PROGRAM DOGODKOV OB 20. LETNICI PRAZNIKA KOZJANSKEGA JABOLKA
PETEK,
20. september
ob 12. uri

POBIRANJE JABOLK V KOLEKCIJSKEM SADOVNJAKU KOZJANSKEGA PARKA,
kjer je posajenih več kot 100 sort avtohtonih in tradicionalnih sort jablan ter več
kot 60 avtohtonih in tradicionalnih sort hrušk. Akcijo bomo izvedli s »parkovnimi«
šolami.
Kraj: Gradišče pri Podsredi

SOBOTA,
21. september
od 8. do
do 12. ure

TRADICIONALNI POHOD PO EMINI ROMARSKI POTI
Zbirališče: Lesično (pri trgovini)
Pot: Planina pri Sevnici – Zagorje – Lesično
Čas hoje: okoli 4 ure
Zaključek: Lesično, okoli 12. ure
Oprema: planinska obutev in obleka primerna vremenu
Hrana: hrana in pijača med potjo iz nahrbtnika.
Za avtobusni prevoz je poskrbljeno.

PONEDELJEK,
23. september

ZLATO JABOLKO - projektni dan z Gimnazijo Celje center,
kjer se dijaki vseh drugih letnikov seznanijo z naravo zavarovanega območja in
nalogami upravljavca.

PETEK,
27. september
ob 18. uri

PRIŽIG KOPE ob Svetovnem dnevu turizma.
Pri postavljanju kope sodelujemo z Društvom za ohranjanje starih običajev iz Polja ob
Sotli in Društvom oglarjev Slovenije.
Kraj: Gradišče pri Podsredi

PETEK,
4. oktober
ob 18. uri

ODPRTJE RAZSTAV
Stare sorte jabolk
Kozjanske ptice
Kraj: Slovensko-bavarska hiša v Podsredi

NEDELJA,
6. oktober
od 9.
do 16. ure

POHOD PO KOZJANSKIH SADOVNJAKIH
Zbirališče: dom krajanov v Podsredi
Pot: Polje ob Sotli – Brezovec – Vrenska gorca – Čerčkova domačija – Podsreda
Čas hoje: 4,5 ure, z razlagami in postanki 7 ur
Startnina: 10,00 € (zajema strošek priprave pohoda, karonček, malico).
Strokovne razlage ob poti, degustacijo na začetku poti in prevoz na start pohoda krije
Kozjanski park. Startnina ni obvezna.
Zaključek: pri domu krajanov v Podsredi, okoli 16. ure
Oprema: planinska obutev in obleka primerna vremenu.
Hrana: hrana in pijača med potjo iz nahrbtnika.

TOREK,
8. oktober
od 8.
do 12. 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

TOREK
8. oktober
ob 11. uri

Odprtje GRAJSKE POTI v okviru projekta LIFE NATURAVIVA
Kraj: Uprava Kozjanskega parka v Podsredi

SREDA
9. oktober
ob 16. uri

Z IGRO DO DEDIŠČINE
Ustvarjalnica s Hermanom Lisjakom in ogled razstave na gradu Podsreda, »Herman
lisjak vódi po vôdi«. Ustvarjalnico pripravljamo z Muzejem novejše zgodovine Celje.
Kraj: grad Podsreda

ČETRTEK
10. oktober
ob 19. uri

7. AŠKERČEV VEČER V PODSREDI
posvečen pesniku Tonetu Pavčku. Aškerčev večer organiziramo v sodelovanju s
Kulturnim društvom Podsreda.
Kraj: Dom krajanov v Podsredi

SOBOTA
12. oktober
od 10. do
18. ure

SEJEM REGIONALNIH PRODUKTOV
- predstavitev projektov, šol, zavarovanih območij ter partnerskih institucij
- predstavitev društev in združenj
- predstavitev tradicionalnih obrti
- predstavitev predelave sadja
- tekmovalne in družabne igre
- ustvarjalne delavnice za otroke
- bogat kulturni program

ob 10. uri

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

ob 11. uri

Odprtje razstave gob GOBARSKEGA DRUŠTVA KOZJANSKO KOZJE
Kraj: Slovensko-bavarska hiša v Podsredi

od 12. ure

Nogometni turnir mladincev v malem nogometu
Kraj: igrišče v Podsredi

ob 12. ure

Tekmovanje v peki »študla« za naziv Štrudlmojstr-ca

ob 16. uri

Tekmovanje v najdaljšem jabolčnem olupu

od 17. ure

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

od 18. - 24. ure

Program z ansamblom Donačka

NEDELJA
13. oktober
od 10. - 17. ure

SEJEM REGIONALNIH PRODUKTOV

od 10.30
do 13. ure

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

ob 11. uri

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

NEDELJA
20. oktober
ob 15. uri

ZASADITEV JABOLČNEGA DREVOREDA
Zasaditev 20 sadik na poti proti Čerčkovi domačiji.
Kraj: dom krajanov v Podsredi

Tržnica in bogat kulturni program

