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Novičke Občine Radlje ob Dravi
PROJEKT
“MRLIŠKA VEŽICA”

Vabimo vas na predstavitev Idejne
zasnove projekta »Poslovilni
objekt Sv. Anton na Pohorju –
tipski projekt značilne podeželske
arhitekture območja«, ki bo, v
četrtek, 26. julija 2012 ob 20. uri, v
prostorih Osnovne šole Sv. Anton
na Pohorju.
Vljudno vabljeni!

Poletne
delavnice
za otroke

Poletne delavnice v prostorih MKC-ja
so uspešno zaplule. V preteklem tednu
smo ustvarjali z gipsom, vsak si je izdelal
svoj magnet, pekli smo palačinke z jagodno marmelado, ki smo jo prav tako
skuhali sami, na ranču Davida DiDavida
smo si pripravili piknik, spoznali smo veliko živali, jezdili smo konje, podali smo
se v svet dinozavrov, v petek pa smo si
naredili čisto pravi kino, na katerem ni
manjkala niti pokovka.
Veseli smo, da je odziv tako dober,
hkrati pa vabimo vse, ki se nam še niste
pridružili, da nas obiščete in tudi vi
preživite počitnice z nami.
Več informacij najdete na http://www.
sktmradlje.si/
Dominika Karlatec,
koordinator mladinskih programov
(ŠKTM Radlje ob Dravi)

Novičke občine
radlje ob dravi

Spoštovane občanke in občani,
Obveščamo vas, da bodo v
času poletnih počitnic Novičke
Občine Radlje ob Dravi izhajale
predvidoma vsakih 14 dni.
Občina Radlje ob Dravi
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kresna noč popevk

V času Kresne noči je bilo nekdaj mogoče
srečati škrate, vile in čarovnice, izvedeti svojo prihodnost in najti skriti zaklad. Zakladi
so cveteli s srebrnim ali zlatim plamenom.
Kdor pa si je v kresni noči nevede in nehote
nabral praprotnega semena v čevelj, je lahko
razumel govorico živali. Prav takrat, 23. junija, pa smo člani in članice Mestnega pihalnega orkestra pripravili koncert z naslovom
»Kresna noč popevk«, ki je potekal v sklopu
Koroškega kulturnega poletja pri dvorcu v
Radljah ob Dravi. Prvi del koncerta smo posvetili koncertnim skladbam, drugega pa slovenskim in evrovizijskim popevkam. Na odru
se nam je pridružil domačin Tomaž Mihelič,
ki je s svojim odličnim vokalom dodobra
razgrel občinstvo.
Za vrhunec večera sta se mu na odru
pridružila še Daphne in Empeatrizz, tako je
bil trio “Sestre” popoln. Skupaj smo zapeli

Samo ljubezen, pesem, s katero so “Sestre”
leta 2002 v Estoniji na izboru za pesem Eurovizije odlično zastopale Slovenijo.
Zadnjo soboto v juniju pa se je Mestni pihalni
orkester Radlje udeležil 5. Mednarodnega
tekmovanja v koncertnem igranju »Slovenija
2012«, ki je potekalo v Velenju v okviru kulturnega programa Evropske prestolnice kul-

ture. Na tekmovanju smo izvedli ogrevalno
skladbo Yellow mountains Jacoba de Haana,
obvezno skladbo Nejca Bečana, Contestant
overture in dve skladbi po lastnem izboru,
Star Trek, Feda Rickettsa ter Martin Krpan,
Emila Glavnika.
Z veseljem sporočamo, da je Mestni pihalni
orkester Radlje na omenjenem tekmovanju
dosegel zlato plaketo in tako uspešno zaključil
še eno sezono ljubiteljskega igranja in delovanja, hkrati pa se vsem zahvaljujemo za zaupanje in podporo pri uresničitvi naših želja.
Barbara Srebnik,
MPO Radlje ob Dravi

VABILO

Vabimo vas na predavanje: Park ob radeljskem dvorcu
ter primerjalna posaditev parkov po Evropi, ki bo potekalo v petek, 27. julija 2012, ob 18.00 uri v Dvorcu
Radlje ob Dravi. Vabljeni!
Organizatorji: Turistično društvo Radlje ob Dravi, RRA
Koroška d.o.o., Občina Radlje ob Dravi in Javni zavod
ŠKTM Radlje ob Dravi.

pohod PO MEJAH vASI

Člani športnega društva Vas so se v soboto, 30. junija, v organizaciji pohodniške sekcije, ki jo
vodi Miro Osojnik, odpravili na svoj že 5. tradicionalni pohod po mejah Vasi. Kljub visokim
temperaturam in začetku dopustniške sezone se je pohoda udeležilo 21 pohodnikov. Nekateri
so se glavnini udeležencev pridružili na polovici, skoraj 15 km dolge poti, ki je potekala po
tradicionalni trasi z nekaj postanki. Letošnji pohod so člani ŠD VAS po približno dobrih štirih
urah zaključili z malico in popoldanskim druženjem na igrišču ŠD VAS,ki je še posebej oživelo
v teh poletnih mesecih, saj nudi vsem rekreacije željnim športne užitke pozno v noč – pod
reflektorji.

Tomaž Kumer,
predsednik ŠD VAS

Oblikovanje, tisk in lektura: Agencija Novelus, d.o.o.

tekmovalni turnir
bowling kluba

V soboto, 7. julija, je Bowling klub bajta
izvedel že svoj tretji tekmovalni turnir v
sezoni 2011/12. Tokrat so se po turnirju
posameznikov in turnirju trojk rekreativni
ljubitelji bowlinga pomerili v dvojicah. V
prijetnem športno-tekmovalnem vzdušju
je med 28 sodelujočimi zmagala dvojica Jože Bukovnik in Marjan Grifič pred
drugouvrščenima Zdenko in Milkom Prijateljem, na tretje mesto pa sta se uvrstila
Vlasta in Jože Kozjak. Za prva tri mesta so
bile poleg kolajn podeljene tudi praktične
nagrade.
Bowling klub pa se po uspešno izvedenih
turnirjih ne odpravlja na počitnice, temveč
pospešeno pripravlja jesenski start lige v
moštvenem bowlingu. Vsi zainteresirani
za rekreativno tekmovanje lahko prijavite
svojo ekipo (3 aktivni tekmovalci na vsaki tekmi) na e-mail bowlingklubbajta@
gmail.com ali na telefon 041 738 008, kjer
boste prejeli podrobnejše informacije.
Vlasta Kozjak
Bowling klub Bajta

