TRG PODSREDA

12. - 13.
OKTOBER 2019

20 LET

Prireditev bo odprl minister za okolje in prostor gospod Simon Zajc.

V KOZJANSKEM PARKU
JE JABOLKO VEČ KOT SADEŽ
Letošnjo jesen se bomo že dvajsetič poklonili visokodebelnim
travniškim sadovnjakom in praznovali Praznik kozjanskega jabolka.
Ptice in njihov najpomembnejši habitat, visokodebelni travniški
sadovnjak, sta namreč dvajset let nazaj bila razlog (povod), da
smo se v zavarovanem območju Kozjanskega parka odločili, da se
našemu Kozjanskemu jabolku in naši edinstveni krajini poklonimo na
poseben način …
In začeli smo praznovati. Z leta v leto je praznovanje dobivalo
nove in nove razsežnosti in ko se danes oziramo nazaj, z zanosom
in gotovostjo zatrjujemo, da pri nas narava in ljudje hodimo z roko
v roki in to je tudi zagotovilo, da bomo našim zanamcem pustili
pomembno dediščino.
S prireditvijo Praznik kozjanskega jabolka želimo tudi v bodoče v
naše zavarovano območje privabiti obiskovalce iz celotne Slovenije
ter tudi tiste izven njenih meja, ki bodo na številnih stojnicah lahko
kupili izdelke pridelane in izdelane na sonaraven način.
Praznik kozjanskega jabolka zaposleni v Kozjanskem parku
sooblikujemo s številnimi društvi in razstavljavci znotraj zavarovanega
območja in tudi širše, zato vas vsi skupaj vabimo, da obiščete
našo prireditev, ki bo v letošnjem jubilejnem 20. letu trajala od 20.
septembra, ko bomo pobirali jabolka v kolekcijskem sadovnjaku
Kozjanskega parka, in se zaključila 20. oktobra, ko bomo zasadili
drevored jablan.

DOGODKI OB 20. PRAZNIKU
PETEK,
POBIRANJE JABOLK V KOLEKCIJSKEM SADOVNJAKU
20. september KOZJANSKEGA PARKA
ob 12. uri
V njem 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: Čerčkova domačija, Gradišče pri Podsredi
SOBOTA,
21. september
od 8.
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,
ZLATO JABOLKO - projektni dan z Gimnazijo Celje-Center
23. september Dijaki vseh drugih letnikov se bodo seznanili z naravo
zavarovanega območja in nalogami upravljavca.
PETEK,
PRIŽIG KOPE ob Svetovnem dnevu turizma
27. september Pri postavljanju kope sodelujemo z Društvom za ohranjanje
ob 10. uri
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,
kartonček, 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
Arhitekturna delavnica z učenci OŠ Bistrica ob Sotli in v
sodelovanju z METRO SR, Zavodom za prostor savinjske
regije.
Kraj: Grad Podsreda

TOREK,
8. oktober
ob 11. uri

Odprtje GRAJSKE POTI v oviru 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
“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
bo posvečen pesniku Tonetu Pavčku. Organiziramo ga v
sodelovanju s Kulturnim društvom Podsreda.
Kraj: Dom krajanov v Podsredi

SOBOTA,
12. oktober
od 10.
do 18. ure

SEJEM REGIONALNIH PRODUKTOV
• 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

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. uri

Tekmovanje v peki “štrudla” 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.
do 24. ure

Program z ansamblom Donačka

NEDELJA,
13. oktober
od 10.
do 17. ure

SEJEM REGIONALNIH PRODUKTOV
Tržnica in bogat kulturni program

od 10.30
do 13. ure

Družabno kolesarjenje

ob 11. uri

Rekreativni tek na grad Podsreda

NEDELJA,
20. oktober
ob 15. uri

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

Info: Kolesarska sekcija ORANS, Gašper Rainer, 041 968 106
Info: Športno društvo Podsreda, Jernej Jagrič, 041 834 761

INFORMACIJE:
Podsreda 45
3257 Podsreda
Tel.: +386/3 800-7100
E-pošta: kozjanski-park@kp.gov.si
www.kozjanski-park.si
Praznik kozjanskega jabolka

Zlati sponzor:

Srebrni sponzor:

Izdal in založil: Kozjanski park
Uvodni nagovor: Mojca Kunst
Besedilo: mag. Valerija Slemenšek
Fotografije: Barbara Ploštajner, Dušan Klenovšek, Teo Hrvoje Oršanič
Risba in oblikovanje: Vesna Zakonjšek
Tisk: Kip vizija
Naklada: 7000
Podsreda, avgust 2019
Prireditev organizira Kozjanski park. Pridržujemo si pravico do sprememb
v programu.
Prireditev povezujeta: Zdenka Ivačič in Tomaž Pančur
Gostinska ponudba: Gostilna Virštanj Banovina

