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Novičke Občine Radlje ob Dravi
Obveščamo vas, da bo popolna zapora ceste na Hmelini od stanovanjskega objekta Vodovnik (HŠ 13A) in do parkirnih prostorov
pri stadionu, v času od 8. oktobra do 18. oktobra 2013, zaradi izgradnje vodovoda in preplastitve. Za razumevanje se vam
iskreno zahvaljujemo.
Občina Radlje ob Dravi

VABIMO NA Otvoritev
Geološke tematske poti odsek Remšnik

in Muzeja mineralov Remšnik v nedeljo, 13.
oktobra 2013, na Remšnik.
Program:
ob 8. uri pohod po delu geološke tematske poti, od
župnišča Remšnik do rudnika in nazaj,
ob 10.30 uri sv. maša,
ob 11.30 uri slovesna otvoritev Muzeja mineralov
Remšnik (prostori KS Remšnik).
Geološka tematska pot – odsek Remšnik
predstavlja nadaljevanje geološke poti iz
avstrijskega kraja Oberhaag (Geo – Wanderweg –
Oberhaag – Remšnik). Pot, ki je dolga 8280 m in
označena z usmerjevalnimi tablami, poteka po že
obstoječih poteh med mejnim prehodom Brezni
vrh in opuščenim rudnikom pod kmetijo Dijak na
Remšniku. Ob poti je postavljenih pet monolitov
(blokov kamnin), ki gradijo remšniški nariv in
širšo okolico. Muzej mineralov Remšnik je urejen
v prostorih KS Remšnik. Ogledate in raziščete
lahko minerale, ki so vidni s prostim očesom,
pod povečevalnim steklom in mikroskopom.
Občudovali boste lahko zelo redke minerale tudi v
svetovnem merilu. Na dvorišču podružnične šole
Remšnik, lahko z geološko igro na zabaven način
doživite rudnik in raznolik svet mineralov. Ogled po
predhodni najavi. Informacije in najava: +386 2 62
12 549 (Koroški pokrajinski muzej, Muzej Radlje
ob Dravi).

Rosasit in aragonit, Nahajališče: Remšnik
Najdba, zbirka in foto: Zmago Žorž

Projekt je delno sofinanciran iz sredstev LEADER iz 4. osi (programa
LEADER) v okviru Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2007–2013.
Sredstva za sofinanciranje projektov lokalni akcijski skupini »LAS MDD«
dodeli Ministrstvo za kmetijstvo in okolje (MKO) v okviru Evropskega
kmetijskega sklada za razvoj podeželja za območje občin:
Dravograd, Mislinja, Muta, Podvelka, Radlje ob Dravi,
Ribnica na Pohorju, Slovenj Gradec in Vuzenica.

TABORNIKI

V letih 1951/52 je naša občina postala
bogatejša za taborniški odred, ki so ga
poimenovali Srebrna reka.
Ponosni smo, da se taborniki z novim
šolskim letom vračajo v Radlje. Prvi
sestanki so že mimo in začelo se je
taborniško leto. Vsak začetek je težak,
pravijo. Ampak mi smo prepričani, da
nam bo uspelo!
Naj vam na kratko predstavimo našo
vizijo. V prvem letu bomo posebno
pozornost namenili srednješolcem
prvega in drugega letnika, ki bodo
v nadaljevanju postali vodniki
prihajajočih generacij. Taborništvo je
namreč organizacija mladi za mlade.
Mladim se tako približajo vrednote
odgovornosti, strpnosti, solidarnosti,
miru, ustvarjalnosti, avtonomnosti in
enakopravnosti.
Prva akcija je bila v soboto, 28.
septembra, ko je bilo predstavljeno
taborništvo v Radljah. Naši mentorji
so taborniki iz Raven na Koroškem, in
sicer rod Koroških jeklarjev.
Naše aktivnosti pa lahko spremljate na
internetni strani www. sktmradlje.si
, pod zavihkom mladina in pa na naši
facebook strani.
Taborniki ustvarjamo boljši svet

Dobrosrčnost
našega člana

Članu DU Radlje ob Dravi se gospodu
Jožetu Podlogarju iskreno zahvaljujemo
za izkazano naklonjenost do sočloveka
v stiski. Gospod Jože se je namreč
preselil v Dom Črneče in zato je podaril
skoraj novo kuhinjsko pohištvo z vsemi
aparati, mladi družini s 3 otroki, ki so v
lanskem letu v poplavah utrpeli veliko
škodo. Uničeno jim je bilo kompletno
pohištvo. Društvo upokojencev Radlje
ob Dravi mu želi dobro počutje v
novem domu in okolju.
DU Radlje ob Dravi

Prevzem novega
vozila ter podpis
pogodbe o prodaji
gasilskega doma

V prejšnjem mesecu smo v PGD Radlje
ob Dravi ponovno postavili dva mejnika
v zgodovini gasilstva v Radljah ob Dravi.
Prevzeli smo novo gasilsko vozilo ter
podpisali pogodbo o prodaji gasilskega
doma. Novo gasilsko vozilo bo služilo
predvsem za logistično podporo pri
našem delu na vajah, usposabljanjih ter
intervencijah. Vozilo je bilo financirano iz
sredstev Uprave RS za zaščito in reševanje,
ki jih enota dobi na podlagi pogodbe o
sofinanciranju dejavnosti gasilske enote
širšega pomena.

Drugi dogodek, ki se bo vpisal v zgodovino
gasilstva, je zagotovo podpis pogodbe o
prodaji gasilskega doma. Navedeno dejanje pomeni tudi pričetek vseh aktivnosti za
novogradnjo gasilskega doma, ki bo zgrajen na zemljišču starega stadiona v Radljah
ob Dravi, predvidoma do septembra leta
2015.
Primož Ternik,
predsednik PGD Radlje ob Dravi

Vabljeni v Knjižnico
Radlje ob Dravi v
četrtek, 10. oktobra ob
18. uri na odprtje 2. samostojne
razstave likovnih del
ljubiteljske slikarke Mirjane
Cvijič.

Mirjana CVIJIČ je ljubiteljska slikarka iz Dravograda.
S tem krajem je povezana celo življenje. Rodila se je
v Dravogradu, v Dravogradu je preživljala otroštvo in
mladost, v Dravogradu je bila do upokojitve zaposlena
na osnovni šoli kot učiteljica razrednega pouka. V
Dravogradu se je tudi poročila in si ustvarila družno.
Je torej pristna dravograjčanka.
Mirjana rada riše in slika od otroštva. Tudi v službi
ji ni bilo težko narisati ali naslikati kakšnega učnega
pripomočka, plakata ali scene za igro. S slikarstvom
se je začela intenzivneje ukvarjati po upokojitvi. Leta
2009 se je likovno izobraževala v slikanju z oljem v
Mariboru.
Poslužuje se različnih slikarskih tehnik, motivov in
zvrsti. Trenutno najraje slika v akrilni tehniki, olju in
akvarelu. S svojimi likovnimi deli je sodelovala že na
večih društvenih, območnih in regijskih skupinskih
likovnih razstavah. Letos je to njena druga samostojna
likovna razstava. Prvo je imela v Koroškem domu
starostnikov v Črnečah.
Razstava bo v Knjižnici Radlje ob Dravi odprta do 4.
novembra.

DARUJMO KRI

Območno združenje Rdečega križa Radlje ob
Dravi vabi vse zdrave občane stare od 18 do 65
let na odvzem krvi, ki bo v sredo, 16. oktobra
2013, od 7.30 do 12.00 v OŠ Radlje ob Dravi in
v petek, 18. oktobra 2013, od 7.30 do 12.00 v
OŠ Muta. Na dan odvzema zajtrkujte nemastno
hrano. Prosimo, da s seboj prinesete osebni
dokument. Vljudno vabljeni!

VABILO
Bi radi poslali e-pošto, pa je ne znate?

Prebrali ali poslali SMS ali MMS? Se
naučili brskati po spletu?
Potem se nam pridružite v četrtek,
24., ali v petek, 25. oktobra. Na Osnovni šoli Radlje
vam bodo učenci v okviru projekta Simbioza pokazali
to in še več.Pridružite se nam, učenje je lahko tudi
prijetno. Prijave zbiramo do četrtka, 17. oktobra, na
telefonski številki: 02 88 79 591 (ga. Alenka) in 02 88
79 594 (ga. Lila).

OŠ Radlje ob Dravi

Nogometaši

Nogometne šole Radlje, selekcije starejših dečkov, so v nedeljo, 06.10.2013 odigrali
redno prvenstveno tekmo v Kungoti. Opravičili so vlogo favorita in gostujočo
ekipo nogometnega kluba Kungota/Slivnica premagali z rezultatom 4 : 1. Fantje
se držijo vrha prvenstvene razpredelnice. Strokovni svet Nogometne šole Radlje
pa je mladim nogometnim navdušencem po tekmi omogočil ogled slovenskega
EL CLASICA. Trener, igralci in starši so si lahko ogledali večni nogometni derbi ekip
MARIBORA in OLIMPIJE. Gesta kluba je fantom sigurno vlila dodatnega elana in
jim še dvignila motivacijo za prihodnost nogometnega razvoja. Nogometna šola
Radlje bo tudi v prihodnosti organizirala podobne akcije, tudi za ostale selekcije
nogometašev.
Zapisal vodja NŠ Radlje: Bojan Kus

BOWLING CENTER BAJTA

V Bowling centru bajta so se tudi letos v okviru Radeljskih srečanj 2013, poleg
tekmovanja upokojencev v pikadu, odvijala tudi tekmovanja na sodobnem
kegljišču in bowlingu. V kegljanju posamezno je postala prvakinja Radeljskih
srečanj, ga. Mirjana Paradiž Verdinek, prvak pa g. Marko Ješovnik. V bowlanju je v
enotni kategorij prvak Radeljskih srečanj g. Branko Peruš. Na krajši slovesnosti po
zaključenih tekmovanjih je pokale podelil župan Alan Bukovnik.
BC bajta se lahko pohvali z edinstveno možnostjo, da v Sloveniji, da v enem objektu
ponudi organizacijo kegljanja in bowlanja na najsodobnejših napravah.

Bowling - zabava za vso družino!

PLESNI TEČAJI V BOWLING CENTRU BAJTA!

Tečaj standardnih in latinskoameriških plesov (fokstrot, čačača, samba, rumba,
angleški valček, disko foks idr.), tečaj domačih plesov (domača polka, rock polka,
pop polka, valček na več načinov), tečaj za mladoporočence, tečaj za zaključene
družbe (dogovor glede izbora plesov s skupino).
Zbiramo prijave za novo začetno skupino, prva vaja že 13. oktora 2013 ob 16. uri!
Tečaje vodi plesni mojster Mitja Grudnik.
Prijave in informacije na 031 370 864 (Vlasta).
Vlasta Kozjak, BCF Bajta
Oblikovanje, tisk in lektura: Agencija Novelus, d.o.o. Občina Radlje ob Dravi si pridržuje
pravico do spremembe lektorske in vsebinske obsežnosti avtorskih prispevkov.

