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Novičke Občine Radlje ob Dravi
Spoštovane občanke,
spoštovani občani,

ponovno je pred nami eden izmed pomembnejših
mesecev Občine Radlje ob Dravi, mesec september,
ko praznujemo občinski praznik.
V okviru Radeljskih srečanj 2013 smo za vas
pripravili veliko raznovrstnih kulturnih, športnih in
izobraževalnih dogodkov.
Prepričan sem, da se bo za vsakogar nekaj našlo.
Vsekakor pa praznovanje zajema tudi prireditve
in slovesnosti, ki so nepogrešljive prav vsako leto.
Med njimi sta zagotovo slavnostna seja občinskega
sveta občine, s podelitvijo priznanj ter tradicionalni
hmeljarski likof.
Vabimo vas v petek, 13. septembra 2013, ob 16.
uri, v veliko dvorano MKC na Otvoritev Radeljskih
srečanj 2013 in odprtje 4. regijske tematske
razstave likovnih del na temo: Parafraze likovnih
del, palimpsesti, citati, prisvojitve s kulturnim
programom, v sodelovanju z JSKD Območne
izpostave Radlje ob Dravi in Javnim zavodom ŠKTM.
Program prireditev bo objavljen v naslednjih
Novičkah.
Veselilo me bo, če se mi boste pridružili na
prireditvah ob letošnjem prazniku Občine Radlje
ob Dravi. Iskreno čestitam ob prazniku naše in vaše
občine, za katero se bomo še naprej trudili, da bo v
ponos sleherni občanki, slehernemu občanu.

Alan Bukovnik, župan

ZAKLJUČEK
POLETNIH
DELAVNIC V MMKC

"Človek lahko doseže prav vse, če
je iznajdljiv, vztrajen in usmerjen k
izbranemu cilju z vsem svojim srcem
in dušo."
Božidar Eržen

Drage učenke in učenci,
drage dijakinje in dijaki!

Pred vami je novo šolsko leto, zato
vam želim, da bi bil nov začetek
prijeten in poln optimizma na poti
k doseganju ciljev. Izkoristite nove
priložnosti, vendar vedite, da k
uspehu, ki ga boste želeli doseči v
življenju, vodi le trdo delo.
Vsem prvošolkam in prvošolcem pa
se začenja novo obdobje življenja in
dela, zato vam želim, da ste na tej
poti uspešni, vztrajni in da boste ob
koncu šolskega
leta bogatejši za
veliko znanja in
izkušenj.
Vse dobro v
šolskem letu
2013/2014.
Vaš župan Alan
Bukovnik

Z začetkom novega šolskega
leta so se v Marenberškem
mladinskem kulturnem centru
zaključile celodnevne delavnice,
ki so v poletnem času otrokom
omogočale kvalitetno preživljanje
počitnic.
Delavnice smo zaključili v
športnem duhu, in sicer v
soboto, 31. avgusta 2013, na
igrišču Dobrava. Zbrali smo se
v prostorih MKC, kjer smo si
ogledali razstavo izdelkov, ki so
nastali pod ustvarjalnimi prsti
otrok na delavnicah, nato pa smo
se peš odpravili proti Dobravi.
Ob zanimivih športnih igrah, za
katere je poskrbel Malčkov šport,
smo preživeli prijeten dopoldan.
Po krajšem premoru, kjer smo
si privoščili pico in pijačo smo se
prijetno utrujeni odpravili proti
domu.
Ekipa Marenberškega mladinskega
kulturnega centra Radlje.

Vabljeni v Knjižnico Radlje ob Dravi v petek,
6. Septembra, ob 19. uri, na odprtje razstave
PREVENTIVNA ARHEOLOGIJA V CENTRU.
Leta 2013 praznujemo stoletnico organiziranega varstva kulturne dediščine v Sloveniji, zato ustanove, ki delujejo na
področju varstva dediščine, v letu 2013 pripravljajo vrsto razstav in spremljajočih dogodkov, s katerimi predstavljajo
zgodovino, razvoj ter vizijo svojega delovanja.
Med razstavljavci se tako javnosti predstavlja tudi Center za preventivno arheologijo, ZVKDS, ki je v Knjižnici Radlje ob Dravi
pripravil razstavo.
Arheologijo se v veliki meri enači z izkopavanjem kot njeno osnovno dejavnostjo, vendar je v zadnjem času ta disciplina
doživela velike spremembe. Ena izmed njih je vedno pogostejša uporaba nedestruktivnih metod pri raziskavah, kar je pod
vplivom naraščajočih teženj po številnih novih posegih v prostor, pripeljalo tudi do razvoja preventivne arheologije. Cilj
preventivne arheologije je prepoznati, dokumentirati in
čim bolj zavarovati arheološko dediščino. S tem našim
zanamcem o arheološki dediščini ne bomo zapustili
le predmetov ali samo najdišč kot posameznih točk v
prostoru, temveč tudi širše razumevanje poselitve in
izrabe prostora.
Uvodni govor o preventivni arheologiji in vodstvo
po razstavi: Gašper Rutar, vodja oddelka za analizo
podatkov na Centru za preventivno arheologijo Zavoda
za varstvo kulturne dediščine Slovenije.
Razstava bo na ogled do 5. oktobra.

FOTOKOPIRANJE V
MMKC RADLJE OB
DRAVI

Vabimo vas v Marenberški mladinski
kulturni center Radlje ob Dravi, kjer
vam nudimo ugodno fotokopiranje in
tiskanje.
CENIK
ENOSTRANSKO ČRNOBELO A4
DVOSTRANSKO ČRNOBELO A4
ENOSTRANSKO ČRNOBELO A3
DVOSTRANSKO ČRNOBELO A3
ENOSTRANSKO BARVNO A4
DVOSTRANSKO BARVNO A4

0,04 €
0,07 €
0,12 €
0,18 €
0,10 €
0,18 €

Šolarjem, dijakom in študentom
nudimo 50% popust!
Obiščite nas, hkrati pa vsem želimo
uspešno šolsko in študijsko leto
2013/2014.

Ekipa MMKC-ja Radlje ob Dravi

Oblikovanje, tisk in lektura: Agencija Novelus, d.o.o. Občina Radlje ob Dravi si pridržuje pravico do spremembe lektorske in vsebinske obsežnosti avtorskih prispevkov.

