
ZELENE NOVIČKE RADENSKEGA POLJA

KOLEDAR  DOGODKOV 
NA RADENSKEM POLJU

• 09.05.2009 AKCIJA
ODSTARNJEVANJE INVAZIVNIH 

TUJERODNIH RASTLIN  
Na podlagi rezultatov popisa, ki smo ga na 
Radenskem polju izvedli lansko leto smo se 
odločili, da bomo izvedli  odstranitev štirih 
vrst tujerodnih rastlin. Pri odstranjevanju 
le-teh potrebujemo vašo pomoč! Vsi, ki si 
želite s svojim delom pomagati naravi se 
nam pridružite pri tej akciji. Vse informacije 
lahko dobite na telefonu 040 655 796 ali 
info@radenskopolje.si

•13.05.2009 TEMATSKO PREDAVANJE
METULJI RADENSKEGA POLJA

Na predavanju nam bo dr. Rudi Verovnik v 
sliki in besedi predstavlil te leteče dragulje 
Radenskega polja. Vse informacije lahko 
dobite na telefonu 040 655 796 ali info@
radenskopolje.si

• 8.5.2009 in 15.5.2009 TEČAJ
ZDRAVILNA ZELIŠČA

V VSAKDANJI UPORABI  
Vabimo vse, da se nam pridružite na 
tečaju, ki bo potekal dva petka, 8.5.2009 
in 15.5.2009 med 17:00 in 20:00 uro, v 
galeriji Grad Boštanj. 
Na tečaju boste izvedeli naslednje:

Uporabnost in zdravilnost zelišč
Kako narediti pripravke (čaje, kapljice, 
mazila…) proti visokem pritisku, sladkorni 
bolezni ter za druge tegobe,
Kako zdraviti prehladna obolenja,
Katere rastline so rakotvorne,
Zakaj določenih rastlin ne smemo 
uporabljati za zdravilne namene,
Kako narediti zeliščni vrt itd...

(2x po 4 šolske ure). 
PRIJAVE SO OBVEZNE. Sprejemamo jih 
do vključno srede, 6.5.2009 na telefon: 
040 655 795 ali elektronski naslov: misa.
pintaric@radenskopolje.si

• 23.5.2009
8. TRADICIONALNI SPOMLADANSKI 

POHOD PO RADENSKEM POLJU
Pridružite se nam ob spoznavanju lepot 
Radenskega polja. Vse informacije lahko 
dobite na telefonu 040 655 796 ali info@
grajski-vrt.si in www.radenskopolje.s
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VELIKONOČNI SEJEM
NA BOŠTANJU

Tudi letos smo na Cvetno soboto pod 
Boštanjem organizirali Velikonočni sejem. 
Prikaz tradicionalnih dejavnosti povezanih 
z veliko nočjo smo organizirali že osmo leto 
zapored. Pripravili smo vrsto aktivnosti, 
katerih namen je predstavitev ljudskih 
običajev ob tem prazniku. Sejem sam 
pa je bil predvsem namenjen prijetnemu 
druženju v duhu pričakovanja Velike noči.

Pevski zbor Lastovke
foto: Leon Kebe 

Program ob otvoritvi so nam kakor je 
zadnja leta že v navadi, s svojim petjem 
polepšale dame iz Pevskega zbora 
Lastovke, plesalci iz Kulturnega društva 
France Prešeren Račna, so nam pokazali 
tradicionalne slovlenske plese, Nataša 
Loborec Perovšek pa nam je zapela nekaj 
zimzelenih pesmi. 

Mojster in učenec
foto: Leon Kebe 

Velikonočne stojnice na razstavnem 
prostoru sejma so na ogled nudile 
prikaz izdelovanja lončenih izdelkov, 
prikaz izdelovanja pletenih košar, ročno 
izdelovanje zobotrebcev, izdelovanje 
velikonočnih butar iz naravnih materialov 
in izdelovanje oblancev za butare.

Najmlajši so na sejemskem prostoru 
lahko na ustvarjalnih delavnicah izdelovali 
različne predmete z velikonočnimi motivi, 
velikonočni zajec pa jim je delil čokoladne 
pirhe. Srečali so se z žabcem Štefanom 
in v poučni pravljici spoznali njegove 
življenjske navade in potrebe, predvsem pa 
so se naučili kako mu lahko pomagajo. 
Obiskovalci so lahko odšli na vodeni pohodi 
po Blagajevi poti okrog Boštanjskega hriba si 
v prostorih podjetja Avtotransporti Kastelec 
ogledali razstava starih in prikaz razgradnje 
odsluženih avtomobilov ali v Galeriji grad 
Boštanj pogledali film “Med poplavo in 
sušo”, ki predstavlja Radensko polje. 

Leon kebe

Otroci spoznavajo žabca Štefana 
foto: Leon Kebe 

foto: Leon Kebe 
Velikonočna miza




