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naravna ujma

Žal nas je prejšnji vikend doletela ena
večjih naravnih ujm, ki jo je povzročil
sneg in žled. Poleg izpada elektrike
in telekomunikacij so podrta drevesa
onemogočala tudi prevoznost cest. Z
Režijskim obratom smo v 420 urah delno
očistili in odstranili podrta drevesa ter
grmičevje in s tem omogočili prevoznost
in varnost na cestah.
Zahvaljujem se štabu civilne zaščite Občine
Radlje ob Dravi za hiter odziv in pomoč. Še
posebej se zahvaljujem Prostovoljnemu
gasilskemu društvu Radlje ob Dravi in
Prostovoljnemu društvu Vuhred, ki so
priskočili na pomoč in se odzvali na pozive
vseh, ki so potrebovali pomoč v teh dneh.
Sodelovalo je 604 gasilcev, ki so opravili
1.187 ur prostovoljnega dela in se odzvali
na 63 intervencij.
Za nami so najbolj težki dnevi, vendar
pa še zdaleč nismo zaključili z delom.
Z Režijskim obratom že saniramo vsa
podrta drevesa ob lokalnih in občinskih
ter gozdnih cestah.
Še enkrat hvala vsem za pomoč in
požrtvovalnost.
Alan Bukovnik, župan

OPOZORILO!

Vse uporabnike TRIM STEZE obveščamo, da je celotna TRIM STEZA
zaradi varnostnih razlogov do nadaljnjega zaprta!
Hvala za razumevanje in lep športni pozdrav!
JZ ŠKTM Radlje ob Dravi

STRATEGIJA ZA MLADE V OBČINI RADLJE OB DRAVI

Občina Radlje ob Dravi je z Marenberškim mladinskim lokalnim svetom sprejela dogovor
o skupni pripravi lokalne strategije za mlade, ki bo začrtala delovanje Občine na področju
mladine v naslednjih letih. Proces priprave strategije poteka s podporo Inštituta za mladinsko
politiko. Vse mlade iz občine vabimo, da se v čim večjem številu udeležite vseh aktivnosti, ki
bodo pripeljale do strategije in s tem prispevate k strategiji, pisani po meri mladih.
V prvi fazi – analizi želja in potreb mladih – ste mladi vabljeni, da sodelujete z izpolnjevanjem
anketnega vprašalnika in se udeležite srečanja mladih z županom ter tako sooblikujete
delovanje Občine Radlje ob Dravi na področju mladine!
Pomembni datumi za prihodnost mladih v naši občini: 20. februar: po pošti prejmete
anketni vprašalnik; 21. februar: delavnica in srečanje mladih z županom, ob 16. uri, v
Marenberškem mladinskem kulturnem centru.
Pridite in sooblikujte našo skupno prihodnost!
Katja Kaiser, Marenberški mladinski lokalni svet

PRIREDITEV NA OŠ RADLJE OB SLOVENSKEM
KULTURNEM PRAZNIKU

»Branje je za duha to, kar je telovadba za telo«, je dejal irski pisatelj R. Steele. Namen
včerajšnje kulturne prireditve je bil učencem približati knjigo in branje nasploh ter jim
pokazati, kako zelo se knjige dotikajo njihovih življenj, jim pomagajo izoblikovati značaj ter jih
obenem tudi zabavajo.
Prireditev je bila nekoliko drugačna od klasičnih: Jan je predstavil rezultate mini-ankete o
knjigah ter hkrati poročal o bralnih navadah in najljubših knjigah priljubljenih Slovencev,
predvsem športnikov. Osmošolci Nika, Aja in Aljaž so v kratkem skeču odigrali prihod
Franceta Prešerna na našo šolo v današnjem času. Spet Aljaž in Blažka, ki je prireditev tudi
odlično povezovala, pa sta simpatično potarnala o svojih ljubezenskih težavah. Blaž in Rok sta
deklamirala kar svojo pesem o našem največjem pesniku, »pomembnem tipu«.
Ne smemo pozabiti tudi petošolcev Mojce, Urbana in Nejca, Dalile ter Zale, ki so s pravim
žarom deklamirali pesmice Borisa A. Novaka, in seveda našega Mladinskega pevskega zbora,
ki je poskrbel za glasbeni program.
Verjetno pa je bil učencem najbolj všeč Evin intervju. Na njena vprašanja o knjigah in branju
ji je odgovarjal naš športni učitelj, Marjan Rejec, ki, kot je sam dejal, z branjem skrbi tudi za
svojega duha. S svojimi odgovori nas je vse navdušil.

Manica Mihelič , OŠ Radlje

POČITNIŠKI MENI V
MMKC-JU
V soboto, 22. februarja 2014, ob 16.00
vas vabimo v prostore MMKC-ja na
ogled igrice Zrcalce.
Na ledini gozdne jase je ležalo zrcalce.
Kdo ga je izgubil, se ne ve. Morda
pastirica, ki je hodila tam mimo s čredo,
morda lovec, ki je sedel tamkaj v travo,
da se odpočije, morda otroci, ki so se
kdaj znašli tam – kdo bi vedel. Zrcalce je
bilo torej tu in v njem so se ogledovali
zdaj nebo, zdaj sonce, zdaj vejevje, zdaj
oblak, zdaj ptice, ki so letele nad njim …,
Predstava je brezplačna.
Ponedeljek, 24. februar 2014, ob 10. uri
v MMKC-ju
Udeleženci delavnice bodo spoznali
restavratorsko-konservatorsko delavnico
in delo muzejskega restavratorja.
Spoznali bodo različne tipe rimskih
lončenih posod in kaj so servirali v njih.
V praktičnem delu se bodo preizkusili
v restavriranju keramičnih skodelic.
Razbite lončene skodelice bodo poskušali
sestaviti in zlepiti v prvotno obliko.
Delavnica bo potekala v sodelovanju s
Koroškim pokrajinskim muzejem Radlje
ob Dravi.
Delavnica je brezplačna, prijave na 040
251 134 (Ines) in 040 852 287 (Dominika).
V ponedeljek, 24. februarja 2014, ob
16.00 vas vabimo, da si skupaj z nami
ogledate komedijo. Da pa ne bomo lačni,
si bomo pripravili pokovko. Vabljeni!
Delavnica je brezplačna.
Torek, 25. februar 2014, ob 10. in 16. uri
v MMKC-ju
Vabimo vas, da se preizkusite v igranju
namiznega tenisa. Da pa ne bomo preveč
lačni, si bomo pripravili tople sendviče.
Delavnica je brezplačna.
V naslednjih Novičkah sledi nadaljevalni
program počitniškega minija, in sicer
od srede, 26. februarja in do petka, 28.
februarja 2014.
JZ ŠKTM

VABILO

Območno združenje Rdečega križa RADLJE
OB DRAVI vabi vse zdrave občane stare
od 18 do 65 let na odvzem krvi, ki bo v
sredo, 19. februarja 2014 v osnovni šoli
v RADLJAH. Vpis na akcijo je od 7.30 do
12.00 ure. Na dan odvzema zajtrkujte
nemastno hrano.
Prosimo, da prinesete s seboj osebni
dokument, ki izkazuje vašo istovetnost.
SKUPAJ REŠUJEMO ŽIVLJENJA!

MICKA PREMISLI SI

Krajevna skupnost Vuhred vabi v
nedeljo, 16. februarja 2014, ob 18. uri
v večnamensko dvorano Vuhred na
igro »MICKA PREMISLI SI« v izvedbi
Kulturnega društva Brod Trbonje.
Vljudno vabljeni!

VABILO

Javni zavod ŠKTM vabi v soboto, 15.
februarja 2014, ob 19. uri, v veliko
dvorano hotela Radlje ob Dravi na ogled
komedije MOJ VINKO, v izvedbi dramske
skupine KUD Brezno Podvelka. Vstopnine
ni.
Vljudno vabljeni!

Kulturno društvo
Remšnik

vabi vse člane in tiste, ki bi to želeli postati,
na občni zbor, ki bo v soboto, 15. februarja
2014, ob 19. uri v krajevni dvorani na
Remšniku.
Prosimo za predhodno prijavo na telefon:
041 324 062 (Alfonz Resnik).
Na veselo snidenje!

Valentinov ples

Bowling center bajta Radlje organizira
Valentinov ples v soboto, 15. februarja
2014, ob 20.uri.
Za glasbo bo poskrbel Miran Vavče.
Prijave zbiramo najkasneje do petka,
14. februarja 2014, v BC bajta na 08 205
26 90 ali na 031 370 864 (Vlasta).
Vabljeni!

KULTURNO
UMETNIŠKO
DRUŠTVO
CANTU MASSARUM

V Radljah je z delovanjem pričelo
Kulturno umetniško društvo CANTU
MASSARUM (prevod imena – glasba za
množice). Namen društva je organiziranje
kulturnih, glasbenih, umetniških in drugih
prireditev. Trenutno pod okriljem društva
deluje glasbena skupina PickUpTheSoap,
vsekakor pa si društvo v prihodnje želi
sodelovati tudi z drugimi ustvarjalci in
tako prispevati svoj delež na kulturno
umetniškem področju.
Veseli bomo vsakega novega ustvarjalca.
Za vse informacije smo vam na voljo preko
e-pošte: cantu.massarum@gmail.com ali
preko Facebook profila.

Edi Korat, Predsednik društva CANTU
MASSARUM

NEDELJA V DOMU
HMELINA

Žled in led, ki sta povzročila škodo,
kakršne ne pomnijo niti najstarejši
stanovalci Doma Hmelina, sta vplivala tudi
na življenje v Domu.
V Domu imamo sicer nameščen agregat,
a ta zagotavlja električno energijo le
za nujne primere. Največjo težavo je
predstavljalo pomanjkanje vode. Le-to so
nam dostavili radeljski gasilci, za kar se jim
iskreno zahvaljujemo.
Naši stanovalci so imeli ves čas tople
sobe. Poskrbeli smo tudi za topel čaj in
tople obroke, saj se je hrana pripravljala
na gorilnikih, ki so jih prinesli zaposleni. V
veliko pomoč nam je bil tudi štedilnik, ki
ga je v uporabo namenila naša »soseda«
Milena.
Dokazali smo, da znamo v situacijah, ki jih
povzroči višja sila primerno odreagirati in
sodelovati, ter za ukrepanje prejeli veliko
pohval in zahval vodstva ter stanovalcev
Doma, kar nam pomeni največ.
Dom Hmelina

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

