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PRAZNIK KRAJEVNE SKUPNOSTI
RADLJE OB DRAVI – 1. MAJ
1. maja je potekala osrednja slovesnost na območju Vodnega parka praznika Krajevne skupnosti Radlje ob Dravi. Tudi letos smo poskrbeli za
brezplačni avtobusni prevoz za vse obiskovalce, brezplačne animacije za
otroke in skupaj z Občino Radlje tradicionalno pogostili vse obiskovalce.
Dan se je začel z že tradicionalnim, tokrat 8. Cross Countryjem.
Spisek stvari, ki smo jih naredili svetniki KS Radlje v času med enim in
drugim krajevnim praznikom je dolg in natančen. Kot predsednica Krajevne skupnosti sem se v mandatu opravljanja te častne funkcije odpovedala vsem sejninam, nagradam in povračilom vseh stroškov. Sredstva
so ostala v proračunu KS Radlje in so bila razporejena na postavko projekti in investicije.
V imenu Krajevne skupnosti Radlje želim ob tej priložnosti poudariti vse
tisto, kar smo naredili v minulem letu. Karkoli že, o našem delu se je v
minulem obdobju veliko pisalo in govorilo. Tudi na napake se je opozarjalo, kar je prav, saj nam to daje nov zagon in vnemo, da morebitne
napake popravimo in da stvari, ki jih počnemo, naredimo še boljše in to
storimo uspešneje. Torej, leto za nami je uspešno in plodno, postorili
smo mnogo:
•
skupaj z Občino Radlje ob Dravi smo sodelovali pri projektu zamenjave Javne razsvetljave,
•
vsem, ki želite vrtnariti, smo omogočili najem vrtov,
•
v celoti smo obnovili in certificirali igrala na Partizanski ulici,
•
pomagali smo pri obnovi športnega igrišča na Vasi,
•
postavili smo nova igrala na igrišču Dobrava,
•
v letu 2016 in 2017 smo v celoti obnovili novoletno svetlobno okrasitev Radelj in okoliških naselij,
•
v mesecu novembru je KS Radlje sofinancirala pogostitev starejših
občanov,
•
poskrbeli smo za podobo novoletne okrasitve Radelj ob Dravi,
•
skupaj z MMLS-jem in Občino Radlje ob Dravi pa smo prvič organizirali slavnostni prižig prazničnih lučk.
Seveda za vsemi temi projekti stoji Občina Radlje ob Dravi in ob tej priložnosti se v imenu Krajevne skupnosti Radlje ob Dravi zahvaljujem tudi
Občini Radlje ob Dravi, brez katere spisek zagotovo ne bi bil tako dolg in
popoln.
Tudi v prihajajočem letu smo pripravili nekaj večjih projektov, med katerimi je največji v sodelovanju z Občino Radlje ob Dravi zagotovo ocvetličenje, predvsem del Koroške in Mariborske ceste.
Ostali projekti so še:
•
Na zadnji seji Sveta KS Radlje ob Dravi pa je bil sprejet in podprt
predlog, da v letošnjem letu Krajevna skupnost prevzame organizacijo srečanja starejših občanov.
•
Prav tako bomo tudi v prihodnje vsem, ki želite vrtnariti, omogočili
najem vrtov.
•
Finančno bomo podprli kvalitetno preživljanje prostega časa otrok
in mladostnikov pri izvedbi Oratorija 2018.
•
Organizirali bomo novoletno okrasitev kraja in pa seveda slavnostni
prižig prazničnih lučk.
•
V sodelovanju z dr. Ano Šurc, dr. Mirom Novakom, koronarnim društvom in Občino Radlje ob Dravi pa bo KS organizirala TPO s praktičnim prikazom delovanja AED-ja po naseljih. Vsa gospodinjstva bodo
prejela tudi zemljevid vseh AED-jev v občini.

Z veseljem pohvalim tudi delovanje društev in institucij raznih področij
s Krajevno skupnostjo Radlje ob Dravi. Tudi praznik Krajevne skupnosti Radlje ob Dravi so s svojimi animacijami in aktivnostmi popestrila in
obogatila naslednja društva:
KD Radlje ob Dravi, MPO, ŠZ Radlje ob Dravi, Društvo strelcev z možnarji
Sv. Trije Kralji, Društvo kmetic Dravske doline, KO Radlje ob Dravi, Kinološko in konjeniško društvo Radlje ob Dravi, Primoževa šola doživetij,
KŠTD Dobrava, DPM Radlje ob Dravi in Šahovsko društvo Radlje ob Dravi.
S svojim sodelovanjem ste popestrili in obogatili dogajanje ter prispevali
k uspešnosti prireditve, o čemer pričajo odzivi obiskovalcev.
Samo skupaj lahko prispevamo k razvoju našega kraja!
Dominika Karlatec,
predsednica Sveta Krajevne skupnosti Radlje ob Dravi

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE LETNEGA
PROGRAMA
Občina Radlje ob Dravi je 25. 4. 2018 objavila javni razpis za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Radlje ob Dravi za leto 2018.
Vloge za dodelitev sredstev morajo prosilci poslati s priporočeno pošiljko ali oddati osebno na naslov: Občina Radlje ob Dravi, Mariborska
cesta 7, 2360 Radlje ob Dravi, s pripisom: *Javni razpis – Sofinanciranje
športih programov v Občini Radlje ob Dravi za leto 2018*, in sicer najkasneje 15 dni od dneva objave.
Razpisna dokumentacija je objavljena na spletni strani http://www.
radlje.si/razpisi-in-natecaji/2163/javni-razpis-za-sofinanciranje-letnega-programa-sporta-v-obcini-radlje-ob-dravi-za-leto-2018.
Občina Radlje ob Dravi

ČITNIŠKI MENI

LETOVANJE OTROK IN ŠOLARJEV –
PUNAT 2018

DEŽELA VZHAJAJOČEGA
SONCA SE PREDSTAVLJA

S pomladjo in toplejšimi dnevi marsikdo pomisli tudi že na konec pouka
in počitnice, ki s sabo prinašajo brezskrbne dni, katere lahko vaš otrok
preživi s svojimi vrstniki na morju, v duhu kolonij, ki smo jih poznali
včasih. RKS Območno združenje Radlje ob Dravi tako letos že 22. leto
zapored organizira letovanje otrok v Mladinsko počitniškem domu
Frankopan v Punatu na otoku Krku. 10-dnevno letovanje bo potekalo
od 11. 8. do 21. 8. 2018. Vlogo za sofinanciranje letovanja lahko oddate
do 30. 6. 2018. Občina Radlje ob Dravi, kot otrokom prijazno Unicefovo
mesto ter mladim prijazna občina, si prizadeva, da bi se letovanja otrok
in šolarjev udeležilo čim večje število otrok, ne samo tisti, ki so tja napoteni zaradi zdravstvenih težav. Tako bo Občina Radlje ob Dravi letovanje
sofinancirala s proračunskimi sredstvi, na podlagi vloge staršev in glede
na dohodke družine za otroke do 17. leta starosti. Možnost sofinanciranja s strani občine je do 100 %.

Mesec april je v MKC-ju minil v znamenju Japonske. Japonsko kulturo in
kulinariko smo uporabnikom poskusili približati prek različnih dejavnosti. Na celomesečnih kuharskih delavnicah smo pripravljali tradicionalne
japonske jedi, od miso juhe, sušija in tempure do japonskega peciva
mochi. V izdelavi najbolj tradicionalne japonske jedi – sušija – pa so se
preiskusili tudi mladi v okviru Japonskega večera za mlade, na katerem
so lahko spoznali raznoliko japonsko mladinsko kulturo. O minimalistični umetnosti izdelave japonske ikebane smo se učili pod vodstvom
inštruktorja japonske tradicionalne šole Ikenobo. Spoznavanje Japonske
smo popestrili še s potopisnimi predavanji v Radljah, Prevaljah in
Podvelki.

Vlogo in lestvico sofinanciranja najdete na občinski spletni strani:
http://www.radlje.si/novice.

V MMKC-ju

11. 2017
z »bistre
glavice«

Občina Radlje ob Dravi želi na ta način omogočiti otrokom, da doživijo
nepozabno izkušnjo, povečati interes za tovrstno letovanje in zagotoviti
ob 18.00,
filmski maraton
dolgoročno
vzdržnost izvajanja programa letovanja.
in kuharska delavnica
Več informacij o letovanju lahko dobite pri osebnem zdravniku otroka
ali na OZ Radlje ob Dravi (tel. št.: 040 250 134 in 02 887 30 52).
torek, 31. 10. 2017

ponedeljek, 30. 10. 2017
ob 10.00, čarovniška ustvarjalnica
ob 18.00, čarovniške hrenovke
in koktejli

petek, 3. 11. 2017
ob 10.00 in ob 18.00,
turnir v namiznem tenisu

OZRK Radlje ob Dravi

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

5. 11. 2017

mski popoldan

JURJEVANJE 2018 NA REMŠNIKU
Kot vsako leto smo tudi letos praznovali krajevni praznik KS Remšnik
– Jurjevanje –, saj je sv. Jurij zavetnik tukajšnje cerkve. Letos smo ta
praznik obeležili v nedeljo, 22. aprila. Organizator, KS Remšnik s tukajšnjo župnijo, je pripravil topel sprejem za domačine in goste iz bližnje
in daljne okolice. Pred svečano sveto mašo, ki sta jo opravila tukajšnji
duhovnik g. Jože Motaln in g. Vinko Potočnik, so sprejem prihajajočim
pripravili člani MPO Radlje s prazničnimi zvoki. Dolgoletna tradicija je
že, da se na ta praznik na Remšniku zbere precejšnje število konjenikov od blizu in daleč. Tako se je tudi letos zbralo okoli 40 konjenikov,
med katerimi je bila okoli polovica tudi iz Avstrije, ki so že kar stalnica
praznika na Remšniku, dobra polovica pa je bila domačinov. Vsako leto
nas počasti z obiskom združenje Oldtimer iz avstrijskega Oberhaga, ki
združuje številne ljubitelje traktorjev starejših letnikov.
Pred samim prihodom konjenikov smo svečano predali tudi popolnoma
novo asfaltno cesto, ki sta jo duhovnika tudi blagoslovila. Običaj tukaj
veleva, da duhovnik blagoslovi tako konje kot tudi starodobnike ter da
jim s strani krajevne skupnosti Remšnik in župana občine pripravimo
topel sprejem.
Posebnost letošnjega praznovanja je bila pogostitev za vse prisotne na
Remšniku. Na pobudo Društva kmetic Dravske doline KO Remšnik in
njene predsednice g. Kristine Altbauer smo medse povabili vsa zainteresirana društva in ekipe, da predstavijo, kako znajo pripraviti kislo
juho »ajnmohc«. Povabilu se je odzvalo devet ekip in vse so pripravile
odlične enolončnice, ki so jih navzoči lahko tudi poizkusili. Za vse ga
je bilo skoraj premalo, saj je bil obisk letos zaradi izjemnega vremena
rekorden. Po ocenah organizatorjev se je zbralo vsaj 900 obiskovalcev.
Dan prej, to je v soboto, 21. aprila, je Remšnik že dopoldan obiskalo
okoli 100 članov Koronarnega kluba Dravske doline. Na pobudo predsednika kluba g. Marjana Ternik in KS Remšnik smo pripravili »dan doživetij« tako za člane kluba kot tudi domačine. Pričeli smo s slovenskim

zajtrkom, ki so ga pripravili v kuhinji OŠ Remšnik, za kar se kuharici g.
Dragici Miklavc iskreno zahvaljujemo. Sledila je telesna vadba, merjenje
krvnega tlaka in sladkorja, svečana predaja defibrilatorja, ki je nameščen na vhodu v prostore krajevne skupnosti, nakar so se člani KKDD
podali na pohod po poti mineralov do turistične kmetije Landfried. Ker
je bila pot razmeroma naporna, je vse udeležence ob povratku pri šoli
pričakal okusen ričet, ki ga je pripravila domačinka Onuk Ivanka. Iskrena
hvala tudi njej in predsedniku KŠT društva, g. Alfonzu Resnik.
Zvečer je sledila še otvoritev občasne razstave Minerali Kobanskega
v muzeju mineralov na Remšniku, ki jo je pripravil g. Zmago Žorž, v
sodelovanju s Koroškim pokrajinskim muzejem. Predvečer praznika
KS Remšnik pa smo obeležili s slavnostno sejo, otvoritvijo razstave del
OŠ Remšnik, DKDD ko Remšnik, KŠT društva Remšnik in lovske družine
Remšnik ter podelitvijo zahval vsem zaslužnim, tako društvom, ustanovam kot tudi posameznikom, ki so minulo obdobje zaznamovali utrip
in življenje na Remšniku. Prejemniki zahval so kmetije Sveček, Hovder,
Herlak, g. Grögl Peter in Elizabeta, Župnija Remšnik, DKDD k.o. Remšnik,
DU Remšnik, LD Remšnik, g. Zmago Žorž ter vodja podružnične šole g.
Valerija Tertinek. Vsem iskrene čestitke.
Krajevna skupnost Remšnik se vsem, ki so prispevali svoj delež k temu,
da so vse prireditve v celoti uspele, iskreno zahvaljuje.
Predsednik sveta KS Remšnik, Boris Gašper

