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Občina Radlje ob Dravi

Občina Radlje ob Dravi 
otrokom prijazno 

UNICEF-ovo mesto
Občina Radlje ob Dravi postaja nosilka 

projekta »Občina Radlje ob Dravi otrokom 
prijazno UNICEF-ovo mesto« in odgovorna 

za uresničevanje zastavljenih ciljev za 
blaginjo otrok v lokalni skupnosti in v svetu.

Zavedamo se, da Občina Radlje ob Dravi 
vstopa v ta projekt, kar našemu delu 

prinaša dodatno odgovornost, saj želimo 
postati uspešen in učinkovit zgled mesta, ki 
daje prednost koristim otrok in njihovemu 
neposrednemu in aktivnemu vključevanju 

v življenje. 

Z izobraževanjem, širjenjem informacij 
in prostovoljstva želimo vzbuditi posluh 

tudi za probleme otrok in njihovih družin 
v revnejših predelih sveta ter spodbujati 

globalno solidarnost.

K uresničevanju otrokom prijaznega mesta 
bomo skušali pritegniti čim večje število 

otrok, mladostnikov, študentov, strokovnja-
kov, predstavnikov vladnih in nevladnih or-
ganizacij ter občanov in gospodarstvenikov. 

Projekt bomo začeli izvajati v juniju 2013 
in upam, da se ne bo zaključil z iztekom 
leta, ko se bo v Mrežo otrokom prijaznih 

UNICEF-ovih mest vključilo naslednje 
mesto v Sloveniji, ampak da bomo v našem 
mestu s projektom nadaljevali in nadgraje-
vali poslanstvo otrokom prijaznega mesta.

NOVO!!!  TEK NA SMUČEH NA 
STADIONU V RADLJAH OB DRAVI

  Obveščamo vas, da smo na Športnem stadionu uredili progo 
za smučarski tek. Vstop na stadion za tek na smučeh je možen z 
vstopno kartico, ki jo lahko pridobite na že ustaljeni način. Prav 

tako je proga za tek urejena tudi na Radeljskem polju. Vse dodatne 
informacije dobite preko elektronske pošte ali na telefonu:e-mail: 

sport@sktmradlje.si
GSM: 040 852 286 (Gregor)

 Želimo vam obilo tekaških užitkov.
 

DOBRODELNI 
KEGLJAŠKI TURNIR 
Bowling center bajta in Medobčinsko 
kegljaško društvo Drava organizirata na 
kegljišču BC bajta v petek, 25. 1. 2013, 
od 17. do 22. ure dobrodelni kegljaški 
turnir v borbenih igrah.
Zbrani denar od prijavnin ekip bomo 
v celoti namenili obnovi hiše dolgolet-
nega člana ene izmed kegljaških ekip 
v MKD Drava. Vladimir Šauperl je z 
družino dobesedno čez noč ostal brez 
strehe nad glavo, saj mu je pred krat-
kim požar popolnoma uničil hišo.
Vabimo vas na ogled in športno vzpod-
bujanje ekip.

VABILO
Društvo podeželske mladine Dravska 

dolina
Vas vabi, v nedeljo

27. 1. 2013 ob 13. uri na sankanje h 
kmetiji Ebjenk na Sv. Anton na Pohorju.

Start bo pri kmetiji Hribernik.
V primeru nenaklonjenosti vremena 

tekmovanje odpade!

VLJUDNO VABLJENI!

Vljudno vabljeni na prireditev ob peti obletnici skupine Šajke, ki bo v soboto, 2. februarja 
2013, ob 16. uri v večnamenski dvorani v Vuhredu. Pridružili se jim bodo Mladi muzikantje, 

ansambli Poskok, Nasmeh, Stil 5, Twix, Šenk, Obensan, harmonikaši Rene Črenšnar, Žan 
Encij, Maša Sebanc in Rudi Breznik ter mladi pevski talent iz Vuhreda Ažbej Okrogelnik.  

Vljudno vabljeni!

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

POŠTNI MILJNIK V DRAVSKI DOLINI 
Pozabljeni biser kulturne dediščine
V Dravski dolini, na območju upravne enote Radlje ob Dravi, se nahaja edinstveni kulturni 
spomenik iz obdobja 18. stoletja. Obcestni kamen, miljnik, je vpisan v register kulturne 
dediščine, ni pa zabeležen kot znamenitost v projektu Biseri naše kulturne krajine. Na 
približno meter in pol visokem iz peščenjaka izklesanem valjastem miljniku je označena 
cestna razdalja v miljah do Maribora iz smeri Dravograda (9 1/2 meilen von Marburg sta-
tion).
Poštni promet se je razširil zlasti po objavi odloka Marije Terezije iz leta 1751; cesar Jožef 
II.je v letu 1783 potoval po notranjeavstrijskih deželah Koroški, Štajerski in Kranjski ter že 
med potjo zaznaval pomanjkljivosti in praznine tamkajšnjega poštnega omrežja. Dvakrat 
na teden je šla pošta po poštni cesti Maribor – Dravograd – Velikovec – Celovec. Sli na kon-
jih so pisma in manjše pošiljke prenašali na najhitrejši možen način. Na poštnih postajah 
so jih morali odpraviti kar najhitreje in brez ustavljanja. Poštne ceste so bile označene z 
obcestnimi kamni – miljniki, z navedbo številke miljnika od izhodiščne poštne postaje in 
razdalje med postajami. V Dravski dolini so bile tri poštne postaje, in sicer v Sv. Ožbaltu 
(danes Ožbalt), Marenbergu (danes Radlje ob Dravi) in v Dravogradu. V Sv. Ožbaltu in 
Marenbergu sta bili ustanovljeni leta 1808, postaja v Marenbergu je bila v lasti Franca 
Gödla. 
Zadnje neurje in poplave v letu 2012 so miljnik poplavile in ga zasipale z muljem preko 30 
cm ter ga nagnile v smer toka reke Drave. Ogled miljnika kaže na vidne poškodbe zaradi 
vremenskega vpliva, poplav in izpušnih plinov.
Društvo za ohranitev kulturne dediščine in umetnosti Št. Janž nad Radljami se je za zaščito 
tega kulturnega bisera že obrnilo na ustrezne inštitucije.

Hermina Ropoša

Fotografija poštnega miljnika z dne 
12. januarja 2013

Fotografija Marenberškega poštarja Straha s 
poštno trobento iz obdobja Avstroogrske

LITERARNI MOZAIK
Vabljeni v Knjižnico Radlje ob Dravi v 
četrtek, 24. januarja, ob 18. uri na LITER-
ARNI MOZAIK, ki ga bomo tokrat sestav-
ljali na temo: ZIMA BELA NAS JE OBJELA.
Krepko smo že zakorakali v mesec januar 
in nekoliko že okusili, kaj nam prinaša 
novo leto. Ali smo ga sprejeli odprtih 
rok in v upanju, da nam prinese čim več 
lepega, ali smo vanj stopili negotovo in 
prestrašeno? 
Kako so včasih praznovali novo leto 
in kakšne običaje so razvili, da bi si za-
gotovili zdravje, srečo in dobro letino? 
V zimskem času narava počiva, večina 
poljedelskih opravil je postorjenih, ljudje 
pa se sprostimo in umirimo. Dnevi so še 
vedno kratki in noči daljše. Kako si danes 
krajšamo dolge večere? Ali vzamemo v 
roke dobro knjigo in se poglobimo vanjo 
ali večer preživimo pred televizorjem? 
Kako so včasih preživljali januarske dni? 
Čeprav je sneg pobelil pokrajino in mraz 
tipa okoli naših hiš, vendarle že mislimo 
na pomlad. Kako bomo pregnali zimo in 
priklicali pomlad? Kako so včasih prido-
bili naklonjenost pomladi, da je počasi 
zopet prišla v našo deželo? Na vsa ta 
vprašanja bosta odgovarjali Veronika 
Mravljak Andoljšek in Lucija Breznik. Lit-
erarni mozaik bosta popestrili z branjem 
kratkih odlomkov iz različnih knjig, z re-
citiranjem pesmi in s slikovnim prikazom 
zimskih ljudskih šeg. V literarni mozaik 
nas bo pospremila ustrezna glasba, ki bo 
pričarala skrivnost in veselje zimskega 
časa. 
Prisrčno vabljeni, da se nam pridružite 
in obogatite literarni mo-
zaik, da bo čim bolj pisan 
in nasmejan.

 

ROJSTNI DAN V MKC RADLJE OB DRAVI
Ne veste, kje bi vaš otrok s prijatelji praznoval rojstni dan? 
Pri nas poskrbimo za celotno animacijo, vključno s pico, pijačo, prigrizki in torto.
Ves čas praznovanja pa sta navzoča animatorja, ki otrokom predstavita različne dejavnosti in skrbita 
za njihovo varnost.
Praznovanje v naših prostorih je primerno za skupine do 20 otrok.
Teme rojstnodnevnih zabav: 
• Klasična: po dogovoru 
• Tematska: grajska, gusarska, poletna, čarovniška, … (v sodelovanju z Vilino)
• Športna: športna animacija otrok (v sodelovanju z Malčkovim športom) 
Prostor praznovanja rojstnega dne, organizacijo in izvajanje pripravimo mi, vi nam samo 
zaupajte želje otroka. 
Otroci se ne rojevajo zato, da bi bili mi srečni.Naša radost naj bo, da se jim bo dobro godilo in bo 
njihovo življenje polno. (RABINDRANATH TAGORED)
Naj vaš otrok svoj rojstni dan praznuje v  družbi prijaznih animatorjev, ki bodo poskrbeli, da bo ostal njegov posebni 
dan v lepem spominu še veliko let … Dovolite nam, da vašemu otroku pripravimo nepozaben rojstni dan!

Več informacij osebno  v prostorih MKC ali na telefonski številki: 041-352-838 (Dominika).


