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PROSLAVA OB DNEVU DRŽAVNOSTI
V petek, 22. junija, smo na mejnem prehodu Radelj obeležili slovenski 
državni praznik, dan državnosti. Slovenija se je odločila za mir, svobodo in 
pravičnost. Te  vrednote nas bodo povezovale tudi v prihodnosti.
Mejni prehod Radelj je skozi svojo zgodovino doživel veliko izzivov, priča 
smo bili vsaj trem pomembnim mejnikom: boju za severno mejo, koncu 
druge svetovne vojne in zgodovinski osamosvojitveni vojni. 
Slavnostni govornik je bil župan mag. Alan Bukovnik. Zahvaljujemo se 
učenkami OŠ Radlje ob Dravi, Lani Pogorelc in Daši Pažek, pod mentor-
stvom Hilde Ferk, Mestnemu pihalnemu orkestru Radlje ob Dravi, Dru-
štvu kmetic Dravske doline KO Radlje ob Dravi ter Jožetu Terniku.

Občina Radlje ob Dravi

NOVIČKE OBČINE 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. 

OTVORITEV  
KNJIŽNICE RADLJE 
Na prvi poletni dan, 21. junija, smo 
odprli nova vrata prenovljene knji-
žnice Radlje v Centru Radelj. Slav-
nostni govornik je bil Tone Partljič. 
Uro pred otvoritvijo se je v prosto-
rih galerije odprla razstava, ki jo je 
pripravila Koroška galerija likovnih 
umetnosti, v sodelovanju s Funda-
cijo akademskega slikarja Karla Peč-
ka: Obrazi Koroške: Karel Pečko in 
Janko Dolenc. Razstava bo na ogled 
do 8. septembra. 
V prenovljeno stavbo se je preselil 
tudi Javni sklad RS za kulturne de-
javnosti, območna izpostava Radlje. 
Zahvaljujemo se Mestnemu pihalnemu Orkestru Radlje, Mladinskemu 
zboru OŠ Radlje, pod vodstvom Simone Svanjak, in tolkalistom iz Glas-
bene šole Radlje ob Dravi.
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                            POČITNIŠKI  MENI
                              V MMKC-ju 

            
                                                                                                                                            ponedeljek, 30. 10. 2017                     
                                                                                                                                                                  ob 10.00, čarovniška ustvarjalnica 
                                                                                                                                                   ob 18.00, čarovniške hrenovke  
                                                                             torek, 31. 10. 2017                                                     in koktejli                                                                                                                                                              
                                                                       ob 18.00, filmski maraton 
                                                                      in kuharska delavnica 

                       

      
         

                                                                                                                                                             petek, 3. 11. 2017                     

                sreda, 1. 11. 2017                                                                                                            ob 10.00 in ob 18.00, 
          ob 18.00, kviz »bistre                                                                                                       turnir v namiznem tenisu 
                                      glavice« 
                                                      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 

           nedelja, 5. 11. 2017 

            ob 18.00, filmski popoldan  

 

                                                                   

                                               

   

 

 

  

 

 

BARVANJE DNEVA  
Z MAVRICO, 
POLNO UMETNOSTI
Konec šolskega leta smo v 
okviru projekta VGC Dogaja 
se! otrokom vrtcev in šol po-
lepšali z glasbeno pravljico 
Mojca Pokrajculja, ki jo je pripravila in izvedla naša prostovoljka Mojca 
Potočnik. Svojo pot ustvarjanja umetnosti je opisala takole:
»Za začetek določimo temo ali izberemo pravljico, še boljše je, da jo 
aktualiziramo. Izmislimo si melodijo, ki nam tisti trenutek roji po glavi 
in ji dodamo šaljivo besedilo. Umetnosti spojimo s kamišibajem in se 
odpravimo v vrtec in šolo. Učencem ponudimo doživljanje z vsemi čutili 
in jim prek gibanja, tipanja, poslušanja in opazovanja omogočamo spre-
jemanje, učenje in osebno rast. Za piko na i jih v dogajanje vključimo z 
iskanjem konca, ki jih skozi igro preprosto vodi do čistega užitka.« Otroci, 
učitelji in vzgojitelji so bili nad izvedbo navdušeni. Iskrice v otroških očeh 
so dokaz več, da so prostovoljci VGC nepogrešljivi del zgodbe, ki jo piše-
mo skupaj. Hvala.

Dogaja se! Center aktivnosti Koroške in MMKC

IZZIVI TRETJEGA ŽIVLJENJSKEGA OBDOBJA
Vse več starejšega prebivalstva je realnost večine zahodnih držav, Slo-
venija pa pri tem ni nobena izjema. Ker postajamo družba starejših, se 
kmalu ne bomo več mogli izogibati izzivom, ki so s tem povezani, med 
katere zagotovo sodi tudi bivanje v tretjem življenjskem obdobju.
Ministrstvo za okolje in prostor je skupaj s partnerji vzpostavilo projekt 
Sobivamo, s katerim želi prispevati k iskanju možnosti primernih bivanj-
skih rešitev za starejšo populacijo. Med njimi je tudi sobivanje, kjer v 
skupnosti živi več starejših oseb. Model, ki je v tujini že dolga leta priso-
ten in uveljavljen, pri nas pa se z njim šele spoznavamo, omogoča starej-
šim, da živijo skupaj, si s tem znižajo življenjske stroške, delijo opravila, 
se družijo in krepijo svojo socialno mrežo. V VGC Dogaja se! smo v sredo, 
20. 6. 2018,  spregovorili o tem, kaj opredeljuje kakovostno bivanje in 
življenje starejših in kako ga zagotavljati, o željah, potrebah ter možno-
stih bivanja starostnikov na Koroškem.

Dogaja se! Center aktivnosti Koroške in MMKC

BREZPLAČNA RAZGIBAJ SE VADBA V PARKU 
Vabimo vas, da se nam tudi letošnjo sezono pridružite na brezplačni RAZ-
GIBAJ SE VADBI V PARKU. 
Kdaj? Vsak četrtek med 19.00 in 19.45 (v mesecu juliju in avgustu).
Kje? V parku pri dvorcu Radlje. V primeru dežja bo vadba potekala v 
Razgibaj se vadbenem centru, Koroška c. 61 (1. nadstropje Poslovnega 
centra Hmelina). 
Vadba je primerna za vse, ne glede na starost in stopnjo natreniranosti. 
Za vadbo potrebujete le vadbeno podlogo. Več informacij in prijava na 
040 270 358 (Tjaša) I tjasa@razgibaj-se.eu ali www.razgibaj-se.eu.
Se vidimo v četrtek, 5. 7., ob 19. uri. 

Tjaša Havnik I Društvo za šport in rekreacijo Razgibaj se.

DAN DOGAJANJ 
V Društvu upokojencev Radlje smo v četrtek, 21. junija, dopoldan v goste 
sprejeli člane Društva upokojencev Ivančna Gorica. Po pozdravnem spre-
jemu in skromni pogostitvi so se gostje podali na ogled Radelj. Najprej so 
zavili v našo župnijsko cerkev in na njihovo presenečenje jih je sprejela 
sestra Marta, ki je dalj časa delovala prav v Ivančni Gorici.
Naslednja točka je bila v Dvorcu Radlje. Z izvirnimi pripovedmi jih je po 
muzeju vodila kustosinja Alenka. Popoldan, po splavarjenju po reki Dravi, 
so se vrnili v Radlje. Drage goste smo povabili v naše društvene prostore, 
kjer smo predstavili kratek kulturni program. Zatem je sledil osrednji do-
godek našega srečanja. Predsednik DU Ivančna Gorica, g. Matjaž Marin-
ček, in predsednik DU Radlje, g. Anton Vodušek, sta podpisala slavno li-
stino pobratenja. Še preden so se gostje vrnili domov, so svojo pozornost 
namenili tudi otvoritvenemu programu naše nove knjižnice. Ob slovesu 
sta nas navdajala tiho zadovoljstvo in ponos, da smo jim lahko prikazali 
nekaj utrinkov iz preteklosti naših Radelj in predstavili utrip sedanjosti.
Z vsem spoštovanjem do našega, uradno potrjenega pobratenja smo 
pripravljeni na prijazno in uspešno društveno sodelovanje.

Za DU Radlje Ivana Hauser

V A B I L O 
Župnija Remšnik in Oberhaag vabita prijatelje in pohodnike sv. Pankra-
cija na 3. mednarodno srečanje škofov dveh držav pri sv. Pankraciju v 
nedeljo, 8. julija,  2018 ob 11. uri.   
Slovesno dvojezično bogoslužje bosta vodila nadškof msgr. mag. Alojzij 
Cvikl, nadškofija Maribor, in škof msgr. dr. Wilhelm Krautwaschl, škofija 
Graz – Seckau.
Sodelujoči:
• Cerkveno prosvetni pevski zbor KD Sveta Ana (Slovenske gorice),
• mladi in stari harmonikaši Remšnika,
• cerkveni pevski zbor Remšnik,
• cerkveni pevski zbor Oberhaag.

Po končani slovesnosti bo pred cerkvijo kulturni program, prijateljsko 
mednarodno druženje s škofoma, duhovniki, povabljenimi gosti in osta-
limi prisotnimi z obeh strani nekdanje »meje« ter pogostitev sodelujočih 
in povabljenih gostov.

Vljudno vabljeni!
Župnija Remšnik.

Župnik: Jože Motaln
Duh. pomočnik.: dr. Vinko Potočnik


