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V RADLJAH OB DRAVI 60 FOLKLORISTOV IZ VSE 
SLOVENIJE
Že drugo leto zapovrstjo je v organizaciji JSKD med 31. januarjem in 2. februarjem potekal v 
radeljskem hostlu državni seminar, tokrat Koroški plesi 2. del.
Seminar je bil namenjen spoznavanju plesnega izročila Koroške, seznanjanju z doslej še 
nezapisanimi in neobjavljenimi plesi tega območja in prilagajanju teh plesov delu z otroki. Po 
dobrih izkušnjah iz preteklih let smo tudi letos razpisali dva ločena nadaljevalna seminarja, in 
sicer za izkušene vodje otroških in odraslih folklornih skupin. 
Na seminarju se je 60 folkloristov iz vse Slovenije seznanilo s plesnim izročilom Koroške in 
z nekaterimi igrami. V okviru praktičnega dela pa smo se posvetili primerom, kako bi bilo 
naučene plese mogoče postaviti na oder.
Seminar so vodili Mirko Ramovš,  Tomaž Simetinger, Tanja Drašler in Tjaša Ferenc. O 
nekdanjem oblačenju Korošcev je predavala Katarina Šrimpf, na podlagi knjige dr. Marije 
Makarovič Oblačilna dediščina Koroške.

Cvetka Miklavc, JSKD OI Radlje ob Dravi

Živé naj vsi naródi, 
ki hrepené dočakat dan, 

ko, koder sonce hodi, 
prepir iz svéta bo pregnan, 

ko rojak prost bo vsak, 
ne vrag, le sosed bo mejak! 

(dr. France Prešeren, Zdravljica)

Ob slovenskem  kulturnem 
prazniku, Prešernovem 

dnevu, 
vsem občankam in 

občanom iskreno čestitam 
ter želim, da še naprej 

spoštujemo in negujemo 
slovenski jezik, kulturo in 

zgodovino.

Kultura niso samo 
besede, so vse oblike 

sporazumevanja, pisanja, 
javnega nastopanja, 

medsebojnih odnosov, 
so tudi  preprosti, topli in 
iskreni stiki med ljudmi. 

Župan Alan Bukovnik

VABILO
Krajevna skupnost Vuhred in Kulturno prosvetno društvo Kovač Lija vabita 

na proslavo ob kulturnem prazniku v nedeljo, 9. februarja 2014, ob 17. 
uri v večnamensko dvorano. Predstavilo se bo domače kulturno društvo v 

sodelovanju s šolo Vuhred. Gostje večera: Vokalni kvartet Rusalke. 
Vljudno vabljeni!

Kulturno umetniško društvo

Brezno Podvelka
VAS VABI NA OGLED

Antona ŽUMBARA
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JAVNI ZAVOD  ŠKTM VAS 
VABI NA OgLED KOMEDIJE 

V IZVEDBI KUD BREZNO 
PODVELKA:



8. FEBRUAR 
V KOROŠKEM 
POKRAJINSKEM 
MUZEJU, MUZEJU 
RADLJE OB DRAVI
Koroški pokrajinski muzej, Muzej Radlje 
ob Dravi Vas na Prešernov dan v soboto,8. 
februarja 2014, vljudno vabi, da si od 9.00 
do 13.00 ure ogledate muzejske razstave 
v Dvorcu Radlje(Koroška cesta 68, Radlje). 
Ogledali si boste lahko Rimske kamnite 
spomenike v Dravski dolini, vitrino z 
arheološkimi najdbami pridobljenimi 
ob izgradnji radeljske obvoznice leta 
2011 in stalno razstavo Zbirka kladiv 
Ferdinanda Leitingerja. Vljudno vabljeni, 
da v počastitev slovenskega kulturnega 
praznika obiščete Muzej Radlje ob Dravi!

Pripravila: Alenka Verdinek

VABILO
Vabljeni v Knjižnico Radlje 
ob Dravi v četrtek, 6. 
februarja 2014, ob 18. uri na predstavitev 
fotomonografije Sebastijana Oblaka: 
URŠLJA GORA – presežni svet. Knjiga, ki je 
sad avtorjeve ljubezni do gore, navdušuje 
s fotografijami. Avtor letno obišče Uršljo 
goro več kot tristokrat, v vseh letnih časih 
in ob vsemogočih vremenskih razmerah. V 
15. letih je doživel goro na tisoče načinov 
in posnel ogromno fotografij. Po izboru 
jih je še vedno ostalo 35 000, tako da je 
bila pomoč fotografskega strokovnjaka 
nujna. Tomo Jeseničnik je gradivo uredil 
in oblikoval monografijo v edinstven 
umetniški izdelek. V knjigi so poleg 200 
umetniških fotografij še prispevki Mitje 
Šipka, Mirka Osojnika, Franca Verovnika, 
Toma Jeseničnika, Majde in Sebastijana 
Oblaka. Je uresničitev avtorjeve velike 
želje in njegov poklon Koroški in 
Sloveniji. Na predstavitvi bosta nastajanje 
fotografij in monografije predstavila avtor 
Sebastijan Oblak in svobodni fotograf 
Tomo Jeseničnik.

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

 

DOM HMELINE
V lanskem letu  smo v Domu Hmelina  
pridobili certifikat »Družini prijazno 
podjetje«. Izbrane ukrepe s področja 
usklajevanja družinskega in poklicnega 
življenja smo vtem času vpeljali v našo 
organizacijo, nekatere pa smo tudi uspešno 
implementirali. Izvedene so bile delavnice 
in izdelana brošura,s pomočjo katerih 
so se zaposleni seznanili z aktivnostmi s 
tega področja. V sodelovanju z Društvom 
prijateljev mladine iz Radelj ob Dravi smo 
decembra organizirali obdarovanje otrok 
zaposlenih.  V okviru ukrepa za varovanje 
zdravja imamo zaposleni tudi možnost 
koriščenja Športne hiše v Radljah. Ob 
materialnih izgubah in izgubah bližnjih 
izvajamo zbiranje materialnih in finančnih 
sredstev za pomoč sodelavcem. Posebno 
pozornostnamenjamo zaposlenim ob 
naraščaju, saj vsakemu izrečemo čestitke.  
Zaposleni imamo možnost anonimnega 
podajanja pripomb in izboljšav in s tem 
vplivanja na boljše počutje in klimo v 
podjetju.
V tem času smo svoje delo na področju 
certifikata »Družini prijazno podjetje« s 
pomočjo objav v medijih ponesli tudi v 
okolje, zato je o aktivnostih v naši ustanovi 
seznanjena tudi lokalna skupnost. 
S pomočjo certifikata smo dobili jasno 
sporočilo, da uspešnost podjetja leži v 
rokah vseh zaposlenih, da je vodstvo 
odprto za spremembe, inovacije in nova 
znanja s področja usklajevanja poklicnega 
in zasebnega življenja.

Dom Hmelina, d.o.o.

ZARADI IZREDNIH 
VREMENSKIH RAZMER, 

PONOVNO ZBIRAMO PRIJAVE 
ZA KALIGRAFIJO TEČAJ 

KALIgRAFIJE
Namenjen  je vsem ljubiteljem lepopisja, ki 
se želijo spoznali s posebno dvodebelinsko 

pisavo. S pomočjo osvojenega znanja 
bostelahko oblikovali privlačen izdelek, 

primeren za darilo prijateljem ali domač 
okras. Pričetek izvajanja tečaja: 17. 

februarja 2014 
Trajanje tečaja: 15 šolskih ur  

Vsak ponedeljek;3 ure dopoldan (9.00-
11.15) ali popoldan (17.00-19.15).

Cena tečaja: 30€ (ob začetku tečaja 15€ in 
na koncu 15€). Kraj izvajanja: Marenberški 

mladinski kulturni center
Vabljeni, da tudi vas očara svet kaligrafije!

INFORMACIJE IN PRIJAVE: 040-852-287 
(Dominika)

ZDRAV IN AKTIVEN NAČIN 
žIVLJENJA 
Ali ste utrujeni, zaspani ali želite izgubiti 
kilograme, izboljšati počutje, imeti več 
energije, lepšo obliko telesa, izgubiti 
maščobe, pridobiti mišično maso, začeti 
z vadbo? 
Potem se nam pridružite v petek, 7. 2. 
2014, ob 18. uri v MKC Radlje ob Dravi 
na brezplačnem predavanju z degustacijo 
na temo, kako uravnotežiti vsakodnevno 
prehrano. Vabljeni vsi, ki iščete in ste 
pripravljeni na spremembe. 


