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OGLED PRAVLJICE

OBČINSKIH IN GOZDNIH CEST

PRIŠEL JE SAMOROG
V okviru projekta Otrokom
prijazno Unicefovo mesto
vas vabimo na ogled pravljice
Prišel je samorog
(Lucia Emiliani, Tina Perko).
Predstava bo v četrtek,
14. 4. 2016, ob 17. uri v dvorani
kulturnega doma Radlje.
Na manjši gorski kmetiji je
vladalo razburjanje. Vse živali
so čakale, kdaj bodo pripeljali
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novega konja. Pričakovale
so, da bo snežno bel, vitek in
visok. Ko so pripeljali prikolico
s konjem na dvorišče, pa je
krava Katja videla, da ima dolgo
belo grivo ter sredi nje ... Živali
so bile prepričane, da bodo
spoznale samoroga.
Prisrčno vabljeni!
Vzgojiteljice vrtca
Radlje in Vuhred

VABILO

Kulturno turistično Društvo HAVAJI
vabi krajane Spodnje Vižinge na druženje in klepet ob ogledu
zanimivih starih fotografij, arhivskih dokumentih, poslušanju
zgodb in še kaj o našem kraju Spodnji Vižingi.
Skozi vse to nas bo popeljal g. Mirko KOGELNIK.
Dogodek bo 9. aprila 2016 ob 18. uri
v mladinskem domu Spodnja VIžinga-Havaji.
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KNJIGE MALI POŠASTKO
ZGODBE, KI POMAGAJO RASTI

Občina Radlje ob Dravi je
v sklopu projekta Otrokom
prijazno Unicefovo mesto, v
sredo, 30. marca 2016 Vrtcu
Radlje ob Dravi podarila 20
knjig. Mali pošastko je knjiga,
ki je nastala preko ustvarjalne
energije mame Lucije in
hčerke Katarine Smolnik. Deset
zgodbic opisuje dogodivščine
Malega pošastka. Poleg sveta

OBVESTILO UPORABNIKOM

tam zunaj Mali pošastko zelo
dobro pozna tudi svet znotraj
sebe. Vedno se iz vsake svoje
dogodivščine kaj nauči.
Vrtec Radlje ob Dravi je ob tej
priložnosti pripravil program,
kjer so otroci v pevskem zboru
zapeli tri pesmice: Mi smo
cicibani, Pomladna in Jaz imam
pa goslice. Pred predstavitvijo
knjige s strani avtorice pa
so tudi predstavili recitacijo
Pomladni dež in zaplesali ples
Moj medvedek Jaka.
V imenu Občine Radlje ob Dravi
sta knjige predala župan, mag.
Alan Bukovnik, in direktorica
Občinske uprave Občine Radlje
ob Dravi, Marjana Švajger.

Občina Radlje ob Dravi obvešča
vse uporabnike cest, da s
1. 4. 2016 preklicuje splošno
prepoved prometa na občinskih
in gozdnih cestah za vsa tovorna
vozila, ki presegajo 7,5 t skupne
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teže, razen na odsekih cest, kjer
ostaja nameščena prometna
signalizacija
za
prepoved
prometa tovornih vozil, ki
presegajo 7,5 t skupne teže.
Občina Radlje ob Dravi

VABILO ČLANOM

TURISTIČNEGA DRUŠTVA RADLJE!
Zopet je tu mesec april, ko
urejamo in lepšamo naše
okolje, odstranjujemo navlake
in odpadke ter se vključujemo
tudi v vsakoletno akcijo našega
kraja, kjer združeni poskrbimo
za doprinos urejenosti in
čistoče.
Letos se, tako kakor vsako
leto, priključujemo skupnemu
čiščenju člani Turističnega
društva Radlje tam, kjer
to počnemo vsako leto: v
RADELJSKEM PARKU – OB
DVORCU. Prisrčno vabljeni!
Zbrali se bomo v soboto, 9.
aprila, ob 8. uri zjutraj na
parkirišču ob vhodu v park!
To bo tudi obenem začetek
našega
društvenega
dela
v
novem delovnem letu

ter druženje v našem parku
ob
obisku
RASTAVNIH
PROSTOROV DVORCA.
Ob 11. uri pa bomo posadili
sadno drevo v na novo
urejenem PARKU
DOMA
HMELINA, ob sodelovanju
učencev OŠ Radlje in njihovim
kulturnim programom.
Turistično društvo zato vabi,
da se pridružite temu našemu
skupnemu
zaključku
tudi
predstavniki drugih društev, saj
je drevo simbol skrbi za našo
okolje in skupna počastitev
Dneva zemlje, ki se nam bliža
in ga vsako leto simbolično
počastimo.
Pozdrav in vabljeni!
Turistično društvo Radlje

Občina Radlje ob Dravi
Občina Radlje ob Dravi si pridržuje pravico do spremembe lektorske in vsebinske obsežnosti avtorskih prispevkov. | Oblikovanje, tisk in lektura: Agencija Novelus, d.o.o.
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ČISTILNA AKCIJA 2016
KOORDINATOR

LOKACIJA

1.

LD Orlica Vuhred

Spodnja Orlica, Planina, Sv. Anton,
Sv. Vid, Vuhred, pešpot E6

2.

ČD Skala Vuhred

Desni breg Drave (Vuhred – Virtnik)

3.

KPD Kovač Lija Vuhred

Vuhred

4.

PGD Vuhred

Okolica gasilskega doma, obrežje
Drave

5.

TD Vuhred

Okolica turističnega doma

6.

ŠD Vuhred

Igrišče ob Vuhreščici z okolico

7.

KS Vuhred

Vuhred

8.

KD Radlje

Okolica kulturnega doma

9.

PD Radlje

Pešpot E6

10.

Radioklub Radlje

Prelaz Radelj – križ – Žnidar

11.

PK Martinček

Kalvarija z okolico

12.

Ludo društvo

Vodni park Radlje – Zg. Vižinga

13.

TD Radlje

Okolica radeljskega dvorca

14.

KK Puklrajders

Urbani kolesarski park z okolico

15.

MMLS in 101 records

Radeljsko polje

16.

Društvo Oldtimer Radlje

Stari grad z okolico

17.

Lovska družina Radlje

Radeljski potok z okolico

18.

MDI Drava Radlje

Starka – Župank

19.

Ribiška družina Radlje

Ribnik Reš z okolico, obrežje reke
Drave

20.

Društvo kmetic Dravska
dolina
In Gobarsko društvo Sivka

Starka – Stari Grad – Pavli – Žohar

21.

Društvo upokojencev
Radlje

Žohar – Radlje

22.

Društvo prijateljev mladine

Prelaz Radelj – Žohar

23.

KTD Sv. Anton

Sv. Anton (okolica cerkve)

24.

ŠD Sv. Anton

Cesta Orlica – Hudi Kot in okolica,
okolica antonske šole

25.

Vaška skupnost Zg. Vižinga

Zgornja Vižinga

26.

KTD Havaji

Vuhred – krožno križišče,
Remoplast, Gašper, obrtna cona,
gozd ob igrišču Sp. Vižinga

27.

Društvo strelcev z možnarji
Sv. Trije Kralji

Sv. Trije Kralji

28.

Športno društvo Vas

Vas

29.

KD Remšnik

Remšnik – Radelca
Remšnik – Vas
Remšnik – Brezno
Remšnik – lovska koča

30.

Osnovna šola Radlje

Okolica šole
(po programu OŠ Radlje)

31.

PGD Radlje

Odvoz

32.

JP KIČ Radlje d.o.o.

Odvoz, sortiranje, pobiranje

33.

JKP Radlje d.o.o.

Odvoz, sortiranje, pobiranje

Čistilna akcija se bo izvedla
v soboto, 9. 4. 2016.

Koordinacija: Milan Šarman (040
852 288), Blaž Štruc (070 842 291).
Lokacije odlaganja vrečk s smetmi
so na posameznih območjih čiščenja
in morajo biti dostopne smetarskim
vozilom. Lokacije je potrebno
sprotno javljati koordinatorjem

JP KIČ Radlje. Kontakti JP KIČ
Radlje za odvoz odpadkov: Jaka
Kričej (051 424 260), pokriva
KS Remšnik – Vas, Branko Peruš
(040 988 344), pokriva Vuhred –
Sv. Anton – Orlica, Albin Gerold
(041 479 097), pokriva Sv. Trije
Kralji, Zg. Vižinga, Radlje ob
Dravi.
JZ ŠKTM Radlje
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PROSLAVA

OB MATARINSKEM DNEVU
Učenca, ki pridno obiskujeta
glasbeno šolo, sta nam zaigrala
na flavto in kitaro, dekleta pa
so zaplesala kavbojski ples,
ki so se ga naučila pri ritmični
gimnastiki. Zelo ponosni smo
bili, da je kot gost zaplesala tudi
baletna skupina iz Glasbene
šole Radlje ob Dravi in nas
počastila s svojim nastopom.

»Mama je kot pomladno
sonce. Ima čarobno moč, da
se rojevajo nove ideje. In je
živ dokaz za to, da za ljubezen
ne
potrebuješ
bogastva.
Potrebuješ le dvoje rok, dvoje
oči in glas, ki te pomiri.«
S temi besedami smo začeli
prireditev na Osnovni šoli
Remšnik v čast vsem mamicam,
babicam, tetam, ženam. Na
naše veliko veselje je bila
proslava zelo dobro obiskana
in dokaj majhna šolska avla je
bila zapolnjena do zadnjega
kotička.
Glas
harmonike,
ubrano petje mladinskega in
otroškega pevskega zbora ter
dramatizacije učencev prve in
druge triade so popestrile urico
tega pomladnega ponedeljka.

Čudežne besede MAMA
razložiti se ne da, zna jo le
zašepetati glas otroškega srca!
S
šopkom
pomladanskih
cvetlic in temi besedami so
učenci zaključili srečanje. In
prav gotovo ni bilo mamice,
ki ne bi dobila solznih oči ob
tem preprostem in iskrenem
dejanju.
OŠ REMŠNIK
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MLADINSKA IZMENJAVA
MOVE'N SHOOT

Neformalno
pridobljeno
znanje v življenju pogosto
šteje več od formalnega,
sploh če je le-to pridobljeno
v tujini. Tudi mladi iz
občine Radlje ob Dravi
so se odpravili skoraj na
skrajni sever Evrope, v
finsko mestece Inari, da
bi tam pridobili znanje s
področja fotografije, videa,
plesa in socialnih omrežij.
Mladinske izmenjave Move
'n shoot so se udeležili
mladi iz šestih različnih
držav – Finske, Madžarske,
Islandije, Nemčije, Italije
ter Slovenije. Udeleženci
so se ves teden seznanjali s
finsko kulturo, trdo delali v

delavnicah in se v prostem času
zabavali na snegu ter sproščali v
savni. Končni produkt delavnic
so predstavili na odprtem
večeru, kjer so si zbrani lahko
pogledali koreografijo, video o
Finski ter prisluhnili pesmi, ki
so jo spisali v glasbeni delavnici,
celoten potek izmenjave pa so
sproti beležili ustvarjalci bloga.
Če vas zanima več podrobnosti
o samem potovanju in poteku
izmenjave, vljudno vabljeni na
potopisno predavanje, ki ga
bosta pripravila udeleženca
izmenjave Jaka Lorenci in Jan
Ketiš. Predavanje bo 15. aprila
2016 ob 19. uri v prostorih
MMKC.
JZ ŠKTM, Jaka Lorenci

