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Poštnina plačana pri
Občini Radlje ob Dravi

Novičke Občine Radlje ob Dravi
KONFERENCA EVROPA
ZA DRŽAVLJANE –
PROJEKT LOCPART

V petek, 27. 1. 2012, je Občina Radlje ob
Dravi skupaj s partnerji Gradom Čazma
in Občino Ribnico na Pohorju predstavila svoj projekt »Dvig javnega mnenja
o vstopu v EU pri državi kandidatki za
članstvo preko civilne družbe – sistem
od spodaj navzgor pri oblikovanju tesneje povezane Evrope«. Predstavitev je
potekala v Mariboru na Konferenci Evropa za državljane – projekt Locpart, ki
je potekala v prireditvenem šotoru pri
hotelu Arena. Konferenco je organizirala Skupnost občin Slovenije skupaj s
Hrvaško skupnostjo mest. Na konferenci
je podžupan Robert Potnik predstavil
sodelovanje z našimi partnerji.
Občina je na konferenci navezala stik še
z eno občino iz Hrvaške, in sicer Občino
Biograd na Moru. Dogovorili smo se, da
se srečamo in najdemo skupne cilje za
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

137. REDNI LETNI OBČNI ZBOR PGD
RADLJE OB DRAVI

V soboto, 4. 2. 2012, je bil sklican 137. redni letni občni zbor članov društva PGD Radlje ob Dravi. Na občnem zboru so bila podana poročila za leto 2011, in sicer predsednika, poveljnika, blagajnika, nadzornega odbora ter predsednikov komisij za delo z
mladino, članice in starejše gasilce. Prav tako je bil sprejet nov statut in interni pravilniki ter plan dela za leto 2012. Občnega zbora so se poleg članov društva udeležili še
predsednik in poveljnik Gasilske zveze Dravske doline, župan Občine Radlje ob Dravi
Alan Bukovnik, poveljnik štaba CZ Občine Radlje ob Dravi, predsednik Krajevne skupnosti Radlje, predstavnik policijske postaje Radlje ob Dravi ter predstavniki sosednjih
in pobratenih gasilskih društev.
Primož Ternik,
predsednik PGD Radlje ob Dravi

Občni zbor Društva kmetic Dravska dolina

V soboto, 04. 2. 2012, je v Vuzenici potekal redni letni občni zbor članic Društva
kmetic Dravska dolina. Čeprav je močno snežilo se je dvorana gasilskega doma dodobra napolnila. Skupaj z gosti – župani in podžupani občin od Selnice pa do Vuzenice in
Mute, direktorico Koroške kmetijsko gozdarske zadruge, direktorjem Kmetijsko gozdarskega zavoda Celje ter vodjo Izpostave kmetijske svetovalne službe Radlje - smo
pregledale delo v preteklem letu, zastavile cilje za leto 2012, izpeljale volitve ter
dopolnile Pravila o delovanju društva.
Delo v društvu poteka po devetih krajevnih odborih, določene naloge pa so izpeljane
skupno. Verjemite, bilo je kaj slišati! Delo so pohvalili tudi vsi prisotni gostje. Društvo
bo konec letošnjega leta praznovalo že 20. obletnico ustanovitve. V počastitev te
obletnice bo v Radljah konec oktobra pripravljena odmevnejša prireditev z razstavo.
Za požrtvovalno delo v društvu smo se zahvalili dosedanji predsednici Maksimiljani
Hartman iz Gradišča, ki je vodenje društva na tem občnem zboru predala v roke Miri
Freidl iz Občine Mute. Prepričana sem, da bo tudi pod novim vodstvom delo potekalo tako zagnano kot doslej. Seveda pa je delo po posameznih krajevnih odborih vedno
odvisno od zagnanosti vodstva ter pripravljenosti, želja in interesa članic.

Bernarda Javornik
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SPOŠTOVANI
PRIJATELJI ATLETIKE

Z veseljem vas obveščamo, da smo na
povabilo Javnega zavoda ŠKTM Radlje
ob Dravi sprejeli ponudbo, da Koroški atletski klub (v nadaljevanju KAK) v Radljah
ob Dravi ustanovi sekcijo KAK z imenom
Atletska sekcija Radlje.
V sodelovanju z JZ ŠKTM Radlje ob Dravi
bomo z aktivnostmi pričeli med februarskimi šolskimi počitnicami, ko bomo na
“tednu odprtih vrat” podrobneje predstavili programe za osnovnošolske otroke
(po skupinah 1., 2. in 3. triada).
Za vse dodatne informacije se lahko obrnete na strokovnega vodjo sekcije na
telefon 070 357 202, e-pošto radlje@koroskiatletskiklub.si ter na spletno stran
www.koroskiatletskiklub.si. Prav tako
se lahko obrnete na kontakte JZ ŠKTM
Radlje ob Dravi. Atletski pozdrav!
Gorazd Dretnik
predsednik KAK

LITERARNI MOZAIK V
KNJIŽNICI RADLJE

Vabljeni v Knjižnico Radlje ob Dravi v
četrtek, 9. 2. 2012, ob 18. uri na LITERARNI MOZAIK - literarni večer, ki
ga bomo soustvarjali z Lucijo Breznik,
Matejo Rihter in Veroniko Mravljak.
Glasbene točke bosta izvedli Nina Gracej
in Sara Praper.
Na večeru, posvečenem literaturi in
nasploh kulturi, bomo izpostavili HREPENENJE kot navdih za literarno in
umetniško ustvarjanje. Ker je program
zasnovan kot mozaik, bomo lahko k
pogovoru dodali svoje misli, občutja in
navdihe tudi obiskovalci. Lucija, Mateja in Veronika nam bodo to z veseljem
dovolile, ker pa se tudi same poklicno
ukvarjajo z literaturo, bo njihov pogovor
sam po sebi pester izlet v literarno dogajanje na omenjeno temo. Pridružite se
nam in povabite še prijatelje, ki bi v naši
družbi uživali.

Zbor planincev PD
Radlje ob Dravi

Kot vsako leto smo se člani in članice
planinskega društva tudi tokrat zbrali
prvi petek v februarju na zboru članov
društva, na katerem smo potegnili črto
pod dogajanje v preteklem letu, povedali
,kaj je bilo dobrega in kaj kaže izboljšati,
ter si zastavili nove cilje, proti katerim
nas že nesejo koraki v letu 2012. Na čelo
društva smo postavili novega predsednika Evalda Lamprehta, ki bo držal vajeti
društva v naslednjih dveh letih, saj sama
zaradi majhnega nadobudneža, ki se
nama je pridružil, društvu več nisem mogla nameniti toliko časa in energije, kot
bi si zaslužilo. Uspešno delo v tem letu so
nam zaželeli tudi naši gostje – župan Alan
Bukovnik, predsednica PD Bricnik-Muta,
Vlasta Senica in predstavnik PD Vuzenica
Anže Boh. Zbor sta popestrila naša člana
Marinka Dretnik, ki je predstavila treking
po ledeniku Baltoro v Pakistanu, in Vlado Črešnik, ki je pokazal nekaj fotografij
z osvajanja vrhov v Peruju. Preostanek
večera je izzvenel v prijetnem klepetu,
ob dobri hrani in pijači. Naj vas na tem
mestu le povabim, da se nam pridružite
ali obiščete našo spletno stran www.pdradlje.si, morda najdete kaj zase. Planinski pozdrav!

Kolektiv Knjižnice Radlje ob Dravi

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

Katja Črešnik Rac

MKC RADLJE PRIČENJA
Z DEJAVNOSTMI

Prve dejavnosti MKC Radlje ob Dravi se
pričenjajo. Pridružite se nam na valentinovi delavnici, kjer bomo naše nove
prostore tematsko obarvali in izdelali
majhne valentinove pozornosti. Se vidimo v soboto, 11. 2. 2012, v prostorih
MKC Radlje ob Dravi ob 16.00 uri. Vhod
pri zadnjih vratih (parkirišče za gostilno
Ludo).
4. PREDSTAVA OTROŠKI ABONMA IN
IZVEN
(sprememba datuma in predstave)

NJAM, NJAM, SLASTNA
KNJIGA!
LUTKOVNO GLEDALIŠČE
PRAVLJIČARNA

SOBOTA, 11. 2. 2012, OB 17.00 URI
KULTURNI DOM RADLJE
Trajanje predstave: 30 minut
Komu je namenjena: otrokom starejšim
od 4. let
Skozi hudomušen dialog mlade bralke
in nenasitnega požiralca knjig, lutke
Knjigožera, omogočava otrokom, da
spoznajo vse pomembne elemente v
procesu nastajanja knjige. Seznanili
se bodo z delom piscev, ilustratorjev,
urednikov, oblikovalcev, tiskarjev in pomenom gibanja Bralna značka.
Skratka, v predstavi, ki je dinamična,
polna humorja in zabave, bomo skupaj
prehodili pot od zamisli v piščevi glavi,
do mamljivo dišeče, sveže natisnjene
knjige v bralčevih rokah.
Deklica Mina ob obisku knjižnice med
knjižnimi policami sreča nenavadno
bitje – velika glava, kuštrava frizura, okrogel nosek in ogromna usta.
Le kdo je to? In zakaj po tleh ležijo
zmečkane platnice knjig? Vas zanima?
Vstopnice si lahko priskrbite uro pred
predstavo na blagajni Kulturnega doma.
Informacije: Petra 040 741 242

