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GOSTOVANJE MESTNEGA 
PIHALNEGA ORKESTRA 
Člani in članice Mestnega pihalnega 
orkestra se trudimo sodelovati  in 
ohranjati stike z godbeniki in godbeni-
cami doma, pa tudi izven naših meja. 
Sodelovanje z godbo iz Tappenbecka 
se je začelo že leta 1992, ko je Mes-
tni pihalni orkester v sodelovanju z 
občino Radlje ob Dravi, godbo Tappen-
beck povabil v goste. Dirigent omen-
jene godbe na pihala je gospod Slavko 
Gros, ki je naš rojak, prijatelj in je svojo 
glasbeno pot pričel v Radljah oziroma v 
tedanjem Marenbergu.  Mestni pihalni 
orkester pa je že čez dve leti, leta 1994 
obiskal Tappenbeško godbo v Nemčiji. 
Takrat se je tudi izvedel skupen kon-
cert. Letošnjega povabila smo se člani 
in članice zelo razveselili in napeli vse 
moči, da nam je obisk uspel. Godba 
iz Tappenbecka je namreč praznovala 
60. obletnico delovanja in tako so se 
odločili, da k sodelovanju ponovno pov-
abijo Mestni pihalni orkester Radlje, 
da skupaj obudimo spomine in izpelje-
mo skupen koncert. S pripravami smo 
pričeli že maja, sestavili smo program, 
vključujoč našo in njihovo glasbo, ki 
smo ga izvedli v nedeljo, 4. 9. 2011, v 
Tappenbecku. V veliko pomoč pri gos-
tovanju v Tappenbecku pa sta nam bila 
domačina iz Radelj, Marko Gros in Mitja 
Hauser, ki službujeta v Wolfsburg. 
Kot vedno nam je tudi tokrat pri orga-
nizaciji celotnega projekta stal ob strani 
župan naše občine, gospod Alan Bu-
kovnik. Gostovanje v Nemčiji je poleg 
sodelovanja obeh godb predvidevalo 
tudi srečanje županov občine Tappen-
beck in občine Radlje ob Dravi. To je 
bila tudi izjemna priložnost za pričetek 
postopka o pobratenju obeh občin in 
tako se bodo naše vezi še bolj okrepile. 

Pripravila
Barbara Srebnik

LITERARNI VEČER
Literarni večer s Ferijem Lainščkom v Knjižnici 
Radlje, ki se je zgodil 17. novembra, je bil odlična 
spodbuda za branje. S tem dogodkom smo 
obeležili Dan slovenskih splošnih knjižnic – 20. 
november in uradno začeli novo sezono bralne 
značke za odrasle KOROŠCI PA BUKVE BEREMO. 
Sodelujočih bralcev je že kar nekaj, še vedno pa 
se je možno prijaviti in do aprila 2012 prebrati 
5 knjig s priporočilnega seznama. Romani in 
zgodbe pa tudi pesmi Ferija Lainščka bodo vsako 
leto na priporočilnem seznamu. Pisatelj, ki si s 
pisateljevanjem služi kruh, nam je v pogovoru z 
Veroniko Mravljak dal kar nekaj misli v razmis-
lek in dobro popotnico za branje. Spomnil nas 
je na dejstvo, da je knjiga brez bralca le kup 
papirja in šele z bralcem postane knjiga ter, da 
se knjiga z vsakim bralcem ponovno napiše, saj 
jo vsak drugače dojema. Bodimo torej literarni 
soustvarjalci. Vsakemu ni dano pisati, beremo 
pa lahko vsi! 
Pridružite se 
koroški bral-
ni druščini in 
se prijavite k 
bralni znački 
za odrasle.

VABILO na širjenje obzorij na drug 
način… 
V četrtek, 24. 11., ob 18. uri vas vabimo v 
knjižnico Radlje na potopisno predavanje 
po ETIOPIJI. Irena Jež nam bo afriško deželo 
izčrpno predstavila ob čudovitih fotografijah. 

Knjižnica Radlje: Slavica Potnik

Pomen in varovanje 
prostora na 
mestnem in 
primestnem 
območju Radelj
V sredo, 16. 11. 2011, je na občini 
potekal sestanek Projektne sku-
pine »Pomen in varovanje pros-
tora na mestnem in primestnem 
območju Radelj«. V okviru tega 
projekta želimo urediti pet sklop-
ov, ki bodo dali zaokroženo podo-
bo urejenosti okolja na mestnem 
in primestnem območju Občine 
Radlje ob Dravi. Sklopi obsegajo: 
mestni in primestni gozd Radlje 
ob Dravi, sanacijo Starega gradu, 
park Dvorec s Kalvarijo in Samo-
stanom, obrežje Drave z otoki ter 
primestno kmetijstvo. 
Projektno skupino sestavljajo 
predstavniki: častni občan Občine 
Radlje ob Dravi, predstavnik 
Fakultete za kmetijstvo, Zavod 
RS za varstvo narave, Območne 
enote Maribor; Zavoda za goz-
dove Slovenije, Krajevne enote 
Radlje; Fakultete za arhitekturo in 
Občinske uprave Občine Radlje ob 
Dravi.
Pri izvajanju tega projekta bomo 
osredotočeni predvsem na va-
rovanje okolja, kulturne dediščine, 
naravnih danosti in razbremenitev 
okolja od negativnih vplivov. 

Občina Radlje ob Dravi

Foto ANKA
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SVOBODNI ZAKON
Vabljeni na večer smeha in zabave. To 
soboto, 26. 11. 2011 je na sporedu prva 
predstava gledališkega abonmaja 2011-
2012 Kulturnega društva Radlje: SVO-
BODNI ZAKON, komedija (leta 2010 po 
zboru občinstva).
Narodni dom Maribor
Igrata: Nataša Tič Ralijan, Tadej Toš.
Samanta in Rok Ribič sta zakonca sredn-
jih let; Primorka in Štajerc, ki sta si splet-
la gnezdo v Ljubljani. Rok Ribič, neu-
trudni čezplotni rekreativec, se mora 
soočiti z dejstvom, da se je za tovrstno 
športno aktivnost ogrela tudi njegova 
žena in da ga bo na tem področju vsak 
čas posekala. Ponižanje je boleče in čas 
je za razmislek o pravi definiciji svobod-
nega zakona: Svobodni zakon je zakon, 
v katerem je brez obveznosti samo 
mož, ne pa tudi žena.
Če si vstopnice še niste priskrbeli imate 
še nekaj dni na voljo. Celotni abonma, 5 
vrhunskih gledaliških predstav – 50,00 
€ balkon in 55,00 € parter, lahko pa si 
ogledate tudi posamezne predstave; 
cena 15,00 €. Vstopnice bodo na voljo 
uro pred predstavo; informacije Ivanka 
070 874 746, Petra 040 741 242.
VABLJENI

OBVESTILO!
Turistično društvo Radlje ob Dravi 
obvešča svoje člane in simpatizerje 
društva, da se bomo popeljali na ogled 
NOVOLETNE LJUBLJANE, 14. 12. 2011, 
z odhodom ob 8.00 uri zjutraj iz Radelj 
ob Dravi. Cena izleta je 26,00 €, z ma-
lico iz nahrbtnika.
Prijave sprejemamo do 10. 12. 2011, na 
telefonske številke 040398098 - Anica, 
030393144 - Tončka in 031603477 - 
Mojca. VABLJENI!

VABILO 
Vabljeni na vsakoletno prireditev ob 
podelitvi priznanj Turističnega društva 
Radlje ob Dravi za urejenost domov ter 
okolice v naši občini, ki bo v petek, 25. 
11. 2011, ob  17. uri v Bajto Radlje.

BRASS BAND RADLjE 
Brass Band Radlje se je dne, 19. 11. 
2011, na podlagi povabila organizatorja 
Sveta slovenske nacionalne manjšine 
mesta Zagreb,  udeležil 2. Mednarod-
nega glasbenega tekmovanja – MUSIC 
EXTREME FESTIVAL v Zagrebu. Na tek-
movanju so se predstavili s tremi sklad-
bami in sicer: Po jezeru bliz triglava, arr. 
Jernej Senegačnik; Kours qui peut in Sun-
day Morning skupine No Water,;Please, 
arr. Matjaž Klemence. Organizator je 
podelil tri nagrade in sicer, nagrado: za 
najboljšo priredbo obvezne skladbe Po 
jezeru, nagrado publike in glavno na-
grado. Brass Bandu Radlje je v izjemni 
konkurenci odličnih glasbenih skupin 
uspel velik dosežek:  osvojili so namreč 
GLAVNO NAGRADO  – GRAND PRIX. 
Člani Brass Banda Radlje bi se ob tej 
priložnosti radi zahvalili organizatorju 
prireditve za gostoljubnost in JSKD O.I. 
Radlje, Cvetki Miklavc za pomoč in pod-
poro na tekmovanju. 

Predsednik MPO Peter Starc

Lokalni energetski 
koncept – »LEK«
Občina Radlje ob Dravi je imela že od leta 
2006  izdelano Novelacijo  Energetske 
zasnove , vendar so občine zaradi zahtev 
Energetskega zakona dolžne izdelati Lo-
kalni energetski koncept »LEK«.  
»LEK« celovito oceni možnosti in po-
nudi rešitve na področju energetske os-
krbe lokalne skupnosti. Pri tem upošteva 
trajnostni razvoj lokalne skupnosti na 
različnih področjih in obstoječe ener-
getske kapacitete. 

»LEK« občine je namenjen povečevanju 
osveščenosti in informiranosti pora-
bnikov energije ter pripravi akcij na 
področju bolj učinkovite rabe energije in 
uvajanja sodobnih energetskih rešitev. 
Na podlagi tega se je v sredo 16. 11. 2011 
sestala projektna skupina, na kateri je bil 
predstavljen Osnutek vsebine dokumen-
ta Lokalnega energetskega koncepta za 
Občino Radlje ob Dravi. Projektno sku-
pino sestavljajo predstavniki Občinske 
uprave, pripravljavec LEK-a ter svetnika 
Občinskega sveta Občine Radlje ob Dravi.

Občina Radlje ob Dravi

TRADICIONALNI 
SLOVENSKI ZAjTRK V 
VRTCU RADLjE OB DRAVI
Ministrstvo za šolstvo in šport je skupaj 
z Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarst-
vo in prehrano, Ministrstvom za zdravje 
ter Čebelarsko zvezo Slovenije v petek, 
18. 11. 2011, organiziralo tradiciona-
lni slovenski zajtrk v vseh vrtcih in šolah 
po Sloveniji. Tak zajtrk je potekal tudi v 
našem vrtcu. Ta dan so bili na jedilniku 
med, jabolka, mleko, maslo in kruh vse 
slovenskega porekla, kar so nam podarili 
kmetje in čebelarji iz naše bližnje okolice, 
ter kmetijska in živilsko predelovalna 
podjetja. Obiskali so nas tudi čebelarji, 
nam predstavili njihovo delo in pomen 
čebel, ki so tesno povezane s kmetijst-
vom in pridelavo hrane.
Namen zajtrka je bil, da bi čim več otrok 
in vseh ljudi zajtrkovalo slovensko lokal-
no pridelano hrano, da bi se v šolah in 
vrtcih več govorilo o pomenu kmetijstva 
in čebelarstva, in da bi otroci spoznali po-
men kmeta kot pridelovalca hrane.

Zapisala: Anja VRABER


