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Četrtek, 25. september 2014

ob 10.00 uri
SREČANJE ŽUPANA Z UPOKOJENCI STAROSTI PRIJAZNA OBČINA, Športna
hiša Radlje. Organizator: Občina Radlje
ob Dravi
ob 17.00 uri
PREDSTAVITEV ZBORNIKA O
TABORNIŠTVU PRI NAS, na parkirišču pri
Bajti. Organizator: Taborniki rod Srebrna
reka
ob 18.00 uri
OD UMETNOSTI POKLICAN: ZGODNJA
LETA USTVARJALNOSTI KARLA PEČKA,
dvorec Radlje. Organizator: Koroški
pokrajinski muzej, Muzej Radlje.

Petek, 26. september2014

ob 16.00 uri
OTVORITEV: ČISTILNA NAPRAVA ZG.
KOZJI VRH, ob objektu čistilne naprave.
Organizator: Občina Radlje ob Dravi
ob 18.00 uri
SLAVNOSTNASEJA OBČINSKEGA
SVETA in KONCERT TINKARE KOVAČ
ter GIBONNIA, Športna hiša Radlje.
Organizator: Občina Radlje ob Dravi

Sobota, 27. september 2014

ob 19.00 uri
KONCERT Tomislav BRALIĆ in Klapa
INTRADE, Klapa MASLINA in Klapa
ŠUFIT, Športna hiša Radlje. Organizator:
Občina Radlje ob Dravi.

Nedelja, 28. septembra 2014

ob 8.00 uri
ŠMIHELSKI SEJEM, center Radelj.
Organizator: Krajevna skupnost Radlje
ob Dravi
ob 10.00 uri
PROMENADNI KONCERT, center Radelj.
Organizator: KD Radlje, MPO Radlje ob
Dravi
ob 10.30 uri
SLAVNOSTNA MAŠA, Cerkev Sv.
Mihaela. Organizator: Župnija Radlje ob
Dravi

Spoštovani!

Obveščamo vas, da bo zaradi priprav in izvedbe javne prireditve
»Hmeljarski likof«, ki bo v nedeljo, 28. septembra 2014,
ZAČASNA POPOLNA ZAPORA CESTE SKOZI CENTER RADELJ
(od odcepa za gasilski dom in do avtobusnega postajališča pri trgovskem centru
Tuš) , in sicer, v soboto, 27. 9. 2014, od 14. ure naprej in vse do ponedeljka, 29.
9. 2014, do 2. ure zjutraj.

Za razumevanje se vam iskreno zahvaljujemo.
Občina Radlje ob Dravi

OBISK Glagazin Mikhaila

Obisk
Glagazin
Mikhaila,
vojaškega
atašeja
Veleposlaništva Ruske federacije v Sloveniji, in njegovega
namestnika, Momanjuk Antona, v občini Radlje ob Dravi
v četrtek, 18. 9. 2014
Na povabilo župana mag. Alana Bukovnika in veteranskih
organizacij iz Občine Radlje ob Dravi sta se odzvala
vojaški ataše Veleposlaništva Ruske federacije v Sloveniji,
Glagazin Mikhail, in njegov namestnik, Anton Momanjuk.
Pogovor smo namenili evidentiranju ruskih grobov
ter grobov, ki pripadajo vojakom drugih narodnosti, ki
so se v času 2. svetovne vojne borili proti nacizmu in
fašizmu na območju bivše občine Radlje ob Dravi. Ataše
nas je seznanil, da se v Rusiji odvija projekt, v okviru
katerega želijo evidentirati grobove padlih vojakov Ruske
armade (Sovjetske zveze) na območju celotne Evrope.
Metodologija je enotna za vse države, vključuje pa
osnovne podatke o padlem vojaku (v kolikor so dostopni),
dogodku oziroma okoliščinah njegove smrti, današnjem
stanju obeležja ali spomenika ter umestitev objekta na
karto. Vsi ti podatki se bodo zbrali v Moskvi, kjer jih bodo
obdelali, nato pa bodo dostopni na svetovnem spletu.
Na območju občine Radlje ob Dravi je po njihovih
podatkih ena lokacija, in sicer Župank nad Radljami.

Vabilo!

Pred nami je zadnja
nedelja v septembru in
zopet je tu tradicionalni
HMELJARSKI LIKOF, s
katerim bomo zaključilo
tudi praznik naše občine.
Letos bo dogajanje
potekalo kar v radeljskem
središču in skupaj bomo
praznovali tudi 25. letnico
STILA 5.
Vabimo člane TD Radlje,
da se nam pridružijo že
pri Hmeljišču Čas, kjer
se bo 27. hmeljarski likof
pričel.

Vljudno vabljeni!

Obvestilo
Spoštovani!

Zaradi vremenski razmer, ki
nas pestijo, projekta Ulično
igrišče na Javorniku na
Partizanska ulici v Radljah
ob Dravi ne moremo izvesti
v roku, ki smo si ga zadali.
OTVORITEV
ULIČNEGA
IGRIŠČA JAVORNIK je do
nadaljnjega prestavljena.
Za razumevanje se vam
iskreno zahvaljujemo.
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dvorec Radlje, Koroška cesta 68,
Radlje ob Dravi

Radlje ob Dravi

vas vljudno vabi na odprtje razstave

Od umetnosti poklican.
Zgodnja leta ustvarjalnosti Karla Pečka
Karel Pečko, umetnik, mentor, kulturni delavec
in nestor razvoja upodabljajočih umetnosti
na Koroškem, se je rodil leta 1920 v Vuhredu.
Kljub težkim otroškim in mladostnim letom
ga je niz (ne)naključnih dogodkov pripeljal
na pot umetnosti, k najemu prvega ateljeja
v Radljah in k vpisu študija slikarstva na
Akademiji likovnih umetnosti v Ljubljani.
Na razstavi želimo spomniti na umetnikova
zgodnja leta, ki so soustvarila ter pomembno
zaznamovala življenje in osebnost tega
velikega Korošca.

V Koroškem pokrajinskem muzeju, Muzeju Radlje ob
Dravi, smo za otroke pripravili delavnico Z GLINO V
ANTIČNI SVET, ki bo v soboto, 27. 9. 2014, ob 10. uri
(dvorec Radlje, Koroška cesta 68, Radlje).
Na delavnici bo prikazan razvoj keramičnih posod skozi
arheološka obdobja. Pogledali bomo, katere podatke
skriva keramično posodje ter kakšni so bili načini
oblikovanja in okraševanja posod. V praktičnem delu
bodo udeleženci delavnice poskušali narediti posode s
tehniko svaljkov ali pa s tehniko ščipanja. Izdelali bodo
tudi glinene pečate, s katerimi bodo lahko sami okrasili
unikatne kose nakita.
Čas trajanja: 90 minut
Cena: 1,50 EUR (v ceno je vključen material ter
pripomočki za izvedbo delavnice)
Informacije: + 386 2 62 12 549

Otvoritev bo potekala v okviru Radeljskih
srečanj 2014.
j

OBČINA
RADLJE OB DRAVI

PRODAJA TURISTIČNIH SPOMINKOV V RECEPCIJI MARENBERŠKEGA MLADINSKEGA HOTELA

Radlje ob Dravi se vse bolj turistično razvijajo. Zahvaljujoč novi infrastrukturi beležimo iz dneva v dan večji obisk turistov ter
seveda močno rast števila nočitev v občini. Recepcija Marenberškega mladinskega hotela v centru Radelj je tako vedno bolj
obiskana, pojavlja se tudi povpraševanje po turističnih spominkih. Javni zavod ŠKTM Radlje ob Dravi zato vabi vse, ki se ukvarjate z
izdelovanjem spominkov, ročnimi deli ter izdelki, ki imajo lokalno naravo in so praktično uporabni, da svoje izdelke, v kolikor imate
dejavnost registrirano, ponudite na prodaj v recepcijskih prostorih. Vse informacije dobite v prostorih MKC (kletni prostori hotela)
v času uradnih ur ali na GSM številki 040 125 134 (Sara).

Dogaja se ...
DAN

DELAVNICA

Četrtek, 25.9.2014 ob 17.00

Dan družabnih iger

Petek, 26.9.2014 ob 20.00

Priprava vrta za zimsko spanje
(predavanje)

Sobota, 27. 9. 2014 ob 18.00

Filmsko druženje

Ponedeljek, 29. 9. 2014 ob 17.00

Vlivanje mila

Torek, 30.9.2014 ob 9.00

MarnFit za seniorje

Sreda, 1.10.2014
ob 10.30

Počastitev svetovnega dneva
starostnikov

ob 17.00

Kuharska delavnica; mufini

Četrtek, 2.10.2014 ob 18.00

Okrogla miza o nenasilju

VABILO NA SKUPNO PRAZNOVANJE DNEVA STAROSTNIKOV

Prvi oktober je posvečen svetovnemu dnevu starostnikov. V ta namen smo v Marenberškem mladinskem kulturnem centru v
sredo, 1. oktobra 2014 ob 10.30, v sodelovanju z Otroškim pevskim zborom Osnovne šolo Radlje ob Dravi pripravili srečanje, ki
ga preprosto ne smete zamuditi. Prijetna glasba, sladkosti za dušo in okus ter seveda prijetna družba. Vabimo vas, da preživite
Svetovni dan starostnikov skupaj z nami.

