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Novičke Občine Radlje ob Dravi
Najmlajši planinci in slastni kostanj

projekt Jointventurefor a betterlife

V torek, 15. 10. 2012, je iz Koroške odpeljal avtobus z udeleženci projekta Joint venture for a
better life, katerega je prijavila Lokalna akcijska
grupa “Laura” oz. LAG »Laura« iz Biograda na
Moru na program Evropa za državljane in pri
tem bila uspešna. V projektu je LOKALNA AKCIJSKA SKUPINA MEŽIŠKE IN DRAVSKE DOLINE oz.
LAS MDD – zadruga za razvoj podeželja z.b.o.
ena izmed partnerjev in zato so se udeleženci
odpravili proti Biogradu na Moru.
V Biograd na Moru so šli predstavniki iz območja,
ki ga pokriva LAS MDD z.b.o. Najštevilčnejši so
bili udeleženci društev Folklorna skupina KPD
Lija Kovač Vuhred in Kulturno društvo Dravograd: Folklorna skupina Dravca, kakor tudi predstavniki Mestne občine Slovenj Gradec in LAS
MDD z.b.o. Ob odhodu jih je pozdravil še župan
Alan Bukovnik.
Izvedba tega projekta je financirana s strani Evropske komisije. Vsebina publikacije (komunikacije) je izključno odgovornost avtorja in v nobenem primeru ne predstavlja stališč Evropske
komisije.

Občina Radlje ob Dravi

Za cilje, ki si jih postavljamo, ko se odpravimo v naravo, v hribe, ni potrebno, da so vedno
visokoleteči in da imajo spoštovanje vzbujajoča imena, kot so Škrlatica, Triglav ali očak
Jalovec. Pomembne in zabavne stvari se dogajajo že na sami poti in jih zaradi obremenjenosti s ciljem pogosto spregledamo. Koruzno steblo lahko postane pohodna palica, luža
na poti domek ljubke žabice, blatna zaplata najboljše igrišče, »marela« na gozdnem robu
pravi zaklad, slastni kostanj na koncu poti pa ob vseh teh zanimivostih postane že skoraj
postranska stvar.
Vse to in še marsikaj več smo doživeli na našem prvem druženju v okviru programa Ciciban
planinec v Vrtcu Radlje (Enota Radlje in Vuhred). Mentorici Sabina in Rozika sta otroke
povabili na kostanjev piknik. V petek se nas je pred Mercatorjem zbralo toliko, da nas je
fotoaparat komaj ujel v objektiv. V sproščenem vzdušju smo kaj kmalu vzeli pot pod noge
in jo mahnili proti našemu cilju na Dobravi, kjer nas je prijazno gostil Anton Plazovnik,
markacista PD Radlje, Petra in Marjan, pa sta že pridno pekla kostanj, ki gaje bilo za vse
več kot dovolj. Otroci so raziskali bližnjo okolico in pokazali, da je narava zabavno igrišče, s
katerega nas je še prehitro pregnal večer, ki je noči že segel v roko.
Mi smo uživali. Se vidimo na naslednjem pohodu!
Katja Rac
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HMELJARSKI LIKORF

Po vsakem končanem kmečkem opravilu je navada, da se izvede likof. Tako je tudi v občini
Radlje ob Dravi, kjer se vsako leto v okviru Radeljskih srečanj odvija Hmeljarski likof. Na
prireditvi sodeluje veliko število društev iz vse Slovenije ter tudi iz sosednje Avstrije. Tem
društvom se vsako leto pridruži tudi Društvo podeželske mladine Dravska dolina, ki skrbi
za okraševanje vozov in traktorskih vozil, ki sodelujejo v sprevodu. Prav tako pa pomaga
pri sami svečani prireditvi, kjer okronajo hmeljarsko princeso. V tradiciji je, da je princesa
članica Društva podeželske mladine Dravska dolina in tako je bilo tudi letos, na kar je
društvo zelo ponosno.
V okviru Radeljskih srečanj je društvo organiziralo tudi prve vaške igre, ki so potekale na
izletniški kmetiji Malej na Sv. Antonu. Z udeležbo na igrah je društvo zelo zadovoljno, saj je
v šestih zanimivih igrah sodelovalo šest ekip, ki so se borile za prvo mesto ter bogate nagrade, ki so jih društvu prispevali sponzorji. Na koncu so med mesti odločale le minimalne
razlike. Ekipe so poskrbele za zabavne ter nepozabne trenutke med tekmovanjem, tako
da ni zmanjkalo smeha in dobre volje. Za še boljše razpoloženje pa je poskrbel ansambel
Poskok, ki je zbrane zabaval še dolgo v noč.

LAMPIONADA

V soboto, 15. septembra 2012, je v okviru
Čolnarskega društva Skala Vuhred potekala
tradicionalna »Lampionada« na reki Dravi.
Vodno gladino je osvetlilo več kot 3000 luči,
sodelovale pa so posadke na štirih čolnih.
Vreme nam letos ni zagodlo, tako da tudi
gledalcev na mostu ni manjkalo.
ČD Skala Vuhred

VABILO!

Slovensko združenje za duševno zdravje (ŠENT)
vabi v torek, 23. oktobra 2012, ob 17.00 uri na
okroglo mizo „KRIZA KOT PRILOŽNOST“, katera
bo potekala v prostorih knjižnice v Radljah ob
Dravi. Okroglo mizo bo vodil mag. Edo p. Belak
– predsednik Šenta. Vstopnine ni!
Kjer je volja, tam je pot!

Spoštovane občanke in občani!

Vabim vas na ponovno odprtje trgovine
»Dom Remšnik« na Remšniku, ki bo v sredo,
31. oktobra 2012, ob 10. uri.
Vljudno vabljeni!
Stanislav (Slavko) Pajtler

Projektni teden MATEMATIKA SE NA VSE SPOZNA

Odlomek zaključne prireditve:
Žan: Hodi okrog njive, godrnja, računa na prste, krili z rokami, ...
Neža: Kaj se pa motoviliš, a ne vidiš, da je koruza že zrela? A hočeš, da jo vso vrane požrejo?
Pri tej hiši moram pa res vse štiri vogale podpirat!
Žan: Ja, ja. Čez par minut pridejo delavci, pa bomo ta naš arček koruze pospravili, kot bi
mignil. Samo, Nežika, meni se zdi, da je danes ta najin ar koruze nekam drugačen, kot je bil
še včeraj. Pa imava midva sploh en ar koruze? Kaj pravite? (Na odru je bilo le 64 m2 njive
izdelane iz odpadnega papirja).
Neža: Oh, moj Žan! A res ne vidiš, da cele njive še sploh ni tu?! Alo, dajmo, dokončajte najino
njivo. Kaj bodo drugače jedle naše kokoši in zajci pa prašički! (Učenci so dokončali en ar veliko njivo iz papirja, tako da so dodali 36 m².)
(…)
Neža: Zdaj bomo stehtali en kubični decimeter koruze. Vidiš, koliko tehta?
Žan: Prebere s tehtnice 0,8 kg. Pa ti, ki si najpametnejša žena daleč naokoli, veš, koliko je
bova pridelala letos?
Neža: Preprosto, da bolj ne more bit. Če bo posoda polna, bo to 1000 dm³, torej: 1000 x 0, 8
kg, to je natančno 800 kg! (Učenci so napolnili en kubični meter veliko posodo v obliki kocke
s koruznim zrnjem.)
Matematika. Človek si sploh ne misli, da jo srečujemo na vsakem koraku, ne le v učilnicah
matematike. To smo doživeli v projektnem tednu Matematika se na vse spozna, ko nas je zasledovala na ekskurzijah, gospodovala v vseh delavnicah, se repenčila na športnem dnevu in seveda tudi danes ne bomo brez nje. Neža in Žan sta med spravilom koruze vneto računala, koliko
je bosta pridelala in, ali bo posoda, ki drži natančno en kubični meter, premajhna, prevelika ali
ravno pravšnja.
V projektnem tednu, ki je potekal konec meseca septembra, smo našim učencem skušali
približati matematiko na čim bolj praktičen način. V ospredje smo postavili uporabnost v
vsakdanjem življenju, kot so pretvarjanje merskih enot, osnovne računske operacije, številske
množice in drugo. Jedro projektnega tedna je bilo 25 različnih delavnic, med katerimi so se
lahko učenci prosto odločali! Vse podrobnosti najdete na šolski spletni strani.
Teden smo zaključili skupaj s starši, kjer smo tekom prireditve napolnili kubični meter veliko
škatlo s koruzo in ugotovili, da gre vanjo nekje toliko zrn, kot je Slovencev.
Hvala vsem, ki ste pomagali pri izvedbi, predvsem pa učiteljem Osnovne šole Radlje ob Dravi,
ki so v izvedbo tedna vložili ogromno truda.
Vodja projektnega tedna: Boštjan Ledinek

Oblikovanje, tisk in lektura: Agencija Novelus, d.o.o.

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

