
SKUPAJ DO NEBA
V okviru projekta Dogaja se! 
Center aktivnosti Koroške, smo v 
sodelovanju s Plezalnim klubom 
Martinček iz Radelj ob Dravi pričeli 
z vodenim plezanjem za skupino 
otrok, ki smo jo oblikovali s pomočjo 
zunanjih strokovnih ustanov. 
Predvidenih je 15 srečanj, na katerih 
se bodo otroci spoznali s plezalno 
opremo, osnovami vrvne tehnike, 
posvetili pa se bodo tudi posameznim 
elementom plezalne tehnike, ki bodo 
mladim plezalcem olajšali gibanje v 
steni. Že v uvodnih srečanjih so vsi udeleženci sebi in drugim dokazali, da 
zmorejo premagati svoj strah pred višino in doseči vrhove posameznih 
smeri na umetni steni v Športni hiši Radlje. Iz srečanja v srečanje so otroci 
bolj suvereni pri izdelovanju osnovnih vozlov in rokovanju z opremo, ki 
je potrebna za varno udejstvovanje na področju športnega plezanja. 
Veselimo se naših nadaljnjih srečanj!

Dogaja se! Center aktivnosti Koroške (MMKC)

VABILO 
Vljudno vabljeni v nedeljo, 
5. 11. 2017, ob 14. uri na 
blagoslov obnovljenega 
oltarja v cerkvi na Sv. Treh 
Kraljih. 

Oltar bo blagoslovil 
mariborski nadškof, 
metropolit msgr. Alojzij 
Cvikl. Po obredu bo sledilo 
druženje s pogostitvijo.

Lepo vabljeni!

Ključarji Sv. Treh Kraljev

RADLJE OB DRAVI 
2. MESTO V KATEGORIJI MANJŠA MESTA V AKCIJI MOJA 
DEŽELA – LEPA IN GOSTOLJUBNA
Tudi letos so se vsi pomembnejši turistični dogodki v Sloveniji združili 
pod eno streho – na Dnevih slovenskega turizma v Kranjski Gori, 
kjer je bila v torek zvečer, 17. 10., sklenjena letošnja vseslovenska 
odmevna akcija Moja dežela – lepa in gostoljubna. Akcija poteka 
pod okriljem Turistične zveze Slovenije in s častnim pokroviteljstvom 
predsednika države RS, Boruta Pahorja. Turistična zveza Slovenije 
je na tem osrednjem turističnem dogodku v Sloveniji med drugimi 
podelila priznanja najbolj urejenim in gostoljubnim krajem v okviru 
tekmovanja Moja dežela – 
lepa in gostoljubna že 26. 
leto zapovrstjo. V tekmovanju 
z osrednjim poslanstvom 
urejanja in ohranjanja 
okolja so sodelovali kraji, 
razdeljeni po kategorijah, ki 
so prilagojene značilnostim 
naselja in njegovi turistični 
ponudbi. Tudi letos je 
priznanje dobila občina Radlje 
ob Dravi, in sicer v kategoriji 
manjša mesta, kjer je zasedla 
2. mesto. 

JZ ŠKTM RADLJE OB DRAVI

št. 38  • oktober 2017

SPOMINSKA SLOVESNOST
V spomin na vse padle žrtve vojne je v sredo, 25. oktobra 2017, v 
dvorani Mladinskega kulturnega centra in Hotela Radlje potekala 
spominska slovesnost. Za kulturni program so poskrbeli Kvartet flavt 
in Duo flavt Glasbene šole Radlje ob Dravi. V ta namen je župan, mag. 
Alan Bukovnik, položil cvetlične aranžmaje na vse grobove v skladu s 
sklepom Občinskega sveta Občine Radlje ob Dravi, ki so opredeljeni kot 
zgodovinski spomenik.

Občina Radlje ob Dravi

                            POČITNIŠKI  MENI
                              V MMKC-ju 

            
                                                                                                                                            ponedeljek, 30. 10. 2017                     
                                                                                                                                                                  ob 10.00, čarovniška ustvarjalnica 
                                                                                                                                                   ob 18.00, čarovniške hrenovke  
                                                                             torek, 31. 10. 2017                                                     in koktejli                                                                                                                                                              
                                                                       ob 18.00, filmski maraton 
                                                                      in kuharska delavnica 

                       

      
         

                                                                                                                                                             petek, 3. 11. 2017                     

                sreda, 1. 11. 2017                                                                                                            ob 10.00 in ob 18.00, 
          ob 18.00, kviz »bistre                                                                                                       turnir v namiznem tenisu 
                                      glavice« 
                                                      četrtek, 2. 11. 2017 
                                                                             ob 10.00, ustvarjalna  
                                                                                              delavnica in pohod 
                                                                             ob 18.00, turnir wii 

                                           
                                                                                                                                                                sobota, 4. 11. 2017                                         

                                                                                                                                                          ob 18.00, kostanjev piknik 

           nedelja, 5. 11. 2017 

            ob 18.00, filmski popoldan  

 

                                                                   

                                               

   

 

 

  

 

 



TEDENSKI PROGRAM MMKC RADLJE OB DRAVI                                            3. 11. – 9. 11. 2017
DATUM URA AKTIVNOST

Sobota, 4.11.2017
10.00
20.00

Družinska telovadba v Športni hiši
Kuhajmo z mladimi

Nedelja, 5.11.2017 19.00 Filmski popoldan

Ponedeljek, 6.11.2017

09.00
17.00
17.00
18.00

Angleške pogovorne urice
Ustvarjalna delavnica
Uvodni sestanek udeleženk tečaja kvačkanja
Oriflame

Torek, 7.11.2017

10.00
17.00
17.45
19.00

Zeliščarstvo
Uganke za otroke
Telovadba za starejše
Orientalski ples

Sreda, 8.11.2017

09.00
09.30
18.00
18.00

Kuharska delavnica: Namaz z ocvirki
Merjenje krvnega tlaka in sladkorja v krvi
Predavanje Katarine Kesič Dimic: Kaj nam sporočajo otroci z učnimi težavami?
Mesečno druženje Skupnosti vrtičkarjev Radlje

Četrtek, 9.11.2017
09.00
10.00

Vseživljenjsko učenje: Religiozne urice
Urice za sproščanje v sodelovanju z društvom ŠENT

DAN V LJUBLJANI
V Ljubljani vsako leto 30. oktobra poteka v počastitev dneva starejših 
festival za tretje življenjsko obdobje, ki ga organizira Zveza društev 
upokojencev Slovenije. V Društvu upokojencev Radlje smo se odločili, 
da se festivala udeležimo in se seznanimo z delom drugih  društev 
upokojencev. Na festivalu se predstavljajo posamezniki in skupine, ki v 
svojem prostem času gojijo kakšno izmed dejavnosti. 
Zgodaj zjutraj smo krenili proti Ljubljani. Na Trojanah smo se ustavili in 
imeli odmor, da smo se okrepčali. Prvi cilj v Ljubljani je bil naš slovenski 
parlament. Koroški poslanec, gospod Benjamin Kopmajer, nas je 
pred parlamentom počakal in nas popeljal skozi običajno varnostno 
proceduro v parlamentu. V dveh skupinah smo si ogledali slovenski 
hram demokracije. Vodički sta nas seznanili z zgodovino in sedanjostjo 
parlamenta. Po končanem vodenem ogledu pa nas je g. Kopmajer povabil 
še na kavo v parlament. Ob kavi se nam je pridružil poslanec, predsednik 
komisije za delo, družino in socialne zadeve, g. Uroš Prikl, in nam razložil 
stvari, ki so za nas najbolj pereče, to so naše pokojnine. Vnel se je 
živahen pogovor. Po končanem ogledu smo pred parlamentom naredili 
še skupinsko sliko udeležencev dneva v Ljubljani. Preko Trga republike 
nas je pot pripeljala do vhoda v Cankarjev dom, ki je bil naš glavni cilj. Tu 
se  je odvijal festival za tretje življenjsko obdobje. Na dveh odprtih odrih 
so se predstavile skupine, zbori in posamezniki iz upokojenskih društev 
iz vse Slovenije. V kletni galeriji sta bili razstavi likovnih in fotografskih 

TEKMOVANJE V NAMIZNEM TENISU
Naš član ŠD Vuhred, Matjaž Pinter, se je odlično odrezal na državnem 
tekmovanju v namiznem tenisu v Cerknici. Zasedel je 3. mesto med 
mladinci. Matjaž Pinter je tudi član NTK Muta ter nemškega kluba iz 
Rosenheima. Želimo mu še veliko športnih uspehov.

ŠD Vuhred

SREČANJE STAREJŠIH KRAJANOV 
KRAJEVNE SKUPNOSTI RADLJE OB DRAVI
RKS Območno združenje Radlje ob Dravi in KS Radlje ob Dravi tudi 
letos organizirata srečanje starejših občanov Krajevne skupnosti Radlje, 
starih 70 in več let. Srečanje bo tokrat potekalo v soboto, 11. 11. 2017, 
ob 11.00 v Športni hiši Radlje ob Dravi. Vabila ste že prejeli, zaradi 
lažje organizacije srečanja pa se na srečanje obvezno prijavite. Prijavni 
podatki so navedeni na vabilu.

RKS OZ Radlje ob Dravi

del. Tudi dva naša člana slikarja sta imela razstavljeni sliki, to sta Alojz 
Erjavec in Anton Vodušek, ki uspešno predstavljata naše društvo na 
Zdusovih likovnih kolonijah in razstavah. Po ogledu smo odšli na kosilo v 
znano gostilno Kolovrat, kjer smo se zaradi številčnosti skupine razdelili. 
Eni so odšli na kosilo, drugi pa so odšli na ogled Plečnikove hiše. Pod 
strokovnim vodstvom smo si ogledali, kje in kako je živel svetovni mojster 
arhitekture. Po zamenjavi skupin se je naše prijetno druženje v Ljubljani 
končalo.
Z obiskom festivala za tretje življenjsko obdobje smo izrazili podporo 
tistim, ki ustvarjajo, pomagajo in kako drugače vlagajo svoj prosti čas v 
aktivnosti, ki so njim in drugim v zadovoljstvo. Polni prijetnih vtisov in 
novih spoznanj smo se vrnili domov v Radlje.

DU Radlje, Anton Vodušek


