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IZHAJANJE NOVIČK OBČINE RADLJE
OB DRAVI
Spoštovane občanke in občani, obveščamo vas, da bo v času poletnih
počitnic Novičkar Občine Radlje ob Dravi izhajal vsakih 14 dni.
Občina Radlje ob Dravi

PROSLAVA OB DNEVU DRŽAVNOSTI
V petek, 24. junija, je na predvečer državnega praznika na Mejnem
prehodu Radelj potekala osrednja proslava ob Dnevu državnosti.
Obeležili smo največji dosežek slovenskega naroda v njegovi
zgodovini – oblikovanja samostojne in neodvisne države, Republike
Slovenije. Uvodoma sta nas nagovorila podpredsednik Policijskega
društva Sever za Koroško Hubert Ivančič in predsednik Območnega
združenja ZVVS Zg. Dravske doline Dali Cvar. Slavnostni govornik
je bil župan mag. Alan Bukovnik. V programu so sodelovali Mestni
pihalni orkester Radlje ob Dravi in Glasbena šola Radlje ob Dravi s
kvartetom saksofonistov ter učenci OŠ Radlje ob Dravi: Špela in
Ajda Osrajnik ter Eva Horvat, ki so se nam predstavile s pesmijo Za
Slovenijo živim, in recitali, njihova mentorica je bila Lea Osrajnik.
Zahvaljujemo se Društvu kmetic Dravske doline KO Radlje ob Dravi
za pogostitev in Jožetu Terniku za uporabo prostora.

Predstavili smo jim naše projekte na področju sonaravnega in
trajnostnega razvoja, kot so Vodni park, Sadjarski center Radlje ob
Dravi, Center sonaravnega in trajnostnega gospodarjenja z gozdovi
- Dom gozdne kulture in skupaj iskali možnosti sodelovanja v
evropskih projektih, vezanih na ohranjanje narave in razvoja turizma
ter sonaravnega ter trajnostnega razvoja lokalnih skupnosti.
V prijateljih iz Hrvaške smo našli odlične sogovornike, z izjemno
veliko znanja in širine na področju pridobivanja evropskih
sredstev ter možnostih razvoja regije. Z njimi želimo v prihodnje
sodelovati pri črpanju EU sredstev v finančni perspektivi
2021 - 2027. Ne dvomimo, da bomo pri tem uspešni in da nam dela
zagotovo ne bo zmanjkalo.
Občina Radlje ob Dravi

Občina Radlje ob Dravi

PREPLASTITEV IGRIŠČA NA HAVAJIH
Športna dejavnost je eden temeljev zdravega načina življenja. Za to
pa je potrebna ustrezna ponudba programov v športnih objektih in
na športnih površinah.

OBISK DELEGACIJE ISTARSKE
ŽUPANIJE
V iskanju skupnih rešitev na področju sonaravnega in trajnostnega
razvoja smo medse povabili predstavnike Istarske Županije. Istarska
Županija predstavlja pomemben del turističnega razvoja celotne
Hrvaške, saj realizira kar tretjino vseh nočitev na Hrvaškem, okrog 25
milijonov na leto. Za primerjavo jih celotna Slovenija letno realizira
12 milijonov.
V delegaciji smo gostili Načelnika za poljedeljstvo, gozdarstvo, lovstvo
in ribištvo, dr. Ezia Pinzana, Načelnico za razvoj turizma, go. Nado
Prodan Mraković, Vodjo oddelka za zaščito narave, g. Bruna Kostelića,
in Majo Vižintin, odgovorno za vodenje evropskih projektov.

Na Havajih smo tako zaključili obnovo igrišča za nogomet.
Predhodna asfaltna površina je imela že veliko razpok in je bila
neprimerna za uporabo. Igrišče bo tako sedaj bolj varno za igro ter
bo spodbudilo športno in rekreativno dejavnost.
Vsem uporabnikom želimo obilo športnih užitkov.
Občina Radlje ob Dravi

POČITNIŠKO VARSTVO

KS Vuhred ga. Marjanca Meršnik in predsednica TD Vuhred ga.
Petra Molek. Tretjič zapored je zmagala ekipa ŠTD Sv. Vid, ki je tako
domov odnesla tudi prehodni pokal.

Kot vsako leto je tudi letos Vrtec Radlje ob Dravi odprt za vse otroke,
ki so vpisani v vrtec, in sicer tudi v poletnem času. Enota Remšnik je
od 01. 7. 2022 do 31. 8. 2022 zaprta, a starši otrok, ki potrebujejo
varstvo in vzgojo svojega otroka, bodo v tem času v enoti Vuhred.

Sašo Popijal za TD Vuhred

V času od 25. 7. do 29. 7. 2022 bo ZAPRTA ENOTA RADLJE in
bodo vsi otroci v enoti Vuhred, od 01. 8. do 05. 8. 2022 pa bo
ZAPRTA ENOTA VUHRED, vsi otroci pa bodo v enoti Radlje. Celo
poletje bomo izvajali različne dejavnosti po kurikulumu, povezane
s poletjem, ne bo manjkalo iger z vodo, družabnih iger, branja
zgodbic, likovnih dejavnosti, plesa in petja.
Skratka, uživali bomo, kot se za poletje spodobi!
Špela Rus za Vrtec Radlje ob Dravi

ZAHVALA LOVSKI DRUŽINI REMŠNIK
Preden so se učenci na podružnični osnovni šoli na Remšniku
povsem predali težko pričakovanim poletnim počitnicam, so
predpočitniški vikend preživeli na dvodnevnem lovskem taboru, ki
je bil izveden v sodelovanju z Lovsko družino Remšnik.
Tudi tokrat so se lovci izjemno potrudili z raznovrstnimi atraktivnimi
in poučnimi aktivnostmi, povezanimi z lovstvom in gozdarstvom, in
tako učencem pričarali še en nepozaben spomin na lovski tabor.

VAŠKE IGRE V VUHREDU
Turistično društvo Vuhred že tradicionalno vsako leto organizira
»VAŠKE IGRE«. Organizatorjev ta zagnanost ni minila niti po
dveletni prekinitvi, zaradi kovidnih ukrepov. Tako so letos
ponovno povabili ekipe od blizu in daleč, da bi se pomerile v
različnih spretnostih in poligonih. Prireditev je bila v nedeljo, 26.
junija 2022, s pričetkom ob treh popoldan, na travniku pred OŠ v
Vuhredu. Tokratnih vaških iger so se udeležili: člani Turističnega
društva Dravograd, PGD Vuhred, Športno turističnega društva Sv.
Vid ter ekipe mizarstva Tretjak, Bara Kogal in Rabarbara ravbarji.

V imenu kolektiva Osnovne šole Remšnik se iskreno zahvaljujem
starešini LD Remšnik, g. Ivanu Golobu, za trud in prizadevnost,
inž. gozdarstva in lovstva ter strokovnemu tajniku Lovske zveze
Maribor, Božidarju Kuneju, lovcem Aljažu Razpotniku, Matjažu
Hafnerju, Teodorju Hafnerju, Stojanu Golobu, lovki, Hani Golob,
za zanimive predstavitve različnih pasem lovskih psov ter g.
Boštjanu Šantlu, ki je učence navdušil s predstavitvijo drevesnih
vrst in gozdarstva. Prav tako iskrena hvala vsem ostalim članom LD
Remšnik, ki so sodelovali na taboru, in s svojim širokim in bogatim
znanjem o lovstvu pripomogli k temu, da so naši učenci strnili to
šolsko leto še z enim nepozabnim doživetjem.
Iskrena hvala vsem in vsakemu posebej!
Valerija Ter�nek, vodja Podružnične šole Remšnik

VABILO
Nekatere teh ekip so sodelovale na igrah že večkrat; med njimi
tudi ekipa ŠTD Sv. Vid, ki je branila prehodni pokal. Pomerili so
se v petih različnih igrah. Najprej so sestavljali logotip TD Vuhred,
nato gradili stolp z žerjavom, z vrečo na glavi iskali lesene kocke, se
pomerili v kotaljenjem hloda in prenašanjem koruze. Tekmovalce
so spodbujali številni gledalci in navijači. Vsake vaške igre vedno
potekajo v prijetnem in sproščujočem vzdušju ter s precejšnjo mero
tekmovalnosti. Kljub tekmovalnosti nikoli ne manjka dobre volje.
Tako imajo sodelujoče ekipe vsako leto ponovno željo po druženju
in sodelovanju. Sodelujoče ekipe so s strani organizatorja prejele
majice in okrepčilo. Vsi pa so čakali trenutek razglasitve rezultatov.
Prvi štirje so prejeli nagrade in pokale, ki so jih slovesno podelili
župan Občine Radlje ob Dravi mag. Alan Bukovnik, predsednica

Vabimo vas, da se nam pridružite 11. 7. 2022 ob 18:00 v Galeriji
Knjižnice Radlje ob Dravi na delavnici na temo Slovenski turistični
vodnik - Konfigurator izletov.
Predstavili bomo zasnovo nove pla�orme Konfigurator izletov po
Sloveniji, ki bo uporabnikom omogočal, da si sami sestavijo itinerar
oz. načrt za izlet ter ga prenesejo v mobilno aplikacijo »Slovenski
turistični vodnik«. Ponudniki turistične ponudbe pa se boste
seznanili z načinom vnosa podatkov v zaledni sistem konfiguratorja
in pomembnostjo tovrstne promocije. Vse bo predstavljeno na
pilotnem primeru destinacije Radlje ob Dravi. Po predstavitvi bodo
sledila individualna mentoriranja in izmenjava dobrih praks na
destinaciji Radlje ob Dravi.
Turis�čna zveza Slovenije

