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ZAKLJUČEK INVESTICIJE

Konec aprila smo uspešno zaključili investicijo INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE LC ŠT. 347131
KAŽIR–ŠOLA–ANTON Z NOVO AVTOBUSNO POSTAJO.
Krajevna skupnost Sv. Anton
na Pohorju je tako z investicijo
pridobila 1.204,62 m asfaltirane
lokalne ceste.

ukrepa skupne kmetijske politike
Program
razvoja
podeželja
Republike Slovenije za obdobje
2007–2013, ukrep 322: Obnova in
razvoj vasi, predmet podpore 3:
Operacijo delno sofinancira Ureditev komunalne in prometne
Evropska unija iz sredstev infrastrukture ter povezav v
Evropskega kmetijskega sklada naseljih.
za razvoj podeželja iz naslova
Občina Radlje ob Dravi

FOLKLORNI FESTIVAL

V soboto smo bili na folklornem
festivalu v Vuhredu priča
čudovitim
predstavam
domačega Folklornega društva
Kovač Lija Vuhred, Otroške
folklorne skupine šole in vrtca
Vuhred, Plesnega kulturnega
umetniškega društva Sv. Nikola
Maribor, Vokalne skupine Ruski
talisman, Plesne skupine Ritmi
planeta in Folklornega društva
Holmec. Vsem skupinam se
zahvaljujemo za sodelovanje,

prav tako Forumu slovanskih kultur,
Javnemu skladu RS za kulturne
dejavnosti, Območni izpostavi
Radlje ob Dravi, Muzeju Radlje in
Javnemu zavodu ŠKTM. Zahvala gre
tudi Zavodu za turizem Biograd na
Moru, ki nam je omogočil, da smo
v gosteh lahko imeli dalmatinsko
Klapo Donat, ki je za zaključek
festivala občinstvo še dodatno
navdušila.
Občina Radlje ob Dravi
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AVTO MOTO
DRUŠTVO

TEDEN RDEČEGA KRIŽA
Kot je to običajno vsako leto, je tudi
letos med 8. in 15. majem potekal
Teden Rdečega križa, tokrat z geslom
Udejanjajmo naša načela.

Radlje ob Dravi

VABIMO VAS NA PREDAVANJE O
VARNOSTI V CESTNEM PROMETU, ki bo
v četrtek, 28. 5. 2015, ob 17. uri v avli
Osnovne šole Radlje ob Dravi.
Obnovite in dopolnite svoje znanje,
z nami bo inštruktor iz Centra varne
vožnje Vransko.

Temeljna načela, ki povezujejo sestavne
dele Mednarodnega gibanja Rdečega križa
in Rdečega polmeseca, so bila sprejeta
in slavnostno razglašena leta 1965 na
Dunaju in tako letos obeležujemo 50.
obletnico temeljnih načel Rdečega križa.
Humanost, nepristranskost, nevtralnost,
neodvisnost, prostovoljnost, enotnost
in univerzalnost so še danes glavno
vodilo naših humanitarnih dejavnosti,
saj predstavljajo osnovo za udejanjenje
našega humanitarnega poslanstva.

V čast temu visokemu jubileju in ob Tednu
Rdečega križa smo v OZRK Radlje ob Dravi
predstavili našo dejavnost z dnevom
odprtih vrat. Vsem zainteresiranim smo
na ta dan nudili različne informacije. Na
predstavitvenih stojnicah v Radljah in na
Muti, ki sta bili zelo dobro obiskani, smo
ljudem ponudili preventivne meritve
krvnega tlaka ter sladkorja in brezplačne
zloženke z različno tematiko. Teden smo
zaključili z delavnico Temeljni postopki
oživljanja in uporaba AED.
Ta teden je tudi teden vseh prostovoljcev,
brez katerih si našega dela ne moremo
predstavljati, zato bi se radi vsem iskreno
zahvalili za njihovo delo, v upanju, da bomo
tudi v prihodnje tako dobro sodelovali.

AMD RADLJE OB DRAVI VABI NA REDNI
LETNI ZBOR ČLANOV Avto-moto
društva Radlje ob Dravi, ki bo v četrtek,
28. 5. 2015, ob 19. uri v avli OŠ Radlje
ob Dravi.
Vljudno vabljeni!

OZRK Radlje ob Dravi

Upravni odbor
AMD Radlje ob Dravi

PESEM
MLADOSTI

Že tretje leto zapored pripravljamo lepo
kulturno prireditev, ki nas spominja na
dan mladosti. Prireditev je namenjena
preteklim časom, ko so bile take
prireditve cenjene. Zato želimo, da se
nam pridružite v soboto, 23. 5. 2015,
ob 18. uri v našem Turističnem domu
v Vuhredu. Upamo, da se bo našlo za
vsakega nekaj, kar vas bo spomnilo na
lepe čase.
Vljudno vabljeni!

TD Vuhred

TEDEN
ZDRAVILNIH
ZELIŠČ
NA KOROŠKEM
DAN, DATUM IN URA

DOGODEK

Ponedeljek, 25. 5. 2015, ob 18.00

Otvoritev tedna zdravilnih zelišč

Ponedeljek, 25. 5. 2015, ob 18.00

Predstavitev knjige: Semenarimo z ljubeznijo

V četrtek, 28. 5. 2015, ob 18. uri vabimo
vse ljubitelje zelišč, da se udeležite
delavnice in predavanja o zdravilnih
rastlinah, ki jih srečujemo na vsakem
koraku, ko se podamo v naravo. Ob tej
priložnosti bomo tudi kuhali zdravilno
juho iz naravnih zelišč ter poskusili kar
nekaj zdravilnih namazov, ki so jih delale
naše babice. Delavnica se bo izvedla v
Turističnem domu v Vuhredu, vodila pa
jo bo Fanika Jeromelj.

Torek, 26. 5. 2015, ob 9.00

Kuharska delavnica: Domači buhteljni z
zdravilnimi marmeladami

Torek, 26. 5. 2015, ob 18.00

Zeliščna eterična olja in njihova uporaba

Sreda, 27. 5. 2015, ob 9.00

Kuharska delavnica: zeliščni namazi

Sreda, 27. 5. 2015, ob 18.00

Predavanje z farmacevtko: razstrupljanje telesa

Četrtek, 28. 5. 2015, ob 9.00

Česen v kisu

Četrtek, 28. 5. 2015, ob 9.00

Šopki iz travniških rož

Petek 29. 5. 2015 ob, 18.00

Kuhanje zeliščnih sirupov

Sobota ob 30. 5. 2015, ob 18.00

Mešanje zeliščnih smootijev

Vljudno vabljeni, da se nam pridružite.

Nedelja, 31. 5. 2015, ob 10.00

Zaključna prireditev tedna zdravilnih zelišč

Nedelja, 31. 5. 2015, ob 18.00

Filmski popoldan

ŽIVIMO Z
NARAVO

TD Vuhred

