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SREČANJE STAREJŠIH KRAJANOV IN KRAJANK
KS Radlje ob Dravi, ki so se v soboto, 15. 11. 2014, zbrali
v dvorani Hostla v Radljah. Srečanje je, kot vsako leto,
organiziralo Območno združenje Rdečega križa Radlje
ob Dravi, ob podpori Krajevne skupnosti Radlje ob Dravi
ter prostovoljcev KORK Radlje ob Dravi, ki so poskrbeli
za dobro počutje vseh udeležencev, za kar se jim še
posebej zahvaljujemo.

Jesen se je prikradla v naše kraje in naravo obarvala s
pisano paleto žarečih barv. S seboj pa je prinesla tudi
tradicionalno druženje starejših krajank in krajanov

Vsakoletno srečanje je vedno znova prijeten dogodek,
namenjen kramljanju, druženju, pogovoru, ponovnemu
snidenju ljudi, ki se zaradi takšnih ali drugačnih razlogov
že dolgo niso videli. To potrjuje tudi visoka udeležba
starostnikov, saj se je srečanja udeležilo približno 180
posameznikov, starih 70 in več let. Prijeten klepet je
prekinila pesem otroškega pevskega zbora OŠ Radlje
ob Dravi, pod taktirko Simone Svanjak, prisotne pa
sta pozdravila župan Občine Radlje, Alan Bukovnik, in

predsednica OZRK Radlje ob Dravi,
Antonija Račnik, ki sta še posebej
počastila tiste, ki so dopolnili 90 in
več let.
Naši gosti so v popoldanskih urah
srečanje zapuščali nasmejanih
in vedrih obrazov, kar je za nas
največja zahvala, ki jo lahko
dobimo od ljudi, za katere smo to
srečanje tudi pripravili. Upamo,
da se vidimo trdnega zdravja in
bistrega duha tudi naslednje leto.
OZRK Radlje ob Darvi

DOGAJANJE V MARENBERŠKEM
MLADINSKEM KULTURNEM
CENTRU RADLJE OB DRAVI
DATUM

DELAVNICA

Četrtek, 20. 11. 2014, ob 9.00

IZDELAVA ADVENTNIH VENČKOV

Četrtek, 20. 11. 2014, ob 17.00
Četrtek, 20. 11. 2014, ob 17.00

IZDELAVA VOŠČILNIC
KRIŽANJE MNENJ:
DISKRIMINACIJA IN MARGINALNE SKUPINE

Petek, 21. 11. 2014, ob 17.00

PLETENJE

Petek, 21. 11. 2014, ob 18.00

GRAFIČNO OBLIKOVANJE

Petek, 21. 11. 2014, ob 20.00

KARAOKE
DEMONSTRATIVNA DELAVNICA IZDELAVE
MIL PO ULTRA HLADNEM TRADICIONALNEM
POSTOPKU
DELAVNICA MASAŽE HRBTA (IZVAJALA SE BO V
DVOJICAH)

Sobota, 22. 11. 2014, ob 16.00
Sobota, 22. 11. 2014, ob 17.30
Sobota, 22. 11. 2014, ob 18.00
Nedelja, 23. 11. 2014,
od 15.00 do 21.00
Ponedeljek, 24. 11. 2014,
ob 9.00
Ponedeljek, 24. 11. 2014,
ob 17.00

TURNIR V POKRU

Torek, 25. 11. 2014, ob 9.00

IZDELAVA VOŠČILNIC

Torek, 25. 11. 2014, ob 17.00
Sreda, 26. 11. 2014,
ob 9.00 in ob 17.00

IZDELAVA ADVENTNIH VENČKOV

Četrtek, 27.11. 2014, ob 17.00

KRIŽANJE MNENJ: ŽIVLJENJE NA ROBU DRUŽBE

FILMSKO DRUŽENJE
IZDELAVA VOŠČILNIC
IZDELAVA ADVENTNIH VENČKOV

KUHARSKA DELAVNICA: SLASTNI PARKELJ

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

ROD SREBRNA REKA
PRIDOBIL KAR ŠTIRI VODNIKE
Med 24. 10. 2014 in 1. 11. 2014 so se Maja Ošlak, Ana Plazovnik in Tin Markon udeležili
jesenskega vodniškega tečaja, ki je potekal v Skomarjah nad Zrečami.
Veseli smo, da so prav vsi opravili tečaj, Maja pa je bila celo najboljša v Sloveniji! V
poletnih mesecih je tečaj prav tako uspešno opravil Andraž Langeršek. Prepričani smo, da
je prihodnost roda Srebrna reka svetla, naše glavno poslanstvo pa je, da prispevamo k
izobraževanju mladih skozi sistem vrednot, osnovanih na taborniški prisegi in zakonih, ter
tako soustvarjati boljši svet.
Tako vsak petek popoldan na Osnovni šoli Radlje ob Dravi že poteka taborniški krožek.
Glede na odziv in udeležbo, se nam naslednje leto zagotovo pridružijo novi vodniki.
Profesorica Dušica Kunaver,
samostojna kulturna publicistka
(Foto: Ivan Sivec)

VABILO
Vljudno vabljeni v četrtek, 20.
novembra 2014, ob 18. uri v knjižnico
Radlje na literarni večer in srečanje z
Dušico KUNAVER.
Dušica Kunaver je samostojna kulturna
publicistka, profesorica angleščine in
ruščine v pokoju, zbirateljica ljudskega
izročila in etnološkega gradiva, avtorica
in izdajateljica poljudnoznanstvenih
in leposlovnih knjig ter pedagoških
priročnikov. Nekateri jo imenujejo
tudi romantična etnologinja, saj je na
poklicni poti za katedrom spoznala,
kako malo mladi vedo o domačih
vrednotah in kako zavzeto prisluhnejo
domačim pesmim, pripovedim, šegam
in pregovorom. Izdala je veliko knjig z
različnih področij, s katerimi se ukvarja,
prav posebno in stalno pa je njeno
prizadevanje za ohranjanje kulturnega
izročila. Izdala je vrsto knjig in knjižic, s
katerimi bralci vseh starosti postopno
odkrivamo slovenske korenine. Njeno
knjigo z zbranimi ljudskimi pesmimi,
Pesmi pod lipo domačo, smo v knjižnici
Radlje uvrstili na letošnji priporočilni
seznam bralne značke za odrasle. S tem
literarnim dogodkom, ko se bomo skupaj
z gostjo posvetili ljudskemu izročilu,
bomo tudi obeležili Dan slovenskih
splošnih knjižnic in še uradno spodbudili
obiskovalce in bralce k sodelovanju
pri bralni znački za odrasle, Korošci pa
bukve beremo, v tej sezoni.

Vsi tisti, ki se nam želite pridružiti, pa pokličite Majo na 031 523 015 ali Ano na 040 223 951.
Rod Srebrna reka

