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Starosti prijazna občina
Občina Radlje ob Dravi je v sredo, 19. marca
z Inštitutom Antona Trstenjaka podpisala
Pogodbo o vključitvi Občine Radlje ob Dravi
v slovensko in svetovno mrežo STAROSTI
PRIJAZNIH OBČIN. V glasbenem programu
so sodelovali Mešani pevski zbor Mavrica in
Folklorna skupina Lija Kovač iz Vuhreda. Vsem
sodelujočim se iskreno zahvaljujemo, posebno
se zahvaljujemo častnemu občanu Občine
Radlje ob Dravi gospodu Maksimiljanu Sušku,
ki nas je ob zaključku prijetno nagovoril:
“Podpis pogodbe o vključitvi občine Radlje ob
Dravi v slovensko in svetovno mrežo STAROSTI
PRIJAZNIH OBČIN je velik prispevek k
razreševanju naglo naraščajoče problematike
starostnikov v razvoju sodobne družbe. Človek
je namreč izrazito družbeno bitje in zato
odvisen od drugih ljudi.
Njegova vloga, perspektiva in identiwwteta
so večplastne in spremenljive. Najbolj
se spreminjajo pod vplivom pomembnih
življenjskih dejavnikov. Še ni tako dolgo, ko so
bili glavni dejavniki družbenih odnosov pod
maksimalnim vplivom države in meddržavnih
sodelovanj. Danes pa to prevzema
globalizacija, ki jo razumemo kot neločljivo
celoto planeta.
Glede na globalne dejavnike razvoja, ki bodo
dolgoročno vplivali tudi na naše socialno
okolje, bomo morali biti na lokalnem nivoju
izredno kreativni. Kajti ne glede na vse te
velike spremembe, ki se nam dogajajo, ostaja
še vedno kot največja želja vseh ljudi, da tudi
v starosti svoje življenje doživljajo v najboljši
možni kakovosti.
Zato bomo morali ob prizadevanju večje
ekonomske uspešnosti v večji meri upoštevati
tudi mnoge druge dejavnike, kot zdravje,
znanje, kulturo, duhovne vrednote, odnos do
bolnih in rekreativne dejavnosti ostarelih in
še mnoge druge, ki lahko ugodno vplivajo na
dobro ali boljše počutje starejših, starih in zelo
starih.

Ob celovitem pregledu problematike
starostnikov in izkušnjah na našem
lokalnem nivoju ugotavljamo, da poleg
vseh profesionalnih institucij lahko bistveno
prispevajo h kvalitetnejšemu življenju
starostnikov tudi lokalne ter individualne
pobude in storitve. Zato imajo predlogi
starejših občanov glede na izkušnje in
osebno počutje neprecenljivo vrednost pri
negi starostnikov in so tako pomemben
pripomoček za kvalitetno intenzivno
obravnavo starostnika na osnovi detajlnega
načrtovanja.
Načrten pristop pomeni da:
• temeljito opravimo analizo dejanskega
stanja,
• na osnovi dejanskega stanja in
predvidenih možnosti postavimo realne
cilje za izboljšanje dejanskega stanja,
• na teh osnovah načrtujemo ukrepe za
dosego postavljenih ciljev,
• in končno na osnovi načrtovanih ukrepov
preidemo k realizaciji.
Zelo pomembno je, da pri načrtovanju
upoštevamo načelo celostne nege, kar
pomeni, da je potrebno uskladiti nego
starostnika z nego njegove celovite okolice.
Tako intenziven pristop za izboljšanje
kvalitete življenja starostnikov je mogoč
le z dodatnim vključevanjem lokalnih
dejavnikov, in to z velikim humanitarnim
deležem posameznikov.
Imamo namreč realno osnovo v množici
primerov izrednega sožitja med mlajšimi
in starejšimi generacijami. V našem okolju
imamo tudi veliko primerov izredno velikega
požrtvovalnega dela v korist boljše kvalitete
življenja starostnikov.
Razvojnega toka staranja ne moremo
preprečiti. Lahko pa vplivamo na kvaliteto
življenja v tem obdobju. Bilo bi skrajno
neodgovorno, če pri razreševanju naših
starostnikov ne bi koristili izkušnje velikega
števila dobronamernih občanov v našem
okolju.
Zato bo vključitev Občine Radlje ob
Dravi v Slovensko in svetovno mrežo
STAROSTI PRIJAZNIH OBČIN prispevala k
intenzivnemu razreševanju problematike
naših starostnikov.
Za vse, kar je bilo do sedaj storjenega v prid
kvalitete življenja starostnikov, gre vsem, ki
so pri tem sodelovali, velika zahvala.”
Občina Radlje ob Dravi

Aktivnosti na projektu
»Odvodnjavanje in
čiščenje odpadnih voda
v porečju reke Drave –
Zg. Drava«

Čistilna naprava Radlje ob Dravi:
• Upravna stavba; izdelava keramike,
zidarskega apnenega beleža, barvanje
podstavkov , vgradnja jeklenih profilov in
izvedba AB štoperjev,
• zalogovnik blata; izvedba naklonskega
betona v zalogovniku, drobna zidarska dela
in vgradnja kotnikov,
• drobna zidarska dela,
• merilno mesto; vgradnja jeklenih profilov,
• izvedba cevovoda.
Kanalizacija Radlje ob Dravi:
• Pričetek izgradnje kanalizacije D+V (Havaji)
Objekti na kanalizaciji Radlje ob Dravi:
• Pričetek izgradnje črpališča ČRP 9 (Vas);
• Zaključna dela črpališča ČRP 10 (Kozji Vrh)
Kmalu se bodo pričela dela tudi v Vuhredu
in zato bo potrebna delna zapora mostu čez
reko Dravo. O datumu pričetka del in o delni
zapori mostu bomo pravočasno obvestili.
Operacijo delno financira Evropska Unija iz Kohezijskega
sklada v okviru Operativnega programa okoljske in
prometne infrastrukture za obdobje 2007-2013 v okviru
prednostne usmeritve »Odvajanje in čiščenje odpadne
vode«, razvojne prioritete Varstvo okolja – področje
voda.

ČRP 10

Čistilna naprava

RADA IGRAM NOGOMET,
in ti ?

Tudi dekleta igramo nogomet! Bi ga poskusila
igrati tudi ti?
Do nedavnega je nogomet veljal za izključno
moško domeno, danes pa velja ženski
nogomet za eno izmed najhitreje rastočih
športnih panog na svetu.
V Sloveniji je ženski nogomet žal še vedno v
globoki senci moškega. Kljub temu potekajo
v Sloveniji številne aktivnosti na področju
dekliškega in ženskega nogometa. V te
aktivnosti se vključuje vedno več deklet.
Naloga vseh strokovnih delavcev in ostalih v
nogometu je, da se zavedamo pomembnosti
razvoja ženskega nogometa.
V Sloveniji že potekajo ligaška tekmovanja v
starostnih kategorijah: U-13, U-15, U-17 in
članske selekcije.
Ženski nogometni klub Radlje (ŽNK Radlje)
je začel s svojim delom v letu 2013, in sicer
s kategorijama deklic U-13 in U-15. Število
deklet se iz dneva v dan povečuje. Obe
kategoriji že nastopata v 1. slovenski ligi za
ženske.
Klub ima že desetletne izkušnje z delom v
ženskem nogometu, zato smo se odločili tudi
za delo z otroško nogometno šolo deklic,
starih sedem let in več.
V ŽNK Radlje se lahko prijavijo deklice in
dekleta, ki imajo rada šport, vključno do 14.
leta starosti.
Prijave sprejema kontaktna oseba MIRAN
ZUPANČIČ (tel.: 040-858-258).
Z veseljem vabimo vse deklice, da se vpišejo v
nogometno šolo za deklice in si tako pridobijo
nove prijateljice, hkrati pa se družijo ob igri
nogometa!
Vljudno vabljene!
ŽNK Radlje ob Dravi

VABILO

Vljudno vabljeni v četrtek, 27.
marca, ob 19. uri v Knjižnico
Radlje na odprtje 1. samostojne razstave
likovnih del ljubiteljskega slikarja Antona
Voduška.
Slikar slika intenzivneje zadnja tri leta,
ko je pričel ustvarjati v likovni sekciji
Kulturnega društva Radlje ob Dravi. Prej je
slikal manj in občasno, kolikor mu je poleg
službenih in ostalih obveznosti dopuščal
čas. Razstavljal je že večkrat na skupinskih
razstavah, sodeloval pri razpisih JSKD območne enote Radlje in se udeleževal
likovnih kolonij. Svoje prve slike je naslikal
z oljnatimi barvami na platnu, v zadnjem
času pa uporablja še predvsem akrilne.
In motivi: največ slika naravo, slikovite
poglede, ki jih lahko predstavi s pestrimi
barvami, in tihožitja. Tokratna razstava
je torej prva samostojna razstava in bo v
knjižnici Radlje na ogled do 3. maja.

MATERINSKI DAN V
VUHREDU

V soboto, 22. marca 2014 je bilo v
večnamenski dvorani v Vuhredu veselo,
igrivo in prisrčno vzdušje. Otroci vrtca
in šole so skupaj z vzgojiteljicami,
pomočnicami vzgojiteljic in učiteljicami
organizirali prireditev, ki smo jo
poimenovali »Jaz pa grem na zeleno
travc’o«.
Ustvarili smo pravo spomladansko
pravljico, ki smo jo še posebej namenili
vsem mamicam, ženam in dekletom.
Veliko se je plesalo, pelo in igralo. Veseli
smo, da je na prireditvi nastopila tudi
baletna skupina Glasbene šole Radlje.
Moški pevski zbor iz Vuhreda pa je dal
prireditvi še poseben čar.
Gospodu županu Alanu Bukovniku se
zahvaljujemo za lepe misli in voščilo,
gospe Metki Erjavec pa za pomoč pri
organizaciji in spodbudne besede, ki nam
jih je namenila ob koncu prireditve.
Lepo nam je bilo, zato se že veselimo
naslednjega druženja.
Kolektiv vrtca in šole Vuhred

Zmigaj se!

Bližajo se toplejši dnevi, ki so idealna priložnost
za izvajanje različnih športnih aktivnosti v
naravi. Ker se je po zaspanem zimskem času
težje aktivirati, bomo 2. aprila 2014 za vse
športa željne pripravili 4-urni brezplačni
program vodene skupinske vadbe. Program, ki
se bo odvijal v Športni hiši Radlje ob Dravi, se
bo pričel ob 18.00 uri po naslednjem urniku:
18.00 - 19.00 maxiRUNfit (ogrevanje, tekaške
vaje, šola teka - Maxi sport)
19.00 - 20.00 maxiBOOTfit (vadba za krepitev
celotnega telesa z lastno težo - Maxi sport)
20.00 - 21.00 BODY PUMP (vadba z utežmi Vlasta Soršak)
21.00 - 21.30 CX WORX (specialne in
najnovejše vaje za trup - Vlasta Soršak)
21.30 - 22.00 maxiSTRETCHfit (raztezne vaje stretching, sprostitev - Maxi sport)
Vse vadbe bodo potekale ob atraktivni glasbeni
spremljavi! Priporočamo, da ste v športni
dvorani približno 20 minut pred začetkom
programa, v športni opremi, z brisačo, pijačo in
dobro voljo!
Podrobnejše informacije najdete na naši FB
strani »ZMIGAJ SE«! Migali bodo lahko moški
in ženske, stari od 15. do 60. leta starosti.

Organizatorji: JZ ŠKTM Radlje ob Dravi in
Maxi sport

Podelitev dresov
maribora

Razpis Ministrstva za
gospodarski razvoj
in tehnologijo

V petek, 21. marca 2014 je Ministrstvo
za gospodarski razvoj in tehnologijo
objavilo razpis iz Programa spodbujanja
konkurenčnosti Maribora s širšo okolico
v obdobju 2013-2018, na Instrumentu
1B – Ustvarjanje in ohranitev delovnih
mest s spodbujanjem novih vlaganj ali
razširitvijo dejavnosti obstoječih podjetij.
Razpis je objavljen za sklop B, Instrumenta
1 – sofinanciranje večjih začetnih naložb.
Obvestilo o razpisu najdete na spletni
strani Občine http://www.radlje.si/ in
na RRA Koroška d.o.o. http://www.rrakoroska.si/

Delavnice za mesec april v
MMKC-ju
Dan

Delavnica

torek, 1. 4. 2014

šivanje torbic za mobitel

sreda, 2. 4. 2014

šivanje torbic za mobitel

četrtek, 3. 4. 2014

kuharska delavnica;
pomladni poživljajoči napitki

Delavnice so namenjene vsem med 4. in 15.
letom starosti. Vse delavnice so brezplačne!
Delavnice trajajo vsak dan med 16. in 19. uro.
Vabimo vas, da se nam pridružite!

V soboto 22. marca 2014 se je nadaljevalo
nogometno prvenstvo Štajerske nogometne
lige. V 14. krogu ŠNL se je člansko moštvo
domačega Nogometnega kluba Radlje
pomerilo z ekipo Kovinarja iz Štor. V zanimivem
srečanju dveh ekip iz zgornjega dela tabele
ŠNL, je bila uspešnejša domača ekipa, ki je
zmagala z rezultatom 2 : 1. Strelca zadetkov
sta bila Jan Sredenšek in Aleš Krel. Ekipa se
je tako povzpela za eno mesto na lestvici ŠNL
in trenutno zaseda odlično četrto mesto , s
samo eno točko zaostanka za drugim mestom.
V polčasu nogometne tekme v soboto, je
Nogometna šola Radlje podelila originalne
drese državnih prvakov Nogometnega kluba
Maribor, najuspešnejšim otrokom pri prodaji
koledarjev Športnega društva Radlje ob Dravi.
Najuspešnejši otroci po kategorijah so bili:Luka
Novak(U-15),Urban Kumer (U-13), Žiga Par (U11) ter Nik Pačnik in Nino Smrečnik iz kategorije
U – 9. 15. krogu Štajerske nogometne lige,
bo moštvo Nogometnega kluba Radlje, na
gostovanju, v soboto 29. marca 2014, ob 17.00
uri igralo proti ekipi Mons Claudiusa iz Rogatca.
ŠD Radlje ob Dravi

