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Novičke Občine Radlje ob Dravi
Delavnica Local PRESS

V Občini Radlje ob Dravi smo se odločili, da stopimo
korak s časom. Sistem Local PRESS prinaša veliko novosti na področju spletnega objavljanja novic, dogodkov in razpisov. V sredo, 13. junija 2012, smo izvedli
otvoritveno delavnico, na katero smo povabili predstavnike društev, ki sodelujejo pri ustvarjanju tedenskih novičk Občine Radlje ob Dravi. Občani boste lahko
poleg tiskanega glasila novice spremljali še na naslovu
MojaObčina.si, na mobilnem portalu m.mojaobcina.
si in na družbenem omrežju Facebook. Obveščanje
občanov bo odslej hitrejše in enostavnejše, za bralce
pa zagotovo bolj zanimivo, saj bodo informacije do vas
prišle hitreje. Spremljali boste lahko lokalne novice,
napovedi dogodkov, razne razpise in še mnogo več.
Drage občanke in občani, obveščamo vas, da lahko
tudi vi objavljate vaše prispevke, obvestila in povabila. Za vsa dodatna vprašanja vam je na voljo tajnica
župana Darinka Švajger, na telefonski številki 02 88
79 634.
Občina Radlje ob Dravi

Sprejem pri županu

Župan Alan Bukovnik je v ponedeljek, 18. junija 2012
sprejel učence Osnovne šole Radlje ob Dravi, ki so
se s svojimi učnimi uspehi in dosežki vsa leta šolanja
najbolje izkazali. Med njimi so: Tanja Koren, Maja
Ošlak, Uroš Vezonik, Matevž Bukovnik, Laura Maurič,
Eva Golob, Karolina Gostenčnik, Ana Plazovnik, Zala
Krstič, Jožica Tacer. Župan je poleg odličnjakov sprejel
še Niko in Zalo Veronik, ki sta dosegli posebne dosežke
na športnem področju.
Ob prijetnem druženju so poklepetali o načrtih za prihodnost, župan pa jim je zaželel veliko uspeha na nadaljnji poti in jim podelil knjižne nagrade.

REKREACIJSKI POHOD
MDI DRAVA RADLJE OB
DRAVI

Člani MDI Drava Radlje ob Dravi smo
bili 13. junija 2012 na 83. rekreacijskem pohodu, ki ga je vodil Ludvik
Podrzavnik.
Za člane – invalide je bil to nepozabni pohod, saj nas je pot vodila preko
Avstrije in Italije nazaj v Slovenijo,
kjer smo si ogledali prečudoviti planinski muzej v Mojstrani ter maketo
prelepih slovenskih gora. Vožnjo
smo nadaljevali do Aljaževega doma
v Vratih ter opazovali, kako lepa je
naša Slovenija, od tu smo se podali
peš proti severni steni Triglava (s
te poti je fotografija), tam sta nas
izkušena vodnika tudi krstila. Pogled
na zasneženi vrh Triglava, obsijan s
soncem, pa je nekaj najlepšega, kar
lahko doživiš, saj se nam je zdelo,
da imamo te čudovite gore kar na
dlani, tako blizu nas so bile – pa
vendar daleč. Nato smo si ogledali
še slap Peričnik – res nekaj lepega!
Škoda, da vas ni bilo zraven – vabljeni drugič! Seveda pa je povratek
domov vedno najslajši in tako je bilo
tudi tokrat, polni prelepih vtisov in
energije smo se vračali zadovoljni in
predvsem nasmejani domov.
V imenu vseh udeležencev Erika Luzar.
Foto: Ludvik Podrzavnik

OTVORITEV
MARENBERŠKEGA
MLADINSKO KULTURNEGA
CENTRA

Z velikim veseljem vam sporočamo, da bo
Mladinsko kulturni center Marenberški
odprl svoja vrata v petek, 29. junija 2012,
ob 14 uri. Vabimo vse občane in občanke,
prijatelje, znance, sosede, da se nam
pridružijo na dogodkih, ki bodo v sklopu otvoritve potekali cel vikend.

PROGRAM DOGAJANJA:

Petek, 29. junij 2012
(odprto od 14.00 – 02.00)
14.00 – odprtje Mladinskega kulturnega
centra s točilnim pultom in teraso na južni
ploščadi
21.00 – zabava z DJ TimoG., ki bo trajala
pozno v noč
Sobota, 30. junij 2012 (odprto od 9.00 –
03.00)
9.00 – kreativne delavnice za vse mlade
ustvarjalce
Sledi tekmovanje v kuhanju bograča med
lokalnimi društvi in drugimi ekipami posameznikov, ki bo potekalo na ploščadi:
13.00 – zbor tekmovalcev in priprava
14.00 – pričetek kuhanja bograča
17.30 – URADNA PROSLAVA OB OTVORITVI
MLADINSKEGA KULTURNEGA CENTRA Z
GOSTI
18.00 – BREZPLAČEN BOGRAČ ZA VSE OBISKOVALCE, OBČANE IN OBČANKE
21.00 - ROCK KONCERT z legendami
80’s rocka HOTTY MKKNOTTY in lokalno
rock’n’roll predskupino THE STICKY LICKS
Za dodatno glasbeno popestritev bo ves
dan skrbel DY NEJC.
Nedelja, 1. julij 2012
(odprto od 11.00 – 23.00)
16.00 – kreativne delavnice
za vse mlade ustvarjalce
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Vabilo

Ženski pevski zbor Dominica nova z zborovodkinjo Simono
Svanjak, Mešani pevski zbor Mavrica z zborovodkinjo Katjo
Rek in Moški zbor z zborovodjem Silvom Brezovnikom vabijo na tradicionalni »VEČER PESMI«, ki bo v petek, 22. junija
2012, ob 20.00 pred dvorcem v Radljah. Letošnji koncert je
že petnajsti po vrsti. Pevke in pevci bodo zapeli v vsakem vremenu. Prisrčno vabljeni.

ŠOLSKE POČITNICE Z BOWLING
CENTROM BAJTA

Bowling center Bajta nudi šolski mladini v času šolskih počitnic do
vključno 31. avgusta 2012 posebej ugodno bowlanje – vsak dan lahko mladi do 18. leta v času od 9. ure zjutraj (v nedeljo od 12. ure)
pa do 18. ure. Na eni stezi lahko igra do 5 šolarjev oziroma dijakov.
Izkoristite ugodno priložnost za rekreacijo in aktivno preživljanje
počitniškega časa.

Od 9. do 15. ure vam Bajta vsak dan nudi sveže tople malice z
juho, ki so enakovredne kosilu.
Dobrodošli v bajti!

VABILO

Vabimo vas na Likovni tabor 2012, ki bo potekal v petek 29.
junija in soboto 30. junija 2012 na Dobravi. Društvo prijateljev
mladine Radlje in Anton Plazovnik tudi letošnje leto pripravljajo poseben počitniški dogodek, ki ga bo poleg ustvarjanja pod
vodstvom akademskega slikarja Petra Hergolda, zaznamovalo
druženje, smeh ter zabava ob številnih družabnih in športnih
igrah. Tabor se bo pričel v petek 29. junija ob 10.00 uri in
zaključil v soboto 30. junija v popoldanskih urah. Otroški nasmeh bo na obrazu pričaralo tudi Glasbeno gledališče Melite
Osojnik z glasbeno-plesno animacijo En kovač konja kuje, ki bo
potekala v soboto 30. junij 2012 z začetkom ob 15.00 uri. Več
informacij dobite na številki 051-603-198 (DPM Radlje). Tabor
bo potekal v okviru Koroškega kulturnega poletja 2012.
Vabljeni!

VABILO

Krajevna skupnost Remšnik vas vabi v nedeljo, 24. 6. 2012, ob 19.30 uri
na tradicionalni dvig zastave ob dnevu državnosti s krajšim kulturnim
programom.

Organizatorji: RRA Koroška, Občina Radlje ob Dravi, ŠKTM Radlje ob Dravi, DPM Radlje ob Dravi in Anton Plazovnik s.p.

POLETNE DELAVNICE

Začenjajo se poletne počitnice in mnogi med vami potrebujete
varstvo otroka. V času od 26. 6. – 31. 8. 2012 organiziramo celodnevne otroške delavnice v prostorih Mladinskega kulturnega
centra Radlje ob Dravi (spodnji prostori hostla) za otroke od 4.
– 15. Leta starosti.
Dnevno bomo otrokom nudili:
• malico
• topel obrok (kosilo)
• pijačo
• sadje
Starši boste pokrili del stroškov, kar znaša 7 € na dan na
udeleženca. Če prijavite hkrati dva otroka, plačate za drugega
samo 5€. Izvajali bomo otrokom primeren program: pohode,
kreativne delavnice, igranje družabnih iger, socialne igre, gledanje filmov in risank,…
Več informacij dobite na telefonski številki: 041-352-838
(Dominika) in 070-820-288 (Vojko).

JZ ŠKTM
Dominika Karlatec

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

Ne obremenuj se s kilami, sivimi lasmi, plešo in še kaj. Bodimo srečni,
da še živimo in to skupaj veselo proslavimo. To je pisalo na vabilu za
srečanje v gostišču Ribničan v Radljah, za ta šolski abraham, da se skupaj spomnimo tistih lepih dni, brezskrbnosti, želja, norosti in ljubezni.
Zanimivi pogovori – spominov, zgodb, doživetij in dogajanj kar ne zmanjka. Bili smo tovarišice in tovariši, gospe in gospodje zdaj babice in dedki
– tema za zaključek ...
Stisk rok in sreča na obrazu pa je bilo največje darilo za vsakega, še
posebej za organizatorko vseh srečanj, gospo Anko Vezonik (Lubas).

Stanko Lipuš
Foto Anka

