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Novičke Občine Radlje ob Dravi
KOMEMORACIJA

1. MARENBERŠKI
STREETBALL

V okviru Radeljskih srečanj je v soboto, 28.
septembra 2013, Marenberški mladinski
lokalni svet na pobudo in v sodelovanju z
mladimi iz Radelj organiziral 1. Marenberški
Streetball. Veseli smo, da je prišla pobuda
za dogodek od mladih, saj je prav naš
mladinski lokalni svet tukaj zato, da mladim
pomaga pri uresničitvi njihovih želja. Skupaj
smo pred samim turnirjem na igrišču pri OŠ
Radlje narisali črte za trojko in raketo na
obeh straneh igrišča. Poskrbeli smo tudi za
nove kovinske mrežice, ki se bodo montirale
pomladi 2014, saj smo zaradi mrzlega
vremena turnir izvedli v Športni hiši Radlje.
Vemo, da je potrebno zelo malo, da košarka
v Radljah v prihodnje znova zaživi. Temu
ekipnemu športu se v Radljah na žalost
v zadnjih letih ni posvečalo. Dokaz, da je
ta šport med mladimi zelo priljubljen, je
takojšnja porast obiskanosti igrišča pri
OŠ Radlje, ko je to dobilo novo narisane
črte. Zelo ponosni pa smo tudi na število
udeleženih ekip na turnirju, teh je bilo kar
11.
Zahvaljujemo se ekipam za obisk, sodniku
Ilievski Damjanu in vsem ostalim, ki
ste kakorkoli pomagali pri izvedbi 1.
Marenberškega
StreetBalla:
mladi
pobudniki iz Radelj, Javni zavod ŠKTM,
Ulbrich Hidroavtomatika, d.o.o., Bijol,
d.o.o., Občina Radlje ob Dravi, trgovina The
Nutrition Maribor, R Računovodstvo Rebeka
Luzar, s.p., Kelme - Milenko Skenderija,
s.p., Vezonik Commerce, d.o.o., Adriatic
Slovenica, d.d., PE Radlje ob Dravi.
Se vidimo naslednje leto na StreetBallu!
Edi Korat, predsednik MMLS

Vabimo vas na KOMEMORACIJO v spomin na vse padle in žrtve vojne, ki bo, v sredo, 30.
oktobra 2013, ob 18. uri,v dvorani Mladinskega kulturnega centra. Vljudno vabljeni!

Kvačkanje

Vabimo vas, da se udeležite 9-urnega tečaja kvačkanja, ki ga bo vodila Marjana Viltužnik. V
okviru tečaja se bodo udeleženci spoznali s potrebnimi pripomočki in materialom ter spoznali
osnovne tehnike kvačkanja. Vsak udeleženec mora na prvo srečanje s seboj obvezno prinesti
kvačko oznake 2.5 ter prejo. Prvo srečanje bo v ponedeljek, 4. novembra 2013, ob 17. uri, v
prostorih Marenberškega mladinskega kulturnega centra. Prijave sprejemamo preko e - pošte
mkc.marenberski@gmail.com in telefonske številke 040 186 601. Vabljeni!

GEOLOŠKA TEMATSKA POT

V nedeljo, 13. oktobra 2013, smo na Remšniku odprli Geološko tematsko pot – odsek Remšnik
in Muzej mineralov Remšnik. Najprej smo se sprehodili po delu geološke tematske poti, nato
pa po sv. maši slovesno odprli Muzej mineralov Remšnik v prostorih KS Remšnik. Za glasbeno
popestritev je poskrbela Vokalna skupina Remšnik in harmonikaš Davorin Šiler. Iskreno se
zahvaljujemo Zmagu Žoržu za izkazano sodelovanje pri
projektu, Koroškemu pokrajinskemu muzeju, Krajevni
skupnosti Remšnik, krajankam in krajanom Remšnika in
duhovniku za opravljen blagoslov. Celotna pot je dolga
8.280 m in označena z usmerjevalnimi tablami, poteka
pa po že obstoječih poteh med mejnim prehodom
Brezni vrh in opuščenim rudnikom pod kmetijo Dijak na
Remšniku. Ob poti je postavljenih pet monolitov (blokov
kamnin), ki gradijo remšniški nariv in širšo okolico. V
muzeju je razstavljenih 38 mineralov in 17 fotografij
mineralov, fotografiranih z mikroskopom. Kot posebnost
so razstavljeni trije kosi remšniške rude brušeni v
kabošom. Za ogled muzeja se predhodno dogovorite
na tel. št. +386 2 62 12 549 (Koroški pokrajinski muzej,
Muzej Radlje ob Dravi). Projekt je delno sofinanciran iz
sredstev LEADER iz 4. osi (programa LEADER) v okviru
Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2007–2013.
Sredstva za sofinanciranje projektov lokalni akcijski
skupini »LAS MDD« dodeli Ministrstvo za kmetijstvo in
okolje (MKO) v okviru Evropskega kmetijskega sklada za
razvoj podeželja za območje občin: Dravograd, Mislinja,
Muta, Podvelka, Radlje ob Dravi, Ribnica na Pohorju,
Slovenj Gradec in Vuzenica.
Občina Radlje ob Dravi

Počitniški meni v MMKC-ju Radlje ob Dravi
Datum in ura

Dogodek

Opis dogodka

Torek, 29. 10. 2013, ob 9.30 uri

Pohod na Stari grad

Potrebujete samo nahrbtnik z malico in športna oblačila.

Torek, 29. 10. 2013, ob 16. uri

Lutkovna igra » Saj so
samo otroci«

Sreda, 30. 10. 2013, ob 9.30 uri

Slikanje na majico

Sreda, 30. 10. 2013, ob 15.30 uri

Karaoke in mešanje
čarovniških koktajlov

Sobota, 2. 11. 2013, ob 20. uri

Večer grozljivk

Vilina je nagajiva, skuštrana vila. Zaradi svoje navihanosti mora kmalu zapustiti starše in dom na
vilinskem oblačku ter se sama podati v svet. Pridite in si oglejte, kaj se je z Vilino zgodilo. Igra je
primerna za otroke od 4. leta naprej. Vstopnine ni!
Na delavnico prinesite eno majico, ki bi jo želeli polepšati. Ves material dobite na delavnici.
Delavnica je brezplačna.
Pridite in zapojte svojo najljubšo pesem. Odžejali pa se boste z brezplačnimi koktajli.
Vas je strah, ko sami gledate grozljivko? Pridružite se nam, zagotovo se bomo zabavali.

Prireditve na Županku nad
Radljami

V okviru praznika Občine Radlje ob Dravi in prireditev
Radeljska srečanja 2013 sta bili na Župankovi
domačiji 21. septembra 2013 dve posebni prireditvi.
Prva je bila otvoritev razstave »Partizanska saniteta
na Koroškem«, ki jo je pripravil Koroški pokrajinski
muzej Sl. Gradec Muzej Radlje, avtor razstave pa je
bil dr. Marjan Linasi. Pri pripravi in otvoritvi razstave
je sodelovalo tudi Združenje borcev za vrednote
NOB, Krajevna organizacija Radlje ob Dravi. Naša
organizacija se zaveda, da smo dolžni ohranjati in
skrbeti za zgodovino in spomenike NOB, pa ne
samo zaradi nas, ki živimo danes in tukaj, ampak
tudi za naše zanamce. Da nam vse to uspeva, je
plod dobrega sodelovanja z Občino Radlje ob Dravi
in županom Alanom Bukovnikom. Hvala vsem!
Druga, zelo odmevna prireditev, pa je bila »Večer
domoljubne glasbe«, na kateri je sodelovalo kar 14
glasbenih skupin (pevski zbori in godbe na pihala)
iz bivše Občine Radlje ob Dravi. Gost večera je bil
Darko Nikolovski, prireditev pa je popestril tudi skeč
članov KUD Ožbalt. Želimo si, da takšna prireditev
postane tradicionalna v okviru praznovanja Občine
Radlje ob Dravi, za kar se bomo organizatorji v
bodoče še bolj trudili. Hvala vsem, ki ste kakorkoli
prispevali svoj del pri uresničevanju tega dogodka.
Hvala pa seveda vsem vam, ki ste se ga udeležili. Se
vidimo na prireditvi leta 2014!
Erika Luzar, ZB NOB, KO Radlje ob Dravi

Zaključek projekta »Razvaline gradu
Mahrenberg«

Na lep sončen petek, 18. oktobra 2013, smo se zbrali na Gradu Mahrenberg, kjer
smo slovesno zaključili projekt »Razvaline gradu Mahrenberg«. Na gradu so od julija
do avgusta potekala gradbeno – sanacijska dela z zaključno ureditvijo razglednega
platoja in dostopnih poti. Zaradi zavarovanja kulturnozgodovinske izpovednosti
lokacije in njenega velikega arheološkega potenciala je bil projekt usmerjen
predvsem v zagotovitev varnosti obiskovalcev in konservacijo najbolj izpostavljenih
ostalin.
Za prijetno glasbeno vzdušje je poskrbela Mirjam Orožen na citrah iz Glasbene šole
Radlje ob Dravi. O pomenu ohranjanja kulturne dediščine pa je spregovoril vodja
Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Maribor Srečko Štajnbaher.
Operacijo delno financira Evropska Unija iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj
podeželja (EKSRP). Ukrep 323 Ohranjanje in izboljševanje dediščine podeželja.
Predmet podpore 1: nepremična kulturna dediščina na podeželju, ki je spomenik,
spomeniško območje ali registrirana nepremična kulturna dediščina iz Programa
razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007 – 2013, Os 3 – Kakovost
življenja in diverzifikacija, ki prispeva k ohranitvi dediščine na podeželju in izboljšanju
kakovosti življenja ter posredno vpliva na večjo gospodarsko vitalnost podeželja.
Stopnja pomoči znaša 85 % priznane vrednosti naložbe.

Občina Radlje ob Dravi

Krajevna skupnost Vuhred vabi v soboto, 26. oktobra 2013, ob 18. uri v dvorano
Vuhred, na ogled komedije Kdo je vaš zdravnik,
v izvedbi Dramske skupine KUD Lehen.

EDINSTVENE FOTOGRAFIJE
IZ NAJSTAREJŠEGA
RUSKEGA MUZEJA

JESENSKI KOROŠKI TABOR

V čudovitem jesenskem vikendu je na Obretanovem
pod Uršljo goro potekal jesenski tabor koroških
tabornikov, katerega so se prvič udeležili tudi mladi
Radeljčani. Tokratno jesenovanje je bilo nekaj
posebnega, saj so se prvič na večdnevni akciji
združili taborniki iz Radelj, Raven in Slovenj Gradca.
Osrednji del dogodka je predstavljala mednarodna
taborniška akcija JOTA – Jamboree on the Air,
kjer se taborniki iz celotnega sveta združujejo
prek radioamaterskih valov. S pomočjo Koroškega
radiokluba Franjo Malgaj in Slovenske vojske so se
mladi taborniki, stari med 12 in 18 let, povezali s
taborniki iz Azije, Afrike, Evrope, Avstralije in obeh
Amerik. Poleg omenjene akcije so mladi spoznavali
tudi druge taborniške veščine, kot so signalizacija
z zastavicami, vozlanje, kurjenje ognja, orientacija,
risanje skice terena, vrhunec jesenovanja pa je
bil zaključni večer ob ognju, kjer se so ob melodiji
kitare in zabavnimi animacijami zagorele iskre
prijateljstva. Poudariti je potrebno, da so, po
taborniški metodi, večino jesenovanja organizirali
in izpeljali mladi taborniki, ki so dokazali, da se
lahko kljub mladosti soočijo z največjimi izzivi.
Taborniki ustvarjamo boljši svet!

V Koroškem pokrajinskem muzeju,
Muzeju Radlje ob Dravi (Dvorec
Radlje, Koroška cesta 68, Radlje), je na
ogled gostujoča fotografska razstava
V ogledalu časa, narodnosti v Rusiji
skozi oči fotografov na prehodu iz 19.
v 20. stoletje. Razstava je iz zbirke
sanktpeterburške
Kunstkamere,
najstarejšega ruskega muzeja, ki bo
naslednje leto praznoval častitljivih 300
let delovanja.
Kunstkamero
je
ustanovil
ruski
car Peter Veliki leta 1714 v Sankt
Peterburgu. Danes Antropološki in
etnografski muzej Petra Velikega velja
za enega najbogatejših etnografskih in
antropoloških muzejev na svetu. V svojih
zbirkah hrani več kot milijon osemsto
tisoč eksponatov. Pomemben del
muzejskega gradiva je zbirka fotografij
iz 19. in začetka 20. stoletja, povezana
z zgodovino domovinske etnografije
in z velikimi znanstvenimi odpravami.
Fotografije, ki so na ogled v Muzeju
Radlje, so delo izjemnih znanstvenikov,
umetniških fotografov, popotnikov in
zbiralcev.
Razstavo V ogledalu časa je v Muzej
Radlje posredoval Ruski center znanosti

in kulture iz Ljubljane. G. Rifat Pateev,
direktor Ruskega centra znanosti in
kulture, je na otvoritvi 27. septembra
2013 povedal, da je razstava povsem
unikatna, saj prikazuje kulturno
raznolikost
večnacionalne
Rusije,
kjer skupaj živi 120 narodov. Namen
razstave je po besedah g. Rifata Pateeva
širiti idejo o življenju različnih narodov
v miru in skupnosti in v spoštovanju
nacionalnih kultur; ta ideja živeti skupaj
in ostati različni pa je pomembna tudi
za Slovenijo kot članico Evropske unije.
Po gostovanju v Muzeju Radlje bo
razstava na ogled še v Beogradu in na
Dunaju. Razstavo si lahko ogledate od
torka do petka med 09. in 13. uro ter
po dogovoru. Informacije: +386 2 62 12
549. Vljudno vabljeni v Muzej Radlje!
Alenka Verdinek, Muzej Radlje

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

