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ŽE 18. ŠTUDENTSKA DELOVNA BRIGADA

SLAVILI VISOKI JUBILEJ

LETOS V RADLJAH OB DRAVI

Študentska organizacija Univerze v
Mariboru (ŠOUM) med 22. in 31. julijem
2016 organizira tradicionalno Študentsko
delovno brigado. Ta bo tokrat potekala
na Koroškem in sicer v občini Radlje ob
Dravi. Letošnje brigade, ki je za izvedbo
že prejela naziv »Naj mladinski projekt«
in velja za največji prostovoljni projekt
mariborske študentske organizacije,
se bo udeležilo okoli 40 študentov
prostovoljcev.
Že od svojega začetka je namen Študentske delovne brigade pomoč območjem,
ki so jih prizadele naravne katastrofe in
pomoč regijam, ki so demografsko ogrožene.
Študentje bodo aktivni na naslednjih deloviščih:
•
Trim steza – odstranjevanje
podrasti, obnavljanje označb in
smernih tabel, obnavljanje lesene
ograje ter obnova stopnic;
•
Vodna učna pot Dobrava – ureditev
mostu,
obnovitev
dotrajanih
zaščitnih ograj, obnovitev stopnišča,
postavitev novih klopi in miz,
namestitev dodatnih smerokazov,
vsebinska nadgradnja učne poti;
•
Gozdna učna pot Stari grad –
čiščenje in obnova gozdne poti,

•

•

PGD Radlje ob Dravi

Hkrati bodo študenti prostovoljci pri domačih opravilih priskočili na pomoč socialno ogroženim in šibkejšim posameznikom ter družinam v občini.
18. Študentska delovna brigada poteka
v sodelovanju z Občino Radlje ob Dravi, Slovensko vojsko, Ministrstvom za
obrambo, Mladinskim centrom Šmartno ob Paki in Študentsko organizacijo
Slovenije.
Več informacij o Študentskih delovnih brigadah najdete tudi na spletni strani www.
dostop.si/sdb.
ŠOUM

OBVESTILO

Cena dnevne subvencionirane karte
znaša 3,00 EUR, ki jo poravnate na blagajni kopališča.

V četrtek, 30. 6. 2016, je svoj 90. rojstni dan
praznoval naš najstarejši član, gasilec Viktor
Tjukajev. Ob tej priložnosti smo ga na njegovem domu skupaj z županom mag. Alanom
Bukovnikom obiskali člani PGD Radlje ob
Dravi in mu čestitali ob njegovem visokem
jubileju. Ponosni smo na to, da je Viktor še
vedno aktivni član v ekipi starejših gasilcev in
da je v društvo včlanjen že od leta 1952. V
prihodnje mu želimo še veliko sreče, zdravja
in veselja ter mnogo preživetih let v gasilski
organizaciji.

prekrivanje strehe na uti, izdelava
solnika za živali, namestitev žlebu,
obnova lesene ograje, izdelava
mostička;
Vodna učna pot Vuhred – utrjevanje
oglasnih tabel z betonskimi
podstavki, zamenjava dotrajanega
mostu, postavitev prehodne brvi čez
hudournik;
Piknik prostor Havaji – urejanje
okolice, postavitev novega kamina,
postavitev robnikov in izdelava
pločnika, postavitev klančine za
dostopnost invalidov;
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MDI »DRAVA« Radlje ob Dravi, občinski
odbor Radlje ob Dravi, obvešča svoje
člane, da društvo skupaj z JZ ŠKTM sofinancira pri nakupu celodnevne kopalne
karte za biološki bazen v Vodnem parku
Radlje ob Dravi.

NAJSTAREJŠEGA GASILCA

Predhodno je treba pridobiti Bon za
kopanje, ki ga oštevilči in žigosa društvo. Prevzamete ga lahko na sedežu
društva vsako sredo med 9. in 11. uro.
V vodnem parku je treba predložiti bon
in člansko izkaznico društva invalidov.
Subvencionirano kopalno karto je mogoče koristiti le med tednom!!!
MDI »DRAVA« Radlje ob Dravi
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RAZGIBAJ SE

VADBA NA PROSTEM
DŠR Razgibaj se vas vabi, da se nam tudi letos
pridružite na Razgibaj se vadbi na prostem, ki
bo potekala od 14. julija naprej vsak četrtek
ob 19.30 uri v parku pri dvorcu Pristava Radlje.
Vadba je primerna za vse, ne glede na starost in
predznanje. Vabljeni ste tudi vsi starši z otroci.
Vadba je brezplačna, potrebna pa je predhodna
rezervacija mesta preko strani www.razgibajse.eu, e-pošte: prijava@razgibaj-se.eu ali na
tel.št. 040 270 358 (Tjaša Havnik).
DŠR Razgibaj se
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OTROŠKI KOTIČEK V MUZEJU RADLJE
V Koroškem pokrajinskem muzeju – Muzeju
Radlje ob Dravi (dvorec Radlje) – je za otroke
urejen tudi otroški kotiček, kjer se lahko igrajo, ustvarjajo in spoznajo muzejski lik – radovednega Popka, fanta z lupo v roki, velikim
nasmehom in igrivimi očmi, ki spodbuja otroke k raziskovanju muzejskih vsebin in naše
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(znanje za znanje, pedagoški programi). Naj
potekajo tudi letošnje počitnice v igrivem in
ustvarjalnem duhu! Vljudno vabljeni v Muzej
Radlje (za predšolske otroke je ogled razstav
brezplačen)!
Muzej Radlje ob Dravi

STRATEGIJA ZA MLADE OBČINE RADLJE OB DRAVI
Na 13. redni seji občinskega sveta Radelj ob
Dravi je bila uradno sprejeta strategija za
mlade občine Radlje ob Dravi za obdobje
2016–2020. Pri tem gre za strateški dokument, ki s konkretnimi ukrepi načrtuje razvoj
področij, ki smo jih mladi prepoznali kot ključne. Strategija je tako usmerjena v razvoj
izobraževanja, mobilnosti, zaposlovanja,
prostega časa, participacije mladih in stanovanjske politike mladih.
Strategija za mlade je nastajala od oktobra
2013 v sodelovanju Občine Radlje ob Dravi,
Inštituta za mladinsko politiko in Marenberškega mladinskega lokalnega sveta. Takrat
smo pričeli s promocijo, izvajanjem delavnic,
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bogate kulturne dediščine. Otrokom bodo še
posebej všeč številne ustvarjalne delavnice,
ki jih izvajamo v muzeju in z njimi gostujemo
tudi na šolah. Zanimivo počitniško delavnico
Zvok iz pradavnine bomo izvedli 26. avgusta 2016 ob 10. uri. Več o ostalih muzejskih
delavnicah pa na spletni strani www.kpm.si

marca 2014 pa smo vsem mladim v občini
poslali tudi anketni vprašalnik, ki je pri oblikovanju ukrepov za strategijo imel največjo
težo. S tem vprašalnikom ter knjigami želja
in predlogov, ki so bile v tem obdobju nastavljene po javnih ustanovah, ste nas mladi
obvestili o spremembah, ki bi koristile naši
starostni skupini v občini Radlje ob Dravi.
Pridobljeni rezultati so bili temelj preučevanja in nadaljnjega pogajanja. Inštitut za mladinsko politiko je sestavil ‚Analizo o položaju,
potrebah in željah mladih v občini Radlje ob
Dravi‘. Na nas pa je bilo, da skupaj z občino
te rezultate interpretiramo in si za obdobje petih let zastavimo smiselne cilje, ki jih
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SREČANJE RIBIČEV
V začetku aprila smo v Ribiški družini
(RD) Radlje ob Dravi izvolili novo vodstvo. Dela smo se lotili resno in skrbno,
tako da smo letni plan gospodarjenja z
vodami že skoraj v celoti izpolnili. V tem
času se je članstvo povečalo za 20 ribičev, od tega je polovica mladih ribičev.
Tako ribiško tovarišijo sestavlja 195 članov.
Zavedamo se, da je dobro sodelovanje
z lokalno oblastjo in društvi na našem
domicilju zelo pomembno za delovanje ribiške družine. Zato smo v četrtek,
30.6.2016, na ribiškem domu pri ribniku
Reš organizirali srečanje s predstavniki
občin, sosednjih ribiških družin, lovskih
družin, gasilcev, inšpektorjem, policijo
in delovnih organizacij, s katerimi sodelujemo.
Srečanja se je udeležila večina povabljenih. Po uvodnem nagovoru predsednika
RD Radlje Marka Ješovnika so spregovorili še povabljeni gosti. Naši člani so pripravili odličen bograč, ki smo ga postregli
po uradnem delu. Nato so nekateri gostje preizkusili ribiško srečo v ribniku Reš,
za zaključek pa smo postregli še pečene
postrvi.
Srečanje je bila odlična priložnost, da si
izmenjamo izkušnje in že so se pojavile
nove ideje o sodelovanju.
Naslednji dan smo se ob ribiškem domu
pri ribniku Reš v sklopu Dneva slovenskih
ribičev srečali člani RD Radlje skupaj z
našimi družinskimi člani, saj menimo, da
takšna srečanja pripomorejo k krepitvi
odnosov med člani in tvorjenju novih

idej in zamisli v zvezi z delovanjem RD.
Predsednik RD je po uvodnem nagovoru
podelil znake za zasluge. Člani so lahko
pisno podali mnenja v zvezi z dosedanjim delom RD in pobude za delovanje v
prihodnosti. Naši člani so znova pripravili
bograč, po malici pa se je večina ribičev
odpravila na ribolov v ribnik Reš, kjer je
imel največ sreče mladinec Rok Ješovnik,
ki je ulovil krapa, težkega 9 kg.
Za večerjo smo pripravili pečene postrvi,
druženje pa je ob harmoniki potekalo še
dolgo v noč.
Srečanja se je udeležilo preko 100 ljudi,
od najmlajših do tistih malo starejših.
Zadovoljstvo prisotnih je bilo veliko, zato
smo sklenili, da bomo tudi v prihodnje
organizirali podobna srečanja.
Ribiška družina Radlje ob Dravi
Jernej Košir

bomo nato zasledovali.
Tako smo sedaj mladi v naši občini bogatejši
za zelo pomemben dokument, ki je trenutno
temelj za izboljšave, ki bodo po meri mladih.
Na to smo izredno ponosni in tudi hvaležni
vsem, ki ste kakorkoli pokazali zanimanje za
to problematiko. Sedaj ko je strategija sprejeta, se seveda vsi zavedamo, da je to šele
prvi korak in da nas v naslednjih letih čaka
še veliko dela, da bomo dosegli vse cilje, ki
smo si jih zadali. Ampak to v okviru dobrega
sodelovanja in sprejetosti v domačem kraju
ne bi smel biti problem.
Radi imamo Radlje.
Marenberški mladinski lokalni svet

ALI STE VEDELI?
TUDI VI LAHKO
POMAGATE
OHRANJATI
NARAVNO
RAVNOVESJE
BIOLOŠKEGA
BAZENA
V vodnem parku Radlje ob Dravi kot prvem
biološkem bazenu v Sloveniji za čistočo
in kakovost vode skrbijo izključno naravni
organizmi. Ohranjanje naravnega ravnovesja
bazena je zato ključno, da lahko v neokrnjeni
okolici ob reki Dravi vse poletje uživamo ob
tem zelenem biseru.
Kako lahko pomagam?
•
Pred vstopom v bazen se vselej oprham.
•
Bazena nikoli ne uporabim namesto
stranišča. Enako velja tudi za najmlajše
malčke, ki na bazenu vedno uporabljajo
plenice. Ob morebitni nerodnosti
nemudoma obvestim osebje kopališča.
•
Če se na kopališču ali v vodi poškodujem,
krvi nikoli ne spiram v bazenu. O težavi
nemudoma obvestim osebje kopališča.
•
V vodo ne izkašljujem, si ne izpihujem
nosu in ne izpiram ust.
•
V bazen in njegovo okolico ne vnašam
hrane in pijače.
•
Na kopališče nikoli ne pripeljem svojih
domačih živali.
Bodimo odgovorni in pomagajmo naravi, da
ohranja ravnovesje in nam vselej postreže le
z najboljšim!
JZ ŠKTM
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