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Poštnina plačana pri
Občini Radlje ob Dravi

Novičke Občine Radlje ob Dravi
Prednovoletni sprejem

Župan Alan Bukovnik je v četrtek, 22. 12. 2011, v salonu ARS
pripravil prednovoletni sprejem za svetnike Občinskega sveta,
častna občana Občine Radlje ob Dravi, predsednike in člane Krajevnih skupnostih, člane odborov, komisij in svetov, direktorje in
predstavnike podjetij, javnih zavodov, predstavnike društev in
družbenega življenja ter za novinarje.
Župan se je vsem zahvalil za dobro sodelovanje in uspešno delo, ki
prinaša prispevek k razvoju Občine Radlje ob Dravi ter za delo v dobro občanov. Poudaril je pomen dobrega sodelovanja med občino
in podjetji, javnimi zavodi in društvi, brez katerih ne bi bilo mogoče
izvesti zastavljeni ciljev.

Leto 2011 nam je vsem prineslo vrsto izzivov.
Naše sodelovanje in usmerjenost k skupnim
ciljem sta nam omogočila uspešno odzivanje
nanje. Verjamemo, da nam bo to z jasno vizijo,
voljo in elanom uspevalo tudi v prihodnje!
Naj vam leto 2012 prinese obilo
uspeha in osebnega zadovoljstva.
Občina Radlje ob Dravi
Občina Radlje ob Dravi je tudi letos sredstva za pošiljanje
božično - novoletnih voščilnic namenila socialno ogroženi družini
na območju Občine Radlje ob Dravi.

IZDELOVANJE KRIŽEV

V kulturnem programu je sodelovala Glasbena šola Radlje ob Dravi.
(Foto Anka)

Obdarovanje oskrbovancev v
domovih za ostarele

V sredo, 21. 12. 2011, je župan Alan Bukovnik skupaj s podžupanom
Robertom Potnikom, s predsednikom Krajevne skupnosti Radlje ob
Dravi in Medobčinskega društva invalidov »Drava« Radlje ob Dravi
ter s predstavniki Rdečega Križa Radlje ob Dravi, Karitasa in Društva
upokojencev Radlje ob Dravi obiskal oskrbovance naše občine v
domovih za ostarele, in sicer v Domu starejših na Fari v Prevaljah,
Koroški dom starostnikov Črneče in v Domu Hmelina v Radljah ob
Dravi. Župan je vsem oskrbovancem podaril darila in jim zaželel vse
dobro v letu 2012.

Občina Radlje ob Dravi

Društvo za ohranitev kulturne dediščine in umetnosti Št.
Janž pri Radljah se je letos odzvalo povabilu Kulturnega
društva Kapla in sodelovalo pri ljudskem običaju izdelave križev. Na večer tepežnice, pametve, ali tudi dan
nedolžnih otročičev, 28. 12. 2011, nam je gostoljubno
odprla vrata domačija Folant.
Križe smo izdelovali iz lesa velikega pegla, ki ga je Kulturno društvo izdelalo pred cvetno nedeljo. Člani društev,
skupaj z drugimi krajani, smo izdelali 300 križev. Na
praznik Sv. Treh kraljev bodo križi blagoslovljeni in razdeljeni krajanom.

Predsednik društva
Mirko Kogelnik
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SPREMEMBI V
POSLOVNIKU KNJIŽNICE
RADLJE OB DRAVI, KI
VELJATA OD 1. 1. 2012

Uporabnike in člane Knjižnice Radlje ob
Dravi želimo opozoriti na dve spremembi
v poslovniku knjižnice. Prva se nanaša na
odpiralni čas, in sicer je knjižnica v Radljah po novem od odprta od ponedeljka
do četrtka od 8.00 do 17.00 ure. V petek
in soboto je odpiralni čas nespremenjen,
prav tako ni sprememb v drugih oddelkih knjižnice. Ta sprememba bo zagotovo
dobrodošla vsem, ki ste nas že kdaj prej
želeli obiskati pred 9. uro dopoldan.
Druga sprememba se nanaša na izposojevalni rok, in sicer vam bomo knjige
po novem izposodili za tri tedne. Prav
tako bo nov izposojevalni rok veljal za
vso gradivo, ki smo vam ga prej izposojali za en mesec: multimedijsko gradivo,
CD, zvočne knjige in zemljevide. Ta sprememba je nujna zaradi nižjih sredstev,
ki jih bomo v letu 2012 prejeli za nakup
novega gradiva od občin in od Ministrstva za kulturo. Predvidevamo, da bo aktualno gradivo na ta način hitreje krožilo
in bo prej na voljo vsem uporabnikom
knjižnice.
Ostale določbe poslovnika in cenik ostajajo nespremenjeni. V upanju, da boste
spremembe sprejeli kot dobrodošle in
pozitivne, vam želimo vse dobro v letu, ki
se je pravkar začelo.
Kolektiv Knjižnice Radlje ob Dravi

POVABILO NA 7.
FOTOGRAFSKO
RAZSTAVO

V petek, 13. 1. 2012, ob 18. uri bo svoja
vrata odprla že 7. fotografska razstava
ljubiteljskih fotografov Koroške. Na razpis, ki ga je objavila Območna izpostava
JSKD Radlje ob Dravi, se je prijavilo 41

fotografov s 140 deli, na temo Prosto in v
stiski. Komisija, v sestavi Tomo Jeseničnik
in David Valič, je pregledala poslana dela
in izbrala 57 del 36-ih fotografov. Na
odprtju bo v kulturnem programu sodeloval študent Akademije za glasbo v Ljubljani, smer kitara, Timi Krajnc iz Brezna,
prireditev pa bo povezovala Petra Placet. Razstava bo na ogled v razstavišču
Knjižnice Radlje ob Dravi vse do 31. 1.
2012.

Letošnje dogajanje naj sklenem z iskrenim voščilom naše predsednice Društva
prijateljev mladine Radlje gospe Milke
Lunić: »Vsakemu zase in vsem skupaj
želimo mir v sebi, živahnost ob sebi, vedrino pred seboj in zadovoljstvo za seboj.«
Sabina Ternik
DPM Radlje

Cvetka Miklavc,
JSKD Radlje ob Dravi

Društvo prijateljev
mladine Radlje

Čeprav še čisto malo diši po cimetovem
čaju, sladkih piškotih in pravljičnih bitjih,
so ta za nekaj časa odšla nazaj v svoje
dežele, pripravljat nove piškote, nove
žoge, punčke, sanke, snežinke … in še
kaj. Ostali so nam nagajivi, nekateri malo
boječi, drugi sproščeni, prav vsi pa polni
pričakovanja – pogledi naših otrok. Da
ima Dedek Mraz vse otroke enako rad,
smo se ponovno prepričali na Sv. Antonu, Remšniku, v Vuhredu in Radljah
ob Dravi. Prekrasno je doživeti, da otrokom ni najpomembnejše darilo, ampak
živ stik z dobrim možem, snežinkami in
palčki. Otrokom so še vedno pomembni
beseda, pogled, objem, nadvse pa jim je
pomembna igra, zato so se tudi tako lahko vživeli v igrico Žogica Nogica, ki smo
jo pripravili zanje.
V DPM Radlje ob izteku decembrskega
rajanja vedno ugotovimo, da se je vredno truditi za naše otroke, našo skupnost,
skratka za nas vse. V tesnem sodelovanju
z Občino Radlje ob Dravi nam je to uspelo tudi letos. Darila smo razdelili med
otroke od 1. do 6. leta starosti. Knjiga,
žoga, bomboni in lutke so bili še posebej lepo zaviti, za kar je v največji meri
poskrbela naša članica Franja. Vsem, ki
ste ji pomagali, še enkrat iskrena hvala.

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

Foto Anka

Foto Anka

NOVOLETNO
VOŠČILO

Spet je vse tako, kot je prej bilo.
Novo leto se že stara, mi pa že hitimo novim obetom naproti.
Društvo upokojencev Radlje je
tokrat namesto novoletnih voščilnic
predvidena sredstva usmerilo v
humanitarni namen.
Vsem občanom Radelj, predvsem
pa svojim članom, želimo v letu
2012 mnogo nepozabno lepih
dogodkov, obilo zdravja, sreče in
časa za svoje najbližje. Dovolite
vstop sanjam, vašemu zvestemu
družabniku.
Društvo upokojencev Radlje

