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JADRANSKE IGRE ZNOVA V RADLJAH
Radlje ob Dravi bodo v sklopu mednarodne
turneje tudi letos gostovale popularne igre
za vse generacije, ki se jih mnogi spominjajo pod imenom Jadranske igre. Po šestih
uspešnih sezonah igre v sedmo sezono vstopajo kot prvovrstni mednarodni projekt z novim imenom City Games.
Vljudno vabljeni na polfinalno tekmovanje,
ki bo potekalo v Radljah ob Dravi v četrtek, 11. 8. 2016, ob 18. uri v Vodnem parku
Radlje ob Dravi.
Ekipe se bodo pomerile v naslednjih igrah:
1. LETEČI VATERPOLO
2. REŠEVANJE TURISTKE

3. PRŠUT
4. MOŠARKA
5. VESLO
Rezervne igre:
1. RIBIŠKE GAJBICE
2. DIRKA OSLOV
3. TEKMA SODOV
4. VRV
5. SKAKANJE V ŽAKLJU
Tudi letos imamo ekipo iz Radelj, ki jo sestavljajo Tomaž Hartman (kapetan), David
Vaukman (podkapetan), Nina Korat, Katja
Tomažič, Ana Skerlovnik, Primož Ternik,
Denis Dobranič, Jure Škurnik, Primož Topler,

Dejan Planinšič, Primož Osojnik, Gregor Likar
in Primož Miheu (trener).
Na dan prireditve je zaradi priprave prireditvenega prostora kopališče zaprto. Zahvaljujemo se vam za razumevanje!
Državni finale bo potekal v Kranju 13. avgusta. Najboljša ekipa pa bo nato predstavila
Slovenijo na velikem mednarodnem finalu,
ki bo potekalo 27. avgusta v Biogradu na
Moru.
Se vidimo v Vodnem parku!
Občina Radlje ob Dravi
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OBVESTILO
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V okviru festivala KKŠ SUMMER FEST 2016,
bodo od petka, 12.8.2016, do vključno sobote 13.8.2016, kapacitete kopališča maksimalno zapolnjene z obiskovalci festivala,
zato obveščamo vso ostalo zainteresirano
javnost, da vstop v kopališče ne bo mogoč.
Hvala za razumevanje!

JZ ŠKTM

ZAČASNA ZAPORA CESTE -

KKŠ SUMMER FEST 2016
Obveščamo vas, da bo zaradi prireditve
KKŠ SUMMER FEST 2016 začasna popolna zapora na delu občinske ceste št. LC
347021 Hmezad-Kričej-Reš-G1 na relaciji od Lidla do kopališča Vodnega parka Radlje ob Dravi in do križišča javne
poti JP 846051, vodni zbiralnik Hauser,
in sicer od 11. 8. 2016 od 8. ure zjutraj
in vse do 14. 8. 2016 do 12. ure.

Voznike in ostale udeležence opozarjamo in prosimo, naj se ravnajo prometni
signalizaciji primerno in naj upoštevajo
ukrepe varnostno-rediteljske službe, da
bo promet potekal varno in čim bolj tekoče.
Za razumevanje se vam iskreno zahvaljujemo!
Občina Radlje ob Dravi
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ALI STE
VEDELI?
VESELI SPUST
PO DRAVI

13. 8. 2016,
Radlje ob Dravi
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Občina Radlje ob Dravi vas vabi na letošnji 1. veseli spust po Dravi, ki se bo zgodil
13.8.2016 ob 16.uri!
Festival se bo letos odvijal prvič, zato bo
sodelovanje brezplačno!
Privoščite si spust po Dravi na splavih,
kanujih, kajakih ali srfih teh se prepustite
mirnemu toku štajerske lepotice. In brez
skrbi! V primeru, da bi želeli sodelovati, a
nimate vodnega plovila, si lahko to sposodite na mestu prireditve!
Prijavite se lahko na strani
www.festivali-radlje.si. Vabljeni!
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VABILO

NA LOVRENŠKO
NEDELJO V VUHRED
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Za ohranjanje kakovosti vode sledimo visokim
nacionalnim standardom higiene na kopališčih in opravljamo tedenske analize vode.

ČE BIOLOŠKI BAZEN
ONESNAŽIMO, GA JE
TREBA ZAČASNO ZAPRETI

V primeru onesnaženja biološkega bazena zaradi neustreznega ravnanja kopalcev je upravnik v skladu z zakonodajo primoran kopališče
zapreti, vse dokler se ne opravijo potrebne
analize in povrne ustrezna kvaliteta vode.

V vodnem parku Radlje ob Dravi kot prvem
biološkem bazenu v Sloveniji za čistočo in
kakovost vode skrbijo izključno naravni organizmi.

Bodimo raje odgovorni in pomagajmo naravi, da sama ohranja ravnovesje. Tako bomo
lahko vse poletje uživali ob našem radeljskem
zelenem biseru.

JZ ŠKTM

OBISK MINISTRICE ZA DELO, DRUŽINO,
SOCIALNE ZADEVE IN ENAKE MOŽNOSTI
V torek, 26. julija 2016 je Radlje ob Dravi
obiskala ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, dr. Anja Kopač
Mrak. Predstavili smo ji delovanje prvega
Zaposlitvenega centra na Koroškem, ki ima
sedež v Dvorcu Radlje. Zaposlitveni center
vodi mag. Ivanka Paropat, direktorica Radele, zavoda za usposabljanje in zaposlovanje invalidov Radlje ob Dravi.
RADELA, Zavod za usposabljanje in zaposlovanje invalidov je neprofitni zavod s statusom zaposlitvenega centra, ki deluje na območju Občine Radlje ob Dravi. Ustanovitelj
zavoda je ŠENT- slovensko združenje za duševno zdravje, ki ima dolgoletne izkušnje s
področja psihosocialne rehabilitacije oseb s
težavami v duševnem zdravju ter zaposlovanju in usposabljanju invalidnih, oziroma
težje zaposljivih oseb.
Zavod je s prvimi aktivnostmi za ustanovitev pričel že v začetku leta 2015, na pobudo lokalne skupnosti, izključno z namenom
zaposlovanja težje zaposljivih invalidov na
območju koroške regije.

Z ustanovitvijo zavoda RADELA so se tudi
na območju Občine Radlje ob Dravi in širše,
odprle možnosti za zaposlovanje invalidov
v delovnem okolju, ki je primerno njihovim
sposobnostim in delovnim zmožnostim.
V dobrem letu delovanja so skupno sedmim invalidom skupaj z izvajalci zaposlitvene rehabilitacije zagotovili usposabljanje
na delovnem mestu, šest invalidov s pravico do zaposlitve na zaščitenih delovnih
mestih pa zaposlili. Zaposleni pod stalnim
in neposrednim vodstvom opravljajo različna dela na področju vzdrževanja zelenih
površin, kot so: košnja trave, zalivanje, pletje, čiščenje cestnih robnikov in tudi druga
enostavna dela. Dela potekajo pretežno na
območju občine Radlje ob Dravi, imajo pa
željo po širitvi tudi v druge občine, ki so v
bližini.
Ob koncu obiska sta si ministrica z ekipo in
župan ogledala še Študentsko delovno brigado na Dobravi.
Občina Radlje ob Dravi

V Vuhredu smo ponosni, da imamo
eno od lepših cerkva v Dravski dolini.
Zgradili so jo naši predniki – predvsem
družina Pahernik. Letos smo pristopili
k obnovi že čisto počrnelega zvonika.
V preteklosti smo Vuhrčani s skupnimi
močmi veliko naredili. Zato verjamemo,
da bomo tudi tokrat zmogli obnoviti
stolp.
Vabljeni na letošnjo lepo nedeljo, ki bo
v nedeljo, 7. avgusta 2016, ob 9.30 uri.
Vljudno vabljeni v Vuhred!
Župniski pastoralni svet
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