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Danes dogaja
savus.si/danes-dogaja-131

Tudi v Trbovlje se vrača Poletni kino Filmski utrinki. Danes je na sporedu

francoska drama Poletje ’85, ki jo bodo predvajali na stopnišču pred DDT-

jem. V Trbovljah nadaljujejo tudi s tečajem rolanja, v DDT-ju pa je kot vsak

četrtek na sporedu ogled DDTlab. 

Vsako jutro vas zraven kave na portalu Savus.si čaka še obvestilo, kaj se

obeta ta dan v Zasavju ali v povezavi z Zasavjem. Prosimo vse organizatorje,

da nam vabila pošiljajo na info@savus.si

Četrtek, 8. julij 2021

Vreme

Danes bo v Zasavju lepo. Če si bomo dan znali narediti lep.

Arso napoveduje, da bo danes v Zasavju sprva precej jasno,

popoldne pa občasno zmerno oblačno. Pihal bo jugozahodni

veter. Zvečer in v noči na petek bo predvsem na zahodu in

severu možna kakšna nevihta. Najnižje jutranje temperature

bodo od 15 do 20, najvišje dnevne od 30 do 36 °C.

V petek bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Predvsem

sredi dneva in popoldne bodo v notranjosti Slovenije nastale posamezne nevihte. Vročina

bo nekoliko popustila. V soboto bo sončno z dnevnimi temperaturami od 25 do 30 stopinj.

Zapore cest
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Na cesti Trbovlje–Boben–Hrastnik bo od 5. julija do 1.

septembra popolna zapora ceste na odseku Jerič–Lakner

zaradi rekonstrukcije in ureditve priključka za kamnolom.

Odsek ceste uvoz v kamnolom bo zaprt od 7. do 17. ure. Cesta

se bo odpirala vsako polno uro za 10 minut. Od 17. do 7. ure

naslednjega dne bo omenjeni odsek ceste normalno prevozen.

Zaradi sanacije vozišča bo popolna zapora lokalne ceste Majcen-Slatno-Selan. Z delom

bodo začeli v torek, 6. julija, in bodo predvidoma končana do 12. julija. Popolna zapora

ceste bo vsak dan od 6. do 16. ure.

Na cesti Trbovlje–Hrastnik je v Podkraju urejen izmenično enosmerni promet zaradi

poškodovane brežine.

Preskrba z vodo

Danes ni napovedanih prekinitev dobave vode.

Električna energija

Elektro Ljubljana obvešča, da bodo danes brez električne

energije odjemalci, ki so oskrbovani iz TP Kojnšica,

izvod Spodnja Kojnšica (od 8. do 14. ure) (nadzorništvo

Zagorje) in iz TP Suhadol, Zorko (od 10. do 12. ure)

(nadzorništvo Hrastnik).

Jutri bodo brez električne energije odjemalci, ki so

oskrbovani iz TP Mali Kal, Podkoritnik (od 8. do 13. ure) (nadzorništvo Hrastnik), TP

Selo, izvod Jelševar (od 8. do 10. ure) (nadzorništvo Zagorje) in TP Vače vas (od 9. do

13. ure) (nadzorništvo Litija).

Dogodki

Če veste za kakšen dogodek v Zasavju, ki ga nismo zabeležili, ali pa kakšnega, ki bo v

naslednjih dneh, nam lahko to sporočite na info@savus.si.

Poletni kino Filmski utrinki: Poletje ’85

Kino Trbovlje tudi letos organizira Poletni kino Filmski utrinki, filmske projekcije na

prostem, ki jih bodo predvajali na stopnišču med DDT ter Zavodom za mladino in šport

Trbovlje. Danes ob 21.30 uri si lahko tam ogledate francosko dramo Poletje ’85. Vstop je

prost.

Film govori o Alexisu, zdolgočasenem 16-letniku, ki vroče poletje preživlja pod

slikovitimi pečinami v enem od letoviških mestec na obali Normandije. Ko nekega dne s

svojim malim čolnom skoraj utone, ga iz morja izvleče karizmatični David, ki mlajšega

fanta takoj vzame pod svoje okrilje. Med drugim ju povezuje tudi tema smrti: Alex je

obseden z razmišljanjem o minljivosti in s proučevanjem pogrebnih ritualov starodavnih

civilizacij, David pa ima z izgubo bolj praktične izkušnje – pred dvema letoma mu je umrl
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oče. Med njima se splete tesno prijateljstvo, ki preraste v

strastno ljubezensko razmerje, v kateri pa je David ves čas

dominantna sila. Da je Alex tisti, ki ljubi bolj, postane

jasno, ko se mednju nenamerno vrine Kate, britansko

dekle au pair s polomljeno francoščino. Ko se skupaj

znajdejo na barki, se je težko znebiti slutnje, da je pred

nami francoska različica smrtonosnega trikotnika v

Nadarjenem gospodu Ripleyju.

Tečaj rolanja

Zavod za mladino in šport Trbovlje od 5. do 8. julija, vsak

dan od 17.30 do 19. ure (skupno osem šolskih ur)

pripravlja tečaj rolanja. Tečaja se lahko udeležijo otroci

starejši od 4 let, priredili pa ga bodo na igrišču Partizan v

Trbovljah. Zaščitna oprema (čelada ter ščitniki za kolena,

komolce in zapestja) je obvezna. Cena tečaja je 60 evrov.

Janez Knez – Retrospektiva

V vseh treh zasavskih občinah je odprta razstava akademskega

slikarja Janeza Kneza z naslovom Retrospektiva. Janez Knez

je eden najbolj prepoznavnih zasavskih umetnikov. Letos

poteka 90 let od njegovega rojstva in 10 let od njegove smrti.

Danes si razstavo lahko ogledate v Delavskem domu

Trbovlje od 17. do 20. ure, v galeriji Medija v Zagorju od 9.

do 15. in 16. do 19. ure, v galeriji Delavskega doma

Hrastnik od 18. do 20. ure, v Kulturnem domu Loka pri

Zidanem mostu po dogovoru in v planinskem domu na

Kumu v času odprtega doma.

Zasavski muzej Trbovlje

Danes so v Zasavskem muzeju Trbovlje od 8. do 13. ure na

ogled naslednje razstave: stalna razstava Srečno…črne

doline, kiparska zbirka Stojana Batiča, občasna

razstava LAIBACH 4 DEKADE. V muzeju se lahko

dogovorite še za ogled rudarskega stanovanja na Njivi,

etnološke poti, spominske hiše ustanovnega kongresa

KPS na Čebinah.

DDT ogled DDTlab

V DDTlab bodo danes pripravili ogled aktualnih projektov povezovanja umetnosti,

znanosti in gospodarstva med 14. in 18. uro. Obvezne so predhodne prijave na mail:

ddtlab@dd-trbovlje.si ali po telefonu 051/296-121 (lokacija Katapult).

Na današnji dan
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Če veste za kakšno znano Zasavko ali kakšnega znanega Zasavca,

rojenega na današnji dan, nam, prosimo, sporočite na

info@savus.si

Svetovni dnevi

Tek z biki

Tek z biki v španski Pamploni, ki ga je populariziral Ernest

Hemingway, traja dober teden. Od 7. julija (šestega se festival v

čast S. Ferminu začne z otvoritvijo in brez bikov) dalje lahko

vsak dan ob osmih preverite, ali tečete hitreje od bikov. Če

preživite, si lahko ob pol sedmih vsak večer ogledate bikoborbe

in če preživite še to, se ob enajstih začne žur. Naslednji dan pa

spet od začetka.
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