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Dan državnosti

V torek, 24. junija, smo na Mejnem prehodu
Radelj obeležili slovenski državni praznik,
dan državnosti. Slovenija se je pred 23 leti
odločila za mir, svobodo in pravičnost. Vse to
so vrednote, ki nas bodo povezovale tudi v
prihodnosti.
Mejni prehod Radelj je skozi svojo zgodovino
doživel veliko izzivov, priča smo lahko bili
vsaj trem pomembnim mejnikom: boju za
severno mejo, koncu druge svetovne vojne
in zgodovinski osamosvojitveni vojni. Ob tej
priložnosti smo odkrili tudi tablo treh časovnih
obdobij, ki smo jo naslovili Boj za obstanek.
Zahvaljujemo se učencem OŠ Radlje, njihovi
mentorici Cvetki Vidmar in Mestnemu
pihalnemu orkestru Radlje ob Dravi za odličen
kulturni program ter Društvu kmetic Dravska dolina za pogostitev. Prav tako se zahvaljujemo
vsem veteranskim organizacijam za soorganizacijo in udeležbo na proslavi.

SREČANJE STARODOBNIH
VOZIL

Društvo OLDTIMER Radlje ob Dravi je 14. 6.
2014 organiziralo 9. tradicionalno mednarodno
srečanje starodobnih vozil. Srečanja se je
udeležilo več kot 70 vozil in več kot 120
udeležencev iz cele Slovenije in sosednje
Avstrije.

Iz zbirke starih avtov

Občina Radlje ob Dravi

PRIREDITEV OB DNEVU
DRŽAVNOSTI NA OŠ RADLJE

Naša država RS šteje že 23 let. G. ravnatelj,
mag. Damjan Osrajnik, se je ob tej obletnici
spomnil, kako čustveno smo Slovenci doživljali
osamosvojitev.
Tudi naša prireditev je poudarila nekatere pomembne narodne in zgodovinske dogodke.
OPZ z go. Simono Svanjak in go. Urško Pečonik je zapel slovensko himno in pesmi o
domovini, na koncu pa še dve o odhodu na zaslužene počitnice. Kanček naše preteklosti
nam je z venčkom ljudskih plesov prikazala folklorna skupina pod vodstvom ge. Jane Kreuh
in ge. Milke Lunič.
Ko se sprašujemo, kdo ima največ zaslug za dvig narodne zavesti, ugotavljamo, da so to
naši književniki. Že Trubar je bil prvi, ki je uporabil ime Slovenci. Domovinske pesmi naših
pesnikov pa so nas spomnile, kako lepa je naša dežela, kako se je bilo treba zanjo boriti,
kako je moral marsikdo tudi s trebuhom za kruhom čez veliko lužo in ne nazadnje, da se
ljubezen do domovine in dekleta ne izključujeta. Program je povezovala osmošolka Kaja
Kramljak. G. Boštjan Ledinek pa je poskrbel za ozvočenje. Ob zaključku smo še zavriskali
počitnicam v pozdrav.
Cvetka Vidmar

Iz zbirke starih motorjev

Srečanje je bilo zelo zanimivo, saj smo se iz
Radelj ob Dravi povzpeli na nadmorsko višino
684,2 m, na prelepo Pohorje. Temno zelena
pokrajina nas je vodila iz Radelj skozi Ribnico
in Lovrenc na Pohorju do Fale, kjer smo reko
Dravo prečkali kar po hidroelektrarni, nato
pa smo se pripeljali do splavarjenja Javnik. V
vseh občinah so nas prisrčno nagovorili župani
različnih občin, vso pot pa so nas spremljali
prijazni in nasmejani prebivalci.
Za zaključek smo se popeljali s splavom po
reki Dravi in se dodobra nasmejali norčijam
splavarjev iz Javnika.

Otroške delavnice

V času od 26. 6. 2014 do 29. 8. 2014 organiziramo celodnevne otroške delavnice v
prostorih MKC-ja Radlje (spodnji prostori bivšega hotela). Delavnice so namenjene
otrokom od 4. do 15. leta starosti.
Dnevno bomo otrokom nudili: 3 dnevne obroke s pijačo, sadje, ustvarjalne
delavnice, vodene animacije, družabne igre, športne igre na prostem.
Izvajali bomo otrokom primeren program: pohode, kreativne delavnice,
igranje družabnih iger, socialne igre, gledanje filmov in risank … Več
informacij dobite na telefonskih številkah 040 852 287 (Dominika) in 040
186 602 (Vojko).

Skupno druženje na splavu
Nada Kamenšak in Teo Pačnik

Likovna kolonija
članov Likovne sekcije
KUD Radlje ob Dravi
na Pohorju

Narava okoli nas je za ljubitelje slikarstva
neprecenljiv vir motivov, ki jih lahko
upodobimo na svojih platnih. Zato smo se člani
Likovne sekcije KUD Radlje ob Dravi dogovorili,
da gremo skupaj s svojim mentorjem,
Zoranom Ogrincem, slikat v naravo. Izbrali
smo si Pohorje. Prijatelji iz moškega pevskega
zbora KUD Radlje ob Dravi so nam odstopili
svojo kočo na Bolfenku, kjer smo prebili dva
učno-ustvarjalna dneva. Pogledi na prelepo
Pohorje, cerkev Sv. Bolfenka in mogočno
lipo so nam dali obilo navdiha, da so nastala
zanimiva likovna dela.
Gospa, ki je oskrbnica koče radeljskih pevcev,
nam je razkazala tudi cerkev Sv. Bolfenka.
Mogočna lipa, ki stoji ob cerkvi, je zanimiva
tudi zaradi tega, ker na njej rastejo gozdne
jagode, maline, smreka in jerebika. Lipa je
preživela številne udare strel, ki jih je – kakor
zmore le lipa – prestala in nadaljuje svoje
življenje v vsej svoji veličini.
Ob koncu prijetnega likovnega druženja nas
je s svojim obiskom razveselil tudi naš župan,
mag. Alan Bukovnik. Odločili smo se, da bomo
takšna likovna srečanja nadaljevali.
Član Likovne sekcije KUD Radlje
Anton Vodušek

USTVARJALNE
POČITNIŠKE
DELAVNICE V MUZEJU

V Koroškem pokrajinskem muzeju,
Muzeju Radlje ob Dravi, smo za
otroke pripravili ustvarjalne počitniške
delavnice:
4. 7. 2014 (petek) ob 10. uri –
OBKOLIMO KRALJA
Latrunculi je strateška družabna igra,
ki so jo igrali že v antični Grčiji in Rimu.
Igra naj bi izvirala iz starega Egipta (po
nekaterih virih iz Perzije). Podobna je
igri šaha oziroma dame. V latinščini
pomeni latrunculi mali razbojniki
oziroma igra razbojnikov. Igra je
bila v Rimu prvič dokumentirana
leta 116 pr. Kr. in so jo igrali vse do
leta 400 po Kr. Delavnica vzpodbuja
druženje in ustvarjalnost, saj si otroci
sami iz naravnih materialov izdelajo
pripomočke za igro.
11. 7. 2014 (petek) ob 10. uri –
IGRA IN IGRAČE NEKOČ, IZDELAJ SI
KONJIČKA
Otroci spoznajo, kako so se otroci
igrali v preteklosti (Rim, Egipt, Grčija)
ter v času otroštva njihovih (pra)
dedkov/(pra)babic ter kakšne igrače
so poznali. Nato si sami izdelajo čisto
svojega konjička.
22. 8. 2014 (petek) ob 10. uri – KAKO
IZ ČREPINJE NASTANE CELA POSODA
Udeleženci delavnice bodo spoznali
restavratorsko-konservatorsko
delavnico in delo muzejskega
restavratorja. Spoznali bodo različne
tipe rimskih lončenih posod in
kaj so Rimljani servirali v njih. V
praktičnem delu se bodo preizkusili
v restavriranju keramičnih skodelic.
Razbite lončene skodelice bodo
poskušali sestaviti in zlepiti v prvotno
obliko.
Vse delavnice se bodo izvajale v
dvorcu Radlje, Koroška cesta 68.
Čas trajanja posamezne delavnice je
90 minut.
Informacije: + 386 2 62 12 549
Naj potekajo počitnice tudi v poučnem
ustvarjalnem duhu!
Vljudno vabljeni!

KOLESARJENJE V VRTCU
RADLJE IN VUHRED

Že sedemnajsto leto zapored smo v vrtcu
skupaj s Kolesarskim društvom Radlje in
Policijsko postajo Radlje organizirali kolesarjenje. V našem vrtcu smo bili prvi v Sloveniji, ki smo pričeli z akcijo Bistro glavo
varuje čelada.
Gospod Vlado Capl je, kot vsa leta doslej,
najprej pregledal kolesa in poskrbel, da
so bila pripravljena za vožnjo. Otroci so
se sprva prosto vozili, nato smo jim vzgojiteljice pripravile še poligon z ovirami.
Zadnji dan smo se v spremstvu policije
odpeljali po Hmelini do Mercatorja, se
ustavili pred Bajto in se nato vrnili v vrtec.
Otroci so prejeli priznanja za uspešno
vožnjo.
Brigita Tršar
Vrtec Radlje ob Dravi

Alenka Verdinek
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