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Novičke Občine Radlje ob Dravi
JAVNI RAZPIS

Obveščamo vas, da je Občina Radlje ob Dravi na svoji spletni strani objavila JAVNI RAZPIS
o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Radlje ob
Dravi v letu 2013. Prijave je potrebno oddati najkasneje do 12. junija 2013 do 12. ure.

Javni natečaj za izbiro najlepše hiše, kmetije ter
sakralnega in kulturnega objekta

Kulturno turistično društvo Sv. Anton na Pohorju obvešča krajane Sv. Antona na Pohorju,
da bo v času od junija do septembra 2013 izvajalo ocenjevanje objektov. Komisija bo
ocenjevala stanovanjske hiše, kmetije ter sakralne in kulturne objekte in krajevna
znamenja. Ob zaključku ocenjevalnega obdobja bo KTD Sv. Anton na Pohorju podelil
tri priznanja in nagrade najlepšim iz kategorije, nagrajenci pa bodo objavljeni v lokalnih
medijih in spletni strani KTD Sv. Anton na Pohorju.
Vse dodatne informacije dobite na spletni strani društva http://ktdanton.wordpress.
com/novice/ ali pri članih društva.

KTD Sv. Anton na Pohorju

ZAHVALA OB OBISKU DON BOSKA V RADLJAH

Naša zahvala gre najprej Bogu, potem don Bosku, ki je blagoslovil Dravsko dolino in
vsem, ki ste prišli počastit relikvije sv. Janeza Boska 2. in 3. maja 2013.
Hvala vsem sponzorjem in drugim, ki ste kakorkoli pripomogli, da je don Bosko s
spremljevalno ekipo bival med nami. Zelo smo veseli sodelovanja v pripravah. Don
Bosko nas je povezal.
Prav posebna zahvala gre PGD Radlje, ki je skrbelo za don Boskovo in našo varnost
in soorganizatorju, Občini Radlje ob Dravi in društvu ŠKTM Radlje, ki so med drugim
omogočili, da smo bili skupaj z don Boskom v Športni hiši in da je naše praznovanje dobilo
takšno razsežnost. Da spomin na srečanje z velikim svetnikom, zavetnikom mladih, ne bo
prehitro zbledel, lahko naročite fotografije pri foto Anka.
Hvala tudi župniku Jožetu Gombocu, ki je vse delo dobrohotno podpiral.

Pripravljalni odbor don Boskovih relikvij

vabilo

Krajevna skupnost Vuhred vabi na
gledališko predstavo JA, MAMA
… RAZUMEM, MAMA, v izvedbi
Mladinske
dramske
skupine
Pomlad. Predstava bo v nedeljo,
2. junija 2013, ob 19. uri, v
večnamenski dvorani Vuhred.
Nekaj vsebine: Rozika je preprosta,
delovna kmečka ženska, ki nima
sreče z moškimi. Ima pet hčera.
Zaradi slabih izkušenj, svojim
hčeram prepove vse stike z
nasprotnim spolom. Sama pa
skušnjavi hitro podleže, ko v njeno
življenje po posredovanju hčera
vstopi osvajalec, ki sprva želi le
njeno kmetijo.
Mama in hčere se zapletajo v
konflikte, vendar se imajo rade in
držijo skupaj, kar pa je v današnjem
času še kako pomembno.

Vljudno vabljeni!

VABILO

Vsi ljubitelji nogometa vabljeni na
nogometno tekmo med NK Radlje
ob Dravi in NK Pohorje, ki bo v
soboto, 1. junija 2013, ob 19. uri
na stadionu Radlje ob Dravi.
NK Radlje ob Dravi

KONCERT OB 1. OBLETNICI
MARENBERŠKEGA MKC

Leto je torej naokoli. Od odprtja vrat
Marenberškega MKC do danes smo
ustvarjalci pridobili prepotrebne
izkušnje, pohvale in dobronamerne kritike.
Posebej smo ponosni na naše drage obiskovalce,
zveste prijatelje, pridne prostovoljce in mnoge
tiste brez katerih Marenberški MKC danes, po
enem letu delovanja ne bi bil to kar je. Bravo in
le tako naprej!
V preteklem letu delovanja smo Marenberški
mladinski kulturni center želeli predvsem
predstaviti in približati lokalnemu okolju in
ljudem prav vseh generacij. Pričeli smo pri naših
najmlajših, za katere smo organizirali ustvarjalne
delavnice, otroške rojstnodnevne zabave, razne
otroške prireditve in otroško celodnevno varstvo.
Posebej smo bili osredotočeni na generacijo
mladih, katerim smo nudili prostor za druženje
z dodano vrednostjo, v obliki vedno prisotnih
mladinskih
koordinatorjev,
razpoložljivih
družabnih iger, mladinskih delavnic in mnogih
glasbenih in poučnih dogodkov. V MMKC nismo
pozabili niti na starejše generacije, katerim
smo prirejali razne jezikovne tečaje, tečaje
računalništva, kulturne prireditve, strokovna
predavanja in tudi druge zabavne dogodke. Želeli
smo se integrirati v okolje in postati prijatelji prav
vsem in vsakemu posebej.
V prisrčno zahvalo in upanju na dobro
sodelovanje še naprej, vas dragi naši prijatelji
vabimo na prireditev:

Koncert ob 1. obletnici
Marenberškega MKC bo v
soboto, 29. 6. 2013.

Dogajanje se bo pričelo ob 15. uri v centru
Radelj z Bogračijado. Za vzdušje bo skrbel
ansambel HOPLA.
Bograč bomo tako kot lani, brezplačno razdelili
med vas. Od 20.30 ure nas bo ogrela dolenjska
skupina D’ NEEB, kot glavna skupina pa bo ob
22. uri nastopila DA PHENOMENA. Za vse, ki
boste še vztrajali pa bo do poznih ur od 00:30
naprej igrala še after skupina STARI PES.
Organizator: Javni Zavod ŠKTM, RRA Koroška,
Marenberški MKC in Marenberški mladinski
lokalni svet.

VABILO

Vabljeni v Knjižnico Radlje ob Dravi v sredo, 5. junija 2013,
ob 19. uri na Predstavitev zdravilnosti olj in pridobivanja
hladno iztisnjenih olj. Konrad Pogorevc nam bo predstavil svojo
dejavnost. Olja pridobiva iz semen konoplje, orehov, lešnikov, lanu in
grozdnih pečk. Pridobivanje nam bo demonstriral na svoji dodelani
stiskalnici. Tako pridobljena olja imajo blagodejne in zdravilne
učinke na naše zdravje in počutje. Predavatelj se s to dejavnostjo, z
zeliščarstvom in s čebelarstvom intenzivno ukvarja že več let. Z nami
bo delil svoje izkušnje in izkušnje uporabnikov olj, ki so si z uporabo
le-teh na naraven način povrnili zdravje ali odpravili kakšno tegobo.
Na predstavitvi bo možno izdelke tudi kupiti.

PROGRAM MKC RADLJE

Razgibajmo življenje z učenjem (5. junij 2013 ob 19. uri)
Delavnice v okviru tega programa se bodo izvajale v sodelovanju z
MOCIS- om.
Filmski večer – NE JOČI, PETER (7. junij 2013 ob 20. uri)
"Ne joči, Peter" je slovenski vojni film, ki govori o zadolžitvi dveh
partizanskih minerjev, ki morata pripeljati tri vojne sirote iz nevarnega
območja, na varno osvobojeno ozemlje. »A, si ti tud notr padu?« Če si,
se nam pridruži na ogledu filma na platnu.
Še vedno vozim - vendar ne hodim (8. junij 2013 ob 19. uri)
Inovativna interaktivna delavnica »Še vedno vozim – vendar ne hodim«
poteka na osnovi podajanja osebne izkušnje mladih poškodovancev
v prometnih nesrečah, ki skozi lastne izkušnje podajo neposredne
informacije o pomenu varne vožnje in upoštevanju cestnoprometnih
predpisov. Vabljeni!
JAVNI ZAVOD ŠKTM vabi na DOBRODELNI KONCERT, ki bo v
nedeljo, 2. junija 2013, ob 19. uri, v dvorani MMKC v Radljah
ob Dravi. Prisluhnili bomo DRAVOGRAJSKEMU SEKSTETU pod
umetniškim vodstvom akademske glasbenice Tadeje Vulc.
Sodelujejo:

Vokalna skupina RUSALKE
Urška Horvat
Na koncertu se bodo zbirali prispevki, katere namenjamo Veri
Ajtnik in Vladu Šauperlu kot pomoč ob gradnji hiše po požaru.
Vljudno vabljeni!
VSTOP PROST

Ekipa MKC in 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.

