Novičke Občine Radlje ob Dravi • št. 46 • december 2016

BOŽIČNI KONCERT

Vljudno vabljeni na božični koncert,
ki bo v sredo, 21. 12. 2016,
ob 16.30 uri v Domu Hmelina,
v izvedbi Mešanega pevskega zbora
upokojencev in invalidov Mavrica
z zborovodkinjo Izo Javornik.
Gostje bodo Marijan Valenti in Folklorna
skupina KPD Kovač Lija Vuhred.

KONCERT OB
BOŽIČNEM DREVESU

Dekliški pevski zbor Aglaja pod vodstvom
Kerstin Pori vabi na koncert ob božičnem
drevesu, kjer vas bodo ob kaminu grele
zimske, božične in druge melodije ter vas
bodo na krilih miru ponesle v praznične
dni. Koncert bo v soboto,
17. decembra,
ob 19. uri v veliki dvorani
Kulturnega doma Radlje.
Gosta na koncertu: Luka & Tomaž, člana
znane koroške zasedbe Farty Animals.
Vstop je prost!
Vljudno vabljeni!
Dekliški pevski zbor Aglaja

BOŽIČNO-NOVOLETNI
KONCERT
Spet je leto naokoli in zato vas lepo
vabimo, da se nam pridružite v nedeljo,
18. 12. 2016, ob 11.30 uri na
BOŽIČNO-NOVOLETNEM KONCERTU
na Remšniku.
Nastopajoči: OŠ Remšnik z gosti.
Vljudno vabljeni!
KD Remšnik

SILVESTROVANJE

Občina Radlje ob Dravi vas vabi na
SILVESTROVANJE NA PROSTEM,
ki bo na parkirišču Mladinskega kulturnega
centra s Hotelom Radlje ob Dravi
med 23.00 in 1.00 uro.
Za dobro vzdušje bo poskrbel STIL5, ki
obljublja, da se bomo odlično zabavali.
Naj bo vstop v novo leto nekaj posebnega,
zato se nam pridružite tudi ob kozarcu
brezplačnega kuhanega vina.
Z lepimi željami vas bo v novo leto
pospremil župan mag. Alan Bukovnik.
Vljudno vabljeni!
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PRAZNIČNA
TRŽNICA

Vljudno vabljeni v petek, 16. decembra 2016 ,
med 16. in 18. uro v v ZIMSKO VAS za hotelom-hostlom Radlje na PRAZNIČNO TRŽNICO, kjer
lahko prodate, kupite, podarite, zamenjate svoje izdelke. Za pestro dogajanje bodo poskrbeli
izvajalci glasbenega in atraktivnega PROGRAMA., ki ga bodo izvedli domači in povabljeni
gostje.
Izdelovali bomo praznične lučke za večerne

zimske sprehode. Pokrepčali se bomo s čajem,
palačinkami in še s čim...
Prav tako vabljeni v soboto, 17. decembra 2016,
ob 16:30 v zimsko vas za hotelom v Radljah, od
koder se bomo z lučkami sprehodili do doma
za starejše občane Hmelina. V domu sledi PROGRAM s PRAZNIČNO PREDSTAVO za stanovalce
in obiskovalce doma ter druženje. Pričakujemo
tudi Dedka Mraza s svojim spremstvom.
Vabljeni na prijetno druženje v domačem kraju.
Organizator: DRUŠTVO PRIJATELJEV
MLADINE RADLJE
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PREDSTAVITEV
KNJIGE LJUBE
JUŽNIČ: POD
OKRILJEM
KAPUCINKE
Vljudno vabljeni v četrtek, 15. decembra 2016,
ob 18. uri v Knjižnico Radlje na predstavitev
knjige Ljube Južnič: POD OKRILJEM KAPUCINKE.
Pod okriljem kapucinke je energijska knjiga o
živih rožah iz babičinega vrta, ki nagovarjajo
dušo k harmoniji bivanja in človeka podpirajo
pri vsakem dihu.
Iz osebnih izkušenj avtorica opisuje različne
vidike pomena živih rož v našem vsakdanjiku.
Vstopili bomo v pokrajino, kjer kraljujejo rože,

in kot Alica v čudežni deželi razkrivali druge
sloje bivanja, ga dojeli z vsemi svojimi čuti.
V tem našem čarobnem popotovanju bomo
spoznavali rože po plasteh, od zunanje barve,
oblike, vonja se bomo počasi spustili globlje,
do bistva rože, do njenega poslanstva: da
nam zdravi dušo in telo, kot to pripovedujejo
ženske iz različnih krajev Slovenije in onkraj
njenih meja. Učili se bomo korake drugačnega
jezika, jezika intuicije, ki nam bo odprl razumevanje sveta narave, tega širšega prostranstva,
katerega del smo tudi mi, v nenehni povezavi
z vsemi živimi bitji, z zemljo in s kozmosom.
Napisana je od srca, v globoki želji, da bi znova
vzpostavili pristen stik z naravo, se vrnili k sebi,
v svoj pravi dom. Na tej poti so rože naše sopotnice in učiteljice. V rožnem vrtu nam vsak
trenutek znova ponujajo paradiž. Poskusite.
Knjižnica Radlje ob Dravi
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CENTER
SONARAVNEGA IN
TRAJNOSTNEGA
GOSPODARJENJA Z
GOZDOVI

Gozdarske, okoljske in izobraževalne, vladne
in nevladne organizacije so se v evropskem
tednu gozdov v petek, 9. 12. 2016, v Radljah
ob Dravi seznanile z vizijo postavitve centra za
razvoj trajnostnega, sonaravnega in mnogonamenskega gospodarjenja z gozdovi ter podpisale memorandum postavitve centra.
Občina Radlje ob Dravi bo v okviru projekta
»CENTER SONARAVNEGA IN TRAJNOSTNEGA
GOSPODARJENJA Z GOZDOVI« uredila muzej-

sko zbirko v Dvorcu Radlje ob Dravi in paviljon
Prosilve, ki bo zraven dvorca. Projekt bo sofinanciran iz Evropskega kmetijskega sklada za
razvoj podeželja v okviru Leader projektov
pod okriljem LAS MDD.
Občina Radlje ob Dravi, Prosilva Slovenija, Koroški pokrajinski muzej in Pahernikova ustanova imamo naslednjo vizijo: postavitev centra, v
katerem bo prikazan zgodovinski razvoj sonaravnega, trajnostnega in mnogonamenskega
gospodarjenja z gozdovi in ki bo učilnica prihodnjega razvoja.
Želimo in prizadevali si bomo, da se slovenski
koncept gospodarjenja z gozdovi ohranja in
razvija naprej v izobraževanju strokovnjakov,
lastnikov gozdov ter javnosti. Temu bo služil
omenjeni center.
Občina Radlje ob Dravi
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PLANINSKI
VEČER

Planinsko društvo Radlje ob Dravi vas v četrtek, 15.12.2016, ob 18.00 vabi na PLANINSKI
VEČER, v prostore Marenberškega MKC-ja.

Vabljeni vsi, da skupaj potegnemo črto pod
aktivnostmi tega leta in si zastavimo nove cilje
za prihodnje leto.
PD Radlje ob Dravi

Klekljarice že deset let ustvarjamo sekcije
ustvarjalk ročnih del DI ter DU Radlje in vsako
leto svoja dela tudi razstavljamo. Letos smo
praznovale in znova s ponosom gostovale v
prostorih MKC v Radljah. Izbrale smo izdelke,
ki so predstavili naše delo in morda je kdo tudi
opazil raznolikost našega ustvarjanja čipke
skozi leta. Od tistih enostavnih in nagajivih do
uporabnih in polnih naprednih veščin ustvarjanja. Ponosne smo na naše izdelane zavese
na oknih, na prtičke, ki krasijo naše domove
in na nakit, ki se po lepoti in uporabnosti kosa
celo z srebrom in zlatom. Marsikateri izdelek
iz naše zbirke je popotoval tudi na razstave širom Slovenije: v Dravograd, Žiri, Ljubljano in
še kam.
Brez razumevanja in posluha obeh društev ter
pridnosti ustvarjalk skupaj z našo učiteljico

Cvetko nam ne bi uspelo in zato smo klekljarice hvaležne ter ponosne na ustvarjeno.
Ob odprtju, kjer so nam program popestrili pevci Sv. Mihaela iz Radelj, je bilo prisotna
množica obiskovalcev od blizu in daleč. Veselo je bilo in prijetno ob druženju ter ogledu,
predvsem pa ob občutku, da smo videne in
tudi pohvaljene.
Iskreno se pa tudi zahvaljujemo vsem v MKC,
ki nam omogočajo, da gostujemo v njihovih
prostorih in so nadvse gostoljubni in nam v
pomoč.
Pred nami so pa seveda novi načrti in novo
leto ustvarjanja. Želja po skupnem dobrem v
letu, ki prihaja, naj potuje tudi po našem kraju,
kjer je zavoljo nas doma tudi klekljanje.
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RAZSTAVA ČIPK

Antonija Račnik

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

