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ODPRTJE CENTRA FORUMA SLOVANSKIH
KULTUR V RADLJAH OB DRAVI
Lokalne skupnosti so jedro kulturne identitete
in osnova za tkanje novih mrež sodelovanja.
Forum slovanskih kultur povezuje in predstavlja
slovansko kulturo, znanost in umetnost, njen
ustvarjalni naboj in dediščino ter aktivno skrbi
za prepoznaven prispevek slovanskih kultur h
globalnemu dialogu. Mednarodna ustanova je
povezana z Bolgarijo, Bosno in Hercegovino,
Hrvaško, Makedonijo, Poljsko, Rusijo, Srbijo,
Črno goro in Slovenijo, kmalu pa so se jim bodo
pridružile še Belorusija, Slovaška in Ukrajina.
Sodelovanje po načelu spoštovanja različnosti,
strpnosti, odprtosti in vzajemnosti je ena od
vrednot in prepričanj Foruma slovanskih
kultur.
Ob praznovanju 10. obletnice delovanja
Foruma slovanskih kultur so sklenili, da svoj
prvi lokanlni center v slovanskih državah in v
Evropi odprejo prav v Radljah ob Dravi.
Odprtje prvega lokalnega centra Foruma
slovanskih kultur, ki je bilo v četrtek, 19. junija
2014, v Dvorcu Radlje, je za Občino Radlje ob
Dravi velik dogodek. Center sta svečano odprla
mag. Andreja Rihter, direktorica Foruma
slovanskih kultur, in mag. Alan Bukovnik,
župan Občine Radlje ob Dravi.
V sodelovanju s Koroškim pokrajinskim
muzejem, Muzejem Radlje ob Dravi in Javnim
skladom RS za kulturne dejavnosti, Območno
izpostavo Radlje ob Dravi, in Občino Radlje
ob Dravi se začenjajo majhne lokalne sredine
povezovati z velikimi umetniki.

OTROŠKE DELAVNICE

In to je bistvo – oživčenje kreativnosti
slovanskih kultur.
V okviru Foruma slovanskih kultur se bodo
vsako leto ustvarjale skulpture. Material,
les, je letos darovala Pahernikova ustanova.
V tem mesecu je prvo skulpturo že ustvaril
akademski kipar Petar Dolić iz Hrvaške.
Do konca poletja pa bo nastala še druga
skulptura s povabljenim umetnikom iz
Poljske. Te umetnine, skulpture, pa bodo
skupaj tvorile zbirko Foruma slovanskih
kultur, Centra Radlje ob Dravi.
Ob tej priložnosti je bila na ogled postavljena
prva gostujoča razstava centra – UNESCOvi spomeniki na Češkem. Razstavo je
pripravilo veleposlaništvo Republike Češke v
Sloveniji, na svečanem dogodku jo je odprl
njegova ekscelenca, dr. Petr Voznica, češki
veleposlanik v Sloveniji.

Donacija nagradnega
natečaja ZA VARNOST
OTROK

V okviru projekta Z roko v roki za varnost
otrok je podjetje Goodyear razpisalo natečaj
za slovenske osnovne šole, njegov namen je
ozaveščanje učencev o pomenu varnosti v
prometu. Donacijo v vrednosti 2000 EUR je
prejelo 26 šol, med njimi tudi naša šola. Šole
so bile izbrane na podlagi treh kriterijev:
1. Potrebe šole po sredstvih, ki zagotavljajo
varnost v prometu.
2. Izvirnost in zanimivost treh esejev naših
učencev.
3. Število glasovnic, prejetih na prodajnih
mestih lokalnih vulkanizerjev.
Eseje na tematiko poznavanja varnosti v
prometu so napisale Gloria Kraker, Živa Potnik
ter Aja Onuk. Gloria se je s svojim esejem
uvrstila v veliki finale in za dodatno nalogo
sestavila novo besedilo za projekt, to so pesmi
oz. himne, besedilo ima naslov Prometna.
Svojo pesem je še z ostalimi štirimi top finalisti
suvereno predstavila na zaključnem dogodku
natečaja. Čestitamo!
Posebej se želimo zahvaliti Pnevmatik centru
Širnik, ki je s svojim uspešnim poslovanjem
omogočil prijavo na nagradni natečaj.
Jasna Mlinarič, OŠ Radlje ob Dravi

Občina Radlje ob Dravi

Začenjajo se poletne počitnice in mnogi med vami potrebujete varstvo otroka. V času od
26. 6. - 29. 8. 2014 organiziramo celodnevne otroške delavnice v prostorih MKC-ja Radlje
(spodnji prostori bivšega hotela), primerne za otroke od 4.–15. leta starosti.
Vsak dan bomo otrokom nudili:
3 dnevne obroke s pijačo, sadje, ustvarjalne delavnice, vodene animacije, družabne igre,
športne igre na prostem.
Starši poskrbite za del stroškov, kar znaša 7 € na dan na udeleženca. V to ceno so vključeni
malica, topel obrok (kosilo), pijača, popoldanska malica in sadje. Če prijavite dva otroka
hkrati, plačate za drugega samo 5 €.
Izvajali bomo otrokom primeren program; pohode, kreativne delavnice, igranje družabnih
iger, socialne igre, gledanje filmov in risank …
Udeležba pri programih je mogoča tudi brez malice ali kosila. Cena se zniža za strošek
izbranega obroka. Več informacij dobite na telefonski številki 040 852 287
(Dominika) ali 040 186 602 (Vojko).

Sodelovanje na Forumu
slovanskih kultur

Tradicionalni 6.
pohod Po mejah
Vasi

Forum slovanskih kultur letos praznuje 10-letnico
delovanja. Praznovanju smo se priključili tudi
učenci in učitelji naše šole. V sredo, 18. 6. 2014,
smo na Grajskem trgu v Mariboru predstavili Bosno
in Hercegovino. Na predstavitvi so sodelovali
naslednji učenci: Matevž Rezman Tasič, Tevž
Vrečko, Mirsad Hamidović, Urban Kumer in Vid
Ravnjak. Vsak je na svoj način predstavil nastanek,
zgodovino, kulturo, kulinariko, gospodarstvo ...
Bosne in Hercegovine. Naša stojnica je bila dobro
obiskana, prav tako pa tudi stojnice ostalih šol, ki
so predstavljale druge slovanske države.
Pri uspešni predstavitvi so sodelovali tudi delavci
šole: Vlasta Pavlič, Nataša Markač, Urška Pečonik,
Marjan Rejec in Vili Korat. Hvala vsem.
Zahvaljujemo se tudi zunanjim sodelavcem:
Tonetu Vodušku za akvarela Baščaršije in Mostarja
in Nefi Murgić za dobre pite in baklavo, s katerimi
smo postregli goste stojnice.
Mentorici: Mateja Jevšnik in Simona Svanjak

Koncert MePZ KTD Sv.
Anton na Pohorju

Ko na gozdnem robu dozorijo prve jagode, ko na
polju zacveti rdeči mak, ko z domačih travnikov
zadiši po senu in ko se pomlad počasi umika
poletju, je tu mesec junij, ko Sv. Anton na Pohorju
praznuje.
V soboto, 14. junija 2014, ob 20. uri je v prostorih
bivše osnovne šole pri Sv. Antonu potekala
proslava ob krajevnem prazniku. Program
prireditve je pripravilo Kulturno-turistično društvo
Sv. Anton na Pohorju. Prisluhnili smo koncertu
Mešanega pevskega zbora KTD Sv. Anton na
Pohorju, gostom večera, Dekliškemu pevskemu
zboru Aglaja, ki ga vodi zborovodkinja, Kerstin
Vuga, in harmonikarju Juretu Ričniku. Prireditev
je povezovala Tina Glazer. Vsem nastopajočim se
iskreno zahvaljujemo za čudovit večer.
KTD Sv. Anton na Pohorju

Klovnesa razgraja

V okviru taborniškega in likovnega
tabora vas vabimo v soboto, 28. 6. 2014 ob 13. uro
na Predstavo za otroke KLOVNESA RAZGRAJA,na
Dobravo – travnik Antona Plazovnika.
V PRIMERU DEŽJA BO PREDSTAVA V VELIKI
DVORANI MARENBERŠKEGA MLADINSKEGA
CENTRA RADLJE OB DRAVI
Predstava za otroke Glavna zvezda predstave,
klovnesa Sfrčkljana je seveda izobražena oseba,
ki bolj ali manj gladko govori več jezikov:
angleško, rusko, slovensko, srbsko in hrvaško.
Ima pa eno majceno pomanjkljivost, če je pod
stresom se namreč prične nezaustavljivo smejati.

Na lepo sončno soboto, 14. 6. 2014,
je v organizaciji ŠD Vas potekal že
tradicionalni 6. pohod Po mejah Vasi.
Pot, dolgo več kot 15 km, je v centru
Vasi pričelo skoraj 20 pohodnikov.
Pot vseskozi poteka po mejah Vasi,
zelo razgibana trasa pa vsebuje tudi
precej vzponov in spustov. Z dvema
krajšima postankoma so pohodniki, na
cilj jih je prispelo skoraj 25, prišli na
cilj po dobrih štirih urah hoje. Letošnji
cilj z malico je bil v skednju Markač,
kjer so se pohodniki družili še do
poznega popoldneva in si obljubili, da
tradicionalni pohod naslednje leto spet
ponovijo.
Predsednik ŠD, Kumer Tomaž

SEZONA 2013/14
USPEŠNA ZA SESTRI NIKO
IN ZALO VERONIK

Z Mastersom, ki je bil 7. 6. 2014, se je
uradno končala sezona Namiznoteniške
zveze Slovenije (NTZS). Sezona je bila
dolga in naporna, pa vendar zelo uspešna
za igralki iz Radelj, članici NTK Fužinar
Interdiskont. Dokazali sta, da v svoji
konkurenci pometeta z vsemi, zmagujeta
in prevladujeta pa tudi že pri članicah.
Največji uspehi v sezoni:
• Nika je postala državna prvakinja pri
mladinkah, Zala pa je osvojila 2. mesto,
bili sta tudi prvakinji v dvojicah.
• Na mednarodnem turnirju v Varaždinu
sta dosegli 3. mesto v dvojicah.
• Zala je bila zmagovalka 1. OT za članice
v Ravnah, Nika je osvojila 5. mesto.
• Zala je bila prvakinja pri članicah U-21,
Nika je osvojila 5. mesto.
• Postali sta ekipni državni prvakinji pri
mladinkah.
• Zala je zmagala na 2. OT – U-21 v
Puconcih, Nika je osvojila 2. mesto.
• Na 2. OT za članice v Puconcih je Nika
osvojila 2. mesto, Zala pa 3. mesto, v
dvojicah sta osvojili 3. mesto. V mešanih
dvojicah je Zala postala državna
prvakinja z Gregorjem Zafošnikom.
• Nika in Zala sta skupaj z Manco Fajmut in
Asijo Kasabovo osvojili naslov državnih
prvakinj pri članicah.
S tem sezone še ni konec, saj se bodo
kmalu pričele priprave za Evropsko
prvenstvo, ki bo v Haliji od 11.–20. 7.
2014.

Matjaž Leonida

RAZGIBAJ SE – VADBA
NA PROSTEM

Vadba na svežem zraku je prijetnejša,
zato vam v Društvu za šport in rekreacijo
Razgibaj se v mesecu juliju in avgustu
ponujamo organizirano vadbo na
prostem.
Program vadbe je namenjen vsem
starostnim skupinam, vabljeni pa so
tudi vsi straši z otroki.
Kdaj vadimo? Vsak četrtek ob 20. uri
v parku pri dvorcu Pristava Radlje.
Pričetek vadbe že 3. 7. 2014.
Kaj potrebujete? Za lažjo izvedbo vaj
potrebujete le svojo brisačo ali vadbeno
podlogo ter pijačo. Za vse ostale
vadbene pripomočke bomo poskrbeli
mi.
Prijave na vadbo so obvezne. Zbiramo
jih na tel. št. 040 270 358 ali preko
e-pošte: info@razgibaj-se.eu.
Poskrbite za svoje dobro počutje v dobri
družbi in pod nadzorom inštruktorjev
skupinske fitnes vadbe.
Tjaša Havnik, predsednica DŠR Razgibaj se

VABILO

Nogometni klub Radlje vabi na
člansko tekmo med NK Radlje : SAK
Celovec, ki bo v soboto, 28. 6. 2014,
ob 19. uri na Stadionu Radlje.

Oblikovanje, tisk in lektura: Agencija Novelus, d.o.o. Občina Radlje ob Dravi si pridržuje pravico do spremembe lektorske in vsebinske obsežnosti avtorskih prispevkov.

