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RAZPIS ZA PODELITEV OBČINSKIH PRIZNANJ V LETU 2016

Komisija za občinska priznanja
na podlagi 6. člena Odloka o občinskih priznanjih (Medobčinski
uradni vestnik, štev. 15/97, 30/97
in 18/04) objavlja Razpis za podelitev občinskih priznanj v letu
2016.
Za leto 2016 se razpišejo
naslednja občinska priznanja:
• 1 NAGRADA Občine Radlje
ob Dravi,
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največ 5 PLAKET Občine
Radlje ob Dravi.
Nagrada Občine Radlje ob Dravi
se podeli občanom, pravnim in
civilnopravnim osebam za velike
dosežke pri razvoju Občine Radlje ob Dravi, za večletno delo in
rezultate na gospodarskem ali
družbenem področju, s katerim
se posameznik ali organizacija posebno izkaže in s tem doseže
velike zasluge in koristi za občino.

Plaketa Občine Radlje ob Dravi
se podeli občanom, pravnim in
civilnopravnim osebam za pomembne uspehe pri razvoju Občine Radlje ob Dravi, na kateremkoli področju življenja.
Pobude za občinska priznanja
lahko v pisni obliki vlagajo občani, podjetja, zavodi, politične
stranke, krajevne skupnosti in vse
druge oblike organizacij in združenj v občini.

Predlagatelji naj se osredotočijo
tudi na zaslužne ljudi iz preteklosti, ki v letu 2016 praznujejo
visok življenjski jubilej. Pobude
se vlagajo do vključno 3. junija
2016, na naslov: Občina Radlje
ob Dravi, Komisija za občinska
priznanja, Mariborska 7.
Predsednik Komisije
za občinska priznanja
Stanislav LIPUŠ

TRADICIONALNO STRELSKO TEKMOVANJE

V čast 75 – letnice upora proti okupatorju je Strelsko društvo Radlje
priredilo, dne 26. aprila 2016, tradicionalno STRELSKO TEKMOVANJE s
serijsko zračno puško.
Tekmovanje je bilo v novem strelišču
za zračno orožje v Radljah ob Dravi.
Sodelovalo je več ekip in številni ljubitelji strelskega športa. Rezultati:
Ekipno:
1. mesto SD Radlje 1
2. mesto ŠD Vas
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•

3. mesto SD Radlje 2
Posamezniki:
1. mesto Albert Grögl ŠD Vas
2. mesto Srečko Mazgan ŠD Vas
3. mesto Anton Ladinik SD Radlje 1

Ženski pevski zbor

DOMINICA NOVA
praznuje

40 let

Po tekmovanju je bilo prijetno druženje s starejšimi člani društva in usmeritvah v prihodnosti razvoja strelskega
športa v občini Radlje ob Dravi.

Vljudno
vabljeni!

Strelsko društvo Radlje

NEDELJA

KRAJEVNA SKUPNOST VUHRED PRAZNUJE

NEDELJA, 15. 5. 2016, OB 15. URI

Osrednja proslava ob krajevnem
prazniku Vuhreda, v večnamenski
dvorani Vuhred.
Organizatorji: KS Vuhred, ZB za vrednote NOB, KUD Kovač Lija, Društvo
kmetic KO Vuhred, Osnovna šola in vrtec Vuhred ter Občina Radlje ob Dravi.
NEDELJA, 22. 5. 2016, OB 15. URI

DRUŽINSKO KOLESARJENJE IN POHOD VUHRED–HE VUHRED

˝In kadarkoli bo,
mi bo lepo …˝

15. 5. 2016
ob 19.00

Zbirališče pri večnamenski dvorani
Vuhred. Veseli bomo vseh, ki se

DVORANA KD RADLJE

nam boste pridružili.

Gost:
OTO VRHOVNIK

Organizator: Krajevna skupnost Vuhred in Kolesarsko društvo Vuhred.

Vstopnine ni,
vesele pa bomo
vašega
prostovoljnega
prispevka.

NEDELJA, 29. 5. 2016, OB 15. URI

Tradicionalni pohod po vodni učni
poti, zbirališče bo izlivu Vuhreščice.
Vljudno vabljeni!
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MERJENJE
KRVNEGA TLAKA IN SLADKORJA

V sredo, 18. maja 2016, od
10.00–11.00 vabimo vse upokojence in invalide na delavnico merjenja krvnega tlaka
in sladkorja, ki bo v prostorih
Društva upokojencev in Medobčinskega društva invalidov
»Drava« Radlje ob Dravi. Delav-

nico bosta izvajali vms. Marica Star in vms. Suzana Starc.
Na delavnici boste prejeli tudi
brezplačno gradivo z nasveti
za zdravo življenje.
Vabljeni v čim večjem številu!
OZRK Radlje ob Dravi
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GOSPOD NADŠKOF ALOJZIJ CVIKL
MED NAMI V ŽUPNIJI RADLJE

Iz oči birmancev je bilo vidno zadovoljstvo
in besede so kar silile na plano: »Gospod
nadškof, hvala vam za vašo očetovsko navzočnost med nami!«
Po maši se je srečanje z nadškofom nadaljevalo. V domu svetega Mihaela so prvič
z njim in našim župnikom skupaj sedli Župnijski pastoralni svet, ključarji, Gospodarski svet, sestre hčera Marije Pomočnice,
vodje pevskih zborov, bralci Božje besede,
članice Karitas. Po uvodnem pozdravu bi
za naše druženje lahko rekli, da je potekalo
kot sproščen klepet. Nizali smo naše skupne projekte (novi zvonovi, orgle, obnovljena cerkev in vse podružnice, obnovljeno
župnišče …), z navdušenjem govorili o druženju z mladimi, opisali sodelovanje ljudi in
lokalne skupnosti, se dotaknili finančnega
dela poslovanja, se pohvalili z najnovejšo
pridobitvijo, novim domom sv. Mihaela, in
še z mnogimi aktivnostmi, ki so potekale v
naši župniji … Razšli smo se z obljubo, da se
kmalu spet srečamo.
Sodelavci Župnije Radlje

18. študentska
DELOVNA BRIGADA

RADLJE OB DRAVI
22. 7. – 31. 7. 2016

Posledice so očitne! Že 18 let.
info: 031/263 - 291 (Bernarda)

|

Za našo župnijo, še posebej za letošnje birmance, je bil 25. april 2016 zelo
pričakovan in obenem vznemirljiv dan.
Obiskal nas je gospod nadškof. Srečanje
z birmanci je na željo nadškofa potekalo
brez navzočnosti staršev, botrov in ostalih vernikov. Sta pa z njimi bila naš gospod
župnik Jože Gomboc in naša katehistinja
s. Marta Zadravec. Gospodu nadškofu
so izrekli prisrčno dobrodošlico. Sproščeno je spregovoril o sebi in birmanci
so ga z velikim navdušenjem poslušali.
Nato je sledila predstavitev birmancev
in njihovega dela čez celo leto. Gospod
nadškof si je za vsakega vzel čas. Vsakega
je z zanimanjem poslušal, postavil pa je
tudi konkretna vprašanja, na katera so
birmanci odgovarjali. Mlade je takoj osvojil s svojo sproščenostjo in prijateljskim
pogovorom.
Sledila je sveta maša, pri kateri je nagovoril vse navzoče vernike. Birmanci so
sodelovali s petjem in prošnjami. Ker je
bila 26. aprila bila prva obletnica njegove posvetitve za mariborskega nadškofa,
so mu čestitali in zaželeli obilo Božjega
blagoslova in Marijinega varstva pri njegovem poslanstvu, izročili so mu vrtnico
in v cerkvi je zadonela harmonika. Golico
je zaigral Vid Ravnjak, pridružil se mu je
Andraž Ferk.

www.dostop.si/sdb
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21. MAJ–26. MAJ 2016 MEDNARODNO KOROŠKO

KLAVIRSKO TEKMOVANJE

CUFAJ

voljstvo

za prosto

GLASBENA ŠOLA RADLJE OB DRAVI
6. mednarodno Koroško klavirsko tekmovanje

Glasbena šola Radlje ob Dravi je razpisala šesto mednarodno Koroško klavirsko tekmovanje, ki bo od nedelje, 21.
maja, do srede, 26. maja 2016.
Tekmovanje bo potekalo v različnih kategorijah za učenke in učence glasbenih šol, umetniških gimnazij, akademij
in ostalih pianistov. Deset kategorij je
za klavir solo, štiri za klavir štiriročno
in umetniška kategorija brez starostne
omejitve.
Na tekmovanju sodeluje 254 tekmovalcev s 132 mentorji. V kategoriji klavir
solo tekmuje 222 tekmovalcev, v kategoriji klavir duo pa 16 tekmovalcev.
Udeleženci prihajajo iz 66 šol in šestih
držav (Hrvaška, Italija, Makedonija, Srbija, Švica in Slovenija).
Tekmovalce ocenjuje žirija mednarodno priznanih glasbenih pedagogov:
Saša Gerželj Donaldson, predsednica
(Velika Britanija), Ivana Godec Vinceković (Hrvaška), Đorđe Milojković (Švica)
in Lidija Maletić (Slovenija).
Vabimo cenjeno občinstvo, da obišče
vrhunske nastope mladih pianistov.
Vstop ali izstop iz dvorane je mogoč

pred ali po nastopu vsakega tekmovalca. Ogled tekmovanja je mogoč neposredno na velikem platnu v zbornici.

Saša Gerželj Donaldson, predse-

dnica žirije: »KKT ni samo tekmovanje,
je glasbeno-kulturni praznik na najvišji
ravni. Vsako leto smo priča neizmerni
predanosti glasbi naših udeležencev,
njihovih mentorjev in staršev. Glasbena
šola Radlje ob Dravi vedno znova dokazuje, da je neprekosljiva v srčnosti in organiziranosti tekmovanja. Sama se z veseljem iz leta v leto vračam na ta neverjetno navdihujoč dogodek in odhajam
vedno znova polna novih življenjskih
spoznanj. Mladim umetnikom želim,
da jim njihovi nastopi uspejo najbolje,
kar se da, in da jim KKT ostane v lepem spominu ter jih navdihne za prihodnje glasbene podvige.«

Vljudno vabljeni na slavnostni koncert, v četrtek,
26. maja 2016, ob 17. uri.
Glasbena šola 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.

