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Tečaj nemščine
Marenberški mladinski kulturni center ponovno ponuja priložnost 
vsem, ki se želijo naučiti nemškega jezika, da se udeležijo tečaja 
nemščine, ki se bo pričel v začetku oktobra. Tečaj bo potekal v dveh 
sklopih. Za popolne začetnike bo potekal začetni tečaj, za tiste, ki ste 
se z nemščino že srečali, pa bo organiziran nadaljevalni tečaj. Tu ste 
še posebej vabljeni tisti, ki ste pri nas že obiskovali začetni tečaj.
Cena tečaja je 15 EUR.
Za več informacij in prijavo na tečaj smo dosegljivi na telefonski 
številki 040 852 287 (Dominika) in 040 186 601 (Vesna).

Spoštovani!
Obveščamo vas, da bo v času od 27. septembra in do vključno  
29. septembra 2013 začasna popolna zapora maistrove ulice 
– Hmelina-Koroška cesta (na območju Oš Radlje ob Dravi pri 
Bowling klubu Bajta). Obvoz bo urejen.
Za razumevanje se vam najlepše zahvaljujemo.

V Dnevnem centru aktivnosti za starejše Radlje ob Dravi, se 
v oktobru začne telovadba za starejše »maxi senior«.

Vadba bo potekala ob sredah, med 10. in 11. uro. Cena 
vadbe je 5 eUR na osebo/mesec.

Prijave zbiramo na telefonski številki 040 852 287 
(Dominika) in 040 186 601 (Vesna).

Vljudno vabljeni!

Pozor! To soboto predstavljamo taborništvo v Radljah. Si želiš 
spoznati nove prijatelje, dogodivščine v naravi, se spoprijeti 
s kurjenjem ognja, spanjem v šotoru, streljanjem z lokom in 
drugih taborniških veščinah? Pridruži se nam to soboto, 28. 

septembra, med 10. in 16. uro na predstavitvenem taboru, ki 
bo postavljen na zelenici ob parkirišču Bajta (za leseno ograjo, 

ob igralih). Več nas bo, bolj bo veselo!
Taborniki ustvarjamo boljši svet

V primeru slabega vremena, se turnir izvede v Športni hiši Radlje.
Upravni odbor mmLS



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

PROGRam RaDeLjSKiH SRečanj 2013 
PeTeK 27. september 2013

čas 
prireditve Društvo/Zavod Program Kraj prireditve

10.00 Občina Radlje ob Dravi Srečanje župana Občine Radlje ob Dravi z upokojenci 
in invalidi Šotor

15.00 Koroški pokrajinski muzej in Občina Radlje ob 
Dravi

Otvoritev razstave »V ogledalu časa, Narodnosti V 
Rusiji skozi oči fotografov na prehodu iz 19. v 20. 
stoletje 

Dvorec Radlje

16.00-18.30 Čebelarsko društvo Radlje Ogled čebelarstva
Čebelarstvo Ivan 
Mravljak Sv. Anton  
na Pohorju

17.00 Občina Radlje ob Dravi Slavnostna seja Občinskega sveta Občine Radlje ob 
Dravi Velika dvorana MKC

SOBOTa 28. september 2013

čas 
prireditve Društvo/Zavod Program Kraj 

prireditve

10.00 Športno društvo Radlje in veterani vojne za Slovenijo Nogometni turnir Vuga – Kus - Helbl Športni stadion

10.00 Marenberški mladinski lokalni svet »Marenberški StreetBall«, turnir košarkarskih trojk Igrišče pri OŠ 
Radlje

19.00 Športno društvo Radlje Nogometna tekma Radlje – Zreče Športni stadion

neDeLja 29. september 2013
čas prireditve Društvo/Zavod Program Kraj prireditve

7.00 Krajevna skupnost Radlje ob Dravi Šmiheljski sejem Center Radelj

9.00, 10.30 Župnijski urad Radlje ob Dravi Maši ob praznovanju Sv. Mihaela Center Radelj

10.00 Združenje gozdarjev Srečanje gozdarjev Šotor

10.00 Kulturno društvo Radlje (KDR), Mestni 
pihalni orkester (MPO) Promenadni koncert MPO Pred cerkvijo in v 

središču Radelj

15.00 Turistično društvo Radlje Hmeljarski likof, Tanja Žagar z bendom Šotor

šPORTnO DRUšTVO RaDLje OB DRaVi ORGaniZiRa V OKViRU RaDeLjSKiH SRečanj 2013, TURniR 
VeTeRanOV V nOGOmeTU, že  15. TRaDiCiOnaLni TURniR VUGa – KUS – HeLBL
Vsakoletni turnir je posvečen preminulim članom društva, ki so v preteklosti pustili ogromen pečat v delu in organizaciji Športnega društva 
Radlje ob Dravi. Na turnirjih so sodelovale že številne ekipe veteranov iz slovenskega in tudi avstrijskega prostora. Na letošnjem, že petnajstem 
zaporednem turnirju bodo sodelovale naslednje ekipe: veterani NK RUDAR VELENJE, NK KOROTAN PREVALJE, NK ROGOZA, VETERANI VOJNE 
ZA SLO IN VETERANI SEVER ter domačini NK RADLJE. Turnir bo potekal v soboto, 28. 
septembra 2013, od 10. ure naprej, na Športnem stadionu Radlje ob Dravi. Športno 
društvo Radlje vabi vse nogometne navdušence na ogled zanimivih srečanj starih 
znancev nogometnih zelenic.
Hkrati pa vabimo zveste navijače Nogometnega kluba Radlje na ogled večerne tekme 
članskega moštva, ki trenutno zaseda odlično 3. mesto na lestvici Štajerske slovenske 
lige. Pričetek tekme bo po tradicionalnem turnirju veteranov ob 19. uri, na gostovanj 
prihaja ekipa Nogometnega kluba Zreče.
VABLJENI!

Zapisal vodja nogometne šole Radlje
Bojan Kus


