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NEKOČ SMO POSLUŠALI
RADIO RADLJE
V petek, 1. decembra, smo se v MMkC Radlje
spominjali časov, ko smo še poslušali Radio Radlje.
Gostje večera, nekoč soustvarjalci programa, Mirko
Laure, Vid Koležnik, Mira Kumer, Herman Tomatžič,
Kistl Waltl, Slavica Urh Pečonik in Slavko Bobovnik, so
vsak s svojega zornega kota razkrivali spomine. Tako
je gospod Laure posegel v sam začetek delovanja
Radia Radlje, ko je 26. 10. 1961 priplavala v radijski
eter prva oddaja. O začetkih so nemo pričala tudi
slikovna gradiva na steni, ki jih hrani Mirko Kogelnik.
Prav tako priznanje, umetniško delo slikarja Petra
Verdnika iz leta 1981 Marjanu Fortiču za 20 let
delovanja pri LRP Radlje.
Zgodbe so se med seboj smiselno prepletale in
se povezale v zanimivo celoto. Škoda, da ni bilo
poskrbljeno za tonski posnetek. Pričevanja o naši
radijski frekvenci nekoč bi ostala ohranjena, pa
čeprav le na osnovi okruškov spomina. Kulturni
del programa so oblikovali MePZ Mavrica in plesna
skupina Smaragdne oči.
Za Društvo upokojencev Radlje, Ivana Hauser

OČITNIŠKI MENI

V MMKC-ju

11. 2017
iz »bistre
glavice«

torek, 31. 10. 2017

ob 18.00, filmski maraton
in kuharska delavnica

ponedeljek, 30. 10. 2017
ob 10.00, čarovniška ustvarjalnica
ob 18.00, čarovniške hrenovke
in koktejli

petek, 3. 11. 2017
ob 10.00 in ob 18.00,
turnir v namiznem tenisu
četrtek, 2. 11. 2017
ob 10.00, ustvarjalna
delavnica in pohod
ob 18.00, turnir wii

sobota, 4. 11. 2017
ob 18.00, kostanjev piknik

, 5. 11. 2017

lmski popoldan

TEČAJ KVAČKANJA
V MKC Radlje smo v okviru projekta DOGAJA SE! Center aktivnosti
Koroške ponovno dobile možnost obiskovanja tečaja kvačkanja. Začetna
ideja skupne izdelave brezrokavnika je prerasla v pravo delavnico

kvačkanja, kjer smo na koncu izdelale vsaka svoj brezrokavnik, seveda po
lastnih željah. Pomoč mentorice Marjane Viltužnik je bila neprecenljiva,
prav tako pa smo si izmenjale kup idej in nasvetov. Vsako druženje je
prineslo veliko novih zamisli in pridne ustvarjalke so poleg brezrokavnikov
ustvarile še marsikateri izdelek. Nove ideje, novi vzorci in kombinacije
so se porajali iz druženja v druženje. Urice in ure so ob klepetu in delu
kar prehitro minile. Gospa Marjana je poskrbela, da smo se vse naučile
veliko novega ali pa obnovile staro znanje. Seveda se vse veselimo tudi
nadaljnjega druženja.
Udeleženke tečaja
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POKLIČIMO SNEŽINKE
»Pokličimo snežinke, veselo naj zaplešejo,
povabimo jelenčke, s sanmi naj pridejo.
Pomahajmo Božičku, naj se želje izpolnijo.
Objemimo prijatelje, v miru in sreči naj
praznujejo.«
S tem iskrenim voščilom smo strnili s plesom,
petjem in z glasbo obarvano božično-novoletno
prireditev, ki se je odvijala v nedeljo, 17. 12.
2017, v krajevni dvorani na Remšniku, ki jo je
organiziralo KTŠ društvo Remšnik v sodelovanju
s ŠKUD-om OŠ Remšnik in KS Remšnik. V mozaik
čarobne prireditve so dodali svoj kamenček
folklorna skupina Hribovčki, šestošolka Laura
z igranjem na flavto, učenci dramskega krožka,
ki so ob spremljavi otroškega pevskega zbora
uprizorili igrico o jelenčku Rudiju in ubrano
petje pevk mladinskega pevskega zbora ter
prvošolke Žane. Da pa je harmonika krajanom
Remšnika še vedno zelo priljubljen instrument,
je dokazal bučen aplavz, ki so ga poželi Žan,
Nina in Nika. Gostje prireditve so bili pevci in pevke Vokalne skupine
Remšnik, ki so celotno prireditev z izjemnim pevskim nastopom samo
še obogatili. Na prireditev je prišel tudi Božiček in vse otroke obdaril s
sladkim presenečenjem. Veseli smo, da so se krajani prireditve udeležili v
tako velikem številu, saj je dvorana zaradi množičnega obiska kar pokala

PODELITEV PRIZNANJA TD RADLJE
Zadnji mesec leta je vselej poln dogodkov. Se veselimo, praznujemo,
pa tudi ocenjujemo prehojeno leto. Tako je bilo tudi v TD Radlje ob
zadnjem načrtovanem dejanju, ko smo podelili priznanje za urejenost
našega kraja. Zbrali smo se člani v prostorih Mladinskega kulturnega
centra, se poveselili ob zvokih harmonike Nike Altbauer z Remšnika,
ocenili naše celoletno delo, prisluhnili smo smelim načrtom našega
župana, mag. Alana Bukovnika, ter spodbudnim besedam predsednice
KS Radlje, Dominike Karlatec. Osrednji dogodek pa je bila podelitev
priznanja TD za urejenost našega kraja družini Hilde in Maksa
Pečolerja. Njihova novourejena hiša v Samostanski ulici, ki tudi po
prenovi ohranja bogato preteklost, si je po mnenju komisije zaslužila
priznanje. Veselimo se z njimi, saj smo ponosni na njihov doprinos k
ohranjanju kulturne dediščine v Radljah, saj najbrž ni mimoidočega, ki
se ne bi ozrl po čudovito obnovljenem Pečolerjevem domu, ki odraža
svojo preteklost v sedanjosti. Pa tudi razmišljajoče besede naše Anice
so obudile razmišljanje vsem, ki imajo radi domači kraj in ob skrbi zanj
se spomnijo starih časov in vsega, česar ni več.
Zaželeli smo si tudi smelo in načrtov polno v vse novo, kar je pred nami
v letu 2018, ko bo naše društvo praznovalo že 115 let. Spoštovana

BOŽIČNO-NOVOLETNA PRIREDITEV
V torek, 12. decembra, se je Športna hiša za nekaj časa spremenila v
pravljično deželo, kjer so nastopajoči prikazali čudovite glasbene,
plesne, pevske in igralske točke. Skozi igro smo spoznali deklico Tinko.
Čeprav jo je pod dreveščkom pričakal kup daril, je to ni osrečilo, saj je
bila njena edina želja, da bi najlepše jutro v letu preživela skupaj s starši.
Njeno osamljenost in žalost je skušala pregnati Vila, ki ji je podarila
družabno igro, za katero je potrebovala štiri igralce. Tinka je tako k sebi
povabila sošolce, s katerimi je preko igre stkala pristne prijateljske vezi.
Igro Božična pravljica sta povezovala Vila in Škratek, ki sta učence

po šivih. Organizatorjem in vsem nastopajočim pa je to samo še en
dokaz več, da imajo ljudje radi kulturo in da jim lahko tudi s takšno srčno
prireditvijo polepšamo predpraznične dneve.
Srečno novo leto vam želimo!
KŠT društvo Remšnik in ŠKUD OŠ Remšn

starost pa nalaga nove načrte, ki pa jih v TD vselej zmoremo, pa čeprav
na svoj način. Srečno in uspešno novo leto želimo vsem članom našega
društva ter vsem, ki spremljajo in podpirajo naše delo!
Predsednica TD Radlje: Antonija Račnik

vodila po snežinkah, pod katerimi so se skrivale različne naloge, ki so jih
morali opraviti, če so želeli naprej do cilja, do darila. Preko teh nalog so
učenci pokazali, da so izjemni pevci, plesalci različnih zvrsti, glasbeniki,
poznavalci Orffovih glasbil in nadarjeni mladi igralci.
Najlepše sporočilo prireditve je bilo, da je sreča v preprostih stvareh: v
prijateljstvu, družini, glasbi, petju, plesu … Z učenci smo namreč želeli
poudariti pravi pomen in čar prihajajočih praznikov. Za ljudi, ki jih imamo
radi, si moramo vzeti čas in se potruditi, da jih razveselimo. Pa tu niso
mišljene materialne dobrine, pač pa majhne pozornosti, iskreni nasmehi
in prijazne besede.
ŠKUD OŠ Radlje ob Dravi, Mentorici prireditve:
Simona Svanjak, Adela Klemenc

