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Novičke Občine Radlje ob Dravi
zapora na cesti
Radlje ob Dravi –
Maribor, pod HE
Vuhred

Na Občino Radlje ob Dravi se je obrnilo
veliko občank in občanov, ki jih zanima,
kdaj bo odpravljena delna zapora na glavni
državni cesti Radlje ob Dravi – Maribor, pod
HE Vuhred.
Občina je za odgovor prosila Dravske
elektrarne Maribor d.o.o., ki so pristojne
za sanacijo brežine na omenjenem delu
ceste.
Kot so poojasnili, so v januarju 2013 na
osnovi projekta Sabilizacija levo obalne
porušene obloge pod HE Vuhred pripravili
razpis. V tem času so postali zavezanec
za javna naročanja. Morali so preklicati
in razpisati novega v skladu z ZJNVETPS.
Pogodba z izbranim izvajalcem je bila
podpisana konec maja 2013. Dne 10. 6.
2013 je izbrani izvajalec podpisal zapisnik
uvedbe v delo in tako pričel s pripravljalnimi
deli na gradbišču. V skladu s pogodbo
morajo biti dela zaključena v 90 dneh, torej
do 10. 9. 2013.

21. rednA sejA
Občinskega sveta

Župan Občine Radlje ob Dravi Alan Bukovnik
sklicuje 21. redno sejo Občinskega sveta
Občine Radlje ob Dravi, ki bo v ponedeljek,
1. julija 2013, ob 18. uri, v prostorih Občine
Radlje ob Dravi, soba 313/III.

VABILo

Občina Radlje ob Dravi

Turistično društvo Radlje ob Dravi, Krajevna
skupnost Radlje ob Dravi in Občina Radlje
ob Dravi vljudno vabijo vsa društva v našem
kraju, da se predstavijo na svečani prireditvi
ob 110. obletnici Turističnega društva Radlje
ob Dravi in 870. obletnici kraja Radelj, v
nedeljo, 28. julija 2013, v centru Radelj.
Pisne prijave pošljite na naslov: Krajevna
skupnost Radlje ob Dravi, Mariborska cesta
7, 2360 Radlje ob Dravi.

VABILO

In spet sta tukaj poletna
meseca: čas počitnic,
dopustov, vročih dni, ko se sprostimo
in vsaj nekoliko oddahnemo. V
knjižnici je to čas spremenjenega
odpiralnega časa, ki je krajši kot med
letom in čas, ko knjižnico spremenimo
v igralnico ter v prostor za sprostitev
in kvalitetno preživljanje prostega
časa. Vabljeni v juliju in avgustu v
Knjižnico Radlje v počitniško igralnico,
kotiček za otroke in starše ali pa kar
tako po knjige, revije, video gradivo,
s katerim si boste popestrili proste
dneve. Otroke in mlade vabimo na
ustvarjalne počitniške ponedeljke,
ko bomo med 10. in 12. uro vsakič
ustvarjali kaj novega. Udeležba
na delavnicah je brezplačna, ves
potreben material pa bo pripravljen
v knjižnici. Za navdušene bralce smo
pripravili dejavnost Moje počitnice s
knjigo. Z zbiranjem nalepk za prebrane
knjige si boste prislužili praktične in
sladke nagrade. Največja nagrada pa
bo seveda vse tisto, kar je povezano
z branjem: razmiganje in bogatenje
možgančkov, sprejemanje novih
besed, odkrivanje domišljijskih svetov,
ki so povsem vaši in neponovljivi.
V počitnicah vabljeni tudi k reševanju
knjižne uganke, na video ure in k
ogledu razstav, ki smo jih pripravili.
Po našem mnenju je razlogov za obisk
knjižnice med počitnicami res veliko,
pa še pred vročim soncem in pred
poletnimi nevihtami se bomo skrili.
Seveda pa bodite pozorni na počitniški
odpiralni čas. Prijetne počitnice in
dopust. Mi vsekakor priporočamo
knjigo in senco.

REGIJSKE KMEČKE IGRE IN 20.
OBLETNICA DPM DRAVSKE
DOLINE

Na prelepo sončno nedeljo, 16. junija, smo se
člani Podeželske mladine Koroške regije zbrali na
regijskih kmečkih igrah na Sv. Vidu, ki jih je letos
za Koroško regijo organiziralo DPM Dravske doline.
Prijavilo se je kar 7 ekip, sestavljenih iz 6 članov (4
moški in 2 ženski), od tega sta 2 ekipi zastopali DPM
Mislinjska dolina, 1 ekipa DPM Strojna ter 4 ekipe
DPM Dravske doline. Ekipe so tekmovale v 5 igrah:
košnja, grabljenje, pobiranje krompirja, prenašanje
jajc (vodnih balonov) in sestavljanje lego kock. Pri
košnji in grabljenju je vsako ekipo zastopal 1 kosec in
1 grabljica, pri ostalih igrah pa so tekmovali vsi člani
ekipe. Prvo mesto je zasedla ekipa DPM Dravska
dolina 2, v zasedbi: Tine Razbornik (kosec), Angelca
Helblink (grabljica), Gregor Stich, Damjan Stramec,
Damjana Rižnik in Metod Gerold. Drugo mesto je
zasedla ekipa DPM Mislinjske doline 2, v zasedbi:
Darko Čas, Jerneja Pungartnik, Tadej Ažnoh, Matic
Žganec, Skrt Mojca in Luka Ramšak. Tretje mesto pa
je prav tako odšlo v Mislinjsko dolino, z ekipo DPM
Mislinjska dolina 1. Prvo in drugo uvrščena ekipa se
tako odpravljata na državne kmečke igre, ki bodo v
soboto, 6. julija, v Šentjurju.
Po igrah smo nekaj besed namenili tudi 20. obletnici
DPM Dravske doline in vsem navzočim bivšim
predsednikom društva namenili majhno pozornost.
Po uradnem delu pa smo se skupaj poveselili z
ansamblom Poskok.
Vsem tekmovalcem, navijačem in obiskovalcem
se za prisotnost lepo zahvaljujemo. Zahvaljujemo
se tudi županu občine Vuzenica, Franju Golobu,
županu občine Radlje ob Dravi, Alanu Bukovniku
in podžupanu občine Radlje ob Dravi, Robertu
Potniku, ki so nas počastili s svojim obiskom. Vsi,
ki ste zamudili regijske kmečke igre, pa vabimo,
da spremljate našo zmagovalno ekipo na državnih
kmečkih igrah, 6. julija v Šentjurju, da z nami
navijate zanje.
Milena Krajnc, DPM Dravska dolina

Knjižnica Radlje ob Dravi

GOSTOVANJE OŠ RAdlje
OB DRAVI V BIOGRADU NA
MORU

Od četrtka, 30. maja, do nedelje, 2. junija,
je naša osnovna šola z ustvarjalnimi učenci
gostovala v Biogradu na Moru. Na ta način
smo se odzvali povabilu OŠ Biograd, ki se je
letošnjo zimo mudila pri nas. Žal z vremenom
nismo imeli sreče, a nas je toliko bolj navdušil
bogat program dejavnosti in gostoljubnost
domačinov, ki so nas zares toplo sprejeli.
Med aktivnostmi, ki so jih pripravili za nas,
so bile tudi prireditev za dobrodošlico, na
kateri smo tudi sami sodelovali s kratkim
programom, nogometna in odbojkarska
tekma med fanti in dekleti obeh šol, ogled
Morskih orgel in Pozdrava Soncu v Zadru,
obisk zaključnega koncerta učencev glasbene
šole in ogledi biograjskih znamenitosti,
vključno z muzejem (tu smo si med
drugim ogledali zanimive najdbe s 400 let
potopljene trgovske ladje). V petek zvečer
smo se udeležili znamenite kulinarične
prireditve. Gastro stol. Večini pa se je v
spomin najbolj vtisnil obisk podružnične šole
na otoku Pašman v mestecu Tkon, kjer so nas
simpatično sprejeli.
Otroci so prav gotovo doživeli kaj novega in
drugačnega, stkali kakšno prijateljsko vez in
marsikdo se bo verjetno z veseljem vrnil v
Biograd na Moru.
Manica Mihelič

20 let Župnijske Karitas Radlje
Ste se morda že kdaj vprašali zakaj v
Cerkvi dajemo tako velik pomen ravno
Karitasu?
Odgovor najdemo v Svetem pismu v
1.pismu Korinčanom (Kor 13,1-13), ki je
eno najlepših besedil o ljubezni in ga
je napisal apostol Pavel: Ko bi govoril
človeške in angelske jezike, ljubezni pa bi
ne imel, sem postal brneč bron ali zveneče
cimbale. In ko bi imel dar preroštva in
ko bi poznal vse skrivnosti in imel vse
spoznanje in ko bi imel vso vero, da bi
gore prestavljal, ljubezni pa bi ne imel,
nisem nič. In ko bi razdal vse svoje imetje,
da bi nahranil lačne, in ko bi izročil svoje
telo, da bi zgorel, ljubezni pa bi ne imel,
mi nič ne koristi. Ljubezen je potrpežljiva,
dobrotljiva, ni nevoščljiva, ljubezen se ne
ponaša, se ne napihuje, ni brezobzirna,
ne išče svojega, se ne da razdražiti, ne
misli hudega. Ne želi si krivice, želi pa si
resnice. Vse opraviči, vse veruje, vse upa,
vse prenese. Ljubezen nikoli ne mine.
Najpomembnejši odgovor na zgornje
vprašanje pa najdemo pri Jezusu, ki je
s svojo daritvijo na križu zgled najvišje
ljubezni do sočloveka in nam po
Janezovem evangeliju spregovori: Nihče
nima večje ljubezni, kakor je ta, da dá
življenje za svoje prijatelje (Jn 15,13).
Iz stare grščine izhaja beseda agape, ki
pomeni ljubezen do bližnjega, karitativno
dejavnost, pripravljenost pomagati.
Latinska inačica za to besedo je karitas,
ki se je tudi pri nas v Sloveniji udomačila
in se je po njej poimenovala tudi
naša organizacija - Slovenska Karitas.
Ustanovljena je bila 1. maja 1990 in je
dobrodelna ustanova rimskokatoliške
Cerkve na Slovenskem.

V letu 1993 je naša župnija
ustanovila
Župnijsko
Karitas Radlje. Namen je
uresničevanje karitativnega in socialnega
poslanstva Cerkve. Temelj delovanja
Karitas je prostovoljno delo. V Župnijski
Karitas Radlje deluje 18 stalnih prostovoljk,
katerim se občasno pridružijo številni
prostovoljci in dobrotniki, ki podpirajo
naše delo.
Na naš naslov prispe veliko prošenj
ljudi v stiski. Razdeljevanju prehrane,
plačilu položnic, nakupu oblek in šolskih
potrebščin se vedno pridruži še molitev.
Starejše ob osebnih praznikih, novem letu
in veliki noči obiščemo doma, v domu
Hmelina, v Črnečah in Prevaljah. Ko nam
povedo, da so nas že čakali, vemo, da je
tudi to naše poslanstvo, ki bogati na vse
strani. Zavedamo se, da je druženje med
generacijami pomembno in potrebno,
zato se vedno odzovemo na prošnjo
učencev, ki želijo poslušati o našem delu,
jim pomagamo pri raznih delavnicah in
skupaj pripravimo prireditve ob prazniku
staršev, miklavževanju, dnevu Karitas in ob
podobnih priložnostih.
Še povabilo.
V soboto, 29. 6. 2013 bo ob 15. uri
slavnostna maša v cerkvi Sv. Mihaela
v Radljah, ki jo bo vodil predsednik
Nadškofijske Karitas Maribor Branko
Maček. Iskreno vabljeni.
Naj našo predstavitev končam z besedami,
ki jih tolikokrat izrečeta naš župnik in
predsednik Župnijske Karitas Radlje Jože
Gomboc ter voditeljica le-te Marica
Pušnik: »Vsakemu posebej in vsem
skupaj, ki pomagate pri delu Karitas, velik
boglonaj.«

Sabina Ternik
Župnijski Karitas Radlje

Oblikovanje, tisk in lektura: Agencija Novelus, d.o.o. Občina Radlje ob Dravi si pridržuje pravico do spremembe lektorske in vsebinske obsežnosti avtorskih prispevkov.

