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Brezplačni prenos zemljišča na Občino

V četrtek, 27. novembra, smo z
Geraldom Zmorkom iz Španije
podpisali Pogodbo o brezplačnem
prenosu nepremičnine. Pred časom
se je Gerald Zmork oglasil na
Občini in nam brezplačno ponudil
kmetijsko zemljišče. Družini Zmork,
ki je živela v Avstriji, je bilo po drugi
svetovni vojni odvzeto celotno
premoženje, vendar so ga nato v
času denacionalizacije dobili nazaj.

Med urejanjem premoženja je Gerald ugotovil, da ima v lasti
zemljišče na Radeljskem polju, in se odločil, da to zemljišče
podari Občini Radlje ob Dravi. V imenu vseh se mu iskreno
zahvaljujemo.
Gerald se rad vrača v Radlje. Na sestanku je izrazil željo,
da bi rad spoznal ljudi, ki se ljubiteljsko ukvarjajo z likovno
umetnostjo, zato smo na srečanje povabili Jožico Sobiech
in Antona Voduška, ki sta mu predstavila Likovno sekcijo
Kulturnega društva Radlje. Povabila sta ga k sodelovanju in
ko bo Gerald v Radljah, se jim bo pridružil na srečanju.
Občina Radlje ob Dravi

Obvestilo vsem občanom
občine Radlje ob Dravi

Obveščamo vas, da je Prostovoljno
gasilsko društvo (PGD) Radlje ob Dravi
od prejšnjega tedna naprej vključeno
v sistem "prvih posredovalcev". To
pomeni, da bomo gasilci PGD Radlje
ob Dravi priskočili na pomoč tudi v
primeru suma srčnega zastoja na
območju celotne občine Radlje ob
Dravi, kadar bo ekipa nujne medicinske
pomoči zasedena ali pa bo ob klicu

na 112 izven območja občine. Ker
so ob zastoju srca pomembne
minute, občani in občanke ne
bodite presenečeni, če bo na kraj
dogodka najprej prispela naša
enota, ki bo pričela z oživljanjem in
uporabo avtomatskega eksternega
defibrilatorja do prihoda reševalne
službe.
PGD Radlje ob Dravi

ZAHVALA
PA SMO ŽENSKE SPOŠTOVANI
LJUDJE VELIKIH SRC!
»SKUP STOPILE« Pride dan in čas, ko pomisliš, da se je
V mesecu novembru smo članice
K-TD HAVAJI organizirale več delavnic,
kot so izdelovanje božično-novoletnih
okraskov, voščilnic in adventnih
venčkov. K sodelovanju smo povabile
tudi ostale krajane in krajanke. Nastali
so čudoviti izdelki, prave umetnine
izpod pridnih in spretnih rok žensk,
ki so se zadnja dva tedna zelo trudile,
da so bili izdelki razstavljeni in na voljo
vaščanom, ki so si jih ogledali 29.
11. 2014 v prostorih našega doma.
Vsi izdelki so bili razdeljeni med
krajane Sp. Vižinge za prostovoljne
prispevke, vsa zbrana sredstva pa
bodo namenjena za obnovo notranjih
prostorov
Mladinskega
doma.
Hvala vsem in še naprej vabljeni k
sodelovanju!

K-TD HAVAJI

zgodilo nekaj usodnega in v današnjih
časih skoraj nepopravljivega.
Toda sledi nov dan in spoznanje, da
ste tukaj vi, dragi sosedje, sorodniki
in prijatelji, katerih krog nima meja in
sega od Breznega vrha prek Radelce,
Remšnika in Vasi, vse do Radelj, Sv.
Antona, Mute in Lovrenca. Ljudje, ki
s polno mero sočutja in nesebično
pomočjo take misli zatrete v
koreninah.
Ker je tudi zaradi vaše pomoči nov
hlev z gospodarskim poslopjem
že pod streho, čutimo neizmerno
hvaležnost in dolžnost, da se vam iz
srca zahvalimo za pomoč, pa naj je
bila to fizična, materialna ali morda
celo topla spodbudna beseda.
Lep občutek je spoznati, da je krog
prijateljev ob nesreči neomejen, da
živimo v sredi malih ljudi, katerih srca
so nepopisno velika, zato sprejmite
našo malo zahvalo za vaša velika
dejanja s srčno željo, da se dobrota
povrne.
Vsem še enkrat hvala!

SKUPAJ
OBDARUJMO
OTROKE
Rdeče-zlati okraski v izložbah,
vonj po cimetu in zbiranje idej
za darila, ki jih bomo podarili
najdražjim, nakazujejo, da se
bliža čas praznikov, ki jih naši
najmlajši nestrpno pričakujejo
vse leto. Center za socialno delo
Radlje ob Dravi bo tudi letos
organiziral obdarovanje otrok
iz rejniških in socialno šibkejših
družin. Z namenom, da bi
lahko obdarili čim več otrok,
vas vabimo k sodelovanju,
da pomagate dobrim možem
napolniti košare, tako da bo
božič praznik veselja prav za
vse. Vaš vzgib dobrodelnosti
bo otrokom iz družin, ki jim
življenje ni pokazalo vedno
sončne plati, povrnilo upanje
v lepoto življenja in dobroto
ljudi. Pripravljena darila in
raznovrstne prispevke lahko
prinesete v prostore CSD
Radlje ob Dravi (Mariborska
c. 7, V. nadstropje). Za
dodatne
informacije
smo
vam na voljo na tel. št. 02 88
79 739 ali 051 614 072. Za
vašo pripravljenost se vam že
vnaprej zahvaljujemo!
Srečni razpleti niso samo
v filmih, lahko jih skupaj
ustvarimo v prazničnih dneh.
CSD Radlje ob Dravi

Zlata poroka

V krogu svoje družine in prijateljev
sta v soboto, 2. novembra, svoj zlati
jubilej obnovila zlatoporočenca
Friderika in Ivan Mravljak iz
Vuhreda. Svojo mlado in veliko
ljubezen sta potrdila s poroko pred
petdesetimi leti. Obljuba, ki sta si
jo zadala, je imela trdne temelje v
iskreni ljubezni in spoštovanju, zato
je njuna zveza ostala čvrsta vseh
teh 50 let. Civilni obred je opravil
župan mag. Alan Bukovnik, ki jima
je ob koncu čestital in zaželel veliko
zdravja ter sreče.
Občina Radlje ob Dravi

DOBRODELNI KONCERT

Zverovi iz Breznega vrha

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

TRADICIONALNI SLOVENSKI ZAJTRK

Za nami je že 8. tradicionalni slovenski zajtrk. Tudi letos smo čebelarji ČD Radlje obiskali šole in
vrtce, ki so pod okriljem občine Radlje (Radlje, Vuhred, Ribnica na Pohorju, Brezno, Podvelka, Kapla
in Lehen). Pomen našega sodelovanja je predvsem otrokom predstaviti pomen čebelic in njihovih
pridelkov v vsakodnevni prehrani. Čebelarji vsako leto doniramo med za tradicionalni slovenski zajtrk.
Letos so med prispevali naslednji čebelarji ČD Radlje: Glazer Marko, Begič Ahmet, Hartman Igor, Knez
Jože, Knez Karli, Svetina Branko, Rupreht Franc, Mazgan Srečko, Novak Milan in Krajnc Martin. Ob tej
priložnosti bi se v imenu ČD Radlje zahvalil vsem čebelarjem, ki so donirali med ter aktivno sodelovali
s svojo prisotnostjo v vrtcih in šolah, prav tako pa bi se zahvalil vodstvu šol in vrtcev, vzgojiteljem in
učiteljem, da nam je s skupnimi močmi ponovno uspelo uspešno izpeljati ta vseslovenski projekt
TRADICIONALNI SLOVENSKI ZAJTRK.
Predsednik ČD Radlje Ahmet Begič

Izdelovanje
prazničnih dekoracij

Antonske kmetice smo glave staknile
in kaj hitro smo se odločile,
da si adventne venčke bomo same naredile.
Zato smo v nedeljo, 23. 11. 2014, pri šoli se dobile,
da naše domove bomo z venčki in aranžmaji praznično okrasile.
Naše druženje bilo je ustvarjalno,
med delom smo, seveda, pokomentirale tudi vse, kar je aktualno.
Veliko idej druga od druge smo dobile,
a ker vse na en venec ni šlo,
smo vsaka po dva ali tri naredile.
Ob delu prijetno smo klepetale,
se smejale in se ob koncu, kot se za kmečke žene spodobi,
z domačim pecivom posladkale.
Izdelki res lepi so nastali,
zato čez praznike jih vsi domači in obiski lahko bodo občudovali.
Marija Kristan, Društvo kmetic KO Sv. Anton na Pohorju

Kulturno društvo vabi na
2. predstavo za gledališki abonma in izven
SOBOTA, 13. 12. 2014, ob 18. uri

MULC … VAS GLEDA – Kreker in Siti teater
MONOKOMEDIJA

V SiTi Teatru smo že slišali izpoved sveže pečenega fotra in se smejali tegobam
starega fotra, zato je zdaj čas, da besedo dobi mulc. O svetu odraslih, pasteh
sodobne vzgoje, odnosih v družini in prvi ljubezni nam bo skozi otroške oči
z zvrhano mero navihanega humorja spregovoril Bojan Emeršič kot Mulc.
Monokomedija, v kateri pa nastopajo vse ključne osebe, ki navihanemu mulcu
poskušajo razložiti pravila sveta. Pogled na odrasle razkriva vrsto nasprotujočih
si zgledov, ki dajejo misliti, da vse le ni tako črno-belo. Monokomedijo, ki je
nastala po besedilu Roka Vilčnika in Bojana Emeršiča, režira Jaša Jamnik.
Pozor! Mulc vas gleda!
Obveščamo vas, da lahko abonma po znižani ceni in posamezne vstopnice
kupite v prodajalni točenih parfumov Uran.
Za vse informacije smo dosegljivi na telefonski številki 040 741 242 – Petra.
KD Radlje

