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PROSTOVOLJSTVU 
PRIJAZNO MESTO 
Slovenska filantropija – Združenje za promo-
cijo prostovoljstva je Občini Radlje ob Dravi v 
letu 2016 podelila naziv Prostovoljstvu prija-
zno mesto. V tem duh Občina Radlje ob Dravi 
nadaljuje s svojimi aktivnostmi na področju 
prostovoljstva. V mesecu oktobru se je pred-
stavnica Gimnazije Ravne na Koroškem, ki vodi 
projekt prostovoljstva med dijaki, oglasila na 

Občini Radlje ob Dravi. Sodelovanje z dijaki gi-
mnazije bo tako potekalo tudi v šolskem letu 
2016/17. Za prostovoljno delovanje v Mladin-
skem kulturnem centru (MKC) v Radljah ob 
Dravi se je odločilo 8 dijakov gimnazije. Javni 
zavod za šport, kulturo, turizem in mladino bo 
pripravil program aktivnosti za prostovoljce in 
nudil mentorstvo. Novembra je potekal uvo-
dni sestanek, na katerem so se dijaki dogovo-
rili za aktivnosti z mentorjem. Prostovoljstvo v 
MKC je v šolskem letu 2016/17 že v polnem 
zamahu.

Občina Radlje ob Dravi

VABILO
V četrtek, 8. decembra 2016, vas vljudno vabi-
mo na sprehod z lučkami in na praznični bazar.
Zberemo se ob 16. 30 pred restavracijo Mar-
kač, nato pa gremo z lučkami do OŠ Vuhred, 
kjer bodo postavljene stojnice z izdelki, ki so 
jih izdelali otroci iz šole in vrtca. Poskrbljeno je 
tudi za presenečenje.
Vljudno vabljeni!

Kolektiv vrtca in OŠ Vuhred

TA VESELI DAN 
KULTURE V MUZEJU

Ta veseli dan kulture, 
3. december, je dan, 
ko številne kultur-
ne ustanove po vsej 

Sloveniji odpro vrata za obiskovalce in tako 
počastijo obletnico rojstva pesnika Franceta 
Prešerna. Brezplačnim prireditvam se pridru-
žuje tudi Koroški pokrajinski muzej, Muzej Ra-
dlje ob Dravi (dvorec Radlje, Koroška cesta 68, 
Radlje), ki vas vabi med 9.00 in 15.00 uro, da 
ga obiščete. 
Ob 10.00 uri bo potekalo javno vodstvo in de-
lavnica. Po stalnih razstavah – Spominska soba 
rodbine Pahernik, Od umetnosti poklican, zgo-
dnja leta ustvarjalnosti Karla Pečka, »Gremo 
rinkico talat«, otroški svet iger in igrač, zbirka 
igrač Majde Marije Sušek in ogledni depoji Lei-
tingerjeve zbirke – bo vodila kustodinja Alenka 
Verdinek.
Med vodenjem bo poskrbljeno tudi za otroke. 
Za njih bomo pripravili ustvarjalno delavnico 
Punčke iz cunj »trampe«. Še posebej zabaven 
in igriv bo ogled gostujoče razstave Herman 
Lisjak v dvorcu Radlje (iz Otroškega muzeja v 
Celju). Interaktivna razstava, med katero bodo 
otroci lahko preizkušali, raziskovali in povezo-
vali spoznanja ter iskali rešitve, bo otrokom na 
privlačen način in s pomočjo številnih aktivno-
sti približala slovensko in svetovno dediščino. 
V razgiban svet ustvarjalnosti bo otroke pope-
ljala Nina Štraser.
Vljudno vabljeni v muzej!   
    

Alenka Verdinek, Muzej Radlje ob Dravi

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

34

PRAZNOVANJE 
ČASTITLJIVIH 97 LET
V ponedeljek, 28. novembra 2016, je svoj 
častitljivi  97. jubilej praznovala gospa Mari-
ja Gutenberger.  Ob tem visokem jubileju sta 
najstarejši občanki čestitala tudi župan mag. 
Alan Bukovnik in direktorica doma Hmelina 
Silva Duler, ki sta ji zaželela še veliko zdravja in 
srečnih let. V prijetnem vzdušju so poklepetali 
in si obljubili, da se kmalu spet vidijo.
Gospe Mariji želimo veliko zdravja, dobrega 
počutja in da bi še naprej delila pozitivno ener-
gijo. 

Občina Radlje ob Dravi
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EVROPOHOD 2016 – 
EURORANDO 
Ja, Švedska, Eurorando 2016 in Planinsko dru-
štvo Radlje imajo nekaj skupnega. Pa lepo po 
vrsti.  Prejšnji vikend smo se letošnji evropo-
hodniki, med njimi 15 radeljskih planincev, 
zbrali na Ptuju na zaključni analizi in obujanju 
spominov. Začetek vsega sega v pomlad, ko je 
bil objavljen razpis letošnjega srečanja in čas, 
ko je naš Ludvik začel načrtovati, sestavljati in 
organizirati ta projekt. 
Osrednji del  se je odvijal v mesecu septembru, 
ko smo v šestdnevnem potepanju uživali in 
dostojno predstavljali naše društvo, kraj in Slo-
venijo. Poti in vtisov je preveč za ta prispevek. 
Prehodili smo eno najlepših pohodnih poti na 
Švedskem – Kullaleden ter ”skočili” na Dansko 
v Hamletovo rojstno mesto. Na zaključni prire-
ditvi smo izstopali z rumenimi pohodnimi ma-
jicami in kapami ter pod ”komando” pravega 
ptujskega kurenta. Lahko verjamete, da smo 
bili fotografirani kot kakšna filmska zvezda. Na 
poti domov še krajši postanek v Berlinu, nato 
pa smo pot nadaljevali proti Ptuju. Ob slovesu 
smo si obljubili, da se na naslednjem srečanju 
čez pet let ponovno vidimo. 

Planinsko društvo Radlje 

NAŠIH PRVIH 
5 LET

Folklorna skupina je bila prvič v Vuhredu usta-
novljena leta 1984. Takrat je folklorno skupino 
vodila Majda Sušek iz Vuhreda. Skupina je de-
lovala sedem let in v teh letih so bile izdelane 
noše, značilne za naše področje. Pri raziskavah
glede oblačenja v naših krajih je Majdi Sušek 

VABI NA NASTOP

Program:
• FOLKLORNA SKUPINA KPD KOVAČ LIJA 

VUHRED, naslov spleta: OB DRAVI
• FOLKLORNA SKUPINA DRAVCA KD DRA-

VOGRAD, naslov spleta: KOLINE
• OTROŠKA FOLKLORNA SKUPINA OSNOV-

NE ŠOLE RADLJE OB DRAVI, naslov spleta: 
MAMA, MI SMO LAČNI

• FOLKLORNA SKUPINA KUD PREŽIHOV 
VORANC, RAVNE NA KOROŠKEM, naslov 
spleta: ZVATA OVSET

• OTROŠKA FOLKLORNA SKUPINA PODRU-
ŽNIČNE OSNOVNE ŠOLE VUHRED, naslov 
spleta: OD ZRNA DO KRUHA

• FOLKLORNI SKUPINI: KUD PREŽIHOV VO-
RANC RAVNE NA KOROŠKEM IN KPD KO-
VAČ LIJA VUHRED, naslov postavitve: PR 
DULARJU

pomagala dr. Marija Makarovič. Na pobudo 
Metke Erjavec in Slavice Miklavc smo se pred
petimi leti, točno 6. aprila 2011, ponovno zbra-
li na prvih vajah in ustanovili novo folklorno 
skupino KPD Kovač Lija Vuhred. Folklorna sku-
pina KPD Kovač Lija iz Vuhreda združuje člane 
vseh generacij, ki z ljubeznijo in vztrajnostjo
ohranjajo ljudsko izročilo. V prvih petih letih 
smo že osvojili mnogo koroških in štajerskih 
plesov, s katerimi se zelo radi predstavimo 
na Srečanjih odraslih folklornih skupin in šte-
vilnih prireditvah doma kot v tujini. V skupini 
pleše 12 parov, na vajah se dobivamo enkrat 
tedensko, pred nastopi pa tudi večkrat. Do le-
tošnje jeseni je skupino umetniško usmerjala 
in vodila Tatjana Šumnik, z novimi spleti pa je 
postal vodja Jure Pongrac. Skupino spremljata 
godca Jernej Košir na diatonični harmoniki in 
Vinko Plimen na klarinetu.
Noše so sestavljene iz oblačil, ki so jih nosili 
naši predniki:
• moška noša je sestavljena iz srajce, hlač, 

telovnika, klobuka, nogavic in čevljev ali 
škornjev.

• ženska noša je sestavljena iz bluze, untar-
ce (spodnje krilo), pumparic (dolge spo-
dnje hlače), delovne obleke, predpasnika, 
rute, nogavic in čevljev ali škornjev.

Do sedaj smo plesali v delovnih nošah, v leto-
šnjem letu pa smo se odločili, da si priskrbimo 
tudi t. i. nedeljske noše. To nam je delno že 
uspelo, saj se bomo folkloristke predstavile z 
novimi nošami, folklorniki pa bodo te dobili v
začetku prihodnjega leta. Ob tej priložnosti se 
zahvaljujemo Občini Radlje ob Davi in vsem do-
natorjem, ki ste nam pri tem priskočili na po-
moč. Posebna zahvala pa tudi Tatjani Šumnik 
in Mariji Odar, ki sta nam izdelali koroške avbe 
in rute.

FOLKLORNA SKUPINA KPD KOVAČ LIJA VUHRED
Naslov spleta: OB DRAVI
Vodja skupine in avtorica odrske postavitve: Tatjana 
Šumnik. 

O spletu: Spet je sobota. Ženske se vsaka s svojim škafom 
zberejo ob Dravi, kjer perejo perilo. Med delom malo 
opravljajo, malo nergajo ali pa si povedo kaj zanimivega. Ker 
njihovo delo, predvsem klepetanje, traja že kar predolgo, jim 
pridejo možje naproti, da bi jim pomagali odnesti domov 
oprano perilo. Vendar imajo možje v mislih tudi malo plesa, 
saj prideta z njimi še godca. Po plesu pa pomagajo vsak svoji 
ženi domov odnesti oprano perilo. 

FOLKLORNA SKUPINA KUD PREŽIHOV VORANC, 
RAVNE NA KOROŠKEM
Naslov spleta: ZVATA OVSET
Avtor odrske postavitve in vodja skupine: Peter Šumnik

Opis spleta: Skupina se bo predstavila z Zlato ovsetjo, v 
kateri slavi par, ki je v zakonu preživel 50 let. Prikazano 
je dogajanje po prihodu iz cerkve, kjer sta se ponovno 
poročila, v dom ali v gostilno, kjer bo potekala gauda ali 
zabava. Obred vodita camar in družica, ki zastopata ženina 
in nevesto. Sodelujejo še mati tašroka, starešina in svatje. 
Camar najprej posveti prostor, kamor so prišli, nato sledi 
obred, ki se nadaljuje z zabavo. Naša zlatoporočenca v tej 
vlogi nastopata z vso pravico, saj sta pred kratkim slavila 
svojo zlato poroko.

OTROŠKA FOLKLORNA SKUPINA PODRUŽNIČNE 
OSNOVNE ŠOLE VUHRED
Naslov spleta: OD ZRNA DO KRUHA 
Avtorica odrske postavitve: Franja Pečonik 
Vodji skupine: Erika Repnik in Petra Vollmaier 

Opis spleta: Otroci nam bodo prikazali, kako nastane kruh. 
Potrebno je posejati pšenico, jo požeti in zmleti. Pridne roke 
zgnetejo testo in v peči že diši kruh. 

FOLKLORNI SKUPINI: KUD PREŽIHOV VORANC 
RAVNE NA KOROŠKEM IN KPD KOVAČ LIJA 
VUHRED
Naslov postavitve: PR DULARJU
Vodji skupine in avtorja odrske postavitve: Tatjana in Peter 
Šumnik
 
Opis spleta: Na lepo nedeljo je bil pri sv. Roku semanji 
dan in navada je bila, da se ob vrnitvi domov obiskovalci 
sejma ustavijo še v gostilni pri Dularju, kjer se okrepčajo za 
pot proti domu. Včasih je meja med Koroško in Štajersko 
potekala po sredi Dularjeve gostilne, točno po sredini 
šanka. Po nekem čudnem naključju sta se v gostilni skoraj 
hkrati znašli skupina Korošcev in skupina Štajercev. Kaj se je 
takrat dogajalo, vam bosta predstavili FS  Prežihov Voranc 
iz Raven na Koroškem in FS Kovač Lija iz Vuhreda. Pretepe 
bodo tokrat izpustili.

FOLKLORNA SKUPINA DRAVCA KD DRAVOGRAD
Naslov spleta: KOLINE
Vodja skupine in avtor odrske postavitve: Branko Verhnjak

O spletu: Koline imenujemo tudi domači praznik, bile so 
zaključek celotnega dela in krmljenja prašičev na kmetiji. 
Seveda pa so se ob kolinah na podeželju zgodili tudi zelo 
zanimivi dogodki, predvsem zato, da so se ljudje razveselili 
in zabavali. Veliko smeha in zabave je bilo tudi pri lovljenju 
prašiča, ki jim je navadno poskušal pobegniti. Najbolj 
pogosto pa se je zgodilo, da so ukradli glavo prašiča, to pa je 
bil navadno tudi vzrok za gavdo pred pustom. 

OTROŠKA FOLKLORNA SKUPINA OSNOVNE ŠOLE 
RADLJE OB DRAVI
Naslov spleta: MAMA, MI SMO LAČNI
Avtorici odrske postavitve in vodji skupine: Milka Vodušek 
in Lilijana Kreuh

Opis spleta: Otroci se igrajo, fantje in dekleta se začnejo 
zbadati. Postanejo lačni, a kosila še ni, zato jih mama pošlje 
v klet in začne se igra  s strahom v kleti. Ko se naveličajo, 
zaplešejo in zapojejo Izidor, Dekle razposajeno, Ti pa jaz, 
Ples z metlo. Medtem mama pripravi »ižino« in jih pokliče 
jest.

Program:

NAGRADE:

1. mesto•600 €
2. mesto•300 €
3. mesto•100 €
4. mesto•pokal
TER POKALI ZA NAJBOLJŠE
POSAMEZNIKE

ludodrustvo

Igra se po pravilih FIFA (4+I). V skupini so vsaj 3 ekipe, 2 napredujeta.  
Sistem tekmovanja se lahko prilagodi številu ekip. Žreb skupin bo potekal 

9. 12. 2016 ob I7h v baru LUDO v Radljah.

V primeru, da se turnirja ne udeleži vsaj 18 ekip, se denarni sklad primerno 
zmanjša.
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SOBOTA, 10. 12. 2016 | OB 8:00 DO 22:00
ŠPORTNA HIŠA RADLJE


