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Novičke Občine Radlje ob Dravi
Javni poziv za vključitev v Mrežni
podjetniški inkubator Koroška (MPIK)

RRA Koroška, Regionalna razvojna agencija za Koroško, d.o.o. v sodelovanju
z občinama Radlje ob Dravi in Ravne na Koroškem ter Mestno občino Slovenj
Gradec objavlja Javni poziv za vključitev v Mrežni podjetniški inkubator Koroška
(MPIK). Javni poziv je objavljen na spletni strani občine, www.radlje.si
pod razpise in natečaji.
Občina Radlje ob Dravi

Praznovanje treh obletnic v Radljah ob
Dravi

Letos v Radljah ob Dravi obeležujemo kar tri visoke obletnice, in sicer 870 let Radelj
ob Dravi, 110. obletnico delovanja Turističnega društva Radlje ob Dravi in 20 let
postavitve spomenika »Klepet«v centru mesta.
Prireditve bomo organizirali skupaj s Krajevno skupnostjo Radlje ob Dravi,
Turističnim društvom Radlje ob Dravi in z Društvom za razvedrilne dejavnosti Ludo.
Vabljeni od petka, 26. julija do nedelje, 28. julija 2013.
V petek, 26. julija 2013, bo župan skupaj z izvajalcem Gradbena mehanizacija
Robert Altbauer s.p. položil temeljni kamen za izvedbo projekta Razvaline gradu
Mahrenberg. Svečana položitev bo ob 11. uri na gradu.
V soboto bo zabavni program izvedlo Društvo za razvedrilne dejavnosti Ludo, v
nedeljo pa Turistično društvo Radlje ob Dravi s proslavo ob 110. obletnici delovanja
društva, pri spomeniku »Klepet«.

Pomembno obvestilo

V nedeljo, 28. julija 2013 bo od 10. do 18. ure veljala popolna zapora ceste skozi
trg, od križišča za Gasilski dom Radlje ob Dravi do avtobusne postaje pri trgovini
Tuš d.d.
Vse občanke in občane prosimo za razumevanje.

ZGODOVINSKI KROŽEK V
DOMU HMELINA

Koroški pokrajinski muzej, Muzej Radlje ob Dravi,
v okviru osnovnih nalog muzeja (varovanje,
evidentiranje, zbiranje, dokumentiranje, preučevanje,
konservacija, prezentacija in popularizacija etnološke,
zgodovinske, kulturnozgodovinske, arheološke,
tehniške, umetnostne, ljudske in druge dediščine
pomembne za Radlje in njegovo širšo okolico) izvaja
tudi andragoški program. V Domu Hmelina enkrat
tedensko vodimo Zgodovinski krožek na določeno
temo iz naše bogate zgodovine. Pričevanja ljudi so
neprecenljivo bogastvo, z njimi pretekle dogodke
osvetlimo in jim damo čisto osebno podobo.
Zbiranje pričevanj je izjemnega pomena tudi za
prihodnje rodove. Zgodbe iz preteklosti je potrebno
ohraniti, saj se bo le tako ohranil spomin na tisti čas,
na življenje, delo, izkušnje in občutenja ljudi.
V okviru Zgodovinskega krožka so stanovalci Doma
Hmelina, v torek, 2. julija, obiskali Muzej Radlje. Z
zanimanjem so si ogledali razstavi Kamni govorijo
in Zbirka kladiv Ferdinanda Leitingerja. Njihovi
spomini, izkušnje in poznavanje zgodovine vedno
znova obogatijo naše druženje. Veseli smo, da lahko
skupaj ustvarjamo novo zgodbo.
Alenka Verdinek

»Ples je otrok
glasbe, igre in
ljubezni.«

VABILO NA ZAKLJUČNO PRIREDITEV
PLESNEGA TABORA ZVEZE SOŽITJE
V soboto, 20. julija 2013, ob 17.00 uri
vas vabimo na zaključno prireditev
plesnega tabora, ki bo v veliki dvorani
Marenberškega MKC. Po prireditvi vljudno
vabljeni, da z nami zaplešete, pokramljate
in nekaj prigriznete.
Zveza Sožitje je zveza prostovoljnih društev
za pomoč osebam z motnjo v duševnem
razvoju. Je samostojna, nepridobitna
in prostovoljna organizacija, ki združuje
osebe z zmerno, težjo in najtežjo motnjo
v duševnem razvoju, njihove starše,
sorodnike, strokovne delavce, prostovoljce
in prijatelje. Zveza Sožitje je organizacija s
socialno-človekoljubnimi cilji usmerjena v
napredek skupne in posamične skrbi.
V plesnem duhu Vas pričakujemo!

Sodelovanje ob obeležitvi obletnice
»Tminskega punta«

Društvo za ohranitev kulturne dediščine in umetnosti iz Radelj ob Dravi se je odzvalo
povabilu občine Tolmin (Tmin) ter se udeležilo osrednje turistične prireditve ob
letošnji 300. obletnici tolminskega punta, med 4. in 6. julijem 2013, v Tolminu.
Organizatorji so pripravili tridnevni program z mednarodnim baročnim taborom
puntarjev in cesarjeve vojske, s tržnico lokalnih pridelkov in dobrot, gastronomije,
rokodelstva ter domače obrti, mnogobojem, zgodovinsko animacijo, tradicionalno
kuhinjo ter kulturnim in športnim programom.
Društvo je bilo edini predstavnik s Koroške. Domačim in tujim obiskovalcem
dogajanja je predstavilo občino Radlje ob Dravi, zanimivosti in znamenitosti ter jim
razdelilo reklamni in turistični material, ki ga je pred odhodom v Tolmin posredovala
občina Radlje ob Dravi.
Predstavniki društva so razstavili leseno posodo, ki so jo nekoč uporabljali na področju
Radelj ob Dravi ter izvedli delavnico izdelave le-te. Veliko število obiskovalcev ter
veseli obrazi so pričali o uspešnosti delavnice, ki so se je obiskovalci z veseljem
udeležili.
S predstavniki občine in organizatorji smo se dogovorili za nadaljevanje in
poglabljanje sodelovanja. Tudi predstavniki drugih društev in organizacij so izrazili
velik interes za sodelovanje in izmenjavo dogodkov ter nas povabili k sodelovanju v
drugih sosednjih krajih. Zaradi finančnih razmer in prevelike oddaljenosti se društvo
na žalost ni zmožno odzvati na vsa povabila.
Iskrene čestitke ob vrhunsko izpeljani prireditvi ter iskrena hvala za povabilo.

Hermina Ropoša

Vodji tabora Katja in Katra z udeleženci

DNEVNI CENTER
AKTIVNOSTI

Dnevni center aktivnosti je začel delovati 1.
julija. Nahaja se v prostorih Marenberškega
mladinskega
kulturnega
centra
in
je namenjen druženju in aktivnemu
preživljanju prostega časa starejših, pa tudi
mlajših občanov in občank Občine Radlje
ob Dravi.
Vse aktivnosti so za udeležence brezplačne.
Proti plačilu pa si lahko udeleženci
postrežejo z napitki in prigrizki.
V centru ponujamo veliko dejavnosti, ki
vam omogočajo, da ostanete čim dlje
telesno, miselno in socialno aktivni.
Za začetek smo pripravili program, ki ga
bomo kasneje dopolnjevali in spreminjali
skladno s pobudami udeležencev.
Ponedeljek 8.00 - 10.00: ogled filma.
Torek 8.00 - 10.00: vaje za krepitev
spomina.
Sreda od 8.00 naprej: šah in karte.
Četrtek 8.00 - 10.00: ustvarjalne
delavnice.
Petek od 8.00 naprej: igranje monopoly-ja
in tombole.
Ob vsakodnevnem druženje ob kavici ali
čaju in prebiranju časopisov in revij se
boste gotovo prijetno počutili.
Prisrčno vabljeni v vaš center, ki je odprt
od ponedeljka do petka med 8. in 15. uro.

JZ ŠKTM Radlje ob Dravi

Udeleženci prireditve v srednjeveških oblačilih

Predstavitev občine Radlje ob Dravi
obiskovalcem in udeležencem dogajanja
v Tolminu.

VODNO MLINSKO KOLO

Vlado Smrečnik ponovno preseneča s
svojimi ročnimi spretnostmi. Tokrat je
izdelal vodno mlinsko kolo po stari metodi.
Uspelo mu je, četudi ni imel načrta. Nekaj
tovrstnih koles je Smrečnik v preteklosti že
napravil, krasijo pa izbrane mline na vodi.
Ob tem pa niso zgolj na ogled, temveč
dejansko služijo svojemu namenu.
Pri tokratnem projektu mu je pomagal brat
Tone. Delo je potekalo v težkih pogojih,
saj je Vlado že dolga leta invalid. Nemalo
njegovih del je razstavljenih v njegovih
prostorih. To kolo pa ne bo razstavljeno
pri njem doma, saj se seli na bližnji mlin, ki
ga je zob časa že dodobra načel.
Smrečnik si prizadeva za nadaljevanje
tradicije tudi v prihodnje, da takšni in
podobni zgodovinski izdelki in način
izdelave ne gredo v pozabo.
Stanislav Pajler

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

