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Poštnina plačana pri
Občini Radlje ob Dravi

Novičke Občine Radlje ob Dravi
Delovni sestanek

V sredo, 25. 1. 2012, je na Občini Radlje
ob Dravi v sejni sobi potekal delovni sestanek na temo projekta »Dvig javnega
mnenja o vstopu v EU pri državi kandidatki
za članstvo preko civilne družbe – sistem
od spodaj navzgor pri oblikovanju tesneje
povezane Evrope«, ki je sofinanciran s strani Evropske komisije na podlagi programa
Evropa za državljane.
Na sestanku smo s sodelujočimi društvi
in javnimi zavodi ter slovenskim partnerjem Občino Ribnica na Pohorju pregledali
program izvedbe, ki je bil prijavljen na Izvajalsko agencijo za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo (EACEA) ter se
dogovorili o načinu delovanja pred dejansko izvedbo projekta, da bomo lahko pripravili dogodke v skladu s prijavo in v skladu z dejstvi na terenu, ki jih je potrebno
uskladiti. Sodelujoči bodo v dogovorjenem
časovnem terminu pripravili programe dogodkov in predstavili probleme s terena, ki
jih bomo kasneje poskušali rešiti in uskladiti v skladu z zahtevami vloge in danimi
možnostmi.
Ob tej priložnosti se želimo zahvaliti vsem
sodelujočim za njihovo angažiranost in pripravljenost na sodelovanje.
Izvedba tega projekta je financirana s strani
Evropske komisije. Vsebina publikacije (komunikacije) je izključno odgovornost avtorja in v nobenem primeru ne predstavlja
stališč Evropske komisije.
Občina Radlje ob Dravi

OBČNI ZBOR
ČEBELARSKEGA
DRUŠTVA RADLJE OB
DRAVI

Čebelarji Čebelarskega društva Radlje
ob Dravi so se 27. 1. 2012 ob 16.00 uri
zbrali na rednem letnem občnem zboru v
gostišču Erjavc na Vasi.
Predsednik društva Jožef KNEZ je prisotne
seznanil z izvedenim planom v letu 2011
ter povedal, da je bil plan v celoti realiziran. Posebej je poudaril, da je društvo
s strani Ministrstva za kmetijstvo, kot eno
redkih čebelarskih društev v Sloveniji, prejelo koncesijo nad izvajanjem čebelarskega
pašnega reda, kar na območju treh občin.
Prav tako je čestital čebelarjem, ki so s 13imi vzorci medu sodelovali na Mednarodnem ocenjevanju medu v Gornji Radgoni.
Na njem so prejeli 13 medalj, - 7 zlatih,
5 srebrnih in 1 bronasto. V nadaljevanju
je predsednik društva prisotne seznanil
s planom dela za leto 2012. Finančno
poročilo za preteklo leto in plan za leto
2012 je predstavila blagajničarka društva
PODLESEK Alojzija. Ugotovitve nadzornega odbora pa je podal Janko VERDINEK,
predsednik nadzornega odbora.
Ob tej priložnost so bila štirim čebelarjem
podeljena odlikovanja za posebne
zasluge za dvig slovenskega čebelarstva
Odlikovanja z redom Antona JANŠE II.
stopnje so prejeli tisti, ki kljub visokim
starostim še vedno uspešno čebelarijo
in strokovno prenašajo znanje na mlajše
rodove čebelarjev. To so: Jakob MEDVED,
iz Lehna na Pohorju, star 87 let; TACER Anton iz Gradišča, star 85 let; in BEGIĆ Hadže
iz Zg. Kozjega vrha, star 82 let. Skupaj torej čebelarijo že polnih 155 let in vsak od
njih skrbi v povprečju za svoje čebelice že
preko 50 pašnih sezon. Red Antona Janše
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III. stopnje je prejela RUPREHT Marjana
iz Vuhreda in sicer za prizadevno delo pri
čebelarjenju v družinskem čebelarstvu.
Pri delu je namreč zelo vztrajna saj ve, da
lahko pri čebelah dela dobro le z nadgrajevanjem znanja. Iz tega razloga je
opravila tudi Nacionalno poklicno kvalifikacijo.
Vsi prisotni so potrdili, da je delo društva
v zadnjih letih izredno aktivno ter si bili
edini, da je potrebno s takšno prakso
nadaljevati.
Milan Novak,
tajnik društva

Srečanje mladinskih
organizacij

V petek, 27. 1. 2012, so se v prostorih Javnega zavoda ŠKTM na pobudo
Zavoda zbrali predstavniki mladinskih
organizacij z namenom, da obudijo
mladinske aktivnosti v kraju, ustanovijo mladinski lokalni svet in oblikujejo
zanimive vsebine, ki se bodo izvajale v
Mladinskem kulturnem centru. Zadali
so si tudi posebno nalogo, da poiščejo
predloge za inovativno ime MKC Radlje ob Dravi in lokalni mladinski svet.
Med zanimivimi debatami so ideje kar
deževale in vzdušje je bilo polno mladinske pozitivne energije. Med drugim
so se tudi dogovorili, da bodo v četrtek,
02. 2. 2012, in petek, 03. 2. 2012, ob
16.00 uri pričeli s prostovoljno akcijo
urejanja novih prostorov MKC Radlje ob
Dravi. Rezultat trdega dela bo za vse vas
na ogled v torek, 14. 2. 2012, med 14.00
in 17.00 uro, na dan odprtih vrat v Mladinsko kulturnem centru s hotelom Radlje ob Dravi, na katerega vas prisrčno
vabimo.
Sara Berglez ,
Javni zavod ŠKTM Radlje ob Dravi

SEJEM ALPE ADRIA:
Turizem in prosti čas

Med 26. in 29. 1. 2012 je v Ljubljani na
Gospodarskem razstavišču potekal sejem
Alpe Adria: Turizem in prosti čas. Na sejmu je bila poleg oddaljenih turističnih
destinacij predstavljena turistična ponudba regije Alpe-Jadran. Novost
letošnjega sejma je bil tematsko zasnovan produkt Vino in kulinarika, kjer so
se predstavila mediteranska kuhinja in
slovenska vina. Bogato sejemsko dejavnost, ki je zajemala tudi strokovni program s številnimi predavanji, je dopolnil
salon plovil. Na sejmu je svojo turistično
ponudbo predstavila tudi Koroška. Pod
okriljem RRA Koroška smo predstavniki
turističnih ponudnikov in turistično informacijskih centrov predstavili ponudbo
Koroške pod sloganom Koroška barvitost
dolin. Odziv obiskovalcev je bil nadvse
pozitiven. Ponovno se je pokazalo, da
prebivalci Slovenije premalo poznajo
Koroško, kar pa je lahko dobra popotnica
razvoju turizma na Koroškem.

Lilijana Onuk,
Javni zavod ŠKTM Radlje ob Dravi

VABILO

Slovensko združenje za duševno zdravje
(ŠENT) vabi v četrtek, 02. 2. 2012, ob
17.00 uri na predavanje o DEPRESIJI.
Predavanje bo potekalo v prostorih
Mrežnega podjetniškega inkubatorja
(MPIK), na Mariborski cesti 30 a, v Radljah ob Dravi, ki ga bo
vodila dr. med., spec.
psihiatrije Maribor Saša
Čelan Stropnik.
Vstopnine ni!

VABILO NA TRENING
NAMIZNEGA TENISA
– samo za tiste, ki se želite

ukvarjati z vrhunskim športom

Namiznoteniški klub Radlje ob Dravi vabi otroke stare od 8 – 10 let na
trening namiznega tenisa. Naši igralci
so do sedaj osvojili okrog 30 naslovov državnih prvakov, v mednarodni
konkurenci pa tudi naslov evropske kadetske prvakinje. Klub trenutno deluje
v Vuhredu (3 km iz Radelj), v dvorani
Krajevne skupnosti Vuhred (čez most
prva hiša na levi). Z novo skupino
pričenjamo v 2. tednu februarja. Informacije dobite na telefon 040 804 776.
Vojko Lukner,
trener A licence

PUSTOVANJE

Tudi letos bomo za male in velike maske
člani Društva prijateljev mladine Radlje
pripravili pravo pravcato PUSTOVANJE!
Zimo bomo začeli preganjati v soboto,
18. 2. 2012, ob 15.00 uri v klubu JOKER
(v zgornjem nadstropju gostilne LUDO)
v Radljah ob Dravi. Poskrbeli bomo, da
bodo naši otroci plesali, igrali igrice,
se sladkali s krofi, pa tudi našli kakšno
presenečenje. Ni ga lepšega kot z vrstniki, starši, sestrami, bratci, babicami,
dedki in tetami doživeti pustno soboto. Pridružite se nam! Veselimo se že
druženja z vami.

DPM Radlje ob Dravi

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

VABILO

Območno združenje Rdečega križa Radlje ob Dravi vabi vse zdrave občane,
stare od 18 do 65 let, na odvzem krvi,
ki bo v petek, 03. 2. 2012, v Osnovni
šoli Radlje ob Dravi. Vpis na akciji je od
7.30 do 12.00 ure. Na dan odvzema zajtrkujte nemastno hrano. Prosimo, da
prinesete s seboj osebni dokument, ki
izkazuje vašo istovetnost.
SKUPAJ REŠUJMO ŽIVLJENJA!
RDEČI KRIŽ SLOVENIJE
OBMOČNO ZDRUŽENJE RDEČEGA
KRIŽA RADLJE OB DRAVI
Mariborska cesta 7
2360 Radlje ob Dravi

