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Novičke Občine Radlje ob Dravi
VABILO

Občina Radlje ob Dravi vabi na v petek, 22.
6. 2012, ob 18. uri na Proslavo ob Dnevu
državnosti, na mejni prehod Radelj.
Občina Radlje ob Dravi

VABILO

Vabimo vas na Kresno noč popevk z Mestnim
pihalnim orkestrom Radlje pod vodstvom
dirigenta Dejana Kusa in glasbenega gosta
Tomaža Miheliča, ki bo potekala v soboto,
23. junija 2012, ob 19.30 uri pri Dvorcu Radlje ob Dravi. V primeru slabega vremena bo
koncert potekal v dvorani Kulturnega doma
Radlje. Koncert bo potekal v okviru Koroškega
kulturnega poletja 2012.
Vabljeni!

VABILO

Vabimo vas na Koncert kvarteta flavt 4Syrinx,
ki bo potekal v nedeljo, 24. junija 2012, ob
18.00 uri v cerkvi sv. Mihaela Radlje. Koncert,
ki je del Poletnih dogodkov s flavto Glasbene
šole Radlje ob Dravi, bo potekal v okviru
Koroškega kulturnega poletja 2012.
Vabljeni!

DRŽAVNO ŠOLSKO
TEKMOVANJE V ATLETIKI V
KOPRU, 6. junija 2O12

Z regijskega tekmovanja v atletiki se je z OŠ
Radlje ob Dravi kot edinemu uspelo kvalificirati Anžetu Križanu, učencu 7.b razreda.
Na državnem tekmovanju v Kopru pa je
dosegel odličen rezultat, in sicer 3. mesto.
Iskrene čestitke!

VABILO

Bowling klub bajta –
TURNIR TROJK 2012

V Bowling centru bajta Radlje je v soboto,
9. junija 2012, potekal bowling turnir trojk,
imenovan Veliki turnir malih ekip. Trojko so
sestavljali trije tekmovalci ne glede na spol
in starost. Sodelovalo je 14 ekip s tremi
udeleženci, ki so v štirih urah odigrale kvalifikacijske tekme in finalno tekmo. Zmagala
je ekipa »SESTRE« v sestavi: Branko Peruš,
Hubert Kaiser, Bojan Debeljak, druga je bila
ekipa »COMANCHI TEAM« v sestavi: Karli
Herman, Dejan Svetec, Marjan Peklar, tretja
je bila ekipa»FUŠARJI« v sestavi: Branko Pinter, Anita Pinter, Bojana Valente. Udeleženci
turnirja smo preživeli prijeten družabni
večer, saj je bowlanje šport in rekreacija za
vse generacije.
Vabimo vas, da se včlanite v naš bowling
klub. (bowlingklubbajta@gmail.com)

Turistično društvo Vuhred vabi na tradicionalne »Vaške igre« Vuhred 2012, ki bodo
potekale v nedeljo, 17. 6. 2012, ob 14. uri
na šolskem igrišču. Vabimo, da nas obiščite
in se z nami poveselite, prav tako vabimo
ekipe, da se nam prijavijo in tekmujejo.
Čakajo vas lepe nagrade.

Vlasta Kozjak,
Bowling klub bajta

Spletna stran Osnovne šole Radlje ob Dravi najboljša
med Koroškimi

Osnovna šola Radlje ob Dravi je zmagala na ocenjevanju spletnih strani osnovnih šol na Koroškem. Na prvo mesto se je uvrstila pred spletno stranjo
Druge OŠ Slovenj Gradec in OŠ Prežihovega Voranca Ravne.
Ocenjevanje je izvedlo Društvo za širjenje kulture na svetovnem spletu:
Zelo smo ponosni, da je naša spletna stran pridobila ta laskav naziv. Priznanje je potrditev
našega trdega dela in velika motivacija za naprej. V prihodnjem šolskem letu načrtujemo
predvsem izpopolniti obveščanje staršev, pri čemer si obetamo veliko od sodobne komunikacije na socialnih omrežjih. V pripravi je tudi portal, ki bo namenjen samo za objave
učencev in njihove izdelke.
Več o tem pa si lahko seveda preberete na naši spletni strani OŠ http://www.osradlje.si/
index.php/domov/novice/vse-novice/3-dogodki/499-najboljsa-spletna-stran.
OŠ Radlje ob Dravi
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Skupna vaja intervencijskih
služb

Prejšnji teden smo izvedli vajo, kjer so sodelovale vse službe,
ki se srečujemo na terenu ob intervencijah. Skupna vaja je
plod izredno vrhunskega sodelovanja med vsemi intervencijskimi službami. Na štirih točkah smo preigrali različne scenarije nesreč, kjer smo gasilci skupaj z reševalci Reševalne
službe Koroške – enota Radlje, zdravniki Zdravstvenega doma
Radlje in policisti PP Radlje spoznavali postopke in opremo
drug drugega.
Primož Ternik,
predsednik PGD Radlje

VABILO

Ženski pevski zbor Dominica nova iz Radelj ob Dravi z zborovodkinjo Simono Svanjak vas vabi na koncert ob 35-letnici
delovanja. Gostje: Vokalna skupina Remšnik z zborovodkinjo
Martino Resnik in Urško Horvat Zvonar. Koncert bo v nedeljo,
17. junija 2012, ob 18. uri v dvorani Kulturnega doma Radlje.
Vstopnine ni.
Ženski pevski zbor Dominica nova iz Radelj že 35 let uspešno
deluje. Zadnjih 16 let ga vodi profesorica glasbe Simona Svanjak. Zbor pripravlja božične koncerte, koncerte ob koncu sezone, sodeluje na priložnostnih prireditvah.
Leta 2005 so pevke posnele zgoščeno z naslovom Sonce ljubó.
Zbor se udeležuje tudi regijskih tematskih koncertov in tekmovanj. Na regijskem tekmovanju v Mežici novembra2006
je zbor dobil bronasto priznanje. Leta 2007 je na Sozvočenjih
od Celja do Koroške zborovodkinja dobila posebno nagrado
za izvirno sestavljen koncertni program. Zbor si je »pripel«
bronasto tekmovanje tudi na lanskem regijskem tekmovanju
v Dravogradu.
Ob prazniku bodo članice prejele Gallusove značke za dolgoletno udejstvovanje na glasbenem področju ljubiteljske kulture, ki jih podeljuje JSKD.

REDNI OBČNI ZBOR KULTURNEGA DRUŠTVA
RADLJE

Kultura v Radljah ali Radlje v kulturi …
Več kot desetina radeljskih družin ima svojega člana v Kulturnem
društvu Radlje, statistično vsak Radeljčan obišče povprečno dve kulturni prireditvi v Kulturnem domu na leto, ki jih organizira Kulturno
društvo. Zavidljivo, bi rekli v kakšen drugem kraju, pri nas pa je to
dediščina, dejstvo in tradicija.
Organizirali in sodelovali smo na 67 kulturnih prireditvah v letu 2011.
Če računamo, da je ena prireditev na dan , smo v Kulturnem društvu
nastopali več kot dva meseca prav vsak dan.
To pomeni, da nastopamo ali organiziramo prireditve prav vsak vikend
v letu in to povečini kar oba dneva vikenda.
Prostovoljno ustvarjanje v Kulturnem društvu je v Radljah nekaj samoumevnega, nekaj, kar se ne spreminja na slabše, nekaj, kar nenehno
raste, se obnavlja, se izboljšuje, je nekaj naravnega. Je sinergija mladih, starejših in najstarejših, sinergija tistih, ki že nekaj znajo, drugih,
ki jih ti isti nekaj novega naučijo, in tretjih, ki si to ogledajo in ocenijo.
Na kratko, vsi sodelujemo in smo uspešni samo kot celota.
Če primerjamo društvo z drevesom v naravi, mu vsako leto odpade
kakšna dozorela vejica, ki pa jo nadomesti dvakrat toliko novih poganjkov, drevo postaja le še močnejše.
Srečanje članov Kulturnega društva v salonu Ars v četrtek na
predpraznični večer je bilo kot ponavadi zanimivo, prijetno in
veličastno. Toliko različnih ljudi, različnih starosti, različnih poklicev
in statusov znotraj društva razmišlja enako. Kako z lastnim vložkom
v prostem času ustvarjati in se učiti zase in za druge, kako se nenehno izboljševati, pokazati svoje znanje občinstvu in nazadnje, kako se
družiti znotraj isto mislečih?
Ob podajanju poročil smo še sami včasih presenečeni, koliko prireditev smo v preteklem letu ustvarili, kolikokrat so sekcije kje gostovale. Seveda ne poročamo, koliko ur, dni ali tednov smo vadili in
se srečevali na vajah v Kulturnem domu. Ne poročamo, koliko časa
porabijo posamezniki še doma, da pripravljajo materiale za vaje, organizirajo prireditve, nagovarjajo sponzorje, da nas podprejo pri projektih.
Na Občnem zboru so vsem članom predstavljene tudi smernice za
naprej. Veliko novih projektov, veliko nove energije in izzivov, skratka
nobene bojazni, vedno kaj novega.
V preteklem letu se je društvu priključilo 46 novih članic in novih
članov (od tega 45 članic in 1 član).
Kot bi šele danes ustvarjali Kulturno društvo, toliko novih obrazov v
enem samem letu. Še bolj fantastičen je podatek, da so se društvu
pridružile tako najmlajše – osnovnošolke iz nove sekcije Mažoretna
skupina Kulturnega društva Radlje, nekaj starejše članice novo nastalega Dekliškega pevskega zbora in nova izkušenejša skupina likovnih
ustvarjalcev v okviru Likovne sekcije.
Gremo samo naprej, smo optimistično zaključili.
Zelo smo veseli podpore lokalne skupnosti in župana Alana Bukovnika
in dobrega sodelovanja z Javnim skladom RS za kulturne dejavnosti OI
Radlje in Zavodom ŠKTM.
Posebej pa smo ponosni in hvaležni za sodelovanje z donatorji, ki
kljub težki gospodarski situaciji, ko sami težko rešujete zahtevne situacije v svojih podjetjih, podpirate naše projekte in to vedno bolj.
Predvsem zaradi Vas, spoštovano občinstvo, ki v tem hitrem
potrošniškem ritmu in kriznih časih niste izgubili občutka in veselja do
kulture, smo zares zaključili Občni zbor s sloganom
»Gremo samo naprej …«
Borut Tasič,
predsednik Kulturnega društva

Oblikovanje, tisk in lektura: Agencija Novelus, d.o.o.

