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VABILO

Prihaja mesec marec, znanilec pomladi in mesec, v katerem praznujete matere, žene in dekleta.

Ob tej priložnosti, ob dnevu žena, vas vabim na proslavo, ki bo v petek, 7.
marca 2014, ob 17. uri v Športni hiši Radlje ob Dravi.
Za zabavo bo poskrbela KLAPA KAMPANEL.
V programu sodelujejo tudi učenci Osnovne šole Radlje ob Dravi.
Vstop prost!
Župan Alan BUKOVNIK

Cepič najstarejše vinske trte tudi v Radljah

Na Lentu v Mariboru je v petek, 28. februarja, potekal že 35. rez Stare trte, najstarejše
vinske trte na svetu. Mestna občina Maribor je ob tej priložnosti podelila cepiče izbranim
prijateljskim mestom, občinam in državam. Med prejemniki cepiča je bila letos tudi Občina
Radlje ob Dravi, ki ga je prevzel župan Alan Bukovnik.
Občina Radlje ob Dravi je lansko leto na Mestno občino Maribor naslovila vlogo za cepič
najstarejše trte na svetu. Komisija MO Maribor je vlogo odobrila. Slovesna zasaditev trte bo v
začetku meseca maja, ko jo bomo posadili skupaj s trsi iz Čazme in Biograda na Moru. Nasad
trt se bo nahajal med cerkvijo Sv. Mihaela in občinsko stavbo.

OBČNI ZBOR DRUŠTVA
PODEŽELSKE MLADINE
DRAVSKE DOLINE

Kot vsako leto, je tudi letos DPM Dravske
doline 22. februarja povabilo na občni
zbor vse člane društva in vse, ki so bili
željni postati novi člani društva. Občni
zbor je društvo priredilo v veliki dvorani
Marenberškega MKC, udeležilo pa se ga je 43
članov. Na povabilo so se odzvali tudi župan
Občine Radlje ob Dravi Alan Bukovnik, župan
občine Vuzenica Franjo Golob, direktorica
TIC Vuzenica Anja Vajde ter Suzana Pušnik iz
Kmetijsko svetovalne službe Radlje ob Dravi.
Uradni del je povezovala Tanja Štruc,
realizacijo za leto 2013 in podrobni plan
dela društva za leto 2014 pa je predstavil
predsednik DPM Dravske doline Janez
Strmšnik. Plan dela je zelo pester in poln
dogajanja, zato se bo za vsakogar našlo
nekaj. Po uradnem delu občnega zbora smo
se okrepčali z večerjo in nadaljevali občni
zbor z zabavo do jutranjih ur, ob zvokih
Rudija Breznika s prijateljema.

Janez Strmšnik,
predsednik DPM Dravske doline

Občina Radlje ob Dravi

DOGAJANJE (10.–15.) MAREC 2014, V MKC
Datum

Opis dogodka

Ponedeljek, 10. 3. 2014, ob 16.00

BARVANJE CVETLIČNIH LONČKOV Z AKRILNIMI BARVAMI

Torek, 11. 3. 2014, ob 16.00

BARVANJE CVETLIČNIH LONČKOV Z AKRILNIMI BARVAMI

Sreda, 12. 3. 2014, ob 16.00

SAJENJE OGNJIČA V CVETLIČNE LONČKE

Četrtek, 13. 3. 2014, ob 16.00

NAREDILI SI BOMO SADNO KUPO PO OKUSU
POSAMEZNIKA, MNJAM

Petek, 14. 3. 2014, ob 16.00

OGLED SINHRONIZIRANEGA ANIMIRANEGA FILMA
(primerno za otroke in mladostnike)

Sobota, 15. 3. 2014, ob 20.00

OGLED VIDEO SMEŠNIC NA PLATNU

OBVESTILO

Društvo upokojencev Radlje obvešča vse
svoje člane in članice, da vam omogočamo
plačevanj članarine za leto 2014 tudi ob
drugih dnevnih in sicer imamo odprto pisarno
vsak dan od ponedeljka do petka v času od
9. do 11. ure še v mesecu marcu 2014. Se
priporočamo in vas lepo pozdravljamo.
Društvo upokojencev Radlje ob Dravi

NI POMEMBNO, KAKO SE POČUTIŠ, VSTANI, OBLECI SE IN SE POKAŽI.

Zopet je tu mesec marec, v katerem nežnejši spol praznuje. S tem namenom smo tudi letos pripravile predavanje, ki je namenjeno
prav nam, saj smo me tiste, ki v družinah skrbimo za prehrano. Ne sme nam biti vseeno, s čim se hranimo sami, še manj pa to, s
čim hranimo naše otroke.
Predavanje z naslovom »Prisluhnimo naravi in zdravja bo na pretek« bo 10. marca, s pričetkom ob 10. uri v dvorani MKC – hotela v Radljah.
Izvedla ga bo gospa Marija Merljak, univ. dipl. inž. živilske tehnologije. Gospa Marija Merljak črpa snov za svoja predavanja in strokovno
literaturo iz življenja starih mam, lastnih izkušenj in pridobljenega znanja. Spregovorila nam bo o ravnovesju na krožniku in v telesu, o vrednosti
lokalno pridelane, sezonske hrane. Po predavanju bomo poskrbele za skromno pogostitev in druženje, čaka nas tudi manjše presenečenje.
Vljudno vabljene!

Mira Freidl, predsednica DK Dravska dolina

VABILO

V torek, 18. marca 2014, ob 17. uri ste vabljeni
v avlo Osnovne šole Radlje ob Dravi na
predavanje gospoda Janija Prgiča. Predavanje
bo potekalo na temo medsebojnih odnosov,
moči jezika in spoštovanja.

OŠ Radlje ob Dravi

KULTURNO DRUŠTVO RADLJE
VABI NA

četrto predstavo za gledališki abonma in
izven: UDAR PO MOŠKO 2 (Špas teater) V
nedeljo, 16. marca 2014, ob 18.00, Kulturni
dom Radlje.
Kaj se zgodi, ko se srečata slovenska in
bosanska kultura? Je boljša svoboda
samskega življenja ali čar odgovornosti
družinskega? Kako se seksa učijo ženske in
kako moški? Kdaj je seks najboljši in kako
brezmadežno spočeti? Kdaj bomo zares
prilezli iz krize in kdaj se ne ‘štela’ radia?
Še več politično-družbene kritike in še več
zabavnih resnic o moško-ženskih odnosih!
Igrata: Denis Avdić in Vid Valič
Vstopnice lahko kupite v predprodaji pri
IZI FOTO Radlje ali uro pred predstavo na
blagajni Kulturnega doma Radlje.
Informacije: 040 741 242 – PETRA,
070 874 746 – IVANKA

VABILO

V sodelovanju s Splošno bolnišnico Slovenj
Gradec bomo izvedli predavanje z naslovom
»LEDVICE SE STARAJO SKUPAJ Z VAMI«.
Predavanje bo v četrtek, 13. marca 2014,
ob 16. uri v prostorih Doma Hmelina d.o.o.,
Koroška c. 67 a, Radlje ob Dravi.
Predavateljica: Marija Mravljak, dr. med.,
spec. nefrolog v sodelovanju z gostom, ki bo
delil z nami svoja izkustva o bolezni ledvic.
Predavanje je namenjeno ozaveščanju ljudi
o pomenu delovanja ledvic ter zgodnjem
odkrivanju in preprečevanju kroničnih
ledvičnih bolezni. Vljudno vabljeni!

Dom Hmelina

Objava javnih razpisov

Občina Radlje ob Dravi je objavila Javni
razpis za sofinanciranje športnih programov
v Občini Radlje ob Dravi za leto 2014 in
Javni razpis za sofinanciranje programov na
področju turizma v Občini Radlje ob Dravi za
leto 2014. Razpisno dokumentacijo najdete
na spletni strani občine pod Razpisi.

VABILO

12. marca 2014 vas ob 18.00 vabimo v
prostore MMKC-ja, kjer bomo na ta
dan pripravljali ljubezenske napoje,
ki bodo poživili vaše telo in izboljšali
počutje. Vabljeni !

VABILO

Vabljeni
v
Knjižnico
Radlje ob Dravi v četrtek,
6.
marca, ob 19. uri na predstavitev knjige
Grege Hočevarja: USTVARJEN ZA GIBANJE
– Vse, kar mora o ustroju in delovanju
svojega telesa vedeti rekreativni in
vrhunski športnik. Grega Hočevar (1972) je
bil državni prvak in osem let član triatlonske
državne reprezentance, udeležil se je
skoraj dvesto triatlonov po vsem svetu.
Je avtor nekaj strokovnih in več poljudnih
člankov s področja vzdržljivostnega
treninga, telesne aktivnosti, gibanja,
zdravja, zdrave prehrane, športne
fiziologije in biomehanike. Ustvarjen za
gibanje ni enciklopedični pripomoček, ki
bi odgovarjal na tisoč in eno vprašanje. Je
bolj pripoved, ki nas poskuša spoprijateljiti
z lastnim telesom in jo bomo z veseljem
prebirali vsi, ki si kdaj obujemo tekaške
copate, sedemo na kolo ali kako drugače
poženemo svoj stroj v višje obrate.
Najverjetneje je ne bomo prebrali na
dušek in se bomo h kakšnemu poglavju
večkrat vračali – nič za to: avtor je našel
celo fiziološko potrditev pregovora, da se
počasi daleč pride. Knjigo bosta predstavila
avtor in predstavnik založbe CICERON.
Prav tako vabljeni v Knjižnico Radlje v
soboto, 8. marca, med 9. in 11. uro na
prvo ZELEmenjavo in SEMEnjavo na
Koroškem – darilo za 8. marec.
Na Zelemenjavi menjamo semena, sadike,
pridelke, recepte, izkušnje in navdihe z
domačega vrta. Semenjava pa pomeni
menjavanje semen, sadik, vrtnarskih
knjig, cvetličnih lončkov, posušenih zelišč
in začimb, sladkih kolačkov, praktičnih
nasvetov in srčnih nasmehov.
Cilj ZELEmenjave in SEMEnjave je na
solidaren in zabaven način povezati vse
navdušence dobrot in lepot z domačega
vrta ter to navdušenje raztrositi med
ostale someščane in sovaščane.
Vabljeni vsi, brez izjeme: vrtnarski guruji
in popolni začetniki, mladi in starejši, taki
z enim samim lončkom na balkonu kot
tisti s kilometrsko njivo. Pridite s polnimi
žepi dobre volje, razveselili pa se bomo
tudi vsake slaščice iz domače pečice.
Na zele(seme)njavi bomo le menjali in
podarjali, zato denarnice pustite doma.
Kontaktna oseba in koordinatorica: Zana
Peci.

TEČAJ ANGLEŠČINE V MMKC-ju

Razmišljate o tečaju angleščine? Bi radi
izboljšali svoje znanje v sproščenem vzdušju
in hkrati intenzivno. Začetni tečaj bo trajal 30
ur. Prijave za tečaj zbiramo do 8. marca 2014
na telefonsko številko 070 820 288 (Vojko).

Javna dela-lončarstvo

Občina Radlje ob Dravi kot naročnik je izvajalcu
Zavodu Koroški zaposlitveni center iz Slovenj
Gradca pri prijavi programa javnega dela izjavila,
da za izvajanje programa obstaja javni interes.
Občina v tem primeru ne zagotavlja nobenih
sredstev.
Zavod je prijavil razvojni program, ki uvaja
nove dejavnosti (storitve) v lokalnem in/ali
regionalnem okolju. Vizija razvojnega programa
je uvajanje nove dejavnosti, to je lončarstva
v lokalnem in regionalnem okolju. Razvoj
tehnologije izdelovanja združenih izdelkov iz
gline, tekstila, zelišč, lesa, ipd. Namen programa
je približati ljudem koristnost in uporabnost
gline, glinenih in naravnih izdelkov preko
različnih dogodkov, delavnic in izobraževanj.
Načrtujejo zaposlitev dveh oseb iz ranljivih
ciljnih skupin in zaposlitev vodje oz. pomočnika
vodje programa, po končanem programu javnih
del.
Občina Radlje ob Dravi

NAMIZNI TENIS

Čestitamo Manci Fajmut
za
ubranitev
naslova
državnega članskega posamičnega prvaka in
Zali Veronik, ki je z mariborčanom Gregorjem
Zafoštnikom prvič postala članska prvakinja v
mešanih dvojicah. Ta uspeh sta deosegli 1. in
2. marca 2014 v Cerknici.

Leonida Matjaž

Mladi in Občina za prihodnost mladih
v naši občini.
Pridi in povej, kje te čevelj žuli!
Čas je za 2. odločilen korak na poti do Strategije
za mlade v občini Radlje ob Dravi!
DELAVNICA Z MLADIMI ZA SKUPNO
STRATEGIJO ZA MLADE V NAŠI OBČINI.
Na delavnici bomo prisluhnili tvojim
predlogom, ki bodo krojili prihodnost mladih
v Radljah ob Dravi!
Kdaj in kje? V petek, 7. marca, ob 16. uri na OŠ
Remšnik.
Če zamudim? Imaš še eno možnost!
Kdaj in kje? V soboto, 8. marca, ob 15. uri v
Marenberškem MKC.
Izkoristi priložnost in sodeluj pri načrtovanju
naše prihodnosti v naši občini!
P.S.: Rok za vračilo anket podaljšan. Izpolni jo
in vrni do 10. marca 2014!
MMLS

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

