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Novičke Občine Radlje ob Dravi
Na spletni strani občine sta objavljena naslednja javna razpisa:

• Javni razpis za sofinanciranje programov drugih društev in organizaciji v Občini Radlje
ob Dravi za leto 2013. Prijavijo se lahko izvajalci programov drugih društev in organizacij,
ki delujejo na območju Občine Radlje ob Dravi ali katerih dejavnost se odvija na tem
območju in se ne uvrščajo v področje sociale, športa, kulture in turizma ter ne morejo
za vsebine kandidirati na razpisih omenjenih področij. Na razpis se ne morejo prijaviti
poklicne javne organizacije in društva, ki opravljajo pridobitno dejavnost. Rok za prijavo
je do 15. junija 2013.
• Javni razpis za sofinanciranju športnih programov v Občini Radlje ob Dravi za leto 2013

ČISTILNA NAPRAVA

Pričetek izgradnje čistilne naprave v okviru projekta Odvodnjavanje in čiščenje odpadnih
voda v porečju reke Dravi - Zg. Drava, se je pričel v mesecu marcu, danes pa lahko že vidimo
postavljene stene SBR bazena.

Operacijo delno financira Evropska Unija iz Kohezijskega sklada v okviru Operativnega programa okoljske in prometne
infrastrukture za obdobje 2007-2013 v okviru prednostne usmeritve »Odvajanje in čiščenje odpadne vode«, razvojne
prioritete Varstvo okolja – področje voda.

24. 5. 2013 FILMSKI VEČER CVETJE V JESENI, ob 21. uri

Cvetje v jeseni je slovenski celovečerni film režiserja in scenarista Matjaža
Klopčila, ki je bil posnet in premierno predvajan 21. junija 1973. Zgodba
temelji na istoimenski povesti slovenskega pisatelja Ivana Tavčarja. Ljubezenska zgodba
med Meto in Janezom je odlično prikazana. Vabimo, da se nam pridružite in si ga skupaj
ogledamo.

25. 5. 2013 ROCK VEČER GLASBA 70-ih in 80-ih, ob 21. uri

Abba, Boney M, Eagles, David Bowie, Srebrna krila, Plavi orkestar, Novi fosili, Riblja čorba,
Rolling stones, Pussycat ... Se jih še spomnite? Tokratni večer bo posvečen glasbenim
legendam iz 60-ih, 70-ih, 80-ih in 90-ih let. Večer bo tematsko obarvan tako glasbeno kot
scensko zato pobrskajte po omarah in prispevajte k celostni podobi večera. Vabljeni!

29. 5. 2013 MOCIS, ob 20. uri

Marenberški MKC Radlje. Razgibajmo življenje z učenjem. Delavnice v okviru tega programa
se bodo izvajale v sodelovanju z MOCIS- om.

Dobrodelni koncert
OŠ RADLJE OB DRAVI

V sredo, 15. maja 2013, smo prostovoljci
OŠ Radlje doživeli lepo in veselo
popoldne. Skupno druženje v avli naše
šole je imelo posebno noto, saj je bilo
dobrodelnega značaja.
Živimo v času, ko zaradi prehitrega
tempa življenja pogosto nehote
pozabljamo na človeške vrednote.
»Zakaj nekateri ljudje nimajo ničesar od
življenja?« Zato, ker nimajo prijateljev,
ker nimajo nikogar, ki bi jim stal ob strani,
ker pogrešajo znamenje, da jih ima kdo
rad, ker ni nobene rože, ki bi cvetela
zanje. In vendar lahko rože naredijo
čudež. Ni nujno, da so dragocene, lahko
so čisto navadne, preproste rože, kot so
iskren nasmeh, prijazna beseda, bližina
ali nesebična pomoč. In prav te rože
krasijo naš projekt Prostovoljstvo, ki je
zaživel v letošnjem šolskem letu. Namen
druženja na dobrodelnem koncertu je
bil vsaj za trenutek prekiniti prehiter
vsakdan in ga obogatiti s plesom,
petjem in glasbo. Ponosni smo, da so
se na koncertu združili nastopajoči iz
podružnične šole Remšnik in Vuhred ter
OŠ Radlje. Dokazali smo, da smo skupaj
res močnejši.
Hkrati smo bili veseli vsakega
prostovoljnega prispevka, ki ste ga
oddali v škatlo in tako pomagali
našim otrokom in njihovim družinam,
ki so potrebni naše pomoči. Zato se
vam prostovoljci še enkrat iskreno
zahvaljujemo.
Prostovoljci OŠ Radlje ob Dravi

MUZEJ RADLJE OB DRAVI

VABILO

Vabimo vas na razstavo zdravilnih rastlin, delavnico in
predavanje o zdravem načinu življenja, ki bo v četrtek, 30.
maja 2013, ob 18. uri v Turističnem domu Vuhred.
Kaj lahko uporabimo in uživamo iz domačega vrta ter okolice
bosta predstavili Anuška Hamler in Katja Eman. Po končanem
predavanju pa boste lahko pokusili zdravilne dobrote, katere
so včasih pripravljale naše babice. Vabljeni!
Turistično društvo Vuhred

Turistično društvo Vuhred prireja v okviru
krajevnega praznika veselo prireditev
PESEM MLADOSTI, v soboto, 25.5.2013, ob 19. uri,
v Turističnem domu Vuhred.
S prireditvijo želimo ponovno obuditi nekdanji pomen dneva
mladosti, katerega se še malokdo spomni.
Ta veseli večer bodo popestrili nastopajoči: skupina Diatonik iz

Dravograda, citrarka Mirjam Orožen, harmonikaš Anže Krevh
iz Josipdola, samostojna pevka Monika Pogač, harmonikaš
Sven Pušnik iz Ribnice na Pohorju. Prireditev bo povezovala
Veronika Mravljak Andolšek. Vljudno vabljeni!
Turistično društvo Vuhred

vabilo

Krajevna skupnost Vuhred vas vabi na Pohod po vodni učni
poti Vuhred, ki bo v nedeljo, 26. maja 2013, ob 15. uri.
Zbirališče bo ob izlivu Vuhreščice v Dravo. V primeru slabega
vremena bo pohod prestavljen na nedeljo, 9. junija 2013.
Vljudno vabljeni!

V Dvorcu Radlje je s 1. majem začel delovati kustodiat nove
enote Koroškega pokrajinskega muzeja, Muzeja Radlje ob Dravi.
Muzej Radlje ob Dravi izvaja javno službo varovanja premične
kulturne dediščine na območju Radelj z okolico. Osnovne
dejavnosti muzeja so varovanje, evidentiranje, zbiranje,
dokumentiranje, preučevanje, konservacija, prezentacija in
popularizacija etnološke, zgodovinske, kulturnozgodovinske,
tehniške, umetnostne, ljudske in druge dediščine pomembne za
Radlje in njegovo širšo okolico. Muzej upravlja z muzejsko zbirko
ljubiteljskega zbiralca Ferdinanda Leitingerja iz Radelj, ki jo je
leta 2004 odkupila Občina Radlje ob Dravi. Leitingerjeva zbirka
šteje preko 2500 predmetov in več kot 3400 knjig. Del te zbirke,
Zbirka kladiv, je že od leta 2005 postavljena na ogled v pritličnih
prostorih Dvorca. Glavna naloga in dolgoročni cilj Muzeja Radlje
je postavitev stalne muzejske razstave o zgodovini kraja od
njegovih začetkov pa do danes. Hkrati pa si bomo prizadevali še
za postavitev zanimivih občasnih razstav, druge aktivnosti in za
vpetost v življenje kraja in njegovih ljudi.
Prisrčno vabljeni v muzej na ogled, pogovor ali tudi
predstavitev Vaših idej in predlogov za obogatitev muzejske
dejavnosti v Radljah in okolici! Prisrčno vabljeni prav vsi!
Koroški pokrajinski muzej, Muzej Radlje ob Dravi
Koroška cesta 68, 2360 Radlje ob Dravi
Tel.: +386 2 62 12 549
E-naslov: www.kpm.si
E-pošta: info.sg@kpm.si
Odprto: tor. - pet. od 9.00 do 11.00, oziroma po predhodni najavi
Alenka Verdinek

4. TEDEN ZDRAVILNIH ZELIŠČ NA
KOROŠKEM

Leto je na okoli in pred nami je znova cvetoči maj. Vse diši
po zdravilnih rastlinah in pripravlja se dogajanje ob Tednu
zdravilnih zelišč. Letos bodo dogodki potekali trdicionalno že
4. zapored.
Da se bomo znova kaj naučli o zdravilnih in blagodejnih učinkih
rastlin vas vabimo na osrednji dogodek v ponedeljek, 27.
maja 2013, ob 16. uri, bo najprej veselo dogajanje na ploščadi
pred Mladinskim kulturnim centrom (bivši hotel Radlje), kjer
se bodo na stojnicah predstavili ponudniki zeliščnih dobrot in
mojstrovin (v primeru dežja bodo stojnice v prostorih MKC),
ob 17. urisledi v prostorih MKC predavanje o uporabi divjih
rastlin v prehrani z degustacijo, ob 18. uri podelitev priznanj
mladim ustvarjalcem likovnega natečaja iz koroških osnovnih
šol ter delavnica izdelovanja domače zeliščne zobne paste. Za
konec vas bodo razvajale še kmečke žene z degustacijo jedi
iz kopriv.
Pridružite se nam tudi v Vuhredu v Turističnem domu Vuhred
30. maja 2013, ob 18. uri, uri na izredno zanimivem predavanju
z razstavo kaj lahko zdravega in okusnega pripravimo iz vrta in
obrobja gozdov. Svoje znanje vam bosta predali Nuška Hamler
in Katica Eman. Čaka vas tudi zelo okusna degustacija.
Sara Berglez - Zajec

Športno in Kulturno društvo Remšnik organizirata
»od Erjavca do Landfrieda 2013«
KDAJ? V soboto, 1. junija 2013
Start ob 9. uri zjutraj pri Gostišču Erjavc na Vasi.
Prvih 100 prijavljenih bomo nagradili z majicami, na cilju pa
sledi žrebanje za simbolične sponzorske nagrade in GRATIS
MALICA za vse!
Predprijave na telefon 031 675 044 (Franc Kotnik) ali do
8.45 ure na dan prireditve.
Veselimo se kolesarskega druženja z Vami, zato pripravite
»bicikle« in
SE VIDIMO!
V primeru slabega vremena, se kolesarjenje prestavi na
naslednjo soboto.

