ZELENE NOVIČKE RADENSKEGA POLJA
KOLEDAR DOGODKOV
NA RADENSKEM POLJU
• 21.09.2008
PROSLAVA OB 200 OBLETNICI
PRIHODA FRANCETA PREŠERNA NA
KOPANJ
Svečana proslava ob 200-ti obletnici
prihoda Franceta Prešerna na Kopanj.
Proslava se bo odvijala na Kopanju in bo
izpeljana v vsakem vremenu. Vsi zelo lepo
vabljeni. Organizatorji so Kulturno društvo
France Prešeren Račna (Olga Gruden 051
262 707), Krajevna skupnost Račna (Aleš
Kastelic 051 609 801), Zveza kulturnih
društev Grosuplje in Občina Grosuplje.
Natančen program je objavljen na spletni
strani www.radenskopolje.si
• 08.10.2008
BOLEZNI, KI JIH PRENAŠAJO KLOPI
Na pobudo lovske družine Taborska jama
bo Jurij Us, dr. med., predaval o boleznih,
ki jih prenašajo klopi. Predavatelj nas
bo seznanil s klopnim meningitisom in
boreliozo. Seznanili se bomo z možnostjo
in načini okužbe, spoznali potek bolezni
in posledice. Poseben poudarek pa bo
na tem, kako se zaščitimo oz. varujemo
pred temi boleznimi. Začetek predavanja
bo ob 18:00, v galeriji Grad Boštanj. Vse
informacije lahko dobite na telefonu 040
655 796 ali info@grajski-vrt.si
• oktober 2008
TEČAJI TUJEGA JEZIKA
V sredini oktobra bomo začeli z jezikovnimi
tečaji. Izbirali boste lahko med tečaji
angleškega, nemškega in francoskega
jezika. Na voljo bodo začetni in
nadaljevalni tečaji. Predprijave pobiramo
na telefonu 040 655 795 ali misa.pintaric@
radenskopolje.si

Restavratorske delavnice
na Boštanju - prvi korak k
obnovi Boštanjskega gradu
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Grad Boštanj

Prvi teden v septembru so potekale na Grajskem vrtu Boštanj prve
restavratorsko - raziskovalne delavnice, pod vodstvom mentorja mag.
Ljubomirja Zidarja. Delavnice so del večletnega idejnega projekta
obnove pročelja Boštanjskega gradu, ki sliši na ime »Obudimo Beli
kamen«. Udeleženci so dokumentirali ostanke gradu Boštanj, spoznali
osnove restavriranja, osnovne materiale kot so kamen, les in kovina
ter si ogledali kamnoseško delavnico v Grosupljem in Restavratorski
center v Ljubljani. Rezultat delavnic predstavlja elaborat, ki bo služil
pri nadaljnjem prizadevanju za oživitev tega, nekoč prelepega, gradu
imenovanega tudi, Weissentein – Beli kamen.
Celotni projekt »Obudimo Beli kamen« podpira Občina Grosuplje in ga
izvaja Turistično društvo Boštanj pod vodstvom CENTRA Grajski vrt
Boštanj.
Tina Mikuš in Miša Pintarič

• november 2008
TEČAJ PLETENJA KOŠAR
Na tečaju boste pod strokovnim vodstvom
spoznali postopek izdelovanja košar.
Naučili se boste kako spoznati, nabrati
in pripraviti ves potreben material za
izdelavo košare. Za zaključek pa boste
pod skrbnim očesom mojstra tudi sami
izdelali lično košaro. Predprijave pobiramo
na telefonu 040 655 795 ali misa.pintaric@
radenskopolje.si
• november 2008
UMETNOST GOJENJA BONSAJEV
Na tečaju boste spoznali skrivnosti
vzgajanja bonsajev. Naučili se boste
uporabljati tehnike, ki jih mora obvladati
vsak gojitelj malih dreves. Vsak udeleženec
bo na začetku tečaja dobil drevesce, ki ga
bo s svojim delom spremenil v lep bonsaj
in ga na koncu tudi odnesel domov.
Predprijave pobiramo na telefonu 040 655
795 ali misa.pintaric@radenskopolje.si
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Udeleženci delavnice med ogledom gradu

