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3. junij 2021

Danes dogaja
savus.si/danes-dogaja-96

No, pa se je začelo dogajati tudi v Zasavju. Oživeli so kulturni hrami, vse več

se dogaja tudi na drugih prizoriščih. Danes celo v hrastniškem rudniku, kjer

pripravljajo predstavitev festivala Kamerat. V Zagorju bodo nosili olimpijsko

baklo, na ETV bo zvečer na ogled koncert GŠ Trbovlje, napovedujemo pa še

nekaj zanimivih dogodkov.

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, 3. junij 2021

Vreme

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

Arso napoveduje, da bo danes v Zasavju pretežno jasno. Najvišje dnevne

temperature bodo od 22 do 26 °C.

Jutri bo večinoma sončno. V soboto bo dopoldne še precej jasno, proti

poldnevu in popoldne pa spremenljivo oblačno, nastajale bodo krajevne

plohe in nevihte. V nedeljo bo spremenljivo do pretežno oblačno, občasno bodo padavine,
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predvsem plohe in nevihte.

Zapore cest

Na cesti Trbovlje-Hrastnik je v Podkraju urejen izmenično

enosmerni promet zaradi poškodovane brežine.

Preskrba z vodo

Danes v Zasavju ni predvidenih motenj pri oskrbi z vodo.

Električna energija

Elektro Ljubljana sporoča, da bo danes zaradi del na

distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava

električne energije odjemalcem iz TP Spodnji Log – NNO

Samopostrežna Emona (od 8. do 12. ure), TP Suhadol –

Suhadol, Zorko (od 8. do 12. ure (nadzorništvo Hrastnik), TP

Spodnje Tepe, izvod Bognar (od 8. do 12. ure)(nadzorništvo

Zagorje), TP Kopalnica, izvod Vreskovo – Kovačič (od 11. do 13. ure) (nadzorništvo

Trbovlje).

Jutri ne bodo imeli elektrike odjemalci iz TP Kopitnik, Kopitnik 2, Kopitnik 3,

Pikelj (od 8. do 14. ure) (nadzorništvo Hrastnik).

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.

Kamerat

V hrastniški jami bodo danes pripravili novinarsko konferenco, na kateri bo Občina

Hrastnik predstavila festival delavskega filma Kamerat. Festival bo potekal od 1. do 3.

julija letos v rudniških rovih pod Hrastnikom, v vašhavi in kompresorski postaji. Na

tiskovni konferenci bodo zavrteli kratka filma Celica Dušana Kastelica in Steklarski

blues Petra Braatza.

Olimpijska bakla v Zagorju

V Zagorju bodo danes ponesli olimpijsko baklo. Svojo pot bo pričela v Kisovcu in

nadaljevala do Evroparka in po mestu do mestne ploščadi, kjer bodo pripravili kratko

slovesnost. Na zaključni slovesnosti bodo sodelovali olimpijci Domen Pociecha, Katja

Požun, Tilen Sirše in udeleženci olimpijskih iger mladih Lovro Kovačič, Ema

Kovačič in Tian Badžukov.

Koncert GŠ Trbovlje
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Nocoj ob 19.30 uri bo na programu televizije ETV zanimiva oddaja Naš svet glasbe –

koncert kot reportaža / reportaža kot koncert. Oddajo so posneli v Glasbeni šoli Trbovlje.

Tamkajšnji učenci in učitelji so tudi glavne zvezde oddaje. Predstavili so sebe, glasbeno

šolo in odigrali zanimiv koncert.

Otresi se stiske

»Tudi tebe stiska stiska? Ne veš, kako se je otresti? Potem je ta dogodek pravi zate!«

pravijo v Mladinskem centru v Zagorju. Zato danes pripravljajo ob 19. uri na Zoomu

predavanje Otresi se stiske. Predavateljica bo dr. Mojca Zvezdana Dernovšek redna

profesorica, spec. psihiatrije, ki dela v ZD Sevnica in Inštitutu Karakter. Predavanje je

namenjeno mladim, ki se jih je epidemija z vsemi posledicami dotaknila na drugačne

načine kot ljudi drugih starosti.

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. OD 8. do 14.

ure so na ogled tudi razstave v Muzeju Hrastnik.

Če veste še 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.

DDTlab

V DDTlab bodo danes pripravili ogled aktualnih projektov povezovanja umetnosti,

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

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

MC ZOS Kahoot! Liga

Prva MC ZoS Kahoot! Liga se je prejšnji teden zaključila, ta teden pa se že začenja nova!

Sodeluje lahko čisto vsak. Edino kar moraš storiti je, da se na vse kvize prijaviš pod istim

imenom oz. vzdevkom, da se lahko poteguješ za nagrade. Kvizi potekajo vsak četrtek od

10:00 do 22:00. Več pa si lahko prebereš na tej povezavi.

Na današnji dan

Če veste za kakšno znano Zasavko ali kakšnega znanega Zasavca, rojenega na današnji

dan, nam, prosimo, sporočite na info@savus.si.

Svetovni dnevi

Danes je na koledarju zapisan dan bolezni ven.

Dan bolezni ven

https://us02web.zoom.us/j/87206859816%E2%80%A6
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Bolezni ven so zelo razširjenja obolenja in se običajno pojavijo neopazno. V začetnih

stopnjah ne opazimo nobenih znakov. Kronična bolezen ven ni le estetska težava, ker nam

izgled nog kazijo odebeljene in temno obarvane vene, ampak jo opredeljujejo kot sklop

simptomov in znakov, ki nastanejo zaradi povečanega tlaka v povrhnjih in/ali globokih

venah spodnjih udov. Kronična bolezen ven je napredujoča bolezen, katere vzrokov

natančno ne poznamo. Zajema vse simptome in znake, ki nastanejo zaradi povečanega

pritiska venske krvi v venah nog. Prizadene velik del populacije v zahodnem delu sveta in

predstavlja veliko breme za bolnika in družbo.
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