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PODELITEV OBČINSKIH ODLIČIJ
Župan mag. Alan Bukovnik je v petek, 25. septembra 2020,
podelil občinska odličja v zahvalo tistim, ki so s svojim delom,
vsak na svojem področju, prispevali k napredku, promociji in
prepoznavnosti ter razvoju mesta Radlje ob Dravi.
NAGRADO OBČINE RADLJE OB DRAVI je prejela GLASBENA ŠOLA
RADLJE OB DRAVI za 60-letno uspešno delovanje.
PLAKETE OBČINE RADLJE OB DRAVI so prejeli:
•
•
•
•
•

FRANC GLAZER za aktivno sodelovanje na vseh področjih
družbenega življenja v občini,
RADO KLEMENC za požrtvovalno, več kot 50 let trajajoče
delo na področju gasilstva,
FRANJO POPIJAL za dolgoletno delo na družbenem in
kulturnem področju,
MARICA PUŠNIK za dolgoletno prizadevno delo v Krajevni
skupnosti Radlje ob Dravi in
MARIJAN VALENTI za dosežke na področju glasbenega
ustvarjanja.

Iskrene čestitke vsem nagrajencem.

Občina Radlje ob Dravi

UREDITEV PARKIRIŠČA NA HAVAJIH
Javno podjetje kanalizacija in čistilna naprava Radlje ob Dravi, d.
o. o., je v skladu z gradbenim dovoljenjem v mesecu septembru
zaključilo dela z ureditvijo dostopa in dodatnega parkirišča na
Havajih, ki bo vodila kot služnostna pot do sosednjih parcel.
Veseli smo, da nam je znova uspelo dokazati, da smo s skupnimi
močni še uspešnejši.
Občina Radlje ob Dravi

OBISK SNEMALNE EKIPE TURISTIČNE ZVEZE
SLOVENIJE
Turistična zveza Slovenije že 29. leto zapored organizira tekmovanje
Moja dežela – lepa in gostoljubna. MDLG je projekt, ki urejeno
in gostoljubno okolje prepoznava kot predpogoj kakovostnega
turizma ter zato spodbuja kraje, mesta, prenočitvene objekte in
tematske poti, da stremijo k okolju, primernemu tako za obiskovalce
kot tudi za domačine. V mesecu juliju smo bili uspešni na razpisu
in se med 142 prijavitelji uvrstili direktno na državno raven. Projekt
posebno pozornost namenja celoviti ekološki urejenosti krajev in
kakovosti turistične ponudbe, ki jo komisija ocenjuje na podlagi
učinkovitosti trženja in promoviranja turističnih produktov. Čisto
in urejeno okolje, ohranjena naravna in kulturna dediščina,
zanimivi turistični produkti, vse to vpliva na prepoznavnost kraja,
predvsem pa na zadovoljstvo domačih in tujih gostov. Končni
rezultati bodo razglašeni na Dnevih slovenskega turizma, ki bodo v
Laškem med 12. in 14. oktobrom. V sklopu aktivnosti in priprav na
organizacijo zaključne prireditve nas je pretekli teden obiskala tudi
snemalna ekipa Turistične zveze Slovenije, ki je bila nad lepoto
in gostoljubnostjo našega kraja naravnost navdušena. Izjavo o
zelenih, trajnostno naravnanih Radljah je podal župan Občine
Radlje ob Dravi, mag. Alan Bukovnik. Ob tej priložnosti bi se želeli
zahvaliti vsem občanom, ki s svojo gostoljubnostjo in skrbjo za
urejenost našega kraja pripomorete, da se lahko naša destinacija
uspešno umešča na turistični zemljevid.
Občina Radlje ob Dravi
JZ ŠKTM Radlje ob DRAVI
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100. OBLETNICA ROJSTVA AKADEMSKEGA
SLIKARJA KARLA PEČKA

TEDENSKI PROGRAM MKC RADLJE OB DRAVI
02. 10. 2020–08. 10. 2020

Letos mineva 100 let od rojstva akademskega slikarja Karla Pečka
(1920–2016), zato bomo v Muzeju Radlje ob Dravi (Koroška
cesta 68, Radlje) v mesecu septembru in oktobru pripravili več
brezplačnih dogodkov, s katerimi bomo počastili spomin na
izjemnega slikarja, galerista in likovnega pedagoga ter odličnega
kulturnega organizatorja in promotorja.
Že v soboto, 26. septembra, smo za otroke in družine pripravili
ustvarjalno delavnico. Ogledali so si stalno razstavo Od umetnosti
poklican, zgodnja leta ustvarjalnosti Karla Pečka. Spoznali so
najtežje življenjske preizkušnje v njegovem otroštvu in mladosti,
ki ju je preživel v Orlici, Vuhredu, na Muti in v Radljah ob Dravi, in
videli, da so ga vseskozi vodile vztrajnost, zagnanost in velika želja
biti slikar, samo slikar.
Pogovarjali smo se o njegovih zgodnjih likovnih delih, predvsem o
portretih, ki so nastajali po drugi svetovni vojni v njegovem prvem
ateljeju v Radljah ob Dravi, kjer je naslikal številne domačine in
od tega tudi živel. V ustvarjalnem delu so se udeleženci delavnice
preizkusili v ustvarjanju portretov.To delavnico smo izvedli tudi
za osnovnošolske otroke, ki so nas obiskali 29. in 30. septembra.
Delavnica je potekala v okviru Dnevov evropske kulturne dediščine
in Tedna kulturne dediščine, ki sta namenjena ohranjanju in
popularizaciji kulturne dediščine.
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Petek, 02. 10. 2020

10.00
po 16. uri
po 20. uri

Gibam se (vaje z Anžetom) pred MKC.
V primeru slabega vremena vaje odpadejo
Družabne aktivnosti
Križanje mnenj,

po 15. uri

Družabni vikend

po 18. uri

Kuhamo z mladimi

po 15. uri

Družabni vikend
Tečaj slovenščine

Sreda, 07. 10. 2020

9.00
po 16. uri

Kuharska delavnica
Družabne aktivnosti
Ustvarjalna delavnica

V soboto, 17. oktobra, vas znova vabimo, da se nam pridružite med
9. in 15. uro, ko bomo pripravili dan odprtih vrat. Stalno razstavo
v Muzeju Radlje bomo takrat dopolnili z na novo pridobljenimi
likovnimi deli akademskega slikarja Karla Pečka, ki nam jih bodo
posredovali Koroška galerija likovnih umetnosti, Ustanova –
fundacija akademskega slikarja Karla Pečka in zasebniki.

Četrtek, 08. 10.
2020

9.00
po 16.uri

Pomoč pri uporabi računalnika in telefona
Družabne aktivnosti

Ob 10.30 bo potekalo javno vodstvo po razstavi. Vodila bo
kustodinja Alenka Verdinek. Predvajali bomo tudi dokumentarni
film o Karlu Pečku z naslovom Ritem, oblika, barva, harmonija, ki
ga je leta 2000 posnela RTV Slovenija. Na dogodku bomo skrbeli
za ustrezno medosebno razdaljo, razkuževanje in druge potrebne
ukrepe. Vse udeležence prosimo, da dosledno upoštevajo
navodila NIJZ, torej, dogodka se udeležijo samo zdrave osebe, ki si
morajo ob vstopu obvezno razkužiti roke, nositi masko, upoštevati
varnostno razdaljo 2 m in druge potrebne ukrepe. Zaradi trenutnih
razmer je število mest omejeno, zato svojo udeležbo najavite na
telefonsko številko 041 412 855. Vljudno vabljeni!

Sobota, 03. 10. 2020

Nedelja, 04. 10. 2020

16.00
Ponedeljek, 05. 10.
2020

20.30
Torek, 06. 10. 2020

10.00
10.00
16.00

Angleške pogovorne urice
Začetni tečaj nemščine
Družabne aktivnosti
Razgibajmo možgane – kviz
Rekreacija za mlade v Športni hiši
Zeliščarstvo
Miselna delavnica v DU Radlje ob Dravi
Gibam se (vaje z Anžetom) pred MKC.
V primeru slabega vremena vaje odpadejo
Nadaljevalni tečaj nemščine
Družabne aktivnosti

16.00
po 16.uri

SPOŠTOVANI STAREJŠI OBČANI IN OBČANKE
KS VUHRED IN KS SV. ANTON!
Krajevna organizacija Rdeči Križ Vuhred, vas obvešča, da
letos srečanja starostnikov v Vuhredu, zaradi naraščajočega
pojava okužb s COVID – 19 ter na podlagi priporočil NIJZ- a ne
organiziramo.
Prav tako letos ne bomo obiskovali starostnike po domovih, kot je
to bil običaj za božično - novoletne praznike.
Hvala za razumevanje!
KORK Vuhred, KS Vuhred in KS Sv. Anton

Muzej Radlje ob Dravi
Karel Pečko v svojem prvem ateljeju in hkrati družinskem stanovanju
v Radljah ob Dravi.

9.00
10.00
po 16. uri

SREČANJE STAREJŠIH OBČANOV OBČINE
RADLJE OB DRAVI
Spoštovani!
Zaradi povečanega epidemiološkega tveganja in nevarnosti
širjenja nalezljive bolezni COVID-19 se je Krajevna skupnost
Radlje ob Dravi odločila, da odpove Srečanje starejših občanom
Občine Radlje ob Dravi.
Za razumevanje se vam iskreno zahvaljujemo.
KS Radlje ob Dravi

