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Novičke Občine Radlje ob Dravi
»SKUPAJ SMO MOČNEJŠI«

Na naši šoli je zaživel projekt »Prostovoljstvo«. Veseli in ponosni smo, da
je našo pobudo sprejelo kar 43 % učencev prostovoljcev od 6. do 9. razreda. Naša prva akcija bo zbiranje: otroških oblačil in obutve, knjig, igrač
in družabnih iger. Čiste, urejene in ohranjene stvari zbiramo od 21. 11. do
7. 12. 2012, in sicer: na OŠ Radlje ob Dravi v pisarni ŠSS, na OŠ Vuhred
in vrtec v zbornici, na OŠ Remšnik v zbornici in v vrtcu Radlje ob Dravi v
pisarni pomočnice ravnatelja za vrtec.
Zbrane stvari bodo na razpolago vsem otrokom in staršem po simbolični
ceni 1 € v soboto, 8. decembra 2012, od 9. ure dalje v avli OŠ Radlje ob
Dravi. Zbrana sredstva bodo namenjena našim učencem, ki potrebujejo
pomoč. Vabimo vas, da podprete našo akcijo in nam s tem pomagate
uresničevati naš moto »Skupaj smo močnejši«.
Odbor

OBISK DELEGACIJE IZ OBČINE BIOGRAD NA
MORU V RADLJAH OB DRAVI

V četrtek, 22. novembra 2012, je Občino Radlje ob Dravi obiskal župan
Občine Biograd na Moru Ivan Knez z delegacijo. Sprejeli so jih župan Alan
Bukovnik, podžupan Robert Potnik, ravnatelj Osnovne šole Radlje ob Dravi, mag. Damjan Osrajnik, predsednik Medobčinskega društva invalidov
Alojz Cifer in predsednik Društva
upokojencev Radlje ob Dravi Konrad Klemenc. Naslednji dan je
na občini potekal sestanek, na
katerem smo obravnavali medsebojno sodelovanje. Občina Radlje ob Dravi je Občini Biograd na
Moru predstavila projektno delo,
Vizijo in strategijo Občine Radlje
ob Dravi ter primere praks prijav
na Javne razpise EU. Občina Biograd na Moru je predstavila način
trženja turizma in kako so pri njih
začeli promovirat svoj kraj in s tem
razvijati turizem. Poleg izmenjav
izkušenj in dobrih praks je tekla
beseda tudi o projektu VSAKDANJE
ŽIVLJENJE BREZ OVIR – ZA SOCIALNO VKLJUČENOST INVALIDOV, kjer
je Občina Biograd na Moru projektni partner. Obe strani sta delili
in črpali izkušnje in se na koncu
strinjali, da se bo sodelovanje med
občinama nadaljevalo. Po sestanku
je sledil ogled objektov v Radljah
ob Dravi.
Občina Radlje ob Dravi

DOGODKI V DECEMBRU 2012

Nedelja, 02.12.2012 ob 18. uri v MKC Marenberški Radlje ob Dravi. »Obeležitev Prešernovega rojstva«, kulturna prireditev (branje Prešernove poezije ter del lokalnih pisateljev in pesnikov, popestritev z glasbenimi
vložki).
Petek, 7. 12. 2012 ob 21. uri v MKC Marenberški Radlje
ob Dravi. Koncert koroške skupine RDDNDRN in pevca
Aleksandra Smodeta – Smodija (rock koncert).
Sobota, 8. 12. 2012 ob 20. uri v MKC Marenberški Radlje ob Dravi. Potopisno predavanje ALJASKA, ki ga bo
vodila Mateja Mazgan. Po končanem predavanju bo za
vzdušje poskrbel DJ Nejc.
Četrtek, 13. 12. 2012 ob 20. uri v dvorani MKC
Marenberški Radlje ob Dravi. Monokomedija z
Matjažem Javšnikom.
Petek, 14. 12. 2012 ob 19. uri v dvorani MKC
Marenberški Radlje ob Dravi. Koncert Mešanega pevskega zbora Rosika iz Lovrenca na Pohorju ob sodelovanju z Moškim pevskim zborom Radlje ob Dravi.
Petek, 14. 12. 2012 ob 21. uri v MKC Marenberški Radlje ob Dravi. Potopisno predavanje AVSTRALIJA, ki ga
bo vodila Mateja Mazgan. Po končanem predavanju
bo za vzdušje poskrbel DJ Nejc.
Petek, 21. 12. 2012 ob 20. uri v MKC Marenberški Radlje ob Dravi. Potopisno predavanje KUBA, ki ga bo vodila Mateja Mazgan. Po končanem predavanju bo za
vzdušje poskrbel DJ Nejc.
Sobota, 22. 12. 2012 ob 21. uri v MKC Marenberški
Radlje ob Dravi. Koncert koroškega dua Luka in Tomaž
(rock koncert).
Sem dolgo upal in se bal,
Slovo sem upu, strahu dal;
Srce je prazno, srečno ni,
Nazaj si up in strah želi.

Vabilo

3. december je pomemben dan za slovensko kulturo, saj
se je na ta dan leta 1800 rodil največji slovenski pesnik
France Prešeren.
Da bi počastili ta dan, bomo v Marenberškem MKC-ju v
nedeljo, 2. decembra organizirali literarni večer, ki je namenjen predvsem prijetnemu druženju ob branju poezije.
Zdravljica, Sonetni venec, Povodni mož, Turjaška Rozamunda so le nekatere od številnih mojstrovin, ki so nastale pod ustvarjalnim peresom Franceta Prešerna.
Na ta veseli dan kulture se bomo spomnili vseh teh del.
MKC Marenberški
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TRADICIONALNI
SLOVENSKI ZAJTRK

V petek, 16. novembra 2012, je bil po vseh
vrtcih in šolah organiziran tradicionalni slovenski zajtrk.
Sodeloval je tudi naš vrtec. Obiskala sta nas
čebelarja Jože Knez in Milan Pitino. Predstavila sta nam delo čebelarjev ter pomen
čebel, ki so tesno povezane s kmetijstvom
in pridelavo hrane. S seboj sta prinesla čisto
pravi panj in čebelarsko obleko. Za zajtrk
smo jedli kruh, maslo, med, jabolko in pili
mleko. Namen zajtrka je bil, da bi čim več
otrok zajtrkovalo zdravo, doma pridelano
slovensko hrano. Želimo si, da bi bilo čim
več takšne hrane na naših jedilnikih.

Ljuba Kališnik in Andreja Bobovnik

USTVARJALNA DELAVNICA

V nedeljo, 25. novembra 2012, smo se v prostorih bivše Osnovne šole Sv. Anton zbrale
članice društva kmečkih žena Sv. Anton na
Pohorju. Na ustvarjalno delavnico smo povabile tudi podmladek, da bi skupaj izdelali
adventne venčke. Nastali so čudoviti izdelki,
ki nam bodo v adventnem času pričarali
praznično vzdušje. Upajmo, da se bomo tudi
v prihodnje družile ob različnih dogodkih v
tako lepem številu.
Društvo kmečkih žena Sv. Anton

KULTURNA DEDIŠČINA KOT Srečanje starostnikov
Krajevne skupnosti
PRILOŽNOST
Društvo za ohranitev kulturne dediščine
Radlje
in umetnosti se je v soboto, 24. novembra
2012, v Metliki udeležilo etnološko-muzejske
delavnice z naslovom Program Leader in
Interpretacija dediščine kot priložnost za
ljubitelje etnologije in nosilce kulturne
dediščine, ki jo je pripravilo Slovensko
etnološko društvo in Belokranjski muzej Metlika.
Jelka Pšajd iz Pokrajinskega muzeja Murska
Sobota in mag. Marko Smole sta predstavila
delovno skupino za ljubitelje pri Slovenskem
etnološkem društvu in program delavnice.
Vodja programa Leader za območje LAS Dolenjske in Bele krajine, Jožica Povše, je predstavila regijski razvojni projekt – program
Leader na področju Bele krajine in Dolenjske ter možnost črpanja sredstev iz pobude
skupnosti leader in pogoje, ki jih je potrebno
za ta namen izpolnjevati. Da pa ni vse le teorija, je prikazala na primerih dobre prakse
vključevanja različnih društev, ki lahko vložijo
v skupen projekt le delo z ovrednotenjem ur
le-tega in na ta način možnost pridobitve denarnih sredstev.
Udeleženci delavnice skoraj nismo mogli
verjeti zneskom, ki so jih pridobili z znanjem
in sposobnostjo skupine ljudi, zadolžene za
pridobivanje sredstev EU iz naslova razvoja
podeželja. Več o aktivnostih in priložnostih
je možno videti na njihovih spletnih straneh
http://www.las-dbk.si/predstavitev.
Sledil je ogled zbirke narodnih vezenin
Nade Cvitkovič v Adlešičih ter nadaljevanje
delavnice v Metliki, kjer je magistra zgodovine in etnologije, Marjeta Keršič Svetel,
predstavila Interpretacijo dediščine kot orodje ohranjanja in ustvarjanja dodane vrednosti.
Domov smo se vrnili polni novih idej za nadaljnje delo.

Sobotni sončni žarki so bili kot nalašč za prijetno druženje naših najstarejših krajanov
in krajank, ki ga vsako leto organizirata KO
Rdečega križa Radlje in Krajevna skupnost Radlje. Okoli 180 starostnikov se je tokrat zbralo
v Mladinskem hotelu Radlje. Dvorana se je
hitro napolnila z živahnim klepetom, veseljem
na obrazih ob snidenju s prijatelji, znanci, ki se
zaradi takšnih in drugačnih razlogov že dolgo
niso videli.
Modrost in izkušnje starejših je dopolnila
razposajenost otrok OŠ Radlje, ki so pod taktirko učiteljic Milke Lunić in Jane Kreuh predstavili folklorne plese, zaigrali na harmoniko
in recitirali pesmice. Vse prisotne je pozdravil
tudi župan Alan Bukovnik, predsednik krajevne skupnosti Anton Vodušek in predsednica OZ Rdečega križa Radlje Antonija Račnik.
Slednja sta s skromnim darilom razveselila
tudi najstarejšo udeleženko in najstarejšega
udeleženca na srečanju, gospo Marijo Gutenberger in gospoda Lovrenca Onuka.
Po uradnem delu se je ob jedači in pijači nadaljevala živahna razprava, manjkalo ni šal,
glasbe in smeha, ki je ostal na naših obrazih
tudi, ko smo se pozno popoldne poslavljali.
Lepo je preživeti takšno popoldne na vsakoletnem srečanju z našimi starejšimi, še lepše
pa se je srečati vsak dan in te koščke na koncu
leta sestaviti v velik mozaik.
Katja Rac

Zapisala: Hermina Ropoša

Mag. Marjeta Keršič Svetel v pogovoru z
Mirkom Kogelnikom
Oblikovanje, tisk in lektura: Agencija Novelus, d.o.o.

Občina Radlje ob Dravi si pridržuje pravico do spremembe lektorske in vsebinske obsežnosti avtorskih prispevkov.

