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DON BOSKO v 
RADLJAH 2. iN 
3. mAJA 2013 
V Cerkvi na Slovenskem bodo od srede, 1. maja,  
do petka, 17. maja 2013, na obisku relikvije 
sv. Janeza Boska (1815 –1888), ustanovitelja 
salezijancev, sester družbe Hčera Marije 
Pomočnice (salezijank), ki jih imamo med 
nami v Radljah, in velikega vzgojitelja mladih. 
Romanje relikvij bo pod geslom Svetnik med 
nami potekalo v sklopu svetovnega popotovanja 
urne s svetnikovimi posmrtnimi ostanki, ki se 
sicer odvija že od 25. aprila 2009, sklenilo pa se 
bo 31. januarja 2015. V obdobju do praznovanja 
200. obletnice svetnikovega rojstva, ki jo bomo 
obeležili 16. avgusta 2015, bodo relikvije 
obiskale pet celin oziroma 130 držav, v katerih 
je navzoča salezijanska karizma. Ker sestre 
salezijanke že 25 let delujejo v Dravski dolini, 
bodo don Boskove relikvije obiskale tudi Radlje. 
Več o sestrah družbe Hčera Marije Pomočnice, 
DON BOSKU in programu obiska bo objavljeno v 
naslednjih izdajah NOVIČK

PRiPRAvLJALNi ODBOR 

Novičke Občine Radlje ob Dravi

PETEK, 22. mAREC, OB 20.00 POTOPiSNO PREDAvANJE: NOvA ZELANDiJA, 
dežela dolgega belega oblaka. Tako Maori imenujejo svojo deželo zaradi dramatičnega 
neba in spektakularne pokrajine. Nič čudnega, da so Novo Zelandijo izbrali za lokacijo 
snemanja pravljičnega filma Gospodar prstanov. Gromozanski ledeniki. Polno zelenih 
pragozdov. Alpe in vulkani. Mogočni fjordi in prečudovite plaže. Nežna pšenična polja 
in bruhajoči gejzirji. Tu vlada veličastna pokrajina, ki kontrastno ne bi mogla biti boljša.
 
SOBOTA, 23. mAREC, OB 21.00
GLASBENI VEČER Z Matejem Brodarjem, Katjo Koren in Karin Zemljič. Vsi člani so 
uveljavljeni spremljevalni vokali na slovenski glasbeni sceni. V večini preigravajo tuje 
priredbe, ki so prilagojene njihovemu okusu in ki odlično zvenijo v aranžmajih s tremi 
vokali in kitaro. Vabljeni na glasbeni večer, ki nas gotovo ne bo pustil ravnodušne.

TOREK, 26. mAREC, OB 18.00
ZDRAV ŽIVLJENJSKI SLOG Kako prepoznamo pomanjkanje vitaminov v našem telesu? 
Na to vprašanje nam bo odgovorila Maja Veber.

Datum dogodka Dogodek Ura
Četrtek, 21. 3. 2013 15.00 - 20.00 velikonočna voščilnica

Petek, 22. 3. 2013 15.00 - 20.00 presajanje sadik

Ponedeljek, 25. 3. 2013 15.00 - 20.00 polepšajmo si prostor

Torek, 26. 3. 2013 15.00 - 20.00 barvanje pirhov

Sreda, 27. 3. 2013 15.00 - 20.00 barvanje pirhov

vABimO vAS v mARENBERšKi mKC RADLJE

MAyORS fOR PEAcE (ŽuPANI ZA MIR)
Občina Radlje ob Dravi je v mesecu februarju 2013 poslala prošnji za članstvo v nevladni 
organizaciji Mayors for Peace (Župani za mir), v mesecu marcu smo prejeli Certifikat o 
članstvu. Od 1. marca 2013 organizacija obsega 5.551 članov (mest oz. občin) iz 156 držav 
in regij. Župani za mir po vsem svetu aktivno delujejo za odstranitev vsega jedrskega 
orožja do leta 2020. Občina Radlje ob Dravi podpira prizadevanje Japonske, kot edine 
države na svetu, ki jo je prizadela jedrska bomba. To dejstvo nalaga državi dolžnost, da širi 
poznavanje o posledicah atomskega bombardiranja  in ponižno uči filozofijo »hibakuš« 
(preživele žrtve atomske bombe). Žrtve so neprestano govorile, da nihče ne bo več trpel, 
kot so one. Država mora vztrajati pri osveščanju svetovnega prebivalstva in izpolniti svoje 
dobronamerne obveze v prizadevanju odprave jedrskega orožja. Kljub naporom Japonske 
danes še vedno ostaja jedrsko orožje v visoki stopnji pripravljenosti in človeštvo se tudi 
danes sooča z možnostjo uničenja. Župani za mir se v svetovni razsežnosti in slogi pod 
okriljem organizacije borijo proti jedrskemu orožju. S sodelovanjem med mesti in občinami 
si prizadevajo dvigniti mednarodno ozaveščenost javnosti glede potrebe po odpravi 
jedrskega orožja in prispevati k uresničevanju resničnega in trajnega svetovnega miru. Več 
na: http://www.mayorsforpeace.org.  

Na spletni strani Občine Radlje ob Dravi,  
www.obcina-radlje.si je objavljen: 
•  Javni razpis za sofinanciranju programov na 

področju turizma v Občini Radlje ob Dravi 
za leto 2013 in

•  Javno naročilo za izgradnjo komunalne in-
frastrukture - Hmelina

iNFORmATivNO OBvESTiLO – PRODAJA 
KOMuNALNO uREJENIH ZEMLJIŠČ ZA 
STANOvANJSKO GRADNJO NA HmELiNi v 
RADLJAH OB DRAvi
Obveščamo vas, da bo Občina Radlje ob Dravi v 
prihodnjem mesecu začela s prodajo komunalno 
opremljenih zemljišč za stanovanjsko gradnjo na 
Hmelini v Radljah ob Dravi. Občina razpolaga s 
šestimi parcelami, velikosti ca. 630 m2. Za vsa 
zemljišča je tudi pridobljeno pravnomočno 
enotno gradbeno dovoljenje. Vse dodatne 
informacije dobite v času uradnih ur v prostorih 
Občine Radlje ob Dravi ali na tel.št. 02 88 79 630.

Občina Radlje ob Dravi
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Oblikovanje, tisk in lektura: Agencija Novelus, d.o.o. Občina Radlje ob Dravi si pridržuje pravico do spremembe lektorske in vsebinske obsežnosti avtorskih prispevkov.

PRiREDiTEv OB DNEvU 
ŽENA
V četrtek, 7. marca 2013, je v Športni hiši 
Radlje potekala tradicionalna prireditev 
ob dnevu žena, ki so jo pripravili učenci in 
učenke OŠ Radlje ob Dravi s pomočjo svojih 
učiteljic in v sodelovanju z Občino Radlje ob 
Dravi.
Program sta vodila dedek – Rok Maher 
in vnukinja – Martina Pušnik, ki sta skozi 
pogovor prepletla recitacije, ples, igro in 
petje.
Nastopili so recitatorji 1., 2., 3. in 4. razredov; 
otroška folklorna skupina s harmonikarjem 
Jernejem Koširjem; mlajši OPZ, v katerega 
so vključeni učenci in učenke 1. in 2. 
razredov ter OPZ 3., 4. in 5. razredov. Zbora 
je vodila gospa Simona Svanjak, za glasbeno 
spremljavo pa je poskrbela Helena Kreuh.
Vse prisotne v Športni hiši je nagovoril 
župan Občine Radlje ob Dravi Alan Bukovnik, 
za konec pa so dvorano preplavili zvoki 
»frajtonaric«. Nastopili so mladi in obetavni 
harmonikarji pod vodstvom Jureta Vučiča, ki 
so navdušili občinstvo.
Nasmejani obrazi odhajajočih so nam 
povedali, da so preživeli en lep popoldan, 
Občina Radlje pa je vse ženske obdarila z 
rožico.

Zapisala Lilijana Kreuh

PRvENSTvO v 
šPORTNEm PLEZANJU
V soboto, 9. marca 2013, je v Športni hiši 
potekalo prvenstvo v športnem plezanju ali 
Vzhodna liga. Za Vzhodno ligo je tekmovalo 
rekordno število mladih plezalcev – 221. 
Udeležba in organizacija tako uvrščata 
tekmovanje med največje športne dogodke 
za otroke v občini Radlje. Tekmovanje 
je potekalo od 9. do 19. ure. Pri pripravi 
in izvedbi tekmovanja je sodelovalo 30 
članov ter staršev otrok Plezalnega kluba 
Martinček. Aktivno so nam pomagali tudi 
MKC Marenberški in ŠKTM, Osnovna šola 
Radlje, ter Občina Radlje ob Dravi.  Mlajši 
plezalci so se tako lahko preizkusili na novo 
postavljenih plezalnih smereh, kjer je za 
uvrstitev štelo najvišje preplezano mesto, 
oprimek. Vsak je plezal dve različni plezalni 
smeri za svojo kategorijo. Martinčki smo 
dosegli naslednje rezultate:
 Zala Preglau, 3. mesto starejše deklice
• Tevž Krebs, 3. mesto starejši dečki
• Jaš Bezjak, 5. mesto mlajši cicibani
• Domen Harnik, 6. mesto starejši cicibani
• ter šest martinčkov in martinčic med 9. in 

29. mestom 
 Vsem čestitke, nekaterim tudi za prve 
tekmovalne nastope. Zelo smo veseli in 
ponosni na naše nadobudne plezalce. 
Več informacij in fotografij najdete na: www.
pk-martincek.net, kjer lahko svoje otroke 
tudi prijavite k aktivnosti športnega plezanja.
Članom PKM, trenerju Dušanu Planincu in 
staršem se zahvaljujemo za prispevek k zelo 
uspešni organizaciji tekmovanja. 

Igor Lauko načelnik, 
PK Martinček

9. OBČNI ZBOR OŠ SV. 
ANTON NA POHORJU
V prostorih nekdanje osnovne šole Sv. 
Anton na Pohorju je 2. marca 2013 potekal 
že 9. zbor članov Športnega društva 
Sv. Anton. Vse prisotne je pozdravil 
predsednik društva Božo Kovač. Po izvolitvi 
delovnega predsedstva ter organov zbora 
članov smo pričeli z uradnim delom. Po 
ugotovljeni sklepčnosti je predsednik 
društva podal poročilo o delu v letu 2012. 
Prisotnim so bila predstavljena finančno 
poročilo, poročilo nadzornega odbora ter 
poročila vodij sekcij. Predsednik društva je 
razkril načrte za leto 2013 in nam zaželel 
veliko uspehov. Beseda gostom je najprej 
pripadla županu občine Radlje ob Dravi 
Alanu Bukovniku, nato predsedniku KS 
Sv. Anton Branku Kanopu in predsedniku 
Medobčinske lige malega nogometa Alojzu 
Turjaku, kateri so vsi izrazili zadovoljstvo z 
dosedanjim delom društva in njenih članov 
ter si zaželeli tako uspešno sodelovanje 
tudi v bodoče. Uradnemu delu je sledilo 
prijetno druženje ob jedači in pijači ter 
zvokih glasbe DJ Ricardija.

ŠD Sv. Anton

vABiLO
KS Remšnik vabi vse mamice, babice, 

žene in dekleta na ogled gledališke 
predstave MOJ VINKO v izvedbi KUD 

Brezno Podvelka.
Igra bo v soboto, 23. marca, ob 19.00 uri 
v krajevni dvorani na Remšniku in za vse 

ženske  je vstop prost.
Vljudno vabljeni.

Hvala in lep pozdrav

Boris Gašper - KS Remšnik

OGLED RAZSTAvE ZA 
8.mAREC v 
ZDRAvSTvENEm DOmU
V Dnevnem centru ŠENT (slovensko 
združenje za duševno zdravje) smo se 
odločili za ogled razstave fotografij, zaradi 
velikega zanimanja uporabnikov o zgodovini 
ter življenju nekoč v Radljah in bližnji okolici. 
Ogledali smo si zanimive fotografije, ki 
prikazujejo življenje žensk in njihovo delo v 
različnih časovnih obdobjih. Želeli bi si, da 
bi bilo takšnih  in podobnih razstav še več, 
saj nas popeljejo v preteklost ter prikažejo 
življenje, kakršno so živeli naši predniki. 

Larisa Safran, 
DC šent

ŠKTM Radlje ob Dravi vabi na 40-urni 
TEČAJ NEMŠKEGA JEZIKA za mladino in 

odrasle 
PRIČETEK TEČAJA JE V TOREK, 

2. 4. 2013 
KDAJ? Vsak torek in četrtek od 

18.00 do 19.30 ure.
KJE? MKC Marenberški 
(V okviru tečaja bomo

osvajali osnove nemške slovnice in se 
posvečali predvsem besedišču; pridružite 

se nam, ne bo vam žal!) PRIJAVE 
ZBIRAMO DO 1. 4. 2013 Za vse ostale 

informacije nas kontaktirajte na 
tel. št.: 040 852 287

Krajevna skupnost Vuhred vabi na ogled 
komedije Prihranjeni tisočak, ki bo v 
nedeljo, 24. marca 2013, ob 17.00 v 
večnamenski dvorani. Komedijo bo izvedlo 
Kulturno društvo Kapla. Vljudno vabljeni!

KS Vuhred


