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BODITE DEL
ČAROBNEGA
DECEMBRA
TUDI VI
Bliža se čas, ki ga vsak otrok
komaj čaka. Prihaja čas
praznikov, čas, ko nas obiščejo
dobri možje in imajo za vsakega
nekaj. Pa vendar je to tudi čas, ki
marsikateri družini predstavlja
veliko stisko, saj si ne morejo
privoščiti daril, ki si jih želijo
njihovi otroci.
Tudi letos smo se na Centru za
socialno delo Radlje ob Dravi
odločili, da bomo namenili
posebno pozornost prazničnemu
času in polepšali božičnonovoletne počitnice otrokom iz
družin z manj priložnostmi. Del
te zgodbe ste lahko tudi vi, in
sicer tako, da postanete Božičkovi
pomočniki ter pripravite božično
darilo za otroka.
Kako?
1. Kontaktirate CSD Radlje
ob Dravi (Mirjano Popijal
051-614-072 ali Bojano
Macogovič Mori 02-88-79742), kjer dobite podatke o
tem, katerega otroka boste
osrečili in zanj pripravili
unikatno darilo (posredujemo
vam starost in spol otroka).
2. Nato napolnite škatlo in jo
okrasite (praznično zavijete).
3. Škatlo prinesete na CSD Radlje
ob Dravi oz. nas kontaktirate,
da se dogovorimo o mestu
prevzema.
Vsaka škatla naj vsebuje kakšno
igračo, nekaj za osebno higieno,
šolske potrebščine, kos oblačila
ter kakšno sladkarijo.
Za vse dodatne informacije se
obrnite na CSD Radlje in Dravi,
na Mirjano Popijal 051-614072 ali Bojano Macogovič Mori
02-88-79-742.
CSD Radlje ob Dravi

PREDSTAVITEV KNJIGE
Vabljeni v knjižnico Radlje v
četrtek, 3. decembra 2015, ob 18.
uri na predstavitev knjige Brigite
Oblak: KAJ ZA VRAGA NAJ KUPIM
ZA DARILO? in delavnico na temo
obdarovanja. Avtorica se je v
tematiko obdarovanja temeljito
poglobila in iz lastnih in tujih
izkušenj oblikovala univerzalna
pravila, ki nam bodo v pomoč
pri odločanju pri obdarovanjih.
Pojasnili si bomo: Kaj sploh darilo
je? Kako pustiti delček sebe v
darilu? Kako izbrati idealno darilo,
ne da bi zapravili gore denarja?
Kaj podariti, če osebo poznamo le
bežno? Kaj voščiti namesto izpetega
“vse najboljše”? Kako lahko
zabavno podarimo dolgočasen,
a vse pogosteje podarjen denar?
Kako doseči, da se bo slavljenec
iz srca nasmejal in nikdar pozabil,
kaj smo mu poklonili? Skratka:
praktična delavnica, s kopico

konkretnih primerov, osebnih zgodb
in z vključeno razigrano aktivnostjo
poslušalcev.
Vabljeni v knjižnico Radlje na
odprtje in k ogledu dveh razstav
likovnih del:
V petek, 4. decembra 2015, ob
18. uri odpiramo razstavo likovnih
del, nastalih na Likovnem taboru
(Dobrava 2015). Ob likovnem taboru
za otroke se je med 25. in 28. junijem
2015 odvijala tudi likovna kolonija z
mednarodno udeležbo. Udeležili so
se je likovni ustvarjalci iz Slovenije in
Srbije. Razstavljena dela bo možno
odkupiti; ves izkupiček bo namenjen
glavnemu organizatorju likovnega
tabora: radeljskim tabornikom Rod
Srebrna reka, ki si tudi na tak način
dopolnjujejo osnovno taborniško
opremo.
V sredo, 9. decembra 2015, ob 18.
uri odpiramo razstavo grafik in slik
Tanje GORIČAN.

Tanja Goričan je poseben odnos
do likovne umetnosti in željo po
likovnem izražanju v sebi gojila
vse življenje. Občasno je tudi
ustvarjala v likovnih skupinah
– kolikor ji je ob družini in službi
dopuščal čas. Intenzivneje je spet
začela ustvarjati v likovni sekciji
Kulturnega društva Radlje, v kateri
od vsega začetka aktivno sodeluje
in pod mentorstvom strokovnega
vodje Zorana Ogrinca napreduje
pri oblikovanju lastnega likovnega
izraza.
Obe razstavi bosta na ogled v
odpiralnem času knjižnice od
odprtja do 31. decembra 2015.

TA VESELI DAN KULTURE V MUZEJU
RADLJE – dan odprtih vrat in Napiši kartico
Na Ta veseli dan kulture,
3. decembra, vas Koroški
pokrajinski muzej, Muzej Radlje
ob Dravi, med 9. in 15. uro vabi na
brezplačen ogled stalnih razstav
v dvorcu Radlje: Spominska
soba rodbine Pahernik, Od
umetnosti poklican, zgodnja
leta ustvarjalnosti Karla Pečka
in »Gremo rinkico talat«, otroški
svet iger in igrač, zbirka igrač
Majde Marije Sušek.

Ob ogledu muzejskih zbirk bo
potekala
dopisovalska
akcija;
ne bomo pošiljali SMS-sporočil
in e-pošte, temveč čisto prave
razglednice. Vsak obiskovalec se
bo z muzejsko razglednico v okviru
akcije Napiši kartico spomnil koga
od svojih prijateljev in ga povabil na
ogled muzejskih zbirk na Koroško.
Razglednice boste pustili v recepciji,
od koder jih bomo za vas poslali
brezplačno.

FOTO: Tomo Jeseničnik
Muzej Radlje ob Dravi

PROSLAVA OB MEDNARODNEM DNEVU INVALIDOV
MDI »Drava«, Društvo srčnih
bolnikov – Koronarni klub Dravske
doline, Krajevna skupnost Vuhred
in Občina Radlje ob Dravi vas vabijo
na Proslavo ob mednarodnem
dnevu invalidov, na kateri bo tudi
predaja defibrilatorja. Proslava
v bo v petek, 4. decembra 2015,

ob 16. uri v večnamenski dvorani sodelujejo otroci OŠ Radlje ob
Dravi in OŠ Ribnica na Pohorju,
Vuhred.
MePZ Mavrica, humorist Darko
Slavnostni govorniki bodo župan Ričnik in Ribniški fantje.
Občine Radlje ob Dravi, mag. Alan
Občina Radlje ob Dravi
Bukovnik, predsednik ZDIS, Drago
Novak, in predsednik KOO, Jožef
Freidl. V kulturnem programu

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

MIKLAVŽEVANJE V VUHREDU

ZAHVALA

Tudi letos nas bo obiskal Sv. Miklavž v cerkvi sv. Lovrenca v Vuhredu, in sicer v soboto, 5. 12. 2015, ob 17. uri,
kjer bo najprej sv. maša, po sv. maši pa bomo pričakali njegov prihod. Vabljeni!

V oktobru se je prebarvala
ograja pri vrtcu Radlje ob
Dravi. Pri čiščenju ograje smo
pomagali tudi mi. Posebej bi se
želeli zahvaliti gospodu Slavku
Miheliču in gospodu Vladu
Vollmaierju za dobro opravljeno
delo.
Hvala vam še enkrat!

Krajevna skupnost Vuhred in Župnija Vuhred

MARTINOVANJE

LUČKARSKA
NEDELJA
V DOMU
HMELINA
Pred nami je december, ki
prinaša kratke, hladne dneve
in dolge temne noči. V nas se
prebuja potreba po svetlobi luči
in toplini. Potrebujemo bližino
tistih, ki jih imamo radi, ter se
skupaj z njimi pripravljamo na
praznike, ki prihajajo.
Svetlobo in toplino so na
novembrsko nedeljo v naš
Dom prinesli tudi člani verske
skupine Vera in luč. Čas, ki
so ga darovali za nas in naše
stanovalce, je tudi v njih prižgal
plamen zadovoljstva. Skupaj
smo izdelovali adventne venčke,
prepevali ter s pogovorom
spletali prijateljstva. Nastali so
čudoviti izdelki. Vsak zase je
izžareval lepoto ter vabil oči, da
se jih dotaknejo. Preživeli smo
lepo popoldne, skupna maša
v domski kapelici ter blagoslov
venčkov pa sta na koncu
zaokrožila doživeto dogajanje
v tem dnevu. Hvala vsem in
vsakemu posebej.

Prav nič nas ni motilo, da bo naše
martinovanje dva dni po Martinu
in tako smo se z avtobusom
zapeljali
na
440
metrov
nadmorske višine, na vrh zaselka
Slatina pri Svečini.
Pričakal nas je čudovit, s soncem
obsijan razgled na svečinske
vinograde, na mehko zaobljene
griče ob robu slovensko-avstrijske
meje. Okoli turistične kmetije Jarc
so še vedno cvetele vrtnice.
Po krstu novega vina je sledila
pokušnja doma pridelanih vin.
Razvedrilo je duha, odmašilo je
zadržke, besede so stekle in našle
poti do slehernega udeleženca.
Dobro nam je teknilo okusno

pripravljeno kosilo, postreženo
na nivoju restavracije s štirimi
zvezdicami.
Na vrh dobrega razpoloženja pa sta
nas potegnila muzikanta. Plesali
smo in se potili, prepevali in se
smejali. Po kisli juhi, ki je sledila
za zaključek, nas je bilo kar težko
zvabiti nazaj v avtobus. Točno ob
predhodno načrtovani uri smo se
vrnili domov.
Dobra
organizacija
izleta,
razpoloženje udeležencev in ne
nazadnje strpnost in disciplina
so pogoji, ki dajejo polnost
dogajanju, da nam pozneje ob
spominjanju še vedno rado
povleče usta v nasmeh.
Društvo upokojencev Radlje

RADLBAJK
V Marenberškem mladinskem
kulturnem centru je projekt
RadlBajk v polnem teku.
Z vašo pomočjo smo uspeli zbrati
kar 19 koles, ki že dobivajo novo
podobo. Skupaj s prostovoljci
in drugimi mladimi pridno
razstavljamo,
popravljamo,

barvamo in sestavljamo. Tako se
bomo trudili vse do pomladi, ko
bodo kolesa na voljo za brezplačno
izposojo vsem občanom in
obiskovalcem Radelj ob Dravi.
In za vse to se zahvaljujemo vam,
ki ste nam pri tem pomagali in
nam darovali kolesa.

Otroci in kolektiv vrtca
Radlje ob Dravi

