Domoznanski mozaik – Na današnji dan

RADIO BREŽICE
Pisalo se je leto 1963. V nedeljo, 27. oktobra, se je zaslišalo: »Oglaša se Radio Brežice
… prvič se oglaša Radio Brežice.« Tako je Brežičane nagovorila Božena (Češnovar)
Zorko, prva napovedovalka takrat najmlajše radijske postaje v Sloveniji.
Prve oddaje so poslušalci hitro sprejeli in jih z veseljem spremljali, še posebno
priljubljena je bila oddaja Poslušalci čestitajo, ki je bila na sporedu vsako nedeljo
popoldne. Ker so bile želje poslušalcev raznolike, zaloga plošč brežiške radijske postaje
pa zelo majhna, sta se vodja Ljubo Štegar in urednik glasbenih oddaj Franc Baškovič
napotila od hiše do hiše in si izposojala plošče, ki sta jih potem presnela na
magnetofonski trak.
Ledino so orali postopoma, najprej z eno, potem z dvema oddajama na teden,
pozneje so prešli na štiri in celo pet dni v tednu. Hkrati s količino je rasla tudi
vsebinska vrednost programa. Občani so radio radi poslušali, saj jih je vestno seznanjal
z dogodki v občini, jim pomagal z izobraževalnimi, zdravstvenimi in kmetijskimi
nasveti, jim odpiral pot v svet resne glasbe in skrbel za razvedrilo ob nedeljskih
popoldnevih.
Kmalu se je začel uveljavljati tudi zunaj občinskih meja. Leta 1965 so namreč svoj
program razširili tudi na sosednjo krško občino. Po navedbah prispevka z naslovom
Na srednjem valu 192 metrov, ki je bil 12. septembra 1967 objavljen v časopisu Delo,
so na uredništvo prejeli dopisnice z najboljšimi željami vse od Zagreba do Novega
mesta, oglasil se je celo nekdo iz Gornje Radgone in sporočil, da z veseljem posluša
večino brežiških oddaj.
Radio Brežice je imel svoje prostore v Prosvetnem domu.

Prva radijska napovedovalka Božena (Češnovar) Zorko še ni imela 18 let, ko je bila
zaradi razločnega glasu izbrana za napovedovalko. Fotografija je pospremila članek z
naslovom Leto dni domačega radia, ki je bil objavljen leta 1964. Žal vira časopisa naš
domoznanski arhiv ne navaja.

V studiu Radia Brežice ob desetletnici delovanja.
Vir: Dolenjski list (25. oktober 1973).

Stalni sodelavci Radia Brežice.
Vir: Delo (21. januar 1964).

