TRG PODSREDA

13. - 14.
OKTOBER 2018

Prireditev bo odprl minister za okolje in prostor gospod Jure Leben.

V KOZJANSKEM PARKU
JE JABOLKO VEČ KOT SADEŽ
Praznik kozjanskega jabolka je osrednja naravovarstvena
prireditev Kozjanskega parka, katero smo razvili v eno največjih in
najodmevnejših tovrstnih prireditev. Letošnja že 19. prireditev se bo
odvijala od 7. do 14. oktobra.
Kozjanska jabolka prihajajo iz visokodebelnih travniških sadovnjakov,
ki so naravovarstveno med najpomembnejšimi habitati v
Kozjanskem parku – tu namreč živijo nekatere vrste ogroženih ptic
kot so vijeglavka, zelena žolna, pivka, veliki skovik, pogorelček, čuk
in rjavi srakoper in ravno zaradi njih so ti habitati vključeni v območje
Natura 2000. Jabolko iz visokodebelnih travniških sadovnjakov
pomeni varovanje narave, nadaljevanje tradicije in dediščine naših
prednikov, blagostanje in zdravo hrano ter simbol prepoznavnosti
zavarovanega območja Kozjanskega parka.
Tudi letos imajo osrednjo vlogo na stojnicah ekološke kmetije iz
zavarovanega ter širšega območja in različne obrtniške delavnice s
svojimi kvalitetnimi izdelki.
Na prireditvi se bodo predstavila tudi številna društva in strokovne
službe, ki sonaravno in trajnostno upravljajo s prostorom
zavarovanega območja, ter množica glasbenih in kulturnih skupin,
ki bodo s programom prispevali k prijetnemu vzdušju.
Vsi sodelujoči na prireditvi Praznik kozjanskega jabolka in zaposleni v
Kozjanskem parku vas prisrčno vabimo na Kozjansko in vam želimo
prijetno počutje v idiličnem, lepo urejenem trgu Podsreda.

ČASOVNI PREGLED PRIREDITEV
NEDELJA,
7. oktober
od 9.00
do 16.00 ure

POHOD PO KOZJANSKIH SADOVNJAKIH
Zbirališče: Pišece, cerkev sv. Mihaela
Pot: Pišece – Pleteršnikova domačija – grajski park Pišece –
cerkev sv. Jedrti – Pavlova vas – sv. Jernej – Pišece
Čas hoje: 4,5 ure, z razlagami in postanki 7 ur
Startnina: 10,00 € (zajema stroške priprave pohoda,
kartonček, malico).
Strokovne razlage ob poti in degustacijo na začetku poti
krije Kozjanski park. Startnina ni obvezna.
Zaključek: okoli 16.00 ure
Oprema: planinska obutev in obleka primerna vremenu.
Hrana: hrana in pijača med potjo iz nahrbtnika.

TOREK,
9. oktober
ob 16.00 uri

HERMANOVA USTVARJALNICA
Škatlica za rojstnodnevno darilo
in ogled razstave Rojstni dan v Hermanovem brlogu.
Kraj: Grad Podsreda

SREDA,
10. oktober
od 8. 00
do 12.00 ure

HIŠA V PARKU
»Če želimo ohraniti identiteto kozjanske krajine, ni potrebno
graditi tradicionalnih kozjanskih hiš iz 19. stoletja, temveč
prepoznati njihove prostorske, oblikovne in estetske
kvalitete ter jih združiti s potrebami današnjega časa,«
pravijo v METRO SR, Zavodu za prostor savinjske regije, s
katerim bomo izvedli arhitekturno delavnico z učenci OŠ
Bistrica ob Sotli.
Kraj: Grad Podsreda

ČETRTEK,
11. oktober
ob 19.00 uri

6. AŠKERČEV VEČER V PODSREDI
posvečen pesniku Simonu Gregorčiču
Kraj: Dom krajanov v Podsredi

PETEK,
12. oktober
ob 18.00 uri

ODPRTJE RAZSTAV
STARE SORTE JABOLK
GOZDNI HROŠČI - jih poznamo?
Kraj: Slovensko-bavarska hiša v Podsredi

SOBOTA,

SEJEM REGIONALNIH PRODUKTOV

ob 10.00 uri

SLAVNOSTNO ODPRTJE Praznika kozjanskega jabolka
podelitev naziva Carjevič leta 2019 in blagovne znamke
Sožitje-Kozjanski park

ob 11.00 uri

Odprtje razstave gob Gobarskega društva Kozjansko Kozje
Kraj: Ob Slovensko-bavarski hiši v Podsredi

od 12.00 ure

Nogometni turnir mladincev v malem nogometu
Kraj: Igrišče v Podsredi

ob 14.00 uri

Kozjanski zmaj 100 let nazaj / veseloigra za staro in mlado
Kraj: Prireditveni šotor

od 17.00 ure

Nogometni turnir veteranov v malem nogometu za
prehodni pokal Kozjanskega parka
Kraj: Igrišče v Podsredi

13. oktober
od 10.00
do 18.00 ure

od 18.00
do 24.00 ure

•Tržnica z regionalnimi proizvodi
•Predstavitve projektov, šol, zavarovanih območij ter
partnerskih institucij
•Predstavitve društev in združenj
•Predstavitve tradicionalnih obrti
•Predstavitev predelave sadja
•Tekmovalne in družabne igre
•Ustvarjalne delavnice za otroke
•Bogat kulturni program

Program
z ansamblom
Sekstakord

NEDELJA,

SEJEM REGIONALNIH PRODUKTOV

od 10.30
do 13.00 ure

Družabno kolesarjenje
Info: Kolesarska sekcija Orans,
Gašper Rainer, 041/968-106

od 11.00
do 13.00 ure

Rekreativni tek na grad Podsreda
Info: Športno društvo Podsreda, Jernej Jagrič, 041/834-761

ob 12.00 uri

Tekmovanje v peki “štrudla” za naziv Štrudlmojstr-ca

14. oktober
od 10.00
do 17.00 ure

Tržnica in bogat kulturni program

INFORMACIJE:
Podsreda 45
3257 Podsreda
Tel.: +386/3 800-7100
E-pošta: kozjanski-park@kp.gov.si
www.kozjanski-park.si
Izdal in založil: Kozjanski park
Uvodni nagovor in besedilo: mag. Valerija Slemenšek
Risba in oblikovanje: Vesna Zakonjšek
Tisk: BITISK Peter Gregl s.p.
Naklada: 7000
Podsreda, september 2018

Prireditev organizira Kozjanski park. Pridržujemo si pravico do
sprememb v programu.
Prireditev povezuje: Tomaž Pančur
Gostinska ponudba: Gostilna Virštanj Banovina

Glavni sponzor:

