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Poštnina plačana pri
Občini Radlje ob Dravi

Novičke Občine Radlje ob Dravi
Srečanje starejših
krajanov in krajank

V soboto, 12. 11. 2011, smo imeli v Radljah ob Dravi že tradicionalno srečanje
starejših krajank in krajanov Radelj ob
Dravi. Tradicionalno srečanje, ki se ga je
udeležilo 160 krajanov, ima prav poseben pomen, saj iz leta v leto dokazuje,
da so srečevanje, druženje, pogovor, izmenjava mnenj in izkušenj, predvsem pa
veselje, tiste vrednote, zaradi katerih se
je vredno srečati.
Starejši so nepogrešljiv del civilne
družbe, pomemben člen pri vzgoji otrok,
predvsem pa lahko s svojo modrostjo
in neprecenljivimi izkušnjami bogatijo
mlajše in tako so se niti prepletale tudi z
nastopom otrok Osnovne šole Radlje ob
Dravi, pod vodstvom gospe Milke Lunić
in Jane Kreuh. Druženje so popestrili s
folklornim plesom, deklamiranjem pesmic, igranjem na harmoniko in citre.
Prisotne so pozdravili župan Občine Radlje ob Dravi Alan Bukovnik, predsednica Območnega združenja RK Antonija
Račnik in predsednik Krajevne skupnosti
Radlje ob Dravi, Anton Vodušek.
Naše srečanje je bilo vesele narave, prijaznih obrazov in nasmehov.
Ko smo v popoldanskem času odhajali domov, so bile naše misli pozitivne
in sklenili smo tako: imejmo se radi ter
bodimo veseli in optimistični.
Sabina Ternik,
predsednica Krajevne organizacije
Rdečega križa Radlje ob Dravi

1. KROMPIRJEV
DVORANSKI TURNIR

V Dvorani Tabor v Mariboru je v soboto,
05. 11. 2011, potekal veliki nogometni
turnir starejših cicibanov U 10, v organizaciji MNZ Maribor in časopisa Mariborski utrip, v katerem se je pomerilo
16 ekip (NŠ Radlje, Miklavž, Slivnica,
Dogoše, Maribor, Tezno, Fužinar, Radvanje, Pesnica, Pohorje, MB Tabor, Pobrežje,
Dobrovce, NŠ Robert Koren, Rogoza in
Duplek). Ekipa Nogometne šole Radlje je
pod vodstvom trenerja Andreja Holerja
in pomočnika trenerja Roberta Moserja
dosegla viden rezultat v močni konkurenci. Veliki zmagovalci turnirja so bili mladi
nogometaši ekipe Nogometnega kluba
Dobrovce, ki so v finalnem obračunu
premagali ekipo Nogometne šole Radlje
ob Dravi. Zanimiva je bila tudi tekma za
3. mesto, v kateri se je ekipa Nogometne
šole Maribor odrezala bolje od ekipe NK
Pesnica.
Končni vrstni red:
1. mesto: NK Dobrovce
2. mesto: NŠ Radlje ob Dravi
3. mesto: NŠ Maribor
4. mesto: NK Pesnica
Pokale in medalje najboljšim sta podelila
Marcos Tavares, kapetan NK Maribor, in
dr. Rudolf Turk, predsednik MNZ Maribor.
Vodja NŠ Radlje: Bojan KUS

PODPIS LISTINE O
POBRATENJU PGD
Vuhred in PGD
Rodine

Gasilci
Prostovoljnega
gasilskega
društva Vuhred so v letošnjem letu
praznovali 135 let obstoja in aktivnega
dela v gasilski službi kraja in za krajane.
Delali pa so tudi na širitvi prijateljstva,
saj so 10. 9. 2011 v Vuhredu podpisali
listino o pobratenju z gasilci PGD Rodine, ki pa smo jo 5. 11. 2011 podpisali
še na slavnostni prireditvi v Rodinah.
Tako so uradno potrdili prijateljstvo, ki
ga gojijo že več kot 10 let. Prijateljskega
srečanja v Rodinah in podpisa listine se
je udeležilo 24 gasilcev iz društva PGD
Vuhred in naš župan Občine Radlje ob
Dravi, Alan Bukovnik.
PGD Vuhred Kotnik Karl

Podpis listine o pobratenju v
Vuhredu, 10. 9. 2011.

Z leve: Jože Vrščaj, poveljnik, Silvo Boljšec,
predsednik PGD Rodine, Zdravko Pisnik,
predsednik, in Anton Hribernik, poveljnik
PGD Vuhred

SPREJET REBALANS PRORAČUNA

Občinski svet Občine Radlje ob Dravi je
na 9. redni seji v ponedeljek, 7. 11. 2011,
sprejel Rebalans proračuna Občine Radlje ob Dravi za leto 2011.
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Plezanje v telovadnici

Sezona plezanja v Športni hiši Radlje se je začela! V katerih terminih lahko člani
PK Martinček koristijo telovadnico (seveda ob izpolnjevanju pogojev, ki vam jih bo
predstavil dežurni) je objavljeno na spletni strani.

Objavljamo termine za plezanje na plezalni steni in v plezalni
sobi v Športni hiši Radlje:
Ponedeljek
Sk1: od 16.00 do 17.00 (1. do 5. razred)
Sk 2: od 17.00 do 18.00 (6. do 9. razred)
Člani: od 18.00 do 20.00 (člani - rekreacija)
Torek
Sk1: od 16.00 do 17.00 (1. do 5. razred)
Sk2: od 17.00 do 18.00 (6. do 9. razred)
Člani: od 18.00 do 20.00 (člani - rekreacija)
Četrtek
Sk2: od 16.00 do 17.00 (6. do 9. razred)
V: od 17.00 do 18.00 (vrhunski plezalci)
Člani: od 18.00 do 20.00 (člani - rekreacija)
Sobota
Vsi: od 10.00 do 13.00 (vadba vseh kategorij)

KOSTANJEV PIKNIK

Poletje se je že poslovilo in nastopila je jesen, z njo pa tudi kostanj, eden od simbolov
tega prekrasnega letnega časa.
Ta jesenski plod je odličen in lahek prigrizek. Ima visoko vsebnost ogljikovih hidratov,
a majhno vsebnost maščob, bogat je z vitamini skupine B ter vsebuje nekaj vitamina
C in A.
Povabite svojo družino in prijatelje na kostanjev piknik. Druženje v naravi , kostanj,
kuhano vino in svež zrak so le eni izmed razlogov, da se odločite za organizacijo
kostanjevega piknika.

Recept za sladko presenečenje na
pikniku

Stepite 6 jajc s 6 žlicami sladkorja, dodajte 150 g mletih
orehov, 100 g stopljenega masla in 1 žlico moke. Testo
pecite v namazanem modelu za torte na 180 stopinj Celzija. Posebej vmešajte 200 g masla z 200 g sladkorja v
prahu, dodajte skuhan in pretlačen kostanj (1 kg), eno
žlico ruma in vanilin sladkor. Pečeno testo razrežite na
dva dela in ga nadevajte. Na pari ob nenehnem mešanju raztopite sladkor, čokolado in
maslo. S to glazuro premažite kolač. Torto okrasite s celim kuhanim kostanjem.
Oddajte svojo zgodbo!

Ker bi radi, da prav vsi sodelujemo pri ustvarjanju tedenskih novičk Občine Radlje ob Dravi, vas vabimo,
da nam najkasneje do ponedeljka do 12.00 ure pošljete na naslov novice@radlje.si vaše zgodbe in informacije, ki bi radi, da jih objavimo. Potrudili se bomo, da bomo upoštevali prav vse, kar pa zaradi
ažurnosti obveščanja ne bomo utegnili objaviti, bomo dodali na naš FB profil in spletno stran Občine
Radlje ob Dravi.

1. PREDSTAVA ZA
OTROŠKI ABONMA IN
IZVEN

19. 11. 2011, SOBOTA OB 17. URI
SALON ARS, KULTURNI DOM RADLJE
REŠIMO GOZD
EKD ZA BOLJŠI SVET
Trajanje predstave: 30 minut.
Primerno za otroke od 3. leta dalje
Prebivalci gozda so se vznemirili, ker
želijo ljudje podreti drevesa, ki jim
nudijo dom. A ne! Kar tako pa se živali
tudi ne predajo! Zagodejo jo gozdarjem
in povedo njim in nam, zakaj so drevesa
tako pomembna za naše življenje.
Abonma v predprodaji: IZI FOTO
RADLJE
Abonma in posamezne vstopnice na
voljo uro pred predstavo v avli Kulturnega doma Radlje Informacije: Petra 040 741 242 in Vojko 070 820 288
VABLJENI. Organizira: KULTURNO
DRUŠTVO RADLJE

OBVESTILO

Kulturno društvo Radlje obvešča
obiskovalce, da je na voljo še nekaj
GLEDALIŠKIH ABONMAJEV. Predprodaja poteka pri IZI FOTO. Cena abonmaja
(5 predstav) 50 eur balkon in 55 eur
parter. Informacije: Ivanka 070 874 746
in Petra 040 741 242.
VABLJENI!

Najmlajši pri županu

Župan Alan Bukovnik je v petek, 11.
11. 2011, na občini sprejel najmlajše
iz Vrtca Radlje ob Dravi, pod vodstvom
vzgojiteljice Brigite Tršar in pomočnice
Andreje Bobovnik. Otroci so župana
povabili na medeni zajtrk, ki ga prirejajo v petek 18. 11. 2011, v vrtcu.

