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POČITNIŠKI LIKOVNI TABOR
Letošnji, že 8. počitniški likovni tabor je za nami. Tokrat smo ustvarjali in
taborili na travniku nasproti kopališča Reš. Vroča in sončna sobota, 24.
junija 2017, je bila skorajda prekratka za vse, kar smo načrtovali. Dopoldan smo izdelovali mozaik, vmes smo se morali okopati in ohladiti, da
smo spet dobili energijo za popoldanske in večerne aktivnosti. Popoldan
smo postavljali in urejali tabor, izdelovali sveče za večerno druženje, šli
na sprehod. Vmes smo se igrali, spoznavali, plesali, si nagajali, pomagali
in predvsem se veliko smejali. Zvečer smo v soju prijetne svetlobe tabornega ognja in sveč, ki smo jih sami naredili, delili svoje vtise in občutke
pestrega dne, ki je bil za nami. Takrat še nismo vedeli, da je sicer kratko,
zato pa toliko bolj pestro nočno dogajanje le še nekaj ur in hribov oddaljeno od nas. Tudi povsem budno nočno ekipo DPM-ovcev je presenetila
nenadnost nevihte, ki so jo zdaj še opazovali nekje za hribi, v naslednjem
trenutku pa se je že razbesnela nad Radljami in okolico. Še bolj so bili presenečeni otroci, ko so jih zbudili in pospremili pod trdno streho kopališča,
saj besnenje narave v tistih trenutkih ni obetalo nič dobrega. Na srečo
se je nevihta kmalu umirila, pripeljali so se starši in »evakuirali« otroke
domov, v suhe in udobne postelje. Čeprav nevihte in takšnega zaključka
tabora res nismo načrtovali, smo z izpeljanim taborom zadovoljni. Vsi šotori so vzdržali sunke vetra in močan naliv, za kar so zaslužni predvsem
starši, ki so sodelovali pri postavljanju tabora, za kar se jim iskreno zahvaljujemo. Učinkovito smo izpeljali »evakuacijsko« akcijo, za kar se spet
zahvaljujemo staršem za njihovo odzivnost, pomoč in razumevanje, prav
tako pa iskrena hvala Tadeju Kuzmiču, da smo lahko vedrili v kopališču in
da nam je ponudil pomoč, ko smo jo najbolj potrebovali. Pridobili smo
nove izkušnje, ki jih bomo uporabili pri naslednjem taboru, predvsem
pa si bomo ta tabor zelo dobro zapomnili vsi: sodelujoči člani DPM, vseh
20 mladih tabornikov in seveda starši. Čeprav nam je vreme spremenilo
načrte, nam ni odvzelo volje. Naslednje leto bomo spet taborili; seveda,
če bomo ponovno dobili podporo ŠKTM (prostor na travniku), Tadeja
Kuzmiča (uporabo sanitarij, vode, elektrike in »trdne strehe« nad glavo,
če bo potrebna) in Občine Radlje. Hvala vsem naštetim za podporo in
sodelovanje ter vsem posameznikom, ki ste sodelovali tako ali drugače,
da je bilo za vse poskrbljeno.
Za zaključek pa še dva od neštetih domiselnih otroških komentarjev:
»Zakaj pa ne planirate tabora takrat, ko je lepo vreme???«
»A celo leto bom morala čakati na naslednji tabor?!?«
Prijetne, ustvarjalne, igrive in »breznevihtne« počitnice vam želimo člani
Društva prijateljev mladine Radlje, ki smo bili na letošnjem taboru: Vojko,
Branka, Lucija, Vesna, Andreja, Staša in Slavica.

LETOVANJE OTROK
Občina Radlje ob Dravi je v letu 2017 posebna proračunska sredstva namenila za letovanje otrok.
Z organizatorjem letovanj, Rdečim križem Slovenije, Območnim združenjem Radlje ob Dravi, smo sklenili pogodbo o sofinanciranju letovanja
otrok. Občina Radlje ob Dravi je letovanje sofinancirala s proračunskimi
sredstvi v znesku 4.850 evrov.
Otroci so se na 10-dnevno letovanje v Mladinskem počitniškem domu
Frankopan v Punatu, na otoku Krku, odpravili 12. 7. 2017. Veseli smo,
da smo lahko 35 otrokom omogočili nepozabno izkušnjo in brezskrbne
počitniške dni, preživete z vrstniki na morju.
Kot otrokom prijazno Unicefovo mesto ter mladim prijazna občina upamo, da se bo letovanja vsako leto udeležilo več otrok ter da se bodo
letovanja v Punatu odvijala v duhu kolonij, ki smo jih nekoč poznali.
Občina Radlje ob Dravi

OBISK IZ AVSTIJE
JZ ŠKTM Radlje ob Dravi je v soboto, 1. 7. 2017, organiziral srečanje Rowdis Oldtimer Cluba in Traktor Oldtimer Cluba v Radljah ob Dravi. Obiskali
so Vodni park, Muzej Radlje, center Radelj, na koncu pa so si privoščili
še kulinarično razvajanje. Za vse nas je bila prava paša za oči kar 24 starinskih traktorjev. Polni prijetnih vtisov so se odločili, da bodo Radlje ob
Dravi zagotovo še obiskali!
JZ ŠKTM Radlje ob Dravi

ENODNEVNI IZLET DU
RADLJE OB DRAVI
Bila je lepa poletna sobota, prva v mesecu
juliju, ko se je skupina 50 članic in članov DU
Radlje ob Dravi odpravila na enodnevni izlet
v Zgornjo Savinjsko dolino. Ogledali smo si
lepote Zgornje Savinjske doline, bisere Kamniško-Savinjskih Alp, peš odšli do slapa Rinke in
Orlovega gnezda. Po vrnitvi iz Orlovega gnezda
smo se v Domu Planic v Logarski dolini malo
odpočili in pridobili nekaj energije s kosilom,

PRI JOŽICI NA DOBRAVI!
Pomlad, poletje! Kaj nam prinašata, podarjata,
na kaj nas opozarjata in kaj nas učita? Naše bivanje, delo na vrtovih, tratah, med cvetlicami...
ter ob vsem tem spoznavanje in veselje ob rasti
in darovih, ki so nam položeni v dlani. Prav vse
našteto lahko najdemo v lepi okolici našega
kraja, predvsem pa ob srečanjih s pravimi ljudi,
ki nas znajo popeljati v nekatere skrivnosti in
jih tudi deliti z nami.
To se je zgodilo v torek, ko smo člani Turističnega društva Radlje obiskali Jožico in Ivana Okrogelnika na njihovem domu na Dobravi. Veliko
se nas je zbralo in radovedni smo prisluhnili
Jožici, ki je vsa polna znanja o zeliščih in izdelkih pritegnila našo pozornost. Tam na njenem
razširjenem vrtu je polno vsega. Bujno rastejo
zasajene sadike paradižnika, paprike, solate …,
vmes pa njena zelišča v poletnih cvetovih, ki vabijo, da jih obere, posuši in izdela pripravke za
zdravilno uporabo. Njeno bogastvo pa je njena
korda benedikta, zelišče njene mame, ki ga goji
s prav posebno pozornostjo in ga spreminja
v zdravilne pripravke, namenjene zdravljenju
najrazličnejših težav. Kljub grenkobi ima korda
benedikta prav posebno mesto in tudi učinek
med njenimi zelišči. Tam so tudi bogato polni
grmi malin, še zeleni sadeži ostrog, aronije …
Toliko je bilo zanimivega ter dobrega v tem
druženju v okolju prijaznega Okrogelnikovega
doma in vsak trenutek nekaj novega ob okušanju doma narejenih dobrot na obloženi mizi ob
ribniku, kjer tako brezskrbno plavajo rumeno
obarvane ribe. Z zanimanjem smo si ogledali
umetelen, a tako preprost sušilnik za zelišča, ki
izkorišča žarke sonca in še kaj … Toliko zanimivega in prijetnega kar vabi, da jih znova obiščemo in uživamo v njihovi prijaznosti. Jožica in
Ivan, hvala za vse. Uživajta še naprej v vajinem
bogatem raju.
		
Predsednica TD Radlje s članstvom

da smo lažje nadaljevali pod do kmetije Selišnik. Na kmetiji smo poskusili savinjski želodec, druge domače mesnine, domači kruh in
bezgov sok. V poznih popoldanskih urah smo
se na poti domov ustavili še v Žalcu in obiskali

Fontano zelenega zlata. Poskusili smo šest vrst
piva. V večernih urah smo se vrnili v domače
kraje veseli in rahlo utrujeni.
Za DU Radlje ob Dravi Tone Hribernik

TEDENSKI PROGRAM V MMKC
DATUM

URA

AKTIVNOST

19.00

Ustvarjalna delavnica: lutkovna delavnica – ustvarimo
lutke

20.00

Križanje mnenj

20.00

Kuhajmo z mladimi

16.00

Družabna nedelja - igre

19.00

Filmski popoldan

09.00

Ustvarjalna delavnica: lutkovna delavnica – ustvarimo
lutkovno igrico

Torek, 25.7.2017

19.00

Delavnica orientalskega plesa

Sreda, 26.7.2017

09.00

Kuharska delavnica: piščanec malo drugače

09.00

Vseživljenjsko učenje: Čajanka – osvežilni čaji iz našega
zeliščnega vrta

10.00

Urice za sproščanje

19.00

Ustvarjalna delavnica: lutkovna delavnica – ustvarimo
lutke

21.00

Križanje mnenj

20.00

Kuhajmo z mladimi

16.00

Družabna nedelja - igre

19.00

Filmski popoldan

09.00

Ustvarjalna delavnica: lutkovna delavnica – ustvarimo
lutkovno igrico

Torek, 1.8.2017

09.00

Družabne igre

Sreda, 2.8.2017

09.00

Kuharska delavnica: mehiška solata

09.00

Vseživljenjsko učenje: Čajanka – osvežilni čaji iz našega
zeliščnega vrta

10.00

Urice za sproščanje

19.00

Namizni tenis

Petek, 21.7.2017

Sobota, 22.7.2017

Nedelja, 23.7.2017

Ponedeljek, 24.7.2017

Četrtek, 27.7.2017

Petek, 28.7.2017

Sobota, 29.7.2017

Nedelja, 30.7.2017

Ponedeljek, 31.7.2017

Četrtek, 3.8.2017
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