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Poštnina plačana pri
Občini Radlje ob Dravi

Novičke Občine Radlje ob Dravi
KONCERT OB DNEVU ŽENA

Občina Radlje ob Dravi v sodelovanju z Osnovno šolo
Radlje ob Dravi vabi v sredo, 7. 3. 2012, ob 17. uri v
Športno hišo Radlje ob Dravi na prireditev ob mednarodnem dnevu žena. Zabavali vas bodo gostje iz
Dalmacije KLAPA DONAT. Vstopnine ni!
Vljudno vabljeni!

OBISK ŽUPANA OBČINE SEVNICA

Župan Alan Bukovnik je v petek, 24. 2. 2012, v svojih prostorih sprejel župana Občine Sevnica Srečka
Ocvirka, kjer sta si izmenjala primere dobro prakse.
Župan Alan Bukovnik je predstavil dosedanje projekte
Občine Radlje ob Dravi, predvsem je župana Ocvirka
zanimala izgradnja Športne hiše Radlje, ki je bila zgrajena s podelitvijo stavbne pravice na podlagi takrat
veljavnega Zakona o stvarnem premoženju države,
pokrajin in občin.

OBVOZNICA RADLJE OB DRAVI

V ponedeljek, 27. 2. 2012, je župana Alana Bukovnika
obiskal direktor podjetja Slemenšek d.o.o. Marjan
Slemenšek. Pogovor je potekal na temo Obvoznica
Radlje ob Dravi. Direktor je župana seznanil o poteku
del na obvoznici, ki se bodo nadaljevala v naslednjih
dneh.

POSLOVNA CONA II

V prostorih Občine Radlje ob Dravi so se sestali predstavniki občine s predstavniki podjetja Fruma d.o.o. z
Alenko in Miroslavom Časom. Tema sestanka je bila
komunalna opredeljenost v »Poslovni cona II«. Skupna ugotovitev je, da je »Poslovna cona II« komunalno
opremljena in omogoča, da se lahko nanjo priključijo
vsi subjekti, ki delujejo v tej poslovni coni.

KULTURNI DAN NA
DRUGAČEN NAČIN

Ob letošnjem kulturnem dnevu smo
imeli priložnost videti proslavo na malo
drugačen način. Člani likovne sekcije
Kulturnega društva Radlje smo postavili
na ogled svoja likovna dela, ki so nastala
v okviru likovne delavnice pod vodstvom mentorja, likovnega pedagoga Zorana
Ogrinca. Razstavo smo obogatili s kulturnim programom zbora Simone Svanjak. Tone,
Renata in Tanja so občuteno prebirali pesmi Prešerna in Mihaele Mravljak, nečakinja
ene od tečajnic pa se je predstavila z igranjem na klaviature.
Veseli smo bili, da se je vabilu odzval g. župan Alan Bukovnik, ki je po uvodnem nagovoru predsednika KD Radlje spregovoril o pomenu kulture širše in za naše ožje okolje.
V okviru programa je likovni pedagog Zoran Ogrinc tankočutno predstavil pregled kulturne dejavnosti in posameznih akterjev še iz časov šestdesetih let prejšnjega stoletja,
pa vse do danes. Ob tem je izrazil potrebo in upanje po oživitvi Salona Ars, ki bi mu
morali dati mesto v kulturi, ki jo je nekoč že imel. S tem upanjem je zaokrožil kulturni
program. Uradni del se je zaključil s slovesno otvoritvijo razstave s strani župana Alana
Bukovnika. Ob tej priložnosti bi se radi iskreno zahvalili tudi vsem, ki so pomagali pri
izvedbi proslave na nekoliko drugačen način.
Med ljubiteljskimi slikarji je bila večkrat izražena želja po organiziranem strokovnem
vodenju likovne delavnice. Lansko leto se nam je ponudila priložnost, ko nam je k
sodelovanju uspelo povabiti likovnega pedagoga Zorana Ogrinca. Prostor za izvedbo
delavnice nam je zagotovilo KD Radlje, v katero smo se kasneje tudi vsi vključili, in
sicer pod okrilje likovne sekcije. Pri začetnem zagonu nam je izdatno pomagala tudi
Cvetka Miklavc iz JSKD Radlje. Naša likovna skupina šteje dvanajst članov, v slabem
letu dni pa smo ustvarili skoraj sto del. Večino teh si lahko ogledate vse do 7. 3. 2012,
vsako sredo, od 16. do 19. ure in v času abonmajskih predstav, uro pred in po predstavi
v Salonu ARS.
Smo skupina različnih starostnih obdobij, z veliko željo po slikanju in izobraževanju.
Vzdušje v skupini je prežeto s pozitivno energijo in dobrimi medsebojnimi odnosi. V
tem duhu bomo tudi nadaljevali z ustvarjanjem, in s tem dodali kamenček v mozaik
kulturnega dogajanja v Radljah.
Jožica Sobiech,
Likovna sekcija KD radlje

V MKC SE DOGAJA ...

USTVARJALNA DELAVNICA: Te zanimajo ustvarjalne tehnike in risanje na
steklo? Pridruži se nam v soboto, 3. 3. 2012, ob 15. uri. Bliža se materinski dan in z
njim tematsko obarvana delavnica. Tokrat se bomo lotili risanja na barvno in belo
steklo ter izdelave unikatnih vazic.
FUNNY GAMES NIGHT: Sobotni večer za mlade malo drugače. Pojdi na obisk v MKC
na poker, šah, RISK, pa še kaj ... Pričeli bomo v soboto, 3. 3. 2012, ob 19. uri, po ustvarjalni delavnici.
PLANIŠKI SKOKI IN OPEN AIR PLANICA: Prihajajo adrenalinski skoki v Planici. Pojdi z
nami v soboto, 17. 3. 2012. Organiziran prevoz in ogled tekme. Prijavi se preko FB ali
pridi na uradne ure za prijavo v MKC, ta petek ali ponedeljek med 17. in 18. uro ali v
soboto od 10. do 11. ure. Več na FB strani MKC Marenberški .
MKC Marenberški in Javni zavod ŠKTM
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EASY SPORT V
CANKARJEVEM DOMU

Partnerji projekta Easy sport so se predstavili
na 5. Mednarodnem kulturno - likovnem
dogodku »Igraj se z mano«, v okviru Mednarodnega festivala »Igraj se z mano«. Otroci
so v Cankarjevem domu predstavili 3500
umetnin, ki so jih ustvarili v okviru projekta,
sodelovalo pa je kar 250 šol, zavodov in organizacij. Mladi umetniki so lahko na dogodku
izdelovali umetnine, se pomerili v športnih
aktivnostih ali si ogledali interaktivno lutkovno predstavo.
JZ ŠKTM Radlje ob Dravi, Malčkov šport
in Stroka business group so v okviru projekta sodelovali s produktom Easy sport, ki
združuje sodobno IKT tehnologijo z gibanjem in zdravim življenjem, saj povezuje etehnologije in športno - gibalne dejavnosti.
V polni dvorani Cankarjevega doma so z
improvizirano Športno hišo Radlje ob Dravi,
Xbox Kinectom ter atraktivno animacijo
poskrbeli za nepozabno vzdušje velikega
števila otrok.
Ekipa Easy sporta

TRADICIONALNO
PLEŽUHANJE NA
REMŠNIKU

Kulturno društvo s svojimi člani že tretje leto
zapored organizira pležuhanje po tukajšnjih
strminah in hribih. Kljub zelo mrzlemu in
sneženemu dnevu se je v soboto, 11. 2. 2012,
zbralo spodobno število ljubiteljev zimskih
radosti. Vsak je s seboj prinesel obilo dobre volje, nekaj rezervnih oblačil in seveda
najpomembnejše: pležuh, desko, vrečo,
zračnico ali kaj podobnega, da se je lahko
spustil po Mivčevem bregu. Organizatorji so
poskrbeli, da se je lahko vsak ob prihodu na
cilj, pri Mivčevem mlinu, ogrel ob odprtem
ognju in toplem napitku. Progo je trasiral
domačin s svojim traktorjem.
Glede na to, da je prisotnih na tem dogodku
vsako leto vedno večje število udeležencev, je

organizator (KD Remšnik) sklenil pležuhanje
postaviti vsako leto v svoj koledar aktivnosti
in morda privabiti tudi sodelujoče iz bližnje
okolice.
Vsi prisotni so se razšli z odličnimi občutki
in enotnim mnenjem, da nam podobnih
družabnosti v današnjem času še kako primanjkuje.
Kulturno društvo Remšnik

VZHODNA LIGA 2012

Po pridobitvi nove plezalne stene v Športni
hiši Radlje ob Dravi so se PK Martinčku odprle
nove možnosti. Tako smo lansko leto, v okviru prvenstva Vzhodna Liga, prvič sodelovali
kot organizatorji tekme v športnem plezanju,
namenjenim mlajšim kategorijam.
Odločili smo se, da tekmo letos ponovno organiziramo, saj s tem pripomoremo tudi k
večji prepoznavnosti športnega plezanja.
Po programu se naslednja tekma odvija v
Radljah ob Dravi, zato so priprave v polnem
teku. Do sedaj se je na tekmovanje prijavilo
že več kot 200 mlajših tekmovalcev, med njimi so tudi člani PK Martinček.
Odlična stena, zanimivo postavljene smeri,
dobra glasba ter polna hiša tekmovalcev in
obiskovalcev bodo zagotovo pričarali posebno vzdušje.
Vabimo vas, da v soboto, 3. 3. 2012, v Športni
hiši Radlje ob Dravi spremljate zanimivo
tekmo Vzhodne Lige. Tekma se prične ob 9.
uri in traja do 17. ure.
Vstop je prost!
Martinček

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

Več na: http://www.pk-martincek.net

PEPELNICA – POKOP
PUSTA

Tudi letos je na pepelnico potekal tradicionalni pokop pusta. Kot vsako leto smo se
zbrali krajani Vasi in se odpravili na pustni
sprevod po Vasi. Zbralo se je zavidljivo število
maškar, ki so sodelovale v sprevodu. Sprevod je sestavljal duhovnik, ministrant, vdova,
muzikantje in ostali sodelujoči. Duhovnik je
pred vsako hišo prebral mašo, krajani pa so
darovali kakšno domačo dobroto ali pokop
pusta finančno podprli, kajti pogrebne storitve so drage. Po več kot 6-urnem pohodu
po Vasi sprevod zaključi svojo pot z upepelitvijo pusta. V gostišču Erjavec smo nato po
napornem dnevu deležni večerje in zabave
do jutranjih ur. Idejni vodja prvega pokopa
pusta na Vasi je bil Šajbler Stanko, ki je leta
1956 prvič zbral krajane, in s tem pričel to
dolgoletno tradicijo, ki je sicer vmes za nekaj
časa zamrla, vendar smo jo zagnani mladinci
znova obudili.
ŠD Vas

VABILO NA SKUPINSKO
VADBO

Društvo za šport in rekreacijo Razgibaj se
vabi na SKUPINSKO FITNES VADBO vsak
ponedeljek ob 19. uri v Športno hišo Radlje
(plesna dvorana) in vsak četrtek ob 19. uri
v Glasbeno šolo Radlje (baletna dvorana).
Vadba je primerna tako za začetnike, kot
tiste, ki ste že vešči skupinske vadbe. Prvi
obisk je za vse brezplačen!
Za več informacij obiščite
www.razgibaj-se.eu, pišite na
Info@razgibaj-se.eu ali
pokličite na 040 270 358.
Tjaša Havnik,
predsednica društva

