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Novičke Občine Radlje ob Dravi
VABILO

Občina Radlje ob Dravi in Združenje
borcev za vrednote NOB KO Radlje ob
Dravi vabita na Proslavo v počastitev
dneva upora proti okupatorju, ki bo v
petek, 27. aprila 2012, ob 10. uri, pri
spomeniku na Županku nad Radljami.
Vabljeni vsi člani in nečlani, ki podpirate
vrednote narodnoosvobodilnega boja.

Trajnostni razvoj
Občine Radlje ob Dravi

Občina Radlje ob Dravi je dne 13.04.2012
gostila gospoda Henrika Gjerkeša sodelavca v
Gradbenem inštitutu ZRMK d.o.o. v zvezi s trajnostnim razvojem Občine Radlje ob Dravi. Trajnostni razvoj bi zajemal vse veje družbenega
življenja, kot na primer: socialno področje,
energetiko, turizem. Pogovor je potekal predvsem o trajnostnem razvoju na področju energetike. Gradbeni inštitut ZRMK d.o.o. se
namreč ukvarja z ponujanjem reševanja kompleksnih nestandardnih vprašanj v obliki celovitih rešitev na področju razvoja, tehničnega
in tehnološkega svetovanja, projektiranja in
zagotavljanja kakovosti gradbenih materialov
in izvedbe del. Pri svojem delu uporabljajo
najsodobnejšo programsko in raziskovalno opremo.
Občina Radlje ob Dravi
Majhni kamenčki ustvarjajo mozaik uspeha

“ZLATA POT”
OBČINE RADLJE OB DRAVI

Ne pozabite nam poslati vaših predlogov
za “Zlato pot” Občine Radlje ob Dravi na
naslov Občina Radlje ob Dravi, Mariborska
cesta 7, 2360 Radlje ob Dravi ali na
e-naslov: obcina.radlje@radlje.si
Zbiranje predlogov se zaključi 30. 4. 2012.
Skupaj zgradimo zlato pot
Občine Radlje ob Dravi!
Več na: www.radlje.si

II. TOP RS ZA MLADINKE/
CE V NAMIZNEM TENISU
15. aprila 2012 je v Tržiču potekal II. TOP v
namiznem tenisu za mladinke in mladince.
Na TOP se uvrsti prvih 24 igralcev na lestvici, ti so razdeljeni v tri skupine po osem
igralcev. V prvi skupini sta igrali tudi Nika in
Zala Veronik, ki sta dosegli dobre rezultate.
Nika je z enim porazom dosegla 2. mesto,
prav tako je en poraz imela tudi zmagovalka, Zala pa je dosegla 4. mesto.
Čestitke
Leonida Matjaž

OBČNI ZBOR
MEDOBČINSKEGA
KEGLJAŠKEGA DRUŠTVA
(MKD) DRAVA

Medobčinsko kegljaško društvo (MKD)
Drava, ki združuje člane iz občin Radlje,
Muta, Vuzenica in Podvelka, šteje v svojih
vrstah 120 članov, katere že dolga leta veže
kegljaški duh.
V soboto, 14. aprila 2012, so s tekmo
posameznikov v BC Bajta sklenili sezono
2011/2012. Skozi vso jesen, zimo in do
zgodnje pomladi potekajo tekmovanja pod
okriljem tega društva. Tako organizirajo
tekme v ekipni (sodeluje 13 ekip) kot tudi
posamezni konkurenci. Tekmovanja se
odvijajo na kegljiščih Keglbar Radlje, BC
Bajta Radlje in na kegljišču HE Vuzenica.
Po tekmi so se nato v posamezni konkurenci
člani društva MKD Drava zbrali v restavraciji
BC Bajta na svojem volilnem zboru članov,
na katerem pregledajo delo pretekle sezone in tudi podelijo pokale in priznanja za
vsa tekmovanja odigrana med sezono. Pri
letošnji podelitvi sta sodelovala tudi župan
občine Radlje ob Dravi Alan Bukovnik, kateri je tudi nagovoril navzoče in dal pohvale
za dosedanje delo, ter predsednik športne

zveze Radlje Jože Vertovšek.
Posebno plaketo za dolgoletno
delo
v kegljaškem športu je predsednik UO
MKD Drava Boris Gašper podelil svojemu
nepogrešljivemu članu Ivanu Gašperju.
Boris Gašper,
MKD Drava
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OBČNI ZBOR ŠPORTNO
REKREATIVNEGA DRUŠTVA
REMŠNIK

V petek, 13. aprila 2012, so se člani športno
rekreativnega društva (ŠRD) Remšnik zbrali
na svojem rednem zboru članov v gostišču
Potnik – Erjavc.
Društvo, ki je že dolga leta aktiven dejavnik
v KS Remšnik, se lahko pohvali z zavidljivimi
rezultati v medobčinski ligi v malem nogometu. Aktivno se vključujejo tudi v vsakdanji
utrip kraja, kakor tudi v družbene aktivnosti.
Po pregledu aktivnosti preteklega leta je razbrati, da je društvo smelo načrtovalo dejavnosti, saj so v celoti izpolnili načrtovano.
Za v prihodnje pa so cilji še ambicioznejši,
saj še v tem letu načrtujejo izvedbo izdelave
nadstrešnic za rezervne igralce ob igrišču OŠ
Remšnik, zadali pa so si tudi ureditev igrišča
za odbojko na travi in izgradnjo objekta ob
igrišču za potrebe društva in drugih aktivnosti. Za objekt se že pridobiva potrebna dokumentacija.
Da pa ne bo edina športna dejavnost le nogomet, je bilo na zboru dogovorjeno, da se
ustanovi tudi kolesarsko-pohodniška sekcija,
ki bo poizkušala pritegniti medse tudi drugo
populacijo rekreacije željnih.
Navzoče je obiskal tudi župan občine Radlje
Alan Bukovnik, kateri je ŠRD Remšnik čestital
za opravljeno v preteklosti in zagotovil vso
podporo pri načrtovanih dejavnostih.
Boris Gašper,
ŠRD Remšnik

TURISTIČNO DRUŠTVO Radlje

Turistično društvo Radlje ob Dravi, 23. aprila 2012 ob 11.30 uri vabi vse članice in člane
društva in tudi simpatizerje društva, da se udeležijo posaditve drevesa pred Osnovno
šolo Radlje ob Dravi. Posaditev drevesa je letos že tretja po vrsti v okviru dneva zemlje ter v znak uspešnega sodelovanja z Osnovno šolo Radlje ob Dravi in z mladimi člani
Turističnega krožka na šoli.
Vljudno vabljeni!

Predsednica TD Radlje ob Dravi
Antonija Račnik

Tradicionalno Jurjevanje na Remšniku

Krajevna skupnost Remšnik skupaj z Občino Radlje ob Dravi in Župnijo Remšnik prireja ob
krajevnem prazniku Jurjevanje, ki bo v nedeljo, 22. aprila 2012.
Program: ob 10. uri Mestni pihalni orkester Radlje, ob 10. 30 uri sveta maša, ob 11.40 uri
blagoslov konjev, nato sledi družabno popoldne.
Vabljeni konjeniki iz bližnje in daljne okolice

Srečanje s pisateljem
CIRILOM ZLobcem

Vabljeni v Knjižnico Radlje ob Dravi v četrtek, 19.
aprila 2012, ob 19. uri na srečanje
s pesnikom in pisateljem CIRILOM ZLOBCEM.
Ciril Zlobec je slovenski pesnik, pisatelj, publicist,
prevajalec, novinar, urednik, nekdanji politik,
prejemnik številnih literarnih nagrad, član Slovenske akademije znanosti in umetnosti ter drugih
akademij. Številna njegova dela so prevedena v
tuje jezike. Slovenskim bralcem je blizu predvsem
zaradi svoje ljubezenske lirike, izražene tako v
prostem verzu kot tudi v vezani, klasični sonetni
obliki.
Njegovi priljubljeni pesniški temi sta tudi Kras in
otroštvo, kot publicist veliko objavlja na temo kulturnih vprašanj slovenstva.
Program in pogovor bo vodila Veronika MRAVLJAK, v glasbenem uvodu nam bo na flavto zaigrala Sanja RAZDEVŠEK.
Prireditev je hkrati tudi zaključek bralne značke za odrasle »KOROŠCI PA BUKVE BEREMO«, ki je v sezoni 2011/2012 potekala po vseh koroških splošnih knjižnicah.
Bralci, ki ste oddali bralne kartone, boste na srečanju prejeli nagrado za sodelovanje.
Pridružite se nam in povabite še prijatelje, ki bi v naši družbi uživali.

Kolektiv Knjižnice Radlje ob Dravi

VABILO!
Srečanje mladinskih
pevskih zborov

Vabimo vas na srečanje mladinskih pesvskih zborov v sredo, 15. aprila ob 17. uri.
v avli OŠ Radlje ob Dravi.
Vljudno vabljeni!

Oddajte svojo zgodbo!

Zavod za gozdove, Krajevna enota Radlje, organizira izobraževanje s področij
• gojenja in varstva gozdov,
• gozdnih prometnic,
• certifikacija z osnovnimi informacijami o regijski certifikaciji slovenskih gozdov.
Izobraževanje se bo odvijalo v torek, 24. aprila 2012, v prostorih restavracije Markač,
v Vuhredu, s pričetkom ob 10.00 uri. Lastniki gozdov ste vljudno vabljeni, da se nam
pridružite.

Gozdarji ZGS, KE Radlje

Ker bi radi, da prav vsi sodelujemo pri ustvarjanju tedenskih novičk Občine Radlje ob Dravi, vas vabimo, da nam najkasneje do ponedeljka do 12.00 ure
pošljete na naslov novice@radlje.si vaše zgodbe in informacije, ki bi radi, da jih objavimo. Potrudili se bomo, da bomo upoštevali prav vse, kar pa zaradi
ažurnosti obveščanja ne bomo utegnili objaviti, bomo dodali na naš FB profil in spletno stran Občine Radlje ob Dravi.
Oblikovanje, tisk in lektura: Agencija Novelus, d.o.o.

