
Občina Radlje ob Dravi

Novičke Občine Radlje ob Dravi

Mirko Kogelnik, predsednik društva

Novičke Občine Radlje ob Dravi • št. 30 • julij 2013

V soboto, 27. julija, bo Društvo za razvedrilne dejavnosti LUDO 
v sodelovanju s skupino Malčkov šport, v centru Radelj ob Dravi 
od 16. ure dalje pripravilo pester in zanimiv animacijski program 
za otroke. Naši najmlajši bodo po prireditvi nagrajeni tudi z 
brezplačnim sladoledom.
Po 19. uri se bo zabava za starejše obiskovalce nadaljevala s sklopu 
prireditve NESI “JO”. Na kateri bo potrebno ta pravemu moškemu 
skupaj z izbranko na zabaven način premagati najrazličnejše ovire 
in se soočiti z izzivi, ki so jim kos le najpogumnejši, ki pa bodo za 
to posebej nagrajeni. Prireditev se bo z nadaljevanjem prevesila 
v druženje in ples ob živi glasbi ter ponudbi domačih gostincev, ki 
bo trajala še pozno v noč.
Društvo za razvedrilne dejavnosti LUDO vabi starše, da se z otroki 
na kraju samem zberete pred samo prireditvijo, pari pa se k 
sodelovanju lahko prijavijo tekom celotnega popoldneva. Več 
informacij je na voljo na GSM številki 041 321 289 (Blaž).

petek, 26. julij 2013, ob 11. uri

870 let Radelj ob Dravi
110 let Turističnega društva Radlje

20 let spomenika „Klepet“

GLASBA  *  ZABAVA  *  DRUŽENJE
v centru Radelj ob Dravi

Program dogodkov in prireditev

10.30 Sv. maša

11.30 Sprehod gostov skozi sejem

          od cerkve do spomenika „Klepet“

12.00 Osrednja slovesnost

13.00 Druženje ob zvokih ansambla Nasmeh
(Organizator: Turistično društvo Radlje, Občina Radlje ob Dravi in Krajevna skupnost

                       Radlje ob Dravi, v sodelovanju z gosti in domačimi društvi ter organizacijami)

nedelja, 28. julij 2013

sobota, 27. julij 2013, od 16. ure dalje

Krajevna skupnost
Radlje ob Dravi

110870 20870 let Radelj ob Dravi * 110 let Turističnega društva Radlje * 20 let spomenika „Klepet“

Vabljeni!

Položitev temeljnega kamna za projekt

„Razvaline gradu“ na Starem gradu
(Organizator: Občina Radlje ob Dravi)

Družabni program v centru Radelj,

zvečer druženje ob živi glasbi in plesu

ter ponudbi domačih gostincev
(Organizator: Društvo za razvedrilne dejavnosti LUDO v sodelovanju z domačimi gostinci)

VljuDnO Vabljeni na RazstaVO 
V zDRaVstVeneM DOMu RaDlje 
Ob DRaVi
V juniju in juliju 2013 smo v okviru študijskega krožka Kulturna 
dediščina Radelj ob Dravi nekoč in danes  raziskovali dogodke 
iz časa po razpadu Avstroogrske monarhije, dogodke po Drugi 
Svetovni vojni in uničene kulturne spomenike iz območja 
upravne enote Radlje ob Dravi.
Člani krožka smo arhivsko gradivo pridobili iz Pokrajinskega 
arhiva Maribor ter njegove enote na Ravnah na Koroškem, iz 
osebnih zbirk članov krožka ter na terenu primerjali dejstva 
nekoč in danes.
V študijskem krožku so sodelovali Anuška Viher, Ivana Hauser, 
Suzana Praper, Anže Ropoša, Veronika Mravljak Andoljšek, 
Lucija Breznik, Marjeta Potisk, Emica Ogrizek, Alenka Verdinek, 
Hermina Ropoša, Mirko Kogelnik ter mentorica Katarina Žagar.
Na razstavi so prikazani utrinki študijskega krožka, ki je potekal 
pod okriljem Podjetniškega centra Slovenj Gradec in bo na 
ogled do konca avgusta v času obratovanja zdravstvenega 
doma.
To in še mnogo več dokumentarnega in slikovnega gradiva 
ter zgodb iz mejnega območja upravne enote Radlje, bo 
predstavljeno v knjižici, ki bo svoja vrata odprla v drugi polovici 
letošnjega leta.



Oblikovanje, tisk in lektura: agencija novelus, d.o.o. Občina Radlje ob Dravi si pridržuje pravico do spremembe lektorske in vsebinske obsežnosti avtorskih prispevkov.
Ekipa KAR BO PA BO (2. mesto)

teKMOVanje V 
PiKaDu
Zaposleni v Domu Hmelina v Radljah ob 
Dravi se tudi izven službenega časa radi 
družimo z našimi stanovalci. Tako nas je 
skupina stanovalcev, ki v našem domu 
redno trenira pikado, izzvala na dvoboj v 
tem športu.
Turnir je potekal v sredo, 17. julija 
2013. Vzdušje je bilo tekmovalno, saj so 
navijaške skupine stanovalcev izdelale 
plakate in v športnem duhu navijale za 
svoje favorite. Čeprav smo zaposleni 
sprva vodili, so naši stanovalci dokazali, 
da se resen trening obrestuje, saj so nas 
nazadnje premagali.
Za zmago jim vsi zaposleni iskreno 
čestitamo in jim želimo veliko športne 
sreče tudi v Domu za varstvo starejših 
v Velenju, kjer se bodo kmalu udeležili 
tekmovanja v svoji disciplini.

Klara Kališnik

MKC RaDlje Ob DRaVi
V Mladinsko kulturnem centru Radlje ob Dravi se od 26. junija do 31. avgusta 2013 med 
7.00 in 18.00 uro, od ponedeljka do petka odvijajo celodnevne delavnice. 
Program delavnic je namenjen mladim med šetrtim in petnajstim letom starosti. Švicarski 
projekt; Popoldanske ustvarjalno izobraževalne delavnice za mlade nam pomaga pri delu 
materialnih stroškov. Vsakodnevno se igramo na prostem, ustvarjamo z najrazličnejšimi 
materiali in tehnikami, se preizkusimo v igranju družabnih iger, uživamo v kino predstavah, 
se igramo kuharje ter se podamo na sprehod. Tokrat smo se odpravili do kmetije Davida 
Didavide, ki nam je pripravil prikaz dresure psa, predstavil živali. Vsi, ki so si tega želeli 
so se lahko preizkusili tudi v jahanju. V mestni slaščičarni Center pa smo se posladkali s 
sladoledom. 
Vse, ki se nam želite pridružiti, vas vabimo v naše prostore. Za več informacij pokličite na 
040-852-287 (Dominika).
Sicer pa fotografije povedo mnogo več.

jz ŠKtM 

Zdi se nam, da smo ga šele otvorili, pa je od tega minilo že celo leto, od odprtja 
Marenberškega mladinsko kulturnega centra namreč. V enem letu se je ekipa MKC in 
MMLS marsikaj naučila, organizirala dogodke za naše najmlajše, malo starejše, koncerte, 
delavnice, razstave, filmski večeri, itd. Vendar vsi vemo, da je to šele začetek in da nas 
čaka še veliko dela.
Zelo smo veseli, da ste v takšnem številu obiskali 1. obletnico MMKC. Ob tej priložnosti 
bi še enkrat čestitali vsem trem zmagovalnim ekipam na letošnji bogračijadi: KUD LEHEN 
1. mesto, KAR BO PA BO 2. mesto in RUŠEVCI 3. mesto. Prav tako pa se zahvaljujemo 
vsem podpornikom, ki so kakorkoli pomagali pri sami izvedbi dogodka: Občina Radlje, 

Javni zavod ŠKTM, RRA Koroška, LUDO - 
Blaž Cvar s.p., Pekarna Radlje d.o.o., 
Prost Prostor d.o.o., Stroj Radlje d.o.o., 
Mizarstvo Jurač d.o.o., Vezonik Commerce 
d.o.o., Ashe d.o.o. (Darinka). Marenberški 
mladinski lokalni svet želi vsem prijateljem 
prijetno poletje in mirne počitniške dni.

Predsednik MMls, edi Korat

KOnCeRt Ob 1. ObletniCi MaRenbeRŠKeGa MKC

Ekipa KUD LEHEN (1. mesto)

Ekipa RUŠEVCI (3. mesto) Predskupina D’NEEB

DA PHENOMENA

Ansambel HOPLA


