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Plakete Krajevne skupnosti
Radlje ob Dravi

Pred zasaditvijo trt pred Cerkvijo Sv. Mihaela in podpisom listine
prijateljstva in sodelovanja z mestom Biograd na moru je bila v
prostorih MKC-ja slavnostna seja sveta KS Radlje. Seje so se udeležili
gostje iz Čazme in Biograda, župan Občine Radlje ob Dravi, mag.
Alan Bukovnik, ter člani sveta KS Radlje. Plaketi sta bili podeljeni
Mestnemu pihalnemu orkestru Radlje in Društvu za prijatelje
mladine Radlje. Plaketo za Mestni pihalni orkester je v imenu članov
orkestra sprejel predsednik Peter Starc, v imenu DPM Radlje pa
predsednik društva, Vojko Gmajner. Plakete je podelil predsednik KS
Radlje, Anton Vodušek.

Pojasnilo podelitve plaket:

MESTNI PIHALNI ORKESTER RADLJE sestavljajo člani z veliko
glasbenega znanja, ki ga delijo s svojimi krajani že dolga leta.
Začetki orkestra segajo v čas po 1. svetovni vojni, ko so si krajani
takratnega Marenberga zaželeli imeti svojo lastno godbo. Godba
z nekaj prekinitvami deluje vse do danes, seveda se je v tem času
zamenjalo kar nekaj umetniških vodij orkestra, vidnejše uspehe je
orkester dosegel pod vodstvom Izidorja Leitingerja, že kar nekaj
let pa ga uspešno vodi Dejan Kus. Orkester sodeluje na vseh večjih
prireditvah v kraju, občini in širši regiji ter tudi na drugih srečanjih
in tekmovanjih pihalnih orkestrov. V zadnjih letih so z izvajanjem
popularne glasbe v svoj program vnesli veliko svežine. Želimo jim
veliko dobre volje in pripravljenosti za sodelovanje tudi v prihodnje.
DRUŠTVO PRIJATELJEV MLADINE RADLJE je društvo, brez katerega
bi si danes težko predstavljali življenje v naši KS Radlje. DPM Radlje
je društvo, ki združuje mlade in starejše, ki s svojim prostovoljnim
delom v Radljah in tudi v ostalih krajevnih skupnostih naše občine
popestrijo in obogatijo življenje družin z otroki. Njihov glavni cilj je
otrokom v prostem času omogočiti čim več aktivnosti. V vseh letih
se je zvrstilo veliko projektov, ki so nepogrešljivi in že tradicionalni:
pustovanje za otroke, zimski in poletni počitniški meni, otroški
likovni tabor, izleti po naši domovini, Palčkova dežela, Zimska vas in
pa, seveda, Dedek Mrak. Vse, kar naredijo člani v svojem prostem
času, polepša in naredi zanimive dneve tudi otrokom in družinam,
ki si ne morejo privoščiti izletov in letovanj. Želimo jim, da še naprej
opravljajo svoje poslanstvo z veliko dobre volje. Hvala.
Predsednik KS Radlje ob Dravi, Anton Vodušek

Vabilo

Zaradi slabega vremena je bil 1. junija odpovedan Pohod po vodni učni poti, zato
vas Krajevna skupnost ponovno vabi na pohod v nedeljo, 8. junija, ob 15. uri.
Zbirališče pri izlivu Vuhreščice.
KS Vuhred

Vabilo

Občina Radlje ob Dravi, Koroški pokrajinski muzej Radlje ob Dravi, Javni sklad RS za
kulturne dejavnosti, Območna izpostava Radlje ob Dravi in Forum slovanskih kultur
vabijo v četrtek, 19. junija, v Dvorec Radlje, Koroška cesta 68, Radlje ob Dravi, kjer
bo slavnostno odprtje Foruma slovanskih kultur, Centra Radlje ob Dravi. Odprtje
centra s sedežem v Dvorcu Radlje je del praznovanja 10. obletnice delovanja
Foruma slovanskih kultur.
V muzejskem razstavišču bo na ogled:
• gostujoča razstava UNESCO-vi spomeniki na Češkem, ki jo bo posredovalo
Veleposlaništvo Češke republike v Ljubljani,
• predstavitev kulturnega spomenika Kalvarija s križevim potom iz Radelj ob Dravi
in skulpturi iz lesa, ki ju bosta ustvarila gostujoča umetnika iz držav članic Foruma.
Razstavo bo odprl veleposlanik Češke republike, Njegova Ekscelenca Petr Voznica.
Prireditev se bo odvijala v okviru Koroškega kulturnega poletja 2014.

DELAVNICE V MKC- ju
Datum

Dogodek

Ponedeljek, 9. in v torek, 10. 6. 2014, ob 10. in 18. uri

ŠIVANJE TORB ZA PLAŽO

Sreda, 11. 6. 2014, ob 10. uri

ZATIRANJE PLEVELA NA VRTU

Četrtek, 12. 6. 2014, ob 18. uri

POLETNE FRIZURE – KITKE

Sobota, 14. 6. 2014, od 15. do 20. ure

PRAVIČNA TRŽNICA

Od 13. junija 2014 naprej ogled Svetovnega nogometnega prvenstva v na
platnu.

Kresna noč z
Za boljši svet …
Ne moremo vedno delati velikih stvari, lahko
Mestnim pihalnim
pa delamo majhne stvari z veliko ljubeznijo
orkestrom in gosti – ta misel bi lahko bila povzetek prireditve,
ki je potekala v torek, 13. maja 2014, na
ter koncert skupine Osnovni šoli Radlje. Učenci in učitelji so
pripravili dobrodelno prireditev, na kateri
Mascara
se je predstavilo Društvo za boljši svet.

Od kresne noči dalje sonce pojema, zato
so naši predniki verjeli, da ogenj, zakurjen
na to noč, pomaga soncu ohraniti in
pomnožiti njegovo moč. Kresove so
netili na vrhovih hribov, čim bliže nebu,
nato so okoli ognja peli in plesali, skakali
čezenj ali skozenj ter hodili po žerjavici.
Na kresno noč pa naj bi čudežno moč
imela tudi voda – umivanje v njej naj bi
prinašalo zdravje in lepoto, neporočena
dekleta pa naj bi v odsevu vode celo
zagledala bodočega moža.
Mestni pihalni orkester Radlje pod
vodstvom Dejana Kusa že četrto leto
zapored pripravlja večer orkestrske
glasbe z zanimivimi solisti. Orkester,
ki je v zadnjih desetih letih delovanja z
izvajanjem filmske in popularne glasbe v
repertoar vnesel nekaj svežine, obenem
pa ostal čisto tipična pihalna godba s
koračnicami in parado, bo z uspešnim
projektom nadaljeval tudi v letošnjem
letu. Z orkestrom se bodo predstavili
različni solisti.
Svoj pečat pa bo večeru tudi letos
zagotovo pustil koncert skupine
Mascara. Polona Udovič (vokal, violina),
Timi Krajnc (kitara), Vojko Vešligaj
(kitara) in Mitja Režman (bas kitara) so
vidni ustvarjalci v domačem in širšem
umetniškem prostoru. Njihova glasba
polnokrvno, neposredno in zgoščeno
pretaka hrepenenja, ujeta med ulicami
Montevidea, Buenos Airesa, Lizbone
... med bordeli in milongami ... med
radostjo in bolečino ... med trgovci,
mornarji in afriškimi priseljenci ... To je
glasba, ki se igra ponoči, ki prihaja z luno
in umira s soncem.
Koncert bo potekal pri Dvorcu v Radljah
v soboto, 21. junija 2014, s pričetkom
ob 19.30.
V primeru dežja bo prireditev potekala v
dvorani Kulturnega doma Radlje.
Vstopnine ni.
Vljudno vabljeni.
Barbara Srebnik

Trenutno zbirajo sredstva za uresničitev
enega izmed mednarodnih projektov –
pomoč šolarjem v Keniji. Svoje delo in delo
organizacije je predstavila bivša učenka naše
šole, gospodična Sara Onuk. Sara je članica
organizacije Društvo za boljši svet, katere
namen je promocija človeških vrednot
in s tem posledično izboljšanje kakovosti
življenja ter medsebojnih odnosov na
vseh področjih življenja. Društvo sodeluje
z vrtci, osnovnimi in srednjimi šolami,
domovi za starostnike in z organizacijami
ter posamezniki, tako v Sloveniji kot tudi v
tujini. Z ustanovitvijo Fundacije za boljši svet
so dali člani še večji poudarek humanitarnim
dejavnostim, med katerimi je tudi botrstvo
kenijskim osnovnošolcem. S prisotnostjo na
prireditvi smo vsi prispevali k uspešnemu
nadaljevanju projekta in k uresničitvi sanj o
lepši prihodnosti za vse ljudi. Vodilno načelo
sodelujočih je bilo, da morata humanitarnost
in človekoljubje postati način življenja.
Tudi učenci naše šole so v izkazovanju
pozornosti do drugih zelo skrbni in so v
znak dobrodelnosti namenili nekaj minut
svojega prostega časa. Za prav posebno
vzdušje so poskrbeli glasbeniki, združeni
v Orffovo skupino, z različnimi pesmimi pa
sta se predstavila Mlajši otroški in Mladinski
pevski zbor. Dirigentska taktirka je bila v
rokah gospodične Urške Pečonik, glasbena
spremljava pa je bila domena mentorice,
gospe Simone Svanjak. Nastopila je tudi
plesna skupina in punce so dokazale, da je v
plesu združena umetnost z zabavo.
Zadnje gostje prireditve najbrž ni potrebno
posebej predstavljati, saj bučni aplavzi in
navdušenje publike ob njenem prihodu
na oder, povedo, da je petje tisto, kar je
njen namen in kar jo v življenju najbolj
osrečuje. Alja Krušič je mlada pevka, ki
osvaja velike odre, vendar pa v svojem srcu
ostaja skromna in z veseljem nastopi na
dobrodelnih koncertih.
Vodja Tibetancev in dobitnik Nobelove
nagrade za mir je o dobrodelnosti zapisal:
“O dobroti ne misli površno, rekoč:
“Nič mi ne more pomagati k izboljšanju.”
Vrč se napolni z vodo z nepretrganim tokom
kapljic;
podobno se modri izboljšuje
in doseže srečo
po malo v vsakem trenutku.”
OŠ Radlje ob Dravi

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

VABILjeni

Vljudno vabljeni v četrtek, 5. junija, ob 19. uri v
Knjižnico Radlje na odprtje razstave slik Alojza Erjavca,
umetnika, ki s svojim likovnim udejstvovanjem pušča
neizbrisen pečat v Dravski dolini in širši okolici.
Na tokratni razstavi nam bo umetnik predstavil slike
z najrazličnejšimi motivi. Prikazal nam bo, da mu
je domala vse, kar vidi, lahko slikarski izziv. Slike so
seveda naslikane v njegovi slikarski maniri, strogo
realističo, brez posploševanj in stilizacije. Naravni
prizori, umetelno naslikane krošnje dreves, cvetje z
mnogimi podrobnostmi, živali, ljudje, tihožitja ... Vse
to je vredno ogleda in občudovanja.
Čeprav je Alojz Erjavc umetnik samouk, ki se ni
izobraževal v umetniških izobraževalnih inštitucijah,
se je na likovnoumetniškem področju izobraževal
vse življenje. Njegova likovna dela, med katerimi
res prevladujejo slike, odkrivajo dobro poznavanje
likovne teorije, modulacije in modelacije barve,
perspektivo, prostorske ključe ter občutek za detajle.
Ves čas ustvarjanja sodeluje z drugimi likovniki, se z
njimi srečuje v okviru društev, na likovnih kolonijah
ter skupinskih razstavah. Že vrsto let vodi in organizira
likovno kolonijo na Kopah. Čeprav se je srečal z
različnimi likovnimi pristopi, materiali in tehnikami,
ostaja zvest oljnati ter akrilni barvi in realističnemu
odslikavanju videnega. To sta njegovi zaščitni znamki,
preko katerih je dobro prepoznaven.
Na odprtju bo z glasbenim programom sodeloval
Marjan Valenti. Razstavo si lahko ogledate do 5. julija.

Vljudno vabljeni v sredo, 11. junija, ob 19. uri v
Knjižnico Radlje na predstavitev knjige Toneta
Partljiča: PASJA ULICA.
V romanu Pasja ulica, ki časovno zajema dogajanje
v Mariboru od prve svetovne vojne do danes, avtor
z izrazito sposobnostjo preučevanja človeške psihe
prikaže ljudi, ki živijo v pisateljevi Pasji ulici, v kateri
prepoznamo desni breg Maribora; avtor namreč ne
razpolaga le s podatki o zgodovini mesta, pač pa tudi s
presenetljivimi podrobnostmi o znamenitih družinah,
o prišlekih, podrobnostih iz kulturnega in akademskega
življenja in, nenazadnje, razpolaga tudi s podatki o
zdavnaj
pozabljenih
posameznikih, ki so tako
ali drugače zaznamovali
Maribor, a o njih ne
vemo ničesar.
Pogovor z avtorjem bo
vodil urednik Orlando
Uršič.
Opomba organizatorja:
napovedan datum
predstavitve smo
spremenili zaradi
nepredvidene
zadržanosti avtorja.
Srečamo se torej v
sredo, 11. junija, ob 19. uri.

