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RADELJSKA SREČANJA
Uspešno so se zaključila Radeljska srečanja 2017. Upam, da smo
popestrili dneve občinskega praznika, saj smo želeli poudariti raznovrstne
prireditve, ki vključujejo šport, rekreacijo, turizem in kulturo.
V petek, 21. septembra, smo z ministrico za obrambo Andrejo Katič, s
Francijem Petkom, poveljnikom Gasilske zveze Slovenije, ter z županom
mag. Alanom Bukovnikom položili temeljni kamen za regijski poligon za
gasilce.
Regijski poligon za usposabljanje gasilcev bo namenjen praktičnemu
usposabljanju gasilcev na regijski oziroma lokalni ravni ter za usposabljanje
ostalih pripadnikov sil za zaščito in reševanje. Kot usposabljanje
razumemo tako osnovno usposabljanje kot tudi obnavljanje in
nadgrajevanje že osvojenih znanj in veščin. Zahvaljujemo se Mestnemu
pihalnemu orkestru Radlje za kulturno popestritev slovesnosti.
Po položitvi temeljnega kamna je sledila Slavnostna seja Občinskega
sveta Občine Radlje ob Dravi. Z občinskimi odličji smo se oddolžili tistim,
ki so s svojim delom vsak na svojem področju prispevali k napredku,
promociji, prepoznavnosti ter razvoju Radelj.
•
•
•
•

NAGRADO OBČINE RADLJE OB DRAVI ZA LETO 2017 je prejelo
PLANINSKO DRUŠTVO RADLJE OB DRAVI za 60-letno uspešno
delovanje.
PLAKETO OBČINE RADLJE OB DRAVI ZA LETO 2017 je prejel Ljubo
Ogorevc za požrtvovalno delo v Krajevni skupnosti Vuhred.
PLAKETO OBČINE RADLJE OB DRAVI ZA LETO 2017 je prejel Maks
Pečonik za požrtvovalno izvajanje programa Prostofer.
PLAKETO OBČINE RADLJE OB DRAVI ZA LETO 2017 je prejel prof. dr.
Ivan Rojnik za povezovalno vlogo med župnijo in krajem Vuhred.

VABILO
V okviru projekta Otrokom prijazno Unicefovo mesto
vas vabimo na ogled glasbene pravljice S KOZO KIKO V GORE.
Predstava bo v petek, 6. 10. 2017 ob 11. uri
v avli Osnovne šole Radlje.
Vljudno vabljeni!
Vrtec Radlje ob Dravi

V kulturnem programu je sodelovala Glasbena šola Radlje ob Dravi s
kvartetom flavt.
Iskrene čestitke vsem nagrajencem. Naj bodo občinska odličja zahvala
za njihove dosežke in dejanja. Praznovanje smo zaključili v nedeljo s
tradicionalnim Hmeljarskim likofom v organizaciji Turističnega društva
Radlje ob Dravi. Zahvaljujemo se vsem, ki ste sodelovali pri organizaciji
občinskega praznika Občine Radlje ob Dravi.
Občina Radlje ob Dravi se zahvaljuje vsem donatorjem občinskega
praznika:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

RIKO d.o.o.
REMOPLAST d.o.o.
CNC P&K-PUŠNIK, PROIZVODNJA IN TRGOVINA d.o.o.
HMELJARSTVO ČAS d.o.o.
PIVOVARNA LAŠKO
AVTO KOLETNIK d.o.o.
GEOMERITVE d.o.o.
LORIS d.o.o.
IZLETNIK CELJE d.o.o.
AVTO KRKA d.o.o.
ARRIVA ŠTAJERSKA d.o.o.
AGENCIJA NOVELUS d.o.o.
PARTNER d.o.o.
MARJAN MIRNIK s.p.
ROBERT POTNIK s.p.
BLAŽ CVAR s.p.
MGP GREGOR PUNGARTNIK s.p

DU RADLJE

»SPREHOD ZA SPOMIN« V DOMU HMELINA

Člani športne sekcije pri D.U. Radlje ob Dravi smo v septembru ob
praznovanju Občine Radlje ob Dravi organizirali tekmovanje za 2. Pokal
v vrvičnem kegljanju in 1. Pokal v namiznem tenisu.
Udeležba tekmovalnih ekip je bila na obeh tekmovanjih odlična, saj
so se tekmovanja udeležile ekipe iz širšega dela Slovenije. Kljub veliki
konkurenci sta naši dve ekipi dosegli odlične rezultate. Ženska ekipa je
dosegla tretje mesto v vrvičnem kegljanju, moška ekipa pa prvo mesto
v namiznem tenisu.
Vsem tekmovalnim ekipam čestitamo k doseženim rezultatom.

V Domu Hmelina d.o.o., smo tudi ob letošnjem Svetovnem dnevu
Alzheimerjeve bolezni organizirali »Sprehod za spomin«, z namenom
osveščanja ljudi v lokalnem okolju o bolezni demenca. Zbrali smo se v
parku Doma, se okrepčali s čajem, kavo in pecivom, si nadeli kape z
napisom »Sprehod za spomin« in se skupaj odpravili do centra Radelj,
kjer smo na stojnicah izvajali meritve pulza, krvnega tlaka in sladkorja,
si izmenjali mnenja in izkušnje na voljo pa je bila tudi literatura o
bolezni demenca. Pri sprehodu so se nam pridružili udeleženci srečanj
Alzheimer cafe, uporabniki ŠENT – a ter otroci iz Vrtca in Osnovne šole
Radlje ob Dravi ki so z zanimanjem opazovali dogajanje in se družili z
našimi stanovalci. Sprehod smo zaključili s skupnim kosilom in tako ob
spoznanju, da o bolezni vemo nekaj novega, končali druženje. Odziv
sodelujočih, mimoidočih in obiskovalcev je bil pozitiven, zato se bomo
še naprej trudili in odkrivali temne sence bolezni, ki se prikrade kot
tat in nam vzame nekaj, kar vsem največ pomeni - samostojnost in
neodvisnost. Hkrati se zahvaljujemo vsem sodelujočim, ki so skupaj z
nami soustvarjali današnji dan.

Za DU Radlje ob Dravi, Tone Hribernik

VETERANI VOJNE ZA SLOVENIJO PONOVNO
TEKMOVALI NA RIBNIKU REŠ

REMI NA KUHARSKEM DVOBOJU
»Vsi smo masterchefi« je bil zaključek posebne kuharske delavnice,
ki se je zgodila v sredo, 20. septembra, v okviru Radeljskih srečanj v
večgeneracijskem centru. Že ustaljene sredine kuharske dopoldneve,
smo sklenili popestriti in jih narediti aktivnejše, kar nam je tudi odlično
uspelo. Udeleženci delavnice, razdeljeni v dve skupini, so pripravljali
jedi s piščancem. Izkazali so se s svojo inovativnostjo, kreativnostjo in
improvizacijo. Dinamično druženje je na obraze ljudi, tako ustvarjalcev
jedi, kot opazovalcev dogajanja, narisalo nasmeh, prostore MMKC-ja
sta preplavila dobra volja in pozitivna energija. Strokovna komisija je po
končanem tekmovanju jedi ocenila (okus in izgled). Nehvaležno in težko
nalogo so tudi oni opravili vrhunsko. In rezultat? Neodločen.
Zadovoljni z rezultatom in predvsem odzivom naših udeležencev, smo se
odločili tovrstna druženja pripravljati tudi v prihodnje. Zato vas že zdaj
vse lepo vabimo, da se udeležite naslednjega kuharskega dvoboja 18.
oktobra, ko bodo k nam prišli gostje iz Raven na Koroškem.
Lep kuharski pozdrav!
Dogaja se! Večgeneracijski center Koroške (MMKC)

V Ribiški družini Radlje smo v okviru občinskega praznika v sodelovanju
z Združenjem veteranov vojne za Slovenijo pod pokroviteljstvom Občine
Radlje ob Dravi v soboto, 9. 9. 2017 ponovno organizirali tekmovanje
v lovu rib s plovcem »Radlje 2017«. Tekmovanje smo izvedli na ribniku
Reš. Po uvodni slovesnosti in nagovoru župana so veteranske ekipe
pokazale veliko mero ribiških spretnosti in tekmovalnosti. Dober ulov ni
izostal. Prvo mesto je dosegla ekipa »Šoštanj«, drugo »Mežiška dolina«,
tretje »Radlje 1«, četrto »Radlje 2« in peto »Sami«. Po tekmovalnem
delu je sledila podelitev nagrad in pogostitev. Veseli nas, da smo
ponovno obudili tradicijo in upamo na še več podobnih srečanj. Ob tem
se zahvaljujemo vsem sodelujočim.
Jernej Košir
Ribiška družina Radlje ob Dravi

