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Novičke Občine Radlje ob Dravi
Izobraževalni obisk v
Bruslju

Predstavništvo Evropske komisije v Sloveniji
že vrsto let organizira izobraževalne obiske
evropskih institucij v Bruslju. Prizadevanje
je usmerjeno v uspešno sodelovanje s
slovenskimi občinami, saj predstavlja prenos
evropskih vsebin in ustreznih informacij na
predstavnike občin izjemno pomemben del
izkoriščanja vseh priložnosti, ki jih občinam in
lokalnim skupnostim ponuja Evropska unija.
Predstavništvo Evropske komisije v Sloveniji,
je k sodelovanju povabilo Skupnost občin
Slovenije. Kot članica je bila povabila deležna
tudi Občina Radlje ob Dravi in tako se je župan
Alan Bukovnik udeležil
izobraževalnega
obiska v Bruslju, ki je potekal, od 7. aprila do
9. aprila 2013. Posebno pozornost so posvetili
obravnavi relevantnih vsebin glede okrevanja
evropskega gospodarstva ter pobudam in
programih EU, tako na področju regionalne
politike v prihodnjem letu kot programskem
obdobju 2014-2020. Obisk so zaključili še s
srečanjem z evropskim komisarjem Janezom
Potočnikom.

ČISTILNA AKCIJA reke DRAVE, v Občini Radlje
ob Dravi

Mladi v Radljah ob Dravi smo, 23. februarja 2012 na strukturiranem dialogu, v okviru
projekta MLADI O OKOLJU, iskali konstruktivne predloge o možnostih izboljšanja
položaja na področju okolja in trajnostnega razvoja občine. Izpostavili smo premajhno
skrb za reko Dravo in njeno okolico, ki je še vedno onesnažena zaradi poplav iz leta
2012. Župan Alan Bukovnik je podprl predloge mladih, obrazložil ozadje problematik
ter mlade povabil k skupni izvedbi vsakoletne čistilne akcije že v aprilu 2013.
Pobudnik Marenberški mladinski lokalni svet (MMLS), je skupaj z Občino Radlje ob
Dravi ter organizatorjem Javnim zavodom ŠKTM združil moči in se lotil čiščenja brežine
reke Drave v občini Radlje ob Dravi. Na tem mestu bi se zahvalili županu občine Radlje
ob Dravi, Alanu Bukovniku, Javnemu zavodu ŠKTM in direktorju Milanu Šarmanu,
Društvu podeželske mladine Dravska dolina, Ludo društvu, Čolnarskemu društvu Skala,
PGD Vuhred, Fotografskem društvu ŠKLJOC, ŠD Vas, Slavku Prijatelju in vsem drugim
prostovoljcem, ki so kakorkoli pomagali pri sami izvedbi. Čistilne akcije reke Drave se je
udeležilo približno 100 udeležencev, na kar smo zelo ponosni. Upamo, da smo ustvarili
dober zgled, ki bo dal akciji naslednjič še večje razsežnosti.
Predsednik marenberškega
mladinskega lokalnega sveta, Edi Korat

OBVESTILO

Občina Radlje ob Dravi, bo v času od, 15.
aprila do 30. aprila 2013, vsem občankam
in občanom v času obratovanja ZBIRNEGA
CENTRA RADLJE OB DRAVI, omogočila
BREZPLAČNO
ODLAGANJE
zelenega
odreza oz. odpadkov, ki nastanejo pri
delu v sadovnjakih, urejanju živih mej in
obrezovanju dreves.
Občina Radlje ob Dravi

Vabilo!

V ponedeljek, 22. aprila 2013, v počastitev Dneva Zemlje, ste vabljeni člani
Turističnega društva Radlje in vsi zainteresirani občani, k Osnovni šoli Radlje ob
11.30 uri, ker bomo skupaj z učenci osnovne šole posadili sadno drevo.
Letos ga bomo posadili že četretič in zato vabljeni.

Antonija Račnik, predsednica TD

vabilo

VABILO NA OGLED FILMA
DON BOSKO 21. aprila 2013,
OB 16. uri, v MKC RADLJE
VSE SE ZAČENJA S SANJAMI

Devetletni Janez je imel sanje, ki so
nakazovale njegovo poslanstvo - delati za revne mlade. V sanjah je videl
gručo fantov, ki se je igrala, smejala,
preklinjala. Pognal se je med fante s
pestmi in kričanjem, da bi jih prisilil k
molku. Takrat ga je nek častitljivi Mož
oštel: “Te svoje prijatelje si boš moral
pridobiti s krotkostjo in ljubeznijo, ne s
pretepanjem.” Prikazala se je čudovita
Gospa in mu pokazala čredo zveri, ki
se je spremenila v krotka jagnjeta.
Rekla mu je:”Tako boš moral storiti
s temi fanti.” Ko je opazila njegovo
zmedo, mu je položila roko na glavo in
zašepetala: “Ko bo prišel čas, boš vse
razumel.”
Sanje so mu pokazale pot, ki jo je
moral prehoditi in zaznamovale so ga
skozi celotno življenje. Dragi prijatelji,
več o tem, kako so sanje spremenile
ŽIVLJENJE JANEZA BOSKA, svetnika
mladih, katerega relikvije nas bodo
obiskale 2. maja 2013, boste izvedeli
preko filma Don Bosko, v nedeljo, 21.
aprila, ob 16. uri, v MKC Radlje.
VABLJENI!
PRIPRAVLJALNI ODBOR AKCIJA

AKCIJA DRUŠTVA
UPOKOJENCEV
RADLJE OB DRAVI

SPOŠTOVANE OBČANKE IN OBČANI,
V DRUŠTVU UPOKOJENCEV
RADLJE POTEKA,
OD 11. aprila DO 20. maja 2013,
AKCIJA ZBIRANJA COPAT – NATIKAČEV
ZA VAROVANCE DOMA UPOKOJENCEV
ČRNEČE, POD GESLOM,
»PODARI COPAT ZA LAHKI KORAK«
Darovalci jih lahko oddate v kartonsko
škatlo na hodniku DU, Mariborska 26.
HVALA VSEM, KI BOSTE PODARILI
COPAT ZA NAŠE VAROVANCE.
DRUŠTVO UPOKOJENCEV RADLJE

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

Turistično
društvo
Vuhred,
vabi vse ljubiteljice in ljubitelje
lepega cvetja, na spomladansko
delavnico in predavanje o gojenju
balkonskega cvetja, zasaditvi korit,
ureditvi gredic in vzdrževanju,
ki bo v četrtek, 18. aprila 2013,
ob 18. uri, v Turističnem domu
Vuhred. Predavanje bo vodila
Marjana Novak iz Vrtnarije NOVAK
iz Vuhreda.
Skupno storimo nekaj, kar bo
polepšalo naš kraj.

Nastop v domu Hmelina

Otroci zelo radi nastopajo, zato so o tem nastopu govorili
že ves teden. Govorili so kako se pripravljajo ter kaj bodo
peli in kako plesali. Končno je prišel petek, dan za nastop.
Že zjutraj so bile priprave v polnem teku. Po prihodu iz vrtca
pa se je trema in navdušenost le še stopnjevala. Ob 16. uri
so se oblekli in starši smo jih peljali na zbirno mesto, kjer so
potekale še zadnje priprave na nastop.
In ... začelo se je. Najprej so zapeli nekaj pesmic z vmesnim
recitiranjem posameznih otrok, nato pa še zaplesali s
folklorno skupino. Otroci so na nastopu zelo uživali, kar se je
videlo na njihovih nasmejanih obrazih. S svojo radoživostjo
so razvedrili in razveselili tudi vse prisotne.
Petra, Anejeva mamica

Turistično društvo Vuhred
Karl Gosak, predsednik

ZMIGAJ SE

Javni zavod ŠKTM Radlje ob Dravi, Maxi sport in Vlasta
Soršak, so 10. aprila. 2013 organizirali 1. gibalni spektakel
ZMIGAJ SE. Glavni cilj spektakla je bil aktivirati ljudi in jih
spodbuditi h gibanju in aktivnemu preživljanju prostega
časa v spomladansko-poletnem ter jesenskem obdobju.
Odziv na dogodek je bil zelo dober, saj se je v Športni hiši
zbralo okoli sto ljudi, ki so lahko vadili v različnih oblikah
skupinskih vadb. Največji odziv je bil na vadbo maxiBOOTfit, kjer so se lahko vadeči preizkusili v
zelo aktualnem boot campu. Sledile so še skupinske vadbe TNZ, Body pump in CX Worx. Poleg
ozaveščanja ljudi o pomenu gibanja so organizatorji obiskovalcem predstavili tudi konkretni urnik
in program, v katerega se lahko vključujejo v Radljah ob Dravi. Kandidati lahko vsak ponedeljek
in četrtek, od 19.00 do 20.30 ure, trenirajo v Športni hiši, na stadionu, trim stezi, rekreacijski
poti ter ostalih športnih površinah. Treningi potekajo pod strokovnim vodstvom, glavni cilji pa so
usmerjeni v krepitev in raztezanje celotnega telesa, pridobivanje osnovne in specialne vzdržljivosti
(kondicije), učenje pravilne tehnike teka, vzdrževanje ali zmanjševanje telesne teže, zmanjševanje
tveganja srčno-žilnih in dihalnih obolenj itd. Podrobnejše informacije lahko dobite na spletni
strani, www.maxi-sport.si.
Organizacijska ekipa gibalnega spektakla ZMIGAJ SE

VABILO

Vabljeni v Knjižnico Radlje ob Dravi, v torek, 23. aprila 2013, ob
19.30 uri, na srečanje z VLASTO NUSSDORFER.
Vlasta Nussdorfer je ženska z velikim občutkom za pravičnost,
za dobro. Zlasti slednje je vzela kot svoj življenjski »dodatek« –
delati dobro, delati za nebogljene, siromašne, zapostavljene in
bolne. Leta 1977 je diplomirala na Pravni fakulteti v Ljubljani, do
nedavnega je bila vrhovna državna tožilka na vrhovnem državnem tožilstvu Republike Slovenije,
zdaj pa je imenovana za novo varuhinjo človekovih pravic. Pred devetimi leti je ustanovila Beli
obroč Slovenije, društvo za pomoč žrtvam kaznivih dejanj. Je humanistka, ženska, ki svoje poklicne
izkušnje spreminja v poslanstvo dobrega in lepšega. Ob njeni deveti knjigi Živi in pusti živeti,
bomo z njo spregovorili o tem, kako bi lahko, če bi v širši skupnosti in v naših družinah pustili
živeti drug drugemu ter si prizadevali širiti pozitivno energijo in dobra dejanja, zagotovo imeli
svetlejše dneve tudi tisti manj srečni. Vsi skupaj pa bi zagotovo uživali v bolj sončni prihodnosti.
Prireditev je hkrati tudi zaključek bralne značke za odrasle »KOROŠCI PA BUKVE BEREMO«, ki je
v sezoni 2012/2013 potekala po vseh koroških splošnih knjižnicah. Pridružite se nam in povabite
še prijatelje, znance, sorodnike.
Občina Radlje ob Dravi si pridržuje pravico do spremembe lektorske in vsebinske obsežnosti avtorskih prispevkov.

