2

petek, 16. 9.,
ob 19.00

sobota, 17. 9.,
ob 20.00

SUPER 8

DUHOVNIK

petek, 23. 9.,
ob 19.00

sobota, 24. 9.,
ob 20.00

triler, 111 min

akcijska domišljijska grozljivka, 97 min

PINGVINI GOSPODA
POPPERJA

KAVBOJI IN VESOLJCI

ZF akcijski spektakel, 157 min

petek, 30. 9.,
ob 19.00
družinska komedija, 95 min

komedija, 102 min

sobota, 1. 10.,
ob 20.00
ZF akcija, 118 min

Skupaj smo močnejši
Na pobudo Milana Slaviča, lastnika gradu Fala,
bomo v letošnjem letu pristopili k projektu
Povezovanje z gradovi. Namen projekta je, da z
združenimi močmi več gradov pokažemo, da je
ljubiteljev gradov v slovenskem prostoru veliko in
želja po ohranjanju močna.
Tako bomo skupaj Grad Fala, Borl ter naš sevniški
veličastnež izvedli grajsko promocijo v Mariboru.
Maribor bo prihodnje leto evropska prestolnica
kulture in v uspešnem ritmu bo prihodnje leto
izveden projekt povezovanja in združevanja več
gradov, ki imajo tudi živo vsebino.
Od 30. avgusta do 3. septembra bo na prostoru
Vitrinske ulice Mosconova gospoda predstavila
utrinek iz veličastne poroke v parku, animirani
ogled gradu...
Prikaz sevniške tradicije salamarjev bo prikazal
Milan Daničič, zdrave prehrane Čebelarsko
društvo Sevnica, za pristno kapljico pa Vinska klet
Mastnak.
Srednjeveška glasba Zorana Koširja bo privabila
obiskovalce na prostor gradu Sevnica. Ob tem
bomo z mamljivimi ponudbami občine Sevnica
poskrbeli predstavniki TA Doživljaj – KŠTM
Sevnica.

Petra Biderman, KŠTM Sevnica

www.ajdovski-gradec.com
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Gost meseca v MC Sevnica
V Mladinskem centru Sevnica bomo jeseni začeli
novi projekt. Enkrat na mesec bomo povabili
in predstavili nekoga, ki je s svojim življenjem
oziroma delom pripomogel k boljšemu življenju
posameznika in družbe. Poznate koga, ki je s
svojim delom in požrtvovalnostjo pomagal nekomu
spremeniti življenje na bolje? Lahko je prostovoljec,
podjetnik, gasilec, zdravnik, delavec, skratka,
nekdo, ki je naredil kaj dobrega za sočloveka –
pomagal pri nesreči, ustanovil uspešno podjetje in
s tem nova delovna mesta, prostovoljno pomagal
obnemoglim. Sporočite nam svoje predloge na
naš elektronski naslov mojca.svigelj@kstm.si ali
mc.najem@gmail.com ali nam pišite na naslov
KŠTM Sevnica, Glavni trg 19, 8290 Sevnica.

Mojca in Marjana, KŠTM Sevnica

Projekcije filmov v
MC Sevnica
Med poletnimi počitnicami smo vsak četrtek v
Mladinskem centru Sevnica predvajali filme, ki so
zaznamovali 20. stoletje. Obravnavali smo Davida
Lyncha, Miloša Formana, Stanleyja Kubricka in
druge. Sodelujoči pri filmski projekciji smo imeli
diskusije o filmskem dogajanju, uporabljenem
načinu snemanja, uporabljenih učinkih, všečnosti
igralcev in drugem.
Glede na veliko zanimanje za takšno druženje bomo
projekcije nadaljevali tudi v prihodnje, dvakrat
na mesec, ob torkih, ob 19. uri. Septembra bo
koncept filmske projekcije drugačen. Zaradi
ponovnega zagona Kina Sevnica bomo v MC
Sevnica predvajali filme amaterskih avtorjev z
območja republike Slovenije.
Če ste posneli kakšen video, film ali kaj drugega in
ste ga pripravljeni javno predvajati, nam pišite na
mojca.svigelj@kstm.si ali mcsevnica@gmail.com.

V MC Sevnica
za vsakogar nekaj

Zumba v MC Sevnica,
zbiramo prijave

Vsak dan si lahko otroci in mladostniki v
mladinskem centru krajšajo prosti čas z igranjem
namiznega tenisa, ročnega nogometa, kreativnimi
delavnicami, igranjem družabnih iger in ogledom
otroških ter poučnih filmov, vsak obiskovalec
mladinskega centra pa lahko brezplačno uporablja
tudi računalnik in internet.
V MC organiziramo tudi predavanja o zdravju,
pogovorne večere za starše, predstavitve knjižnih
del, glasbene večere in jezikovne ter računalniške
tečaje.

Temelj Zumbe je glasba, ki vsebuje predvsem vroče
latinoritme (merengue, salsa, cumbia, reggaeton,
calypso, samba ...), ki vas bodo sprostili, vam vrnili
energijo in zaradi katerih se boste počutili odlično.
Koreografije so zasnovane po načelu intervalnega
treninga, ki povečuje porabo kalorij, izgorevanje
maščob in napetost mišic. Poseben poudarek je
na mišičnih skupinah nog, zadnjice, rok, trebuha
ter seveda najpomembnejše mišice srca! Zumba
je zasnovana tako, da ji lahko sledi res vsakdo
ne glede na starost, plesno predznanje, telesno
pripravljenost, saj je kombinacija preprostih
plesnih korakov na energično in seksi podlago
latino-ameriških ritmov. Ob vsem tem se boste
počutili kot na razgretem plesišču nekje v osrčju
Latinske Amerike, hkrati pa bodo kmalu vidni
rezultati vadbe, ki vas bo res navdušila in jo boste
obiskovali z navdušenjem.

Med poletnimi počitnicami so lahko otroci vsak
torek, ob 11. uri, preizkusili svoje znanje v Kvizu za
otroke da/ne, sestavljen pa je bil iz štirih tematskih
sklopov po 20 vprašanj. Mladi tekmovalci so
zbrano poslušali svoje predhodnike, saj so se
vprašanja ponavljala, praktično nagrado pa je
dobil tekmovalec z največ pravilno odgovorjenimi
vprašanji v najkrajšem času. Vsak četrtek je bil ob
20.30 v MC Sevnica filmski maraton Utrip stoletja,
kjer smo mladim in mladim po srcu predvajali
različne žanre zgodovine filmografije. Namen
projekta je bil spodbuditi mlade k razmišljanju in
ustvarjanju. Obiskovalci so po vsakem predvajanju
napisali kratko obnovo filmske zgodbe. Poskrbljeno
je bilo tudi za lačne in žejne.
Vsak četrtek so bile ob 16. uri pri bazenu Sevnica
Otroške ustvarjalne delavnice za popestritev
vročih poletnih dni. Otroci so lahko svojo
kreativnost izražali s sestavljanjem hamaperlic in
izdelovanjem predmetov iz naravnih materialov.
Odziv je bil zelo dober, tako da je bilo zadovoljstvo
obojestransko.

MC Sevnica bo 1. septembra spet odprt od 14.
do 19. ure. Program aktivnosti bomo objavili
na facebooku Mladinskega centra Sevnica, na
spletni strani KŠTM Sevnica in v Grajskih novicah.
Trajanje:
Pridružite se nam!
Vaje so enkrat ali dvakrat na teden 45 minut.
Mojca Švigelj, KŠTM Sevnica
Mojca Švigelj, KŠTM Sevnica Urnik: Naknadno se dogovorimo s prijavljenimi.
Cena: Cena za 4 vaje (1 mesec) – 25,00 EUR
Cena za 8 vaj (1 mesec) – 36,00 EUR
Program - MC Sevnica- september 2011
Kot tečaj 12 vaj (3 mesece ) – 55,00 EUR
Prijave zbiramo na tel. št. 0316432 46 (Marjana),
datum dan
program
e-pošti: mojca.svigelj@kstm.si
1 četrtek
Proste aktivnosti
Mojca Švigelj, KŠTM Sevnica
2 petek
Proste aktivnosti

3
5
6
7
8
9
10
12
13
14
15
16
17
19
20
21
22
23
26
27
28
29
30

sobota
ponedeljek
torek
sreda
četrtek
petek
sobota
ponedeljek
torek
sreda
četrtek
petek
sobota
ponedeljek
torek
sreda
četrtek
petek
ponedeljek
torek
sreda
četrtek
petek

Proste aktivnosti
Slovenski mladinski filmi od 15.00 do 17.00
Filmska poetika ob 19.30
Otroški kviz Mali možgančki od 15.00 do 16.00
Proste aktivnosti
Otroška kreativna delavnica ob 16.00
Proste aktivnosti
Slovenski mladinski filmi od 15.00 do 17.00
Filmska poetika ob 19.30
Otroški kviz Mali možgančki od 15.00 do 16.00
Proste aktivnosti
Tržnica rabljenih otroških igrač od 17.00 - 19.00
Turnir v namizne tenisu za glavno nagrado ob 18.00
Slovenski mladinski filmi od 15.00 do 17.00
Gost meseca - Zgodba o uspehu ob 18.00
Otroški kviz Mali možgančki od 15.00 do 16.00
Proste aktivnosti
Proste aktivnosti
Slovenski mladinski filmi od 15.00 do 17.00
Filmska poetika ob 19.30
Otroški kviz Mali možgančki od 15.00 do 16.00
Proste aktivnosti
Otroška kreativna delavnica ob 16.00

Jej, hodi, ljubi: hrana
za življenje adijo bolezni
Društvo K. N. O. F. začenja prvi dogodek v sklopu projekta alternativnih
načinov življenja Jej, hodi, ljubi, ki bo v petek, 9. septembra, ob 18. uri, v
prostorih SUNK, Ob gozdu 11, pri bazenu Sevnica.
Predavatelj oziroma vodja pogovora ob čaju bo Milan Hervol, ki že 20 let
uživa le presno hrano in stremi k samozadostnosti človeške družbe. Svoje
življenje je posvetil širjenju naravnih zakonov, ki nas vodijo do zdravja in miru.
Njegova predavanja o naravnem načinu življenja in zdravi prehrani nas ne
pustijo ravnodušnih, temveč postanemo odločnejši in naredimo kaj zase in
bližnje.
Z zdravim načinom življenja in tudi ekološkim kmetovanjem več let si je
Hervol pridobil zakladnico izkušenj in znanja, kar zdaj širi po Sloveniji.
Pomagal je ljudem ozdraviti različne bolezni, med njimi tudi raka in druge
tako imenovane neozdravljive bolezni. Je človek, ki za svoje delo ne prejema
denarnega plačila.
V tokratnem uvodnem predavanju bo spregovoril o:
– štirih glavnih tipih človeške prehrane (poudarek bo na presni prehrani),
– naravnih zakonih narave in kako živeti v sožitju z njo,
– biološkem pridelovanju lastnega sadja in zelenjave, za tem bo mogoče
poskusiti presno hrano.
Vstop je prost!

Organizator: ŠMRK Društvo K. N. O. F., www.knof.si
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FOTOREPORTAŽA Živahno na igrah brez meja
Počitniško dogajanje na
na Lukovcu
področju mladine - MC Sevnica
Med 16. in 19. avgustom je okolica kulturnomladinskega doma na Lukovcu oživela, saj so bile
tam igre brez meja, udeleževali pa so se jih otroci iz
Lukovca in okoliških krajev. Prijetno druženje otrok
so zaznamovale ustvarjalne delavnice, skupinske
igre in športne aktivnosti. Otroci so se na čudovitem
kraju zabavali ob »vodnih igrah«, kljub vročemu
vremenu so se odpravili tudi na krajši pohod po
okoliških poteh. Igre so se končale s piknikom,
ki ga je organiziralo Kulturno-športno društvo
Lukovec. Namen iger, ki jih je organiziral Družinski

inštitut Zaupanje v sodelovanju s KŠTM Sevnica
in ob gostoljubni podpori Kulturno-športnega
društva Lukovec, je promocija ustvarjalnega,
sproščenega in varnega preživljanja prostega
časa osnovnošolcev. Domačine je razveselilo, ker
se je iger udeležilo veliko otrok iz okoliških krajev,
tudi v prihodnje pa želijo s soorganizacijo podobnih
dogodkov izkoriščati možnosti, ki jih ponujata
kulturno-mladinski dom in neokrnjena narava v
okolici.

Besedilo in foto: D. G

DRUŠTVO TRG SEVNICA
SEKCIJA MAŽORET
GLAVNI TRG 27
8290 SEVNICA

ČE SE ŽELITE NAUČITI
VRTENJA PALICE, PLESA,
VAS ZANIMAJO POTOVANJA
IN NASTOPI,
POTEM STE
VLJUDNO VABLJENA
DEKLETA,
STAROSTI 5-20 LET,
DA SE NAM PRIDRUŽITE!
INFORMACIJE: 031 624 502 - Tina

OTROŠKA TRŽNICA
RABLJENIH IGRAČ

RAZLIČNE
OBLIKE POMOČI

petek, 16. september 2011,
med 17.00 in 19.00
Mladinski center Sevnica

Ljudje v stiski, odvisniki in njihovi svojci, poiščite
brezplačno pomoč pri Društvu Srečanje, s
katerim ima KŠTM Sevnica že več kot dve leti
sklenjeno pogodbo za zagotavljanje pomoči za:

Organizirali bomo otroško tržnico, kjer
boste lahko vsi otroci in vaši starši
prodajali ali zamenjali svoje rabljene
igrače za nove oziroma tiste, ki ste si
jih vedno želeli. Udeležba na tržnici bo
brezplačna. Na tržnico ste vabljeni vsi,
ki ste se naveličali svoji starih igrač ali
pa bi želeli kupiti rabljeno igračo, po
nižji ceni.

- odvisnike in njihove svojce
- ljudi s težavami v duševnem zdravju in njihove
svojce (tudi ljudje s težavami v odnosih, ljudje,
ki trpijo zaradi stresa…)
- različne ciljne skupine, ki jim namenjamo
predavanja in delavnice

Delovni čas v Sevnici,
na Centru za socialno delo,
Trg svobode 9, Sevnica
vsak torek od 16. do 21. ure

Info: KŠTM Sevnica, Mojca Švigelj, 051-680-290.

Za udeležbo v individualnem svetovanju
ali v samopomočni skupini priporočamo,
da se predhodno naročite.
Kontakt:
Zlatko Blažič, odgovorni nosilec programa
gsm: 031 651 663
e-pošta: zlatko.blazic@uni-mb.si
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Grajska skrinja

Premogovništvo ob potoku Hinja Krmelj–Šentjanž // 2. del //
Leta 1962 je bilo prodanega le 40.000 ton
premoga. To leto je bilo najbolj krizno in januarja so
se odločili, da bo šel rudnik v postopno likvidacijo.
Takrat je bilo v njem zaposlenih še okrog 500 ljudi,
postopoma pa so ostajali brez zaposlitve. Nekaj jih
je našlo delo v zadrugi, nekaj v Kopitarni, nekateri
so se upokojili, nekaj se jih je preusmerilo v kovinsko
industrijo. Nekateri so šli za kruhom tudi v rudnik
v Hrastnik in Velenje. Istočasno je šla v likvidacijo
tudi opekarna, kjer pa so bile zaposlene pretežno
ženske. Okrog 60 delavk je zaposlila Lisca (ta je
že leta 1960 dajala šivat izdelke po domovih), ki
je delovala v poslopju današnje graščine. Tako so
tudi brezposelne delavke iz opekarne lahko dobile
delo.
Podatek,
ki
je
povezan
s
premogovništvom, je tudi ta, da je
železnica iz Trebnjega prišla v Krmelj
novembra leta 1908, iz Sevnice pa
leta 1938. Zanimiva je tudi zgodba,
da je bila leta 1907 v Krmelju
zgrajena elektrarna, ki je uporabljala
lastni premog. Jakil je leta 1924
elektrarno še enkrat posodobil.
V današnji KS Šentjanž, na območju
Koludrja, se je premog izkopaval
od leta 1920 do 1928 pred vojno,
v času lastništva Andreja Jakila,
in nato od leta 1952 do 1955
po vojni. »Rudarsko mero« je v
Koludrjah že leta 1855 kupil gospod
Detela iz Ljubljane, da je lahko tam
raziskoval. Odpiranje je potekalo
z izpiranjem terena. Postavljeni
sta bili dve črpalki, katerih temelji
stojijo še zdaj. Tam je bil premog na površini in se
je zato izkopaval v obliki dnevnega kopa, ki so ga
izpirali. Sloj premoga je imel obliko leče, ki je bila
naslonjena na hrib. Na začetku so premog vozili z
vozmi čez Koludrje, v času Jakila pa je bila izdelana
ozkotirna železnica po Žužkovi dolini do Krmelja,
ki je imela pet mostov. Pred vojno je bilo v rudniku
Koludrje zaposlenih okrog 30 do 40 domačinov,
ki so nakopali od 40 do 60 ton kakovostnega
premoga na dan. Po vojni so tudi v Koludrjah imeli
za izkopavanje že buldožer in bager, ki pa je bil ves
čas v popravilu. Premog so transportirali na tem
mestu z vzpenjačo, katere ostanki so še ohranjeni.
V glavnem je bilo območje izčrpano. Tam je nastal

rudarska nesreča, ko je utonilo 10 rudarjev. Utrgal
se je namreč oblak, količina vode je bila naenkrat
zelo velika in je vdrla v jamo. Tudi pozneje so se še
dogajale nesreče, a je bilo pri tej žrtev največ.
V času Andreja Jakila je bila zgrajena tudi bolnišnica
v današnjem Krmelju, kjer je stara šola, ki je imela
18 postelj in dve stanovanji. Bolnišnica je bila
zgrajena tudi s pomočjo rudarjev, ki so prispevali
svoje premoženje in tako omogočili gradnjo.
Rudarji, ki so stanovali v Krmelju, so s svojimi
družinami živeli v »kolonijah«. To so nizke vrstne
hišice, ki še stojijo. Zgradili so jih že pred 1.
svetovno vojno, postaviti pa jih je dal Andrej Jakil.
Tam je bilo 99 stanovanj. Organizirali so tudi
»semenji dan«.

Že v času cinkarne so imeli tudi zasebno šolo, ki
jo je obiskovalo okrog 50 otrok. V času Andreja
Jakila so otroci rudarjev hodili v šolo v Šentjanž.
Krmeljski otroci so se menda razlikovali od svojih
šentjanških vrstnikov po tem, da so imeli vedno za
malico s seboj bel kruh, ki so ga gospodinje pekle
v skupnih pečeh v »kolonijah«. Ta kruh so večkrat
zamenjali s kmečkimi šentjanškimi otroki. Za štiri
suhe hruške si dobil en kos belega kruha.
V Krmelju nikoli niso kupovali drv za kurjavo. Kadar
so otroci prišli iz šole, so morali dati koš na ramo in
iti v »štirc«. Tako so rekli mestu, kamor so odlagali
odpadno jalovino, vmes pa je bil tudi premog. To so
uporabljali Krmeljčani za kurjavo v času rudarstva
v teh krajih.
Otroci so bili
večinoma črni
od tega opravila
tudi še, ko so
prišli naslednji
dan
v
šolo.
Učiteljica
je
najbolj umazane
najprej poslala
k potoku, da so
se umili.
Kljub
težkim
takratnim
razmeram,
ko včasih ni
bilo česa dati
v lonec, vedo
takrat in še zdaj
živeči povedati,
Črna mlaka, ki je nastala na prostoru odkopa
da je bilo v tistih
bajer, ki se imenuje Črna mlaka. Domačini so še časih lepo. Smeh je krojil ure in minute in ni minil
pozneje na to območje, še kar nekaj časa po tem, dan, da ne bi kakšne »ušpičili«. Zdaj vsakdo živi v
ko rudnik ni več obratoval, hodili s koši izkopavat svojem svetu in čas leti mimo nas, da se ga sploh
premog za kurjavo.
ne zavedamo. Tisti časi so dali nekaj toplega,
V sklopu rudnika se je v Krmelju pridobival česar mi mlajši ne bomo nikoli izkusili.
tudi kremenčev pesek za potrebe steklarne,
železarstva ter gradbeništva, in sicer od leta 1950
Vir TD Šentjanž :
do 1965. Pralnica je bila na mestu gasilskega
po pripovedovanjih zapisala Petra Majcen
doma. Tam je bilo zaposlenih okrog 10 ljudi.
Povzetek in foto: Zdravko Remar, KŠTM Sevnica
Leta 1924 se je v Rudniku Šentjanž zgodila najhujša

Prvošolček
Pokukalo je skozi okno
v rahlo svežem jutru sonce
nežno pobožalo je prvošolčka
na lička, nosek, očke, vrat
dajmo zdaj junaček mali,
čas bo za vstat!
Torbica je že na red
malček naš pa ves napet,
iz postelje brž skoči,
očke umije, mleko spije
mamica na kruh namaže med,
in pot pod noge treba je vzet.
Si oprta torbico na rame
uf, kako je težka,
preveč za prvi šolski dan v njej je krame,
a je pač tako, otroci v šolo radi prineso
vse zvezke, svinčnike, barvice, radirke,
da se malce pobahajo, ugibajo, kdo lepšo ima zbirko.
V tisti šoli – pravi in veliki,
kjer ogromni so hodniki
in kjer toooliko je vrat,
razred svoj je treba pravočasno poiskat.
Tu zdaj nov bodo odkrival' svet,
se šteti učili do deset,
da se zemlja okrog svoje osi vrti
in da mora pika biti na j in i!
Radovedne, plahe oči velike
vsak dan znova bodo pravega življenja uzrle sliko,
a nekoč morda, iz malih nebogljenih radoznalih korenjakov
zraslo domovini v ponos bo, veliko pravih učenjakov!
			
		
Zdravka Brečko

Jezikovni kotiček ~
» Šola se začenja «
»Jutri, ponedeljek, bo po letnih počitnicah spet
začela šola.« - Stavek je sicer razumljiv, lep pa ni,
ker je v njem več napak. Odstranimo jih. – Kadar
hočemo določiti kak posamezen dan v tednu,
moramo pred ime dneva postaviti predlog v: v
ponedeljek, v torek, v sredo, v četrtek, v petek, v
soboto, v nedeljo. Če pa se kaj dogaja večkrat ali
stalno na določen dan, tedaj postavimo pred ime
dneva predlog ob: ob sobotah, ob nedeljah (ne: v
sobotah, v nedeljah) nimamo šole.
»Letne počitnice«, ki se prav te dni iztekajo, so
pravzaprav poletne počitnice, saj jih vsi uživamo
v poletnih mesecih, čez poletje. Poleg poletnih
imamo tudi zimske, semestralne, velikonočne in
še kake druge počitnice. S pridevnikom leten letna
letno označujemo to, kar se nanaša na leto: letni
dohodek, letna proizvodnja, letno povprečje. Letni
dopust so dela prosti plačani dnevi, po katerih
imajo zaposleni pravico vsako leto, izkoristijo pa
jih lahko poleti ali pozimi.
Šola, predstava, seja ne »začne«, ampak se začne,
podobno šola, predstava, seja ne »konča«, ampak
se konča. – Popravljeni stavek se glasi: Jutri, v
ponedeljek, se bo po poletnih počitnicah spet
začela šola.

Avtor teksta: France Vrbinc.
Objavljeno v knjigi »366 × slovensko – z jezikovnimi
kotički skozi leto«, izdajatelj: Mohorjeva družba Celovec.
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Kolmanova postavila
državni mladinski rekord
Na 20. državnem prvenstvu v Kidričevem je Mojca
Kolman, članica SD Marok Sevnica, dosegla nov
mladinski državni rekord v streljanju z zračno
pištolo. V rednem delu tekmovanja je dosegla 373
krogov od možnih 400. V finalnem delu tekmovanja
med osmimi najboljšimi, pa je pokazala pravo
mojstrstvo (zadela je 9,8; 9,2; 8,9; 9,8; 9,8; 10,2;
10,9; 10,4; 10,0 in 10,4) ter dosegla 99,7 krogov
od možnih 100. Skupni seštevek rezultatov je
znesel 472,4 kroga, kar poleg prvega mesta in

Sevničana na Transalpu
Od 16. do 23. julija je na območju Nemčije, Avstrije
ter Italije potekala gorsko kolesarska dirka Craft
Bike Transalp 2011. Gre za eno izmed najtežjih
tovrstnih tekmovanj, saj v osmih etapah obsega
670,25 kilometrov dolžine ter 21.504 višinskih
metrov vzpona. Dirka se je začela v mestu
Mittenwald v Nemčiji in končala pri Gardskem
jezeru v Italiji.
Tekmovanje je potekalo v dvojicah in je bilo
omejeno na okoli 600 parov, od tega okoli 80
profesionalnih kolesarskih parov. Na dirki so
sodelovali udeleženci iz 37 držav, tudi iz Slovenije.
Poleg še enega slovenskega para sta nastopila
tudi Sevničana Dušan Korene ter Ervin Kozole
(Erko Team), člana sevniškega kolesarskega
društva ter dolgoletna prijatelja tovrstne športne
zvrsti. Tekmovanje je uradno zaključilo malce več
kot 400 parov, čemur je botrovalo letošnje vreme
in razmere na tekmovanju. Ervin in Dušan sta cilj
pri Gardskem jezeru zaključila s 150. mestom v
moški kategoriji. Tako sta kot edini slovenski par
letos ter druga Slovenca v štirinajstletni zgodovini
to tekmovanje uradno zaključila.

Veselje po osvojeni zlati kolajni
in postavljenim mladinskim rekordom

zlate kolajne pomeni nov državni rekord. Rekord
je od leta 2003 s 471,7 krogi držala Vesna Kržan.
Kolmanova je rekord v finalnem delu presegla za
2,7 krogov (nov rekord je 99,4, stari je bil 96,7), v
skupnem seštevku pa za 0,7 (nov rekord je 472,4
kroga, stari pa 471,7).
Za nameček velja še omeniti, da je letošnji Transalp
					
spremljalo najslabše vreme do sedaj. Dež, sneg,
		
Mirko Ognjenovič toča, veter ter temparature tudi pod lediščem so
botrovali petim dnem letošnje dirke, medtem ko je
blata bilo dovolj v vseh etapah. Nihče od njiju ni imel
težav s kolesom, sta jih pa imela oba z zdravjem.
Ervinu je vreme močno poškodovalo ustnice,
kar ga je dodobra zaposlilo pri prehranjevanju,
Dušan pa po četrti etapi ni mogel več stopiti na
Koper je 6. in 7. avgusta gostil atlete iz vse Slovenije, desno nogo, saj se mu je močno vnela pogačična
odprtega državnega prvenstva pa so se udeležili vez kolena. Tukaj gre velika zahvala doktorjem
tudi atleti sosednjih držav. Gledalci so uživali v iz tako imenovanega »Rescue Teama«, ki so
nastopih Primoža Kozmusa, Matica Osovnikarja, vsakodnevno posvečali čas za oskrbo kolena pred
Boštjana Buča, Marije Šestak, Martine Ratej, etapami. »Vsekakor brez Voltarena, močne volje
Marlene Ottey in še mnogih drugih. Državnega ter timske pripadnosti ne bi šlo,« je še povedal
prvenstva sta se udeležila tudi Robert Lendaro in Dušan. Nazadnje vse to odtehta prihod v Rivo del
Jan Samide, ki sta nastopila oba dneva. V soboto Garda, kjer se tekmovalcu odvali kamen iz duše,
je Jan nastopil na 1.500 m in osvojil 5. mesto s saj s prečkanjem ciljne črte naenkrat preleti vse
časom 4.15,53. Robert je tekmoval na 5.000 m dogajanje v mislih in ostane mu občutek, ki se ga
ne da opisati, treba ga je doživeti.

Jan in Robert na DP v Kopru

Milena Mastnak

Fitnes Studio
Delovni čas:

PONEDELJEK, SREDA, PETEK
9. - 12. in 17. - 22. ure
in s časom 16.20,15 osvojil 6. mesto. V nedeljo
sta nastopila še na 3.000 m. Robert je osvojil 8.
mesto s časom 9.22,43, Jan pa je bil 9. s časom
9.26,07. Kljub veliki vročini se je tribuna stadiona
napolnila z gledalci, ki so uživali v nastopih atletov.
						
		
Vanja Lendaro
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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).

20. poletno srečanje starih in
mladih šahistov Šahovskega
kluba Milan Majcen Sevnica
V Sevnici je potekalo že 20. poletno
medgeneracijsko srečanje šahistov. Tekmovalci
so bili razdeljeni v A in B skupino. Zlato medaljo je
osvojil mojstrski kandidat Andrej Grilc, že drugič
zapovrstjo pa mu je pripadel tudi prehodni pokal.
Skupina A pa je bila boljša od skupine B.

Tradicionalno srečanje sedanjih in nekdanjih
sevniških šahistov vseh generacij v dopustniškem
času je namenjeno bolj zabavi in sprostitvi kakor
pa tekmovalnim ciljem. Igrata dve kombinirani
ekipi (A in B), ki sta sestavljeni iz mladih in starejših
šahistov, sedanjih in nekdanjih članov ŠK »Milan
Majcen« Sevnica.
Tekmuje se hitropotezno v dveh delih, in sicer:
- dvoboj med skupinama A in B, kjer je vsaka štela
osem članov in
- dva turnirja šahistov A medsebojno in šahistov B
medsebojno, po sistemu vsak z vsakim.
Skupno je tekmovalo 16 šahistk in šahistov. Vsak
je odigral 15 iger.
Za končni rezultat štejeta oba dela tekmovanja.
Rezultati:
Skupina A je premagala skupino B z rezultatom
35,5 : 28,5 .
Skupni zmagovalec je s
14,0 točkami postal Andrej Grilc.
skupno 2. mesto:
Martin Povše (13,0 točk), srebrna medalja
skupno 3. mesto:
Mojca Grilc (12,5 točk), bronasta medalja
najboljši mladi:
Jelena Topič (9,5 točk), zlata medalja
najboljši stari:
Janez Blas (10,0 točk), zlata medalja

Besedilo in foto: Ludvik Cvirn

Hujšajmo skupaj
Vabimo vas, da se vkljuèite v našo skupino.
Za vsakega posameznika bo pri individualni vadbi
izdelan program, prilagojen njegovim sposobnostim.
Primerno za vse.
Pri vadbi boste nosili Polar trakove, ki bodo zaradi varne
vadbe spremljali delo vašega srca (srèni utrip). Vadili bomo
3 x tedensko (rezerviran termin samo za nas) po dve uri in
se držali jedilnika, pili veliko tekoèine, spremljali napredek
(izguba kilogramov in centimetrov), se družili, drug drugega
spodbujali, kurili kalorije in se imeli lepo.
Enostavno in uèinkovito!
Število vadeèih je omejeno, zaradi doloèenega števila
kardio naprav in trenažerjev.

Vpis v SEPTEMBRU,
zaèetek v OKTOBRU.

Fitnes studio (Športni dom Sevnica - pri bazenu).
Informacije: Estera, 041 548 011 ali 07 81 40 790
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Patricija na 11. Olimpijskem
festivalu evropske mladine
Patricija Gregorčič, obetavna mlada športnica
in članica judo kluba Olimpija-Krmelj, je imela
nepozabno poletje, saj je prepotovala pol sveta
in je imela čast zastopati Slovenijo na največjih
športnih prireditvah. Bila je edina predstavnica
naše občine v delegaciji OKS na 11. Olimpijskem
festivalu evropske mladine v turškem Trabzonu.

Javni poziv za uporabo in
najem prostora v športnih
objektih v Sevnici
Obveščamo vas, da je še nekaj prostih terminov za
vadbo ali rekreacijo v Športni dvorani in Športnem
domu Sevnica.
Vabimo vas, da si urnik ogledate na spletni povezavi
www.kstm.si, ter si rezervirate proste termine.

Športni dom Sevnica

»Končno je prišel četrtek, 23. junija. Tisti dan smo
odšli na moje prvo evropsko prvenstvo na Malto,
to je bil tudi moj prvi polet z letalom. Moj cilj je bil
osvojiti sedmo mesto, vendar sem za nasprotnico
dobila evropsko prvakinjo, Rusinjo Dolgovo. Kljub
porazu sem uživala in si lahko ogledala Malto. A
čez dva dni smo že leteli na priprave na Japonsko.
Treningi so bili zelo naporni, vendar smo se imeli
krasno in tudi odšli na izlet v Tokio, eno največjih
mest na svetu. 22. julija sem že letela v Turčijo na
Olimpijado mladih, kar je bilo posebno doživetje
s slavnostno otvoritvijo in olimpijskim ognjem.
Tam sem imela večja pričakovanja, vendar sem
se borila z evropsko podprvakinjo, Italijanko
Romano, ki je bila boljša. Ampak dobrega vzdušja
ni manjkalo, kajti judoisti smo dobili kar štiri
medalje. Po kratkem počitku smo bili 9. avgusta
že na svetovnem prvenstvu v ukrajinskem Kijevu.
Tam se je zbralo 568 športnikov iz 55 držav - vsa
svetovna elita judoistov in judoistk starosti do 17
let. Moj nastop ni bil najbolj posrečen, ampak kljub
porazom na velikih tekmovanjih, sem ugotovila,
da je važno sodelovati, poleg tega spoznaš veliko
držav ter si nabereš ogromno novih izkušenj.«

Patricija Gregorčič
Več slik si lahko ogledate na naši klubski strani:
http:// www.judo-dolenjska.com

Ob tem vam ponujamo tudi pisarno v Športnem
domu, več o pogojih zasedbe najdete na zgoraj
omenjeni spletni strani.

MASAŽA:
Refleksna masaža
(stopala, dlani),

Masaža glave in obraza,
Metamorfna tehnika
Sprostilna terapija

Športna dvorana Sevnica

Za več informacij: Matjaž Koritnik (041/516-344)
ali Petra Biderman (051/680-284).

KMALU
PRI ŠPORTNEM DOMU
(prostori bivše trgovine).

w w w.fitnes-sevnica.com

KLUB BORILNIH VEŠÿIN SEVNICA
VPISUJE v

K A R A T E

Predšolske otroke
in osnovnošolce
Nudimo:
- IGRE IN ZABAVO,
- ELEMENTARNO ŠOLO,
- UÿENJE TEHNIK, FORM,
- SPARING, TEKMOVANJA,
- REKREACIJO,
- ZDRAV NAÿIN ŽIVLJENJA
INFO:

040 98 62 62

kbv.sevnica@gmail.com

OŠ Sava Kladnika Sevnica
September 11
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Utrip življenja

Policija svetuje
Čas dopustov in počitnic je mimo in spet smo v
službi, otroci pa v šoli. Ker so vsako leto na poti v
šolo tudi prvošolci, ki nase opozarjajo z rumenimi
ruticami, in je večina še vedno z mislimi v razigranih
počitnicah, moramo biti vozniki v prometu še toliko
bolj pozorni.
Da bodo tudi to leto otroci varni na poti v šolo in
domov, voznikom svetujemo, naj v bližini šol in
šolskih poti vozijo še previdneje in pri srečanju s
skupino otrok predvidijo, da morda njihovega vozila
niso opazili in lahko kateri izmed njih nenadoma
stopi na cesto prednje. Pri prečkanju ceste jim
pomagajte tako, da vozilo pravočasno ustavite
pred prehodom za pešce. Posebna previdnost
je potrebna, kadar otroci vstopajo ali izstopajo
z avtobusa, ker lahko nenadoma kateri prečka
cesto, ne da bi se prepričal, ali je to varno.

Obogatena ponudba v
Terapevtskem centru
Zaupanje
V Terapevtskem centru Zaupanje (Trg svobode 11),
ki deluje v sklopu Družinskega inštituta Zaupanje,
že drugo leto terapevtsko pomagajo družinam,
parom in posameznikom v stiski. Terapevtsko
delo poteka po relacijskem družinskem modelu,
opravljajo pa ga specializirani terapevti s končanim
magistrskim oz. specialističnim študijem zakonske
in družinske terapije. Za terapevtsko spremljanje
se pogosto odločijo pari, katerih odnos je na
preizkušnji oz. ga želijo izboljšati, družine oz.
predvsem starši, ki se srečujejo s stiskami pri

Recepti
Brancin s šampinjoni
Sestavine
120 g šampinjonov
700 g brancinov
Sol
Poper
Olivno olje
Drobnjak
Peteršilj
1 svež paradižnik
1 limona
Priprava:
Šampinjone operemo in jih narežemo na tanke
lističe. Brancina prerežemo, očistimo in operemo.
Odstranimo mu kožo, fileje pa narežemo na
tanke rezine. Gobe razporedimo po pekaču in
nanje zložimo ribje fileje. Solimo, popramo in
pokapljamo z oljem. Pekač pokrijemo z alu folijo
in pečemo 3 minute na 200° C. Nato odstranimo
folijo, ribe potresemo s sesekljanim drobnjakom,
peteršiljem in nanj položimo rezine limone in kocke
paradižnika.

vzgoji otrok, ter številni posamezniki v različnih
čustvenih oz. medosebnih stiskah (depresija,
tesnoba, osamljenost, zasvojenost, nefunkcionalni
partnerski odnosi, težave z reguliranjem jeze in
podobno). Družina, par ali posameznik se lahko
odloči tudi le za svetovalni razgovor, na katerem
lahko dobi terapevtov oz. terapevtkin odziv
na okoliščine, v kateri so, oz. smernice, kako
konstruktivneje odpravljati svojo stisko.
Odslej bodo imeli tudi niz delavnic za starše,
oblikujejo terapevtsko skupino za ločene očete,
občasno pa bodo imeli tudi tečaje za pare, ki si
želijo temeljito pripravo na skupno življenje. Več
informacij o ponudbi terapevtskega centra je na
spletni strani www.zaupanje.net, za udeležbo pa
je potrebna prijava na:
041/77-22-45 oz. info@zaupanje.net.
				
		
Besedilo in foto: D. G.

Staršem, ki boste otroke vozili v šolo, svetujem,
naj otrok izstopa iz vozila na »varni strani« vozila,
to je desni strani vozila na pločnik. Kadar izstopi,
se z vozilom takoj odpeljite in tako omogočite varno
ustavljanje in izstopanje iz vozila tudi drugim.
Staršem svetujem, naj otroke oblačijo v svetlejše
barve, z všitimi odsevnimi trakovi, da ga bodo
drugi udeleženci v prometu hitreje opazili. Enako
priporočilo velja tudi pri nakupu šolskih torb. Vsem
pešcem svetujemo uporabo odsevnih teles –
kresničk ali odsevnih trakov ob zmanjšani vidljivosti
(tema, dež, megla).
Na poti v vrtec in prvi razred osnovne šole
morajo otroke spremljati polnoletne osebe.
Spremljevalci so lahko tudi otroci, starejši od 10
let, in mladoletniki, če to dovolijo starši, skrbniki
oziroma otrokovi rejniki. Otroci, ki obiskujejo
prvi razred osnovne šole, lahko prihajajo v šolo v
območju umirjenega prometa in območju za pešce
tudi brez spremstva, če to dovolijo starši, skrbniki
Pri Levstikovih v Boštanju je zrasel paradižnik
oziroma rejniki.
velikan, vzgojen iz domačega semena, tehta pa
1624 gramov.

Paradižnik velikan

Torta z robidami in skuto
Sestavine
175 g skute - manj mastne
150 g jogurta - manj mastnega
1 žlica pšenične bele moke
2 žlici belega sladkorja
1 kos jajce
1 kos jajce - beljak
Limonina lupina
Svež limonin sok
200 g robid
Priprava:

Vsem staršem svetujem, naj otroka seznanijo z
nevarnostmi na poti v šolo in mu svetujejo, kako
se jim izogniti. Otroci namreč smejo samostojno
sodelovati v cestnem prometu šele, ko se starši,
skrbniki oziroma rejniki prepričajo, da so sposobni
razumeti nevarnosti v prometu in da so seznanjeni
s prometnimi razmerami na prometnih površinah,
kjer se srečujejo s cestnim prometom.

Jože Sladič, vodja policijskega okoliša
Foto: Arhiv PU Novo mesto
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Nizek pekač namastimo in obložimo s peki
papirjem.
Skuto v mešalniku dobro premešamo in nato
precedimo, da odstranimo tekočino. Skuti dodamo
jogurt, moko, sladkor, jajce, beljak in vse skupaj
dobro zmešamo. Dodamo še limonino lupino in sok
polovice limone. Na koncu vmešamo še robide.
Vse skupaj vlijemo v pekač in pečemo 30 minut na
180° C. Nato pečico ugasnemo in torto pustimo
še 30 minut v pečici. Torto damo nato iz pekača
na pladenj.

		

Marjan Levstik

grajske.novice@kstm.si

Serviranje: Torto lahko nato okrasimo še z
robidami.
Nasvet: Robide lahko nadomestimo tudi z drugim
sadjem, na primer z malinami.

Recepte pripravila: Alenka Kozorog

Oglasi
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Razvedrilo

VICOTEKA
A veš un vic z vlaka?
Ne.
Jaz tudi ne. Sem bil v drugem vagonu.
Ježevka se je ponoči zaletela v kaktus,
zastokala, nato pa vprašala:
“Si ti, dragi?”
Med poukom glasbene vzgoje vpraša
učitelj Janezka:
Zakaj so nekatere tipke na orglah črne
druge pa bele?
Janezek odgovori:
Bele so za poroko, črne pa za pogreb.
Kolega, slišal sem, da na pacientih izvajate
nove šok terapijo?
Ja, vnaprej jim pošiljam račune!

IZREK ZA LEPŠI DAN
Vsi, ki še iščete svoje čarobne palice ali čarobne
besede za čudežno preobrazbo, začnite raje
uporabljati svojo hrbtenico, razvite svojo moč in
delajte na tem, da bo vaš um bister, čist in močan.
To je edina pametna rešitev, ki je že mnogim
spremenila življenje na bolje...

Rešitev skrivnega kotička iz prejšnje številke je:
Na fotografiji je cerkev sv. Martina na
Lamperčah.
Izžrebana sta bila:
Jelka Kerin,
NHM 21,
8290 Sevnica
Bine Zierer,
Kajuhova ulica 18,
8290 Sevnica

STILB - enota za svetlost, NOIRET - francoski igralec, VALHALA - dvorana mrtvih pri Germanih

Rešitev avgustovske križanke je: TONI BRAXTON.
Izžrebani so bili:
1. nagrada – Marija Novak, Gubčeva 12, 8230 Mokronog

Foto: Zdravko Remar

Skrivni kotiček – ALI PA TUDI NE

2. nagrada – Jan Veršec, Drožanjska cesta 35, 8290 Sevnica
3. nagrada – Rudolf Blas, Bratovševa ploščad 22, 1131 Ljubljana
4. nagrada – Milči Berk, Bogneča vas 14, 8231 Trebelno

Nagrade za mesec SEPTEMBER:
1. nagrada: športna torba, ki jo podarja KŠTM Sevnica,
Glavni trg 19, 8290 Sevnica,
2. nagrada: vrhunska salama, ki jo podarja Milan Daničič,
Kompolje, 8294 Boštanj,
3. nagrada: vrhunska salama, ki jo podarja Jožko Gnidica,
Lončarjev Dol 40, 8290 Sevnica,
4. nagrada: majčka, ki jo podarja KŠTM Sevnica,
Glavni trg 19, 8290 Sevnica

Pravilno rešena gesla pošljite na dopisnicah najpozneje
do 15. septembra 2011 na:
KŠTM Sevnica, Glavni trg 19, 8290 Sevnica
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Iz katerih vinskih
goric je narejen
posnetek?
Rešitve pošljite na
dopisnicah do
15. septembra na
KŠTM Sevnica,
Glavni trg 19,
8290 Sevnica.
Izmed pravilnih
rešitev bomo
izžrebali dve
praktični nagradi.

Foto: Zdravko Remar

Oglasi

Èisto na tleh!
Se pogosto znajdete na tleh? Glavo pokonci.
Talni epoksi premaz C-Guard® zašèiti betonska tla vaše garaže, kleti, shrambe...
Ugodno, enostavno in uèinkovito!
C-Guard® je epoksi paropropustna barva za beton, ki jo nanesete z lahkoto
in brez dodatne pomoèi. C-Guard® vsebuje v pakiranju popolnoma vse za
enostaven in hiter nanos - od nazornih navodil, posnetih na DVD
in sestavin samega premaza do vseh potrebnih pripomoèkov.
Spravite se na tla! Z veseljem in brez zadržkov.

Kmetija Gnidica
JOŽKO GNIDICA

LONČARJEV DOL 40
8290 Sevnica

Prodaja suhomesnatih izdelkov in
domačega kruha iz krušne peči.

Kontakt: 031/618 729, www.kmetijagnidica.si
www.barvezabeton.si | tel: 07 81 63 550 | e-mail: kontakt@chemcolor.si
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www. rohr-blitz.si, e-mail:rohr-blitz@siol.net
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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

NOVO

041 630 454

tudi ob nedeljah in praznikih

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

SPAR

KIN

