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SPREJEM ODLIČNJAKOV
PRI
ŽUPANU
V sredo, 14. junija 2017, je župan mag.

Alan Bukovnik sprejel 9 učenk Osnovne
šole Radlje ob Dravi, ki so zaključile šolanje
vseh devetih razredov z odličnim uspehom.
Župan je učenkam čestital za doseženi
uspeh in jim zaželel tudi v prihodnje tako
uspešno izobraževalno pot kot do sedaj. Ob
tej priložnosti jim je za njihov trud pri učnih
dosežkih podaril knjižne nagrade. Letošnje
odličnjakinje so: Katja Kralj, Zala Miklavc,
Nina Mravljak, Vita Vrhovnik, Vesna Arih, Ajda
Golob, Katja Štich in Iris Zalokar.
Učenke so spremljali mag. Damjan Osrajnik,
ravnatelj OŠ Radlje ob Dravi, ter razredničarki
Veronika Pažek in Simona Svanjak.
Iskrene čestitke vsem!
Občina Radlje ob Dravi

PROSLAVA OB DNEVU
DRŽAVNOSTI
Ob državnem prazniku, dnevu državnosti, vas

SREBRNO PRIZNANJE
ZA INOVACIJI V DOMU
HMELINA
Inovativnost je navdih. Je kultura

Doma
Hmelina Radlje ob Dravi, ki jo gojimo in
negujemo ter se z njo vsak dan poslovno
in osebnostno razvijamo. Povezovanje,
sodelovanje in timsko delo vseh zaposlenih je v
našem podjetju eden pomembnejših načinov
soočanja z izzivi današnjega časa.
Vodstvo svoje zaposlene nenehno spodbuja
k podajanju koristnih predlogov. Na ta način
skupaj pišemo zgodbo uspeha našega podjetja.
Skupen cilj vodstva in zaposlenih ter želja,
da našim stanovalcem in njihovim svojcem
ponudimo nekaj več, sta nas pripeljala do
Srebrnega priznanja za inovaciji »Višja
kakovost življenja nepokretnih stanovalcev«
ter »Tematsko-senzorični park«, ki ga
podeljuje Gospodarska Zbornica Slovenije
Območna zbornica Koroške.
Priznanje je dokaz, da je naše delo dobro ter
vodilo in spodbuda, da bomo inovativni tudi v
bodoče.
Dom Hmelina

DAN
DRŽAVNOSTI
Krajevna skupnost Remšnik

vabi na
tradicionalno prireditev na predvečer dneva
državnosti, ki bo v soboto, 24. 6. 2017, ob
19. uri ob lipah v centru Remšnika. Ob dvigu
zastave s krajšim kulturnim programom
sodelujejo Osnovna šola Remšnik in vokalna
skupina Remšnik. Slavnostni govornik bo župan
Občine Radlje ob Dravi, mag. Alan Bukovnik.
Za skromno pogostitev in osvežitev bo poskrbel
aktiv kmečkih žena Remšnik.
Vabljeni!
Krajevna skupnost Remšnik

PREMIČNA POPOLNA
ZAPORA
LOKALNE CESTE
Spoštovani, obveščamo vas, da bo v soboto,
24. 6. 2017, od 8.45 do 10. ure zaradi izvedbe
prireditve »Kolesarjenje med Vuhredom in
Podvelko«, ki jo organizira Direkcija RS za
infrastrukturo, premična popolna zapora
lokalne ceste LC št. 347111, Vuhred–HE
Vuhred. Poskrbljeno bo za ustrezno prometno
signalizacijo.
Vljudno vas prosimo za razumevanje!

Občina Radlje ob Dravi

vabimo na proslavo, ki bo v petek, 23. junija
2017, ob 17. uri na mejnem prehodu Radelj.
Slavnostni govornik bo državni sekretar
Ministrstva za notranje zadeve RS, gospod
Boštjan Šefic. V programu sodelujejo Mestni
pihalni orkester Radlje ob Dravi in učenci
Osnovne šole Radlje ob Dravi.
Vljudno vabljeni!
Občina Radlje ob Dravi

SPOMLADANSKO
PREBUJANJE
MARTINČKOV
Člani in članice Plezalnega kluba Martinček

iz Radelj ob Dravi smo v ponedeljek, 29. 5.
2017, izvedli uradno prebujanje v novo skalno
sezono. Zbrala se je pisana druščina, od naših
najmlajših plezalcev in osnovnošolcev, ki
tekom šolskega leta vadijo z našimi inštruktorji
na umetni steni v Športni hiši Radlje, do
udeležencev tečaja športnega plezanja in
seveda vseh članov, članic in simpatizerjev
društva. Poskrbljeno je bilo za lačna usta
in žejna grla. Ljubitelji adrenalina so lahko
preizkusili žičnico za reševanje, za katero so
s prikazom poskrbeli člani GRS Maribor in
reševalna skupina Radlje ob Dravi. Med drevesi
smo napeli t. i. slackline, kjer smo utrjevali
stabilizatorje in lovili ravnotežje. Naš član
Zmago je predstavil tudi zanimivo igro disc golf.
Marsikdo od mladih plezalcev je tokrat prvič
potipal skalo, vsi pa so zatrdili, da je plezanje
po naravni steni nekaj čisto drugega kot po
umetnih oprimkih. Malce težje, namreč.
Tekom popoldneva nas je obiskal tudi župan,
mag. Alan Bukovnik, kateremu smo z veseljem
predstavili vse aktivnosti. Za preizkus plezanja
se tokrat ni odločil, morda pa ga prepričamo
drugič.
Za vse, ki bi jih morda zanimale naše plezalne
aktivnosti, prilagamo e-naslov, kjer lahko
dobite še več informacij:
info@pk-martincek.net.
UO PK Martinček

HAVAJŠKI
PISKER
Za nami je junijska sobota in tradicionalni

vaški piknik, Havajški pisker. 3. junija 2017 ob
10. uri smo se zbrali na igrišču v Sp. Vižingi in
organizirali štiri skupine za pripravo in kuhanje
bograča. Sodelovali so gostje iz Ojstrice,
krajani Sp. Vižinge (skupina se je poimenovala
Slepa ulica), člani Športnega društva Havaji
in člani Kulturno-turističnega društva Havaji.
Kuhanje bograča ni bilo tekmovalnega značaja.

Pripravi enolončnice je sledilo zanimivo
druženje, ki se je aktivno in razgibano
nadaljevalo v popoldanskem času z zabavnimi
družabnimi igrami na travnatem igrišču.
Pozdravit nas je prišel tudi župan, mag. Alan
Bukovnik. Da smo lahko organizirali piknik,
se zahvaljujemo vsem članom in članicam
društev K-td in ŠD Havaji ter krajankam in
krajanom Sp. Vižinge za sodelovanje in pomoč
pri izvedbi prireditve.
K-td in Šd Havaji

23. MEDNARODNI
MITING
VUČKO
V soboto, 10. junija 2017, je v Kranju potekal

23. mednarodni miting Vučko, na katerem sta
več kot uspešno nastopila naša atleta Maroš in
Lucija.
Maroš Košir Novak si je na svoji prvi uradni
tekmi AZS pritekel dve zlati medalji, in sicer na
60 in 300 m. Prav tako se je v hudi konkurenci
in med eno leto starejšimi odlično odrezala
Lucija Potnik s 5. mestom v skoku v daljino in
12. mestom v teku na 60 m.
Atletski klub Radlje ob Dravi

SREČANJE Z NEKDANJIMI
KRAJANI
RADELJ
Krajevna skupnost Radlje ob Dravi je v mesecu
juniju organizirala srečanje z nekdanjimi
krajani Radelj. Skupaj z Muzejem Radlje ob
Dravi, koroškimi splavarji na Dravi, Društvom
kmetic Dravske doline (krajevnim odborom
Radlje ob Dravi) in Vodnim parkom smo vsem
udeležencem pripravili zanimiv in pester

program.
Skupaj smo preživeli nepozaben dan, poln
čustev in prijetnega druženja. Hvala Helgi
in Paulu Goditsch, da sta nam pomagala
pri izvedbi srečanja. Obisk smo zaključili z
mislijo na boljšo in svetlejšo prihodnost ter z
upanjem, da nas zgodovina vedno nauči nekaj
pomembnega!
Krajevna skupnost Radlje ob Dravi

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

BOGRAČIJADA
Za nami je še ena Bogračijada, ki jo je krasilo
TEDENSKI PROGRAM MMKC RADLJE OB DRAVI
23. 6. – 29. 6. 2017
DATUM

URA

izvrstno vreme in seveda izvrstni obiskovalci.
Najlepše se zahvaljujemo vsem ekipam, ki ste
kuhale, in vsem obiskovalcem. Upamo, da ste
uživali in da se vidimo tudi prihodnje leto. Brez
vas vsekakor ni Bogračijade!
Ekipa Marenberškega mladinskega
lokalnega sveta

AKTIVNOST

Petek, 23. 6. 2017

Mladi: Pogovor skonekta folk, Družabne igre, Glasbeni
petek

Sobota, 24. 6. 2017

Mladi - Kuhanje z mladimi, Križanje mnenj

Nedelja, 25. 6. 2017

Mladi: Hengerska nedelja, Filmski večer

Torek, 27. 6. 2017

18.00
19.00

Tibetanske vaje
Delavnica orientalskega plesa

Sreda, 28. 6. 2017

9.00

Kuharska delavnica: Neobičajne priloge

Četrtek, 29. 6. 2017

9.00
10.00
16.00

Vseživljenjsko učenje: Čajanka
Urice za sproščanje
Aktivnosti v naravi
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