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Novičke Občine Radlje ob Dravi
Evropski kmetijski sklad za
razvoj podeželja
Evropa investira v podeželje

Razvaline gradu
Mahrenberg

Občina Radlje ob Dravi je februarja letos vložila
vlogo »Razvaline gradu Mahrenberg« za dodelitev nepovratnih sredstev za sofinanciranje iz
ukrepa Ohranjanje in izboljševanje dediščine
podeželja, ki so bila razpisana s 6. Javnim razpisom iz naslova ukrepa 323 s strani Ministrstva
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. V mesecu oktobru smo dobili odločbo o sofinanciranju
in tako bomo lahko sanirali »Razvaline gradu
Mahrenberg« v letu 2013.

ŽUPAN OBČINE RADLJE OB DRAVI
Vabi na ZBOR OBČANOV,
ki se bo odvijal po naslednjem razporedu:
• četrtek, 15. november 2012, ob 19. uri SP. VIŽINGA,mladinski dom Havaji
• petek, 16. november 2012, ob 19. uri, ZG. VIŽINGA, pri Grofu
• ponedeljek, 19. november 2012, ob 19. uri, DOBRAVA, garaža pri IRGLU
• torek, 20. november 2012, ob 19. uri, ŠT. JANŽ PRI RADLJAH, gostilna Žohar
• sreda, 21. november 2012, ob 19. uri, VUHRED, večnamenska dvorana
• četrtek, 22. november 2012, ob 19. uri, VAS, gostilna Pri Erjavcu
• petek, 23. november 2012, ob 19. uri, RADLJE OB DRAVI, dvorana MKC
• torek, 27. november 2012, ob 19. uri, SV. ANTON NA POHORJU, dvorana KS
• sreda, 28. november 2012, ob 19. uri , SV. TRIJE KRALJI, tur. kmetija Pernat
• četrtek, 29. november 2012, ob 19. uri, REMŠNIK, dvorana na Remšniku
Predlog dnevnega reda zbora občanov:
• seznanitev z aktualnostmi v občini ter ostala problematika
V primeru morebitne spremembe termina zbora občanov
vas bomo pravočasno obvestili.
VLJUDNO VABLJENI!
Župan Občine Radlje ob Dravi
Alan BUKOVNIK

Spoštovani,
V poplavah, ki so prejšnji teden prizadele Slovenijo, je večini
reka Drava zalila kleti, stanovanja ter jim uničila ozimnico,
povzročila iztek olja, jim odnesla drva, …
Na Območnem združenju Rdečega križa Radlje smo ljudem v prvih dneh po poplavi pomagali s paketi prehrane, praškom, grelnimi telesi, razdelili smo tudi nekaj
oblačil. Ljudje bodo najbrž potrebovali tudi nekaj časa, da bodo odpravili škodo
in ponovno normalno zaživeli. Pri tem jim želimo pomagati še naprej; če ste jim
pripravljeni pomagati tudi vi, bo vaša pomoč dobrodošla.
Pomagate lahko z oblačili in čevlji, ki jih ne potrebujete več, a bi jih sami še nosili, odejami, ozimnico, tudi kakšno grelno telo (električni radiator, kalorifer) je
dobrodošlo.
Za več informacij nas lahko tudi pokličete na eno izmed navedenih številk:
02-88-73-052 ali 040-250-134.

Katja Črešnik Rac,
OZRK Radlje ob Dravi

Občina Radlje ob Dravi

Novičke Občine Radlje ob Dravi • št. 52 • november 2012

IZLET VETERANK
IN VETERANOV
PGD RADLJE OB DRAVI

V sredo, 7. novembra 2012, smo se veteranke in veterani Prostovoljnega gasilskega
društva Radlje ob Dravi odpravili na jesenski
izlet v Podčetrtek. Tam smo se 3 ure prijetno
kopali, nato pa se odpravili na kosilo. Obiskali
smo tudi častnega predsednika PGD Loka pri
Žusmu, gospoda Martina, kjer smo prijetno
pokramljali ob njegovem letošnjem dobrem
pridelku vina. Seveda smo morali tudi na
obisk k PGD Loka, saj smo s tem društvom
tudi pobrateni, ogledali smo si njihovo novo
vozilo, ki so ga nabavili ob 80. letnici društva.
Potepanje smo zaključili pri prijatelju Franciju Namušu, v Zg. Tinjah, ki nas je razvajal z
domačimi dobrotami.
Naš povratek domov je bil v dobrem
razpoloženju, saj nam je naše društvo prispevalo za stroške prevoza, del ostalih stroškov
pa smo pokrivali sami. Seveda pa gre zahvala tudi našemu vodji Franju Knipliču, ki je
poskrbel za vse oglede. Pa nasvidenje zopet
prihodnje leto.
Erika Luzar

“SI ALI NISI”

Sobota, 17. november 2012, ob 19.00,
Kulturni dom Radlje
Prva predstava za gledališki abonma in izven

“SI ALI NISI” v izvedbi Kulturno
umetniškega društva Reporter Milan
Vsebina: člani povprečne štajerske družine
se ubadajo z vsakodnevnimi težavami. Oče
Vlado namreč opaža, da se z njegovim
sinom Marjanom dogaja nekaj čudnega.
Njegova žena, Marjanova mama, Irena, pa
je (kot vse mamice na svetu) prepričana,
da je s sinom vse v redu. Vlado je odločen,
da vsemu naredi konec in sina Marjana
postavi pred dejstvo:”Kaj je zdaj, pubec, si
ali nisi?” Ura in pol smeha – samo za tiste
z dobro kondicijo.
Abonmajske vstopnice lahko kupite v
predprodaji pri IZI FOTO Radlje in uro pred
predstavo na blagajni Kulturnega doma
Radlje, vstopnice za prvo predstavo pa
uro pred predstavo na blagajni kulturnega
doma Radlje.
Informacije, rezervacije:
070 874 746 – IVANKA
040 741 242 – PETRA
Organizira Kulturno društvo Radlje

Vabljeni v Knjižnico Radlje ob Dravi v četrtek,
15. novembra, ob 18. uri na literarni večer in
srečanje s pisateljem, ustvarjalcem in publicistom Ivanom SIVCEM.
S tem literarnim, glasbenim in družabnim
dogodkom z enim od najproduktivnejših in
najbolj vsestranskih sodobnih slovenskih
pisateljev bomo obeležili Dan slovenskih
splošnih knjižnic in še uradno spodbudili
sodelovanje bralcev pri bralni znački Korošci
pa bukve beremo v tej sezoni.
Za glasbeno dopolnitev večera nam bodo
zapele Rusalke, program večera in pogovor
bo vodila Veronika Mravljak, s pisateljem
se bomo sprehajali po njegovem bogatem
pisateljskem opusu od biografij, do glasbe,
zgodb in romanov za takšne in drugačne
bralce.
Knjižnica Radlje ob Dravi

SUBVENCIJA VRTCA

Center za socialno delo Radlje ob Dravi
obvešča vse starše, ki uveljavljate pravico
do subvencije vrtca, da vam ta pravica
poteče 31. 12. 2012.
V kolikor želite še nadalje uveljavljati
pravico do subvencije vrtca, morate v
mesecu decembru 2012 (priporočljivo je
že v začetku meseca decembra) podati na
centru za socialno delo izpolnjeno vlogo
za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev.
Tisti starši, ki otroka nimate vključenega
v vrtec, a ga boste vključili v naslednjih
mesecih in želite uveljavljati pravico do
Oblikovanje, tisk in lektura: Agencija Novelus, d.o.o.

subvencije vrtca, morate vlogo oddati v
mesecu pred mesecem vključitve otroka
v vrtec, saj se pravica priznava od naslednjega meseca naprej po vložitvi vloge. Na

primer, če oddate vlogo za subvencijo vrtca v mesecu januarju 2013, se pravica do
subvencije vrtca prizna od 1. 2. 2013 dalje.
Mirjana Popijal,
Direktorica Center za socialno delo,
Radlje ob Dravi

Občina Radlje ob Dravi si pridržuje pravico do spremembe lektorske in vsebinske obsežnosti avtorskih prispevkov.

