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Poštnina plačana pri
Občini Radlje ob Dravi

Novičke Občine Radlje ob Dravi
S toplino božič naj vas Ogreje,
naj vez družinsko utrdi!
A novo leto naj zaseje
vse, česar si srce želi!
Ljubezen, zdravje in obilje
bogato naj vam obrodi,
a vse začrtane naj cilje
v uspeh usoda spremeni!

VABILO NA
SILVESTROVANJE
Občina Radlje ob Dravi vas vabi na

SILVESTROVANJE NA
PROSTEM,

ki bo na parkirišču Mladinskega centra s
Hotelom Radlje ob Dravi,

med 23.00 in 1.00 uro.

Z lepimi željami vas bo v novo leto
pospremil župan Alan Bukovnik.
Vljudno vabljeni!
Občina Radlje ob Dravi

OBISK DEDKA MRAZA
V ZIMSKI VASI

Praznični dnevi so tu in kaj lepšega si
lahko zaželimo, kot obisk Dedka Mraza! In res je bilo tako. V petek, 16. 12.
2011, nas je obiskal v Zimski vasi. Bilo
je čarobno. Otroci Osnovne šole Radlje
ob Dravi, pod vodstvom Simone Svanjak, so prepevali in kljub temu, da bi nas
lahko odpihnil veter, so bili naši obrazi
nasmejani. A veter nam je prinesel tudi
prve snežinke, ki so spremljale našega
dobrega moža. Dišalo je po kostanjih,
palačinkah, žgancih, čaju za otroke in
odrasle.
Veselje se je v soboto dopoldne nadaljevalo. Nizko meglo je prepodil in
priklical sonce Mešani pevski zbor Rosika iz Lovrenca na Pohorju, pod vodstvom Smiljane Lunić. Fantje iz ansambla
Poskok so poigravali pesmi, da so noge
kar same začele prestopicati. Naša srca
in telesa so bila ogreta, potrebovali smo
le še nekaj za želodčke. Tu so znova nastopili člani DPM Radlje, ki so poskrbeli
za tople napitke, pecivo, žgance, kostanje … V delavnici Gretke Verdnik so izpod
drobcenih, malo nerodnih rok, zavitih v
rokavice, nastajale prekrasne lučke.
In lučke so svetile, ko smo se v nedeljo popoldne Radeljčani v spremstvu
Dedka Mraza, palčkov in snežink in
odpravili peš iz Zimske vasi do doma
Hmelina. V domu so nas prijazno sprejeli oskrbovanci, njihovi družinski člani
in uslužbenci doma. Dedka Mraza so
se razveselili vsi, mali in veliki, mladi in
manj mladi, še posebej, ko je med vse
razdelil doma pečene medenjake, ki sta
jih pridno pekli Franja in Slavica, članici
DPM-a. Rdečih lic in praznično oblečeni
so oskrbovanci, skupaj z obiskovalci in
otroci pomagali babici in dedku odpihniti vse štiri zmaje in znova prinesti

Žogico Nogico v hiško, majhno kot kletka,
čisto kot rosa in lepo kot cvetlica, ki je
stala nekje v Radljah.

Sabina Ternik
DPM Radlje

ZAKLJUČEK
USTVARJALNEGA leta
knjiŽnice Radlje

Knjižnica Radlje ob Dravi zaključuje
letošnje prireditve (in se hkrati seveda
pripravlja na nove, ). Tako smo v ponedeljek pripovedovali še zadnjo letošnjo
pravljico, tokrat v knjižnici Podvelka in
se v knjižnici Radlje še zadnjič dobili na
ustvarjalnih srečanjih. Prav ustvarjanje je
v decembru posebej izpostavljena dejavnost. Čeprav lahko v vsaki trgovini že za
zelo malo denarja kupimo še in še bleščic,
so aranžmaji, drobna darilca, voščilnice in
praznični okraski, ki jih izdelamo sami, v
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veliko večje zadovoljstvo. Na ustvarjalnih
srečanjih, ki potekajo v knjižnici že od leta
2001, torej celih 10 let, smo izdelovali že
vse mogoče. Preizkusili smo se v različnih
tehnikah, spoznali najrazličnejše materiale, pridno uporabljali gradivo: revije,
priročnike, knjige s področja ročnih spretnosti in ustvarjanja. Vsak udeleženec ali
udeleženka prispeva s svojo prisotnostjo
in aktivnostjo k prijetnemu ustvarjalnemu vzdušju. Ideje se kar iskrijo, nastanejo pa tudi res lepi unikatni izdelki, ki vam
jih pokažemo na priložnostnih razstavah
v vitrinah knjižnice. V letošnji sezoni smo
se ukvarjali s keramičnim mozaikom,
aranžmaji, svečniki in prazničnimi okraski, od sedaj naprej se bomo še ukvarjali
z mokrim in suhim polstenjem, slikanjem
na steklo in nizanjem perlic. Srečanja potekajo dvakrat v mesecu, ob ponedeljkih
med 17.00 in 19.00 uro od oktobra do
marca. Pridruži se nam lahko vsak, ki
ima veselje do ustvarjanja. Ponudba je
tako raznolika, da se prej kot slej pojavi
tehnika in material, ki pomeni izziv in
spodbudo do obiska delavnice. Seveda
je brezplačna, le materiale morate prinesti s seboj. Vabljeni torej k ustvarjanju
in k vsem drugim dejavnostim, ki jih v
knjižnici pripravljamo za vas. V januarju
bodo najprej to pravljične ure, potema
pa še vse drugo. Prijeten in sproščen
konec leta in veliko sreče v novem letu
vam želimo knjižničarke iz Knjižnice Radlje ob Dravi.

Knjižnica Radlje,
Slavica Potnik

»OSKRBA S PITNO
VODO V POREČJU
DRAVE 3. SKLOP«

Podjetje HIDROINŽENIRING, d.o.o., je v
četrtek, 15. 12. 2011, v Vuzenici predstavilo projekt »Oskrba s pitno vodo v
porečju Drave 3. sklop«, podjetje SL
CONSULT, d.o.o. pa stroškovno vrednost
projekta.
V projekt je vključenih 5 občin – Občina
Dravograd, Občina Muta, Občina Podvelka, Občina Radlje ob Dravi in Občina
Vuzenica.
Predmet projekta je hidravlična
izboljšava in nadgradnja vodovodnega
sistema v skupni dolžini 107.432 m, v

vseh 5-ih občinah. Celotna vrednost investicije je ocenjena na 33.106.504 € z
DDV. Vrednost projekta za Občino Radlje ob Dravi znaša 7.652.280 € z DDVjem, od tega je 67,08 % sofinanciranega
iz strani EU Kohezijskega sklada, 11,84
% iz državnega proračuna in 21,08 %
občinskega proračuna.
Nadgradnja vodovodnega sistema na
območju Občine Radlje ob Dravi zajema:
• nadgradnjo centralnega sistema Radlje
z izgradnjo vodohrana, nove vrtine ter
črpališča, izgradnja vodovodov Radlje
ob Dravi ter izgradnja povezovalnega
vodovoda Radlje ob Dravi - Muta, v
skupni dolžini 13.091 m;
• nadgradnjo
sistema
Vuhred
z
vključitvijo v skupni vodovodni sistem
z izgradnjo vodohrana in črpališča, v
skupni dolžni 1.779 m;
• izgradnjo sistema Remšnik in povezava
v skupni sistem Radlje, v skupni dolžini
7.545 m s 3 vodohrani ter s 3 črpališči;
Občina Radlje ob Dravi si prizadeva zagotoviti ustrezno infrastrukturo za oskrbo s
pitno vodo.

turnega društva Radlje pod vodstvom
Simone Svanjak. Po mnenju tričlanske
žirije, v sestavi Andraž Hauptman, Andreja Martinjak in Danica Pirečnik, sta
oba zbora prejela bronasto priznanje za
sodelovanje na regijskem tekmovanju.
Posebno priznanje za obetavno zborovodkinjo pa je prejela Martina Resnik.
To je odličen dosežek na zahtevnem tekmovanju, priznanja pa so dokaz, da naši
zbori delujejo po pravilno začrtani poti.
Iskrene čestitke vsem pevkam in pevcem
ter zborovodkinjama.

Cvetka Miklavc,
vodja OI JSKD Radlje ob Dravi

Mešani pevski zbor Remšnik

Občina Radlje ob Dravi

MARTINI RESNIK
PRIZNANJE ZA
OBETAVNO
ZBOROVODKINJO

Med 12. in 27. 10. 2011 so po Sloveniji
potekala Regijska tekmovanja odraslih
pevskih zasedb 2011. Tekmovanja so se
lahko udeležile male pevske skupine ter
ženski, moški in mešani zbori, ki so sodelovali na Naši pesmi 2010, Sozvočenjih
2010, Reviji izbranih malih pevskih skupin
Slovenije ali pa so jih na regijski ali državni
nivo predlagali strokovni svetovalci na
območnih revijah v sezoni 2010 / 2011.
Sporedi so morali obsegati: umetno pesem slovenskega skladatelja, slovensko
ljudsko pesem, skladbo iz obdobja renesanse in skladbo po lastni izbiri. Nastope
je ocenjevala tričlanska žirija. Koncerta
27. novembra, na katerem je sodelovalo
13 pevskih zasedb od Celja do Koroške
v OI JSKD Dravograd, sta se udeležila
Mešani pevski zbor Kulturnega društva
Remšnik, pod vodstvom Martine Resnik,
in Ženski pevski zbor Dominica nova Kul-

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

Ženski pevski zbor Domica nova Radlje

OBDARITEV OSKRBOVANCEV V DOMU
HMELINA
Recitacije, pesmice in majhno darilo
je bilo novoletno voščilo, ki smo ga
oskrbovancem doma Hmelina
podarili otroci in
vzgojiteljice vrtca Radlje.
Ljuba Kališnik

