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OTVORITEV VDC RADLJE OB DRAVI

OTVORITEV »PARKA SPOMINOV IN MIRU«

V sredo, 30. junija, smo slovesno predali svojemu namenu prostore
prenovljenega Sokolskega doma in s tem uradno odprli Varstveno
delovni center v Radljah ob Dravi. Vanj se je s 1. julijem vselilo 11
uporabnikov dosedanjega varstveno delovnega centra na Muti,
kasneje pa se jim bodo pridružili še novi, saj je v Radljah prostora za
skupno 25 uporabnikov.

V petek, 2. julija, je na mejnem prehodu Radlje potekala slavnostna
otvoritev »Parka spominov in miru«, ki je posvečen vsem pomembnim
prelomnim dogodkom v 20. stoletju. Dogodki pred 30, 76 in 103 leti
so postavili mejni prehod kot točko, ki je v 20. stoletju igrala izjemno
pomembno vlogo pri projektu graditve slovenske države in državnosti.

Z vzpostavitvijo VDC v Radljah ob Dravi bodo uporabnikom zagotovljene
kakovostne storitve in prijeten urejen ambient, v katerem bodo lahko
izvajali svoje aktivnosti v lokalnem okolju.
Zbrane so nagovorili župan občine Radlje, mag. Alan Bukovnik,
direktorica CUDV Črna na Koroškem, Dalja Pečovnik in vodja enote
VDC Radlje, Darinka Križan Krajnc.
V programu so sodelovali varovanci VDC-ja, Glasbena šola Radlje ob
Dravi in Muzej Radlje ter dr. Ivan Rojnik, župnik iz Vuhreda, ki je opravil
blagoslov. Vsem se iskreno zahvaljujemo za sodelovanje.
V vsebino sokolskega doma je vključen tudi Koroški pokrajinski muzej,
Muzej Radlje ob Dravi, s stalno razstavo z naslovom Sokoli ob severni
meji, Telovadno društvo sokolov Radlje ob Dravi – Vuhred.
Verjamemo, da je bil to za uporabnike varstveno delovnega centra tudi
eden izmed najbolj veselih in težko pričakovanih dni.
Občina Radlje ob Dravi

Zbrane na otvoritvi so pozdravili župan, mag. Alan Bukovnik,
predsednik Policijskih veteranskih društev SEVER, dr. Tomaž Čas in
predsednik Zveze veteranov vojne za Slovenijo, Ladislav Lipič.
V programu so sodelovali kvartet Policijskega orkestra in Glasbena šola
Radlje ob Dravi ter četrtošolki Eva in Ajda s POŠ Vuhred z mentorico
Leo Osrajnik. Recitirali sta pesmice o Sloveniji, ki so jih učenci ustvarili
z učiteljico Anjo Ledinek. Na koncu je sledil še blagoslov parka, ki ga je
opravil pater Jože Poljanšek. Manjkala ni niti častna straža Slovenske
vojske in praporščakov PVD SEVER za Koroško ter OZVVS Zgornja
Dravska dolina ob tetraedru.
Skupaj z Veterani vojne za Slovenijo Zgornje Dravske doline in Veterani
policijskega veteranskega društva Sever za Koroško nam je uspelo
uresničiti projekt, za kar se jim tudi zahvaljujemo. Znova smo dokazali,
kako uspešni smo lahko, ko združimo moči.
Iskrena hvala tudi Alojzu Kota, ki nam je neodplačno podelil služnostno
pravico za zemljišče, kjer stoji park.
Vabljeni na ogled Parka spominov in miru!
Občina Radlje ob Dravi

VABILO
Župnija Remšnik in Oberhaag vas vabijo na 5. mednarodno srečanje
škofov dveh držav in vernikov na »meji« pri sv. Pankraciju, ki bo v
nedeljo, 18. julija 2021, ob 11. uri. Slovesno dvojezično bogoslužje
bosta vodila nadškofa mgsr. mag. Alojzij Cvikl, nadškofija Maribor, in
mgsr. dr. Wilhelm Krautwaschl, škofija Graz-Sekau.
Ob tej slovesnosti bo blagoslovitev škofijskega grba nadškofije Maribor
in škofijskega grba škofije Graz-Sekau na zunanjih vratih obeh zakristij
ter novih polken na razglednem stolpu.
Sodelovali bodo Pihalni orkester iz Oberhaaga, Cerkveni pevski zbor
Remšnik in Pevska skupina Oberhaag.
Vljudno vabljeni!
Župnija Remšnik
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SREČANJE REJNIKOV CSD KOROŠKE
CSD Koroška enota Radlje ob Dravi smo konec junija 2021 v dvorani
Hostla Radlje ob Dravi v sodelovanju z Javnim zavodom ŠKTM Radlje
ob Dravi organizirali krajše usposabljanje za rejnike iz območja Koroške.
Najprej smo prisluhnili predavatelju izr.prof.dr. Sebastjanu Kristoviču,
ki je predaval na temo: BO MOJ OTROK POSTAL SAMOSTOJNA IN
ODGOVORNA OSEBNOST? Predavanja so se udeležili tudi strokovni
delavci CSD in osnovnih šol.
Vsi vemo, da je vzgoja otrok v današnjem času že prava umetnost.
Predvsem rejniki se zavedajo, kako velika odgovornost je poskrbeti
za naše otroke. Dr. Kristovič je na predavanju dal poudarek predvsem
na tem, da starši sicer znamo postavljati meje, vendar ne znamo pri
njih vztrajati. Pri vzgoji pa je zelo pomembna doslednost. Spregovoril
je o škodljivem vplivu računalnika in televizije na razvoj otroka ter o
odpravi posledic te odvisnosti. Bistveno sporočilo, ki ga je želel podati,
je bilo: »Ne glede na to, ali smo starši ali rejniki, je pomembno, da
otroka sprejmemo takšnega, kot je, in mu pomagamo na poti, da
postane samostojna in odgovorna osebnost.«
Po predavanju je sledilo še srečanje rejnikov in strokovnih delavcev, ki
delajo na področju rejništva. Na srečanju so rejniki spregovorili o svojih
izkušnjah, kako je biti rejnik. Skupaj s strokovnimi delavci so opozorili
na spremembe, ki so potrebne, da bi sistem rejništva še izboljšali ter
pridobili nove družine, ki bi bile pripravljene izvajati rejniško dejavnost.
Zavedamo se, da primanjkuje rejniških družin, zato vabimo vse, ki so
pripravljeni sprejeti otroke, ki iz različnih razlogov ne morejo prebivati
v matični družini, da se oglasijo na krajevno pristojnem centru za
socialno delo, kjer lahko pridobijo še dodatne informacije o možnosti
vključitve v rejniški sistem.
Srečni razpleti niso samo v filmih, lahko jih skupaj ustvarimo in
osrečimo naše otroke, ki s seboj nosijo popotnico, ki je prepletena z
mnogimi težkimi izkušnjami.
Mirjana POPIJAL

DRAGA SLOVENIJA, SREČNIH 30 LET!
"Želim si, da boš takšna ostala za neskončno število let!"
(sedmošolka)
V okviru projekta Slovenija, moja domovina, ki teče na OŠ Radlje ter
podružnicah Remšnik in Vuhred že vrsto let, smo se ves mesec junij
pripravljali na praznovanje 30. rojstnega dne naše države Slovenije.
Šolske hodnike in učilnice smo okrasili z baloni in drugimi okraski v
barvah slovenske zastave. Učenci prve in druge triade so pripravili
razstavo likovnih izdelkov, ki so jih narisali Sloveniji za rojstni dan, na
njih pa predstavili lepote naše dežele.
Devetošolci so Sloveniji podarili e-voščilnice, ki so jih ustvarili s
pomočjo različnih spletnih orodij in s tem tudi zelo izvirno predstavili
posamezne pokrajine Slovenije.
Vsak dan je bil učencem predstavljen krajši 2-minutni filmček, kjer
so spoznavali posamezne kotičke Slovenije, npr. Kraški rob, Triglavski
narodni park, reko Krko …
Učenci so pokazali veliko znanja in ustvarjalnosti, ko so izdelovali
namizne igre o slovenskih naravnih in kulturnih lepotah, pesnikih,
glasbenikih, mestih …
Zavedamo se, da imeti lastno državo ni samoumevno, zato smo se v
okviru razrednih ur in pri drugih predmetih veliko pogovarjali, kako je
nastala samostojna republika Slovenija in kateri dogodki so se odvijali
v naši neposredni bližini. Ure so popestrili učitelji s pripovedovanjem o
svojih lastnih izkušnjah in spominih na dogodke izpred 30 let.
V okviru kulturnega dne Slovenija praznuje so si sedmošolci in
osmošolci ogledali zelo zanimivo razstavo o osamosvojitveni vojni na
Koroškem leta 1991, ki so jo pripravili v Pokrajinskem muzeju v Radljah.
Da lahko vsi učenci na najpomembnejši državni praznik izobesijo
državno zastavo, so si jo v šoli tudi izdelali.
V znak največjega državnega praznika smo pred OŠ Radlje postavili
velik mlaj, ki nas spominja na rojstni dan države.

VABILO NA POLETJE NA ROLKI
Poletje na rolki so delavnice urbanih športov, ki so nadgradnja iz leta
2020. Delavnice bodo izvedene med sredo, 28. 7. 2021, in petkom, 30.
7. 2021, na zelenici pred Vodnim parkom Radlje ob Dravi.
Delavnice urbanih športov, ki vključujejo rolkanje, skateboarding in
BMX, bodo izvedli kompetentni učitelji Flow Ramps. Vso potrebno
opremo dobijo udeleženci na delavnicah, zaželena je lastna čelada.
Osnovni namen delavnice je spoznavanje z novima športoma, ki
spadata med najmlajše športe, ki so del Olimpijskih iger. Z delavnicami
se nadgrajuje otrokovo osnovno poznavanje športa, krepi težnjo
po medsebojnem sodelovanju (delo v paru in v skupini), ter razvija
motorične sposobnosti (ravnotežje, gibljivost, moč).
Delavnice so primerne za otroke od 1. razreda naprej. Zaželeno je, da
se vaš otrok udeleži delavnic vse tri dni. Udeležba je brezplačna.
Prijavnice za delavnice dobite v prostorih MKC Radlje ob Dravi.
OBVEZNE SO PRIJAVE DO PONEDELJKA, 26. 7. 2021, OZIROMA DO
ZAPOLNITVE MEST. Število mest je omejeno. Kasneje prijava ne bo
mogoča! Izpolnjeno in podpisano prijavnico je potrebno oddati v
prostorih MKC Radlje ob Dravi.
Dodatne informacije dobite na tel. št. 030 304 624 (MKC Radlje) ter
na 040 125 134 (Anja Vasiljevič, vodja projektov) ali v prostorih MKC
Radlje ob Dravi.
JZ ŠKTM RADLJE OB DRAVI
VGC DOGAJA SE!

Na zadnji šolski dan smo prisluhnili odlični prireditvi, ki je še
dodatno poudarila praznično vzdušje. Pri malici pa nas je čakala še
rojstnodnevna torta.
Vse najboljše, Slovenija!
Vodja projekta Branka Roškar

