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RADLJE SKOZI PRIZMO LIKOVNIH 
UMETNIKOV
V sklopu Radeljskih srečanj zaključuje svoj projekt Likovna 
sekcija Kulturnega društva Radlje.
Spomladi smo se uspešno prijavili na republiški razpis Javnega 
sklada za kulturne dejavnosti Republike Slovenije. S pomočjo 
pridobljenih sredstev smo lahko izvedli projekt Radlje skozi 
prizmo likovnih umetnikov. Med poletjem so nastala številna 
dela z motivi iz Radelj, ki jih bomo razstavili v sklopu Radeljskih 
srečanj. Otvoritev razstave s kulturnim programom bo v 
četrtek, 26. septembra 2013, ob 19. uri. 
Razstava bo do 29. septembra 2013 na ogled vsak dan, v 
oktobru pa vsako sredo od 16. do 20. ure. Vabljeni.

Zapisala: Jožica Sobiech

OTVORITEV RADELJSKIH 
SRečanJ 2013
V petek, 13. septembra 2013 so se  z 
odprtjem 4. regijske tematske likovne 
razstave Likovne parafraze, palimpsesti, 
citati ter prisvojitve 33 izbranih likovnih 
del iz »Muzeja likovne zgodovine«, tudi 
uradno odprla Radeljska srečanja 2013. 
Organizator razstave je bil JSKD, Območna 
izpostava Radlje ob Dravi. Na razstavi je 
na ogled 33 izbranih del 27 umetnikov iz 
koroške regije, med njimi razstavljajo Tanja 
Goričan, Jožica Sobiech, Simona Svanjak, 
Lucija Vollmaier ter Anton Voduška iz 
Občine Radlje ob Dravi. Razstava bo na 
ogled do konca Radeljskih dni, in sicer do 
29. septembra 2013, v veliki dvorani MKC-
ja. 
Številne obiskovalce je pozdravil župan 
Občine Radlje ob Dravi Alan Bukovnik, ki 
je omenil novo pridobitev v dvorani MKC, 
sistem za obešanje slik, ki ga je financiral 
JSKD. Vse občanke in občane je povabil 
na številne kulturne, športne in družabne 
dogodke. Radeljska srečanja se bodo kot 
že tradicionalno zaključila s hmeljarskim 
likofov, v nedeljo, 29. septembra 2013, ob 
15.00 uri, v prireditvenem šotoru Radlje.
Ob praznovanju Občine Radlje ob Dravi 
je župan občankam in občanom izrekel 
iskrene čestitke.

VAbILO V 
PaLčKOVO 

dežeLO
Društvo prijateljev 

mladine Radlje vabi 
otroke, male in velike, 
v Palčkovo deželo. V 

dvorcu Mahrenberg vas 
v soboto, 21. septembra 

2013, ob 10. uri 
pričakuje palček Slikar, 

palček Sladkosned, 
palček Fotograf, ... 

Skupaj bomo ustvarjali 
v delavnicah in si 

ogledali igrico Debela 
repa. V primeru slabega 
vremena vas čakamo v 

MKC Radlje. 
Veselimo se druženja, 

člani dPM Radlje 

Foto anka



Oblikovanje, tisk in lektura: agencija novelus, d.o.o. Občina Radlje ob dravi si pridržuje pravico do spremembe lektorske in vsebinske obsežnosti avtorskih prispevkov.

PROGRaM RadeLJSKIH SRečanJ 2013 
PeTeK 20. september 2013

čas 
prireditve društvo/Zavod Program Kraj 

prireditve
10:00 Društvo upokojencev Radlje Razstava ročnih del Prostori 

društva

11:00 Občina Radlje ob Dravi in MDI Drava Predaje panoja – zemljevida mesta Radlje za invalide MKC 

12:00 Kegljaški klub Radlje Kegljaški turnir za prvaka, prvakinjo Radeljskih srečanj Bowling 
center Bajta

17:00 Prostovoljno gasilsko društvo Radlje
Predstavitvena reševalna vaja PGD Radlje ob Dravi, članov 
ekipe prve pomoči Rdečega križa Slovenj Gradec in Reševalne 
službe Koroške

Center mesta 
Radelj

18:00 Prostovoljno gasilsko društvo Radlje Prevzem novega gasilskega avtomobila Gasilski dom

19:00 Župnija Vuhred Predavanje na temo: Človekov razvoj v luči duhovne terapije 
(hagioterapije)

Večnamenska 
dvorana

20:00 Kulturno turistično društvo Sv. Anton na Pohorju Predstavitev CD-ja ob 10. obletnici MEPZ MKC

SOBOTa 21. september 2013

čas 
prireditve društvo/Zavod Program Kraj 

prireditve

7:00 Planinsko društvo Radlje »Skok na Janževski Vrh« Planinska pot

9:00 Društvo Oldtimer Radlje Srečanje starodobnih vozil Parkirni prostor 
pred Bajto

9:00 Društvo prijateljev mladine (DPM) Palčkova dežela Dvorec Radlje

10:00 Kulturno športno turistično društvo Dobrava (KŠTD) Družina teče Vodna učna pot 
Dobrava

14:00 Šahovsko društvo Radlje Odprto šahovsko prvenstvo za pokal Občine Radlje ob 
Dravi

Gostišče 
Ribničan

17:00 Koroški pokrajinski muzej Razstava Partizanska saniteta na koroškem Župank

18:00 Občina Radlje ob Dravi Večer domoljubne glasbe Župank

18:00 Bowling klub Bajta Turnir v Bowling za moške in ženske Bowling center 
Bajta.

nedeLJa 22. september 2013
čas prireditve društvo/Zavod Program Kraj prireditve

9:00 Koroški atletski klub in Maxi šport Maxi fit event in tek po mestnih ulicah Radelj ob Dravi Športni stadion

13:00 Športna zveza Radlje Tradicionalni nogometni turnir med zaselki Nogometno igrišče 
Remšnik

čeTRTeK 26. september 2013

čas prireditve društvo/Zavod Program Kraj prireditve

19:00 Kulturno društvo Radlje (KDR)- Likovna 
sekcija Razstava Radlje skozi prizmo likovnih umetnikov Salon Ars

SKOK na JanžeVSKI VRH S KOLeSI In Peš
PD Radlje v sklopu Radeljskih srečanj organizira prireditev imenovano »Skok na Janževski vrh s kolesi in peš«. V soboto, 21. septembra 2013 se bomo 
zbrali pred restavracijo Markač v Vuhredu. Start pohodnikov bo ob 7.30 uri. Cilj pa pri cerkvi sv. Janeza Krstnika na Janževskem vrhu. Čas hoje je 
približno 3 - 4 ure. Za pohodnike je organiziran prevoz nazaj.
Start kolesarjev bo ob 10. uri. Zbor kolesarjev bo ob 9.30 uri pred restavracijo Markač v Vuhredu. Čas kolesarjenja bo 1 - 2 uri, dolžina proge je 15,4 km, 
višinska razlika pa znaša  660 m. Za vse udeležence je organizirana brezplačna topla malica ter nagradni žreb. Prijavnine za kolesarje ni!
Kolesarite in hodite na lastno odgovornost! Zaradi lažje organizacije prireditve je potrebna predhodna prijava. Prijave zbirata Simona in Vinko, do 
ČETRTKA 19. septembra 2013, na gsm 041 489 872 in 041 330 150. Vljudno vabljeni!


