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SOFINANCIRANJE
PROGRAMOV NA
PODROČJU ŠPORTA

Na podlagi 10. člena Zakona o športu v RS,
7. točke Nacionalnega programa športa v
RS in Pravilnika o postopku in merilih za
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sofinanciranje letnega programa športa v
občini Radlje ob Dravi je občina Radlje ob
Dravi, 18. 3. 2016, objavila JAVNI RAZPIS
za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Radlje ob Dravi za leto 2016.
Tabela prikazuje razdelitev sredstev med
društvi in klubi:

DRUŠTVA

ZNESEK V EUR

Športno društvo Sv. Anton na Pohorju

575,01

Kulturno, športno in turistično društvo Dobrava

817,74

Društvo za šport in rekreacijo - Razgibaj se

973,50

Kegljaški klub Keglbar Radlje

1827,58

Šolsko športno društvo Radlje

1443,38

Odbojkarski klub Radlje

1902,87

Šahovsko društvo Radlje

821,63

Športna zveza Radlje

443,92

Športno društvo Vuhred

1063,06

Medobčinsko društvo invalidov »Drava« Radlje

495,84

Društvo Oldtimer Radlje

1089,02

Bowling klub Bajta

890,43

Kegljaški klub Radlje

1677,02

Planinsko društvo Radlje

2699,84

Medobčinsko kegljaško društvo »Drava«

463,39

Športno rekreativno društvo Remšnik

604,87

Društvo upokojencev Radlje

843,70

Športno društvo Radlje

8586,27

Ženski nogometni klub Radlje

5142,68

Plezalni klub Martinček

5214,07

Športno društvo Klošter

395,89

Športno društvo Vas

909,90

Tenis klub Radlje

1163,01

Koroški atletski klub Radlje

4627,37

Društvo za razvedrilne dejavnosti Ludo

1064,36

Shotokan karate – do klub »Katana«

2205,30

Ženski odbojkarski klub Radlje

796,97

Društvo tabornikov Rod Srebrna reka

495,84

Kolesarski klub Puklrajders

401,08

Strelsko društvo Radlje

713,90

Športno društvo Havaji

449,11

Športno društvo Marenberg

950,14

Namiznoteniški klub Radlje

542,56

Strelsko društvo Drava

298,54

SKUPAJ

52594,63

TEČAJ
SLOVENSKEGA
ZNAKOVNEGA
JEZIKA

Občina Radlje ob Dravi v okviru projekta
»Občina po meri invalidov« v mesecu oktobru 2016 organizira tečaj slovenskega
znakovnega jezika.
Udeleženci tečaja so predstavniki javnih
institucij, ki se pri svojem delu srečujejo s
potrebo po znanju tovrstne komunikacije.
Tečaj bo zajemal 30 šolskih ur in bo potekal tedensko. Občina Radlje ob Dravi
bo krila stroške tečaja, učbenike slovenskega znakovnega jezika in slikovni slovar
slovenskega znakovnega jezika za vsakega
udeleženca.
V skrbi za dobrobit vseh naših občanov
upamo, da bomo s tem olajšali komunikacijo na posameznih javnih institucijah z
občani, ki tovrstni jezik uporabljajo.
Udeležencem želimo uspešno učenje in
učinkovito rabo slovenskega znakovnega
jezika v praksi!
Občina Radlje ob Dravi
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VABILO

Prostovoljno gasilsko društvo Radlje ob
Dravi vas vabi v soboto, 22. 10. 2016, med
10. in 12. uro pred gasilski dom v Radljah
na prikaz gašenja začetnih požarov ter prikaz gašenja maščob v kuhinji.
Občina Radlje ob Dravi

PGD Radlje ob Dravi
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AKTIVNOSTI
V MESECU
SEPTEMBRU
– SVETOVNEM
MESECU
ALZHEIMERJEVE
BOLEZNI

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 demenci. Zbrali smo se v parku
Doma, kjer so se naši stanovalci ogreli na
zunanjih fitnes napravah, nato se okre-

pčali 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 krvnega tlaka in sladkorja. Pri sprehodu so se
nam pridružili udeleženci srečanj Alzheimer cafe iz Pameč in Podgorja pri Slovenj
Gradcu. Obiskali so nas tudi otroci iz Vrtca
Radlje, ki so z zanimanjem opazovali dogajanje, se družili z našimi stanovalci in se
ogreli s čajem ter posladkali s sadjem in
pecivom. Po vrnitvi v Dom smo si po skupnem kosilu ogledali dokumentarni film z
naslovom »Demenca – ali lahko upamo
na zdravilo?« in tako ob spoznanju, da o
bolezni vemo nekaj novega, zaključili druženje. Odzivi mimoidočih in obiskovalcev

so bili pozitivni, zato se bomo še naprej
trudili in odkrivali temne sence bolezni, ki
se prikrade kot tat in nam vzame nekaj,
kar nam vsem pomeni največ – samostojnost in neodvisnost.
Velik poudarek namenjamo tudi osveščanju najmlajših, in tako smo skupaj s stanovalci in otroci iz vrtca prebrali knjigo, ki
govori o demenci, njen naslov je: »Zakaj je
babica jezna«. Otroci, ki starost doživljajo
prek svojih babic in dedkov, so prebrani
vsebini z zanimanjem prisluhnili,
vsi ostali pa smo
se
ob druženju z njimi
razvedrili.
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DROBTINICA

VABILO

Osnova šola na Remšniku se ponaša z
200-letno tradicijo delovanja, zato vas
ob tej častitljivi obletnici vabimo na kulturno prireditev, ki bo v četrtek, 20. 10.
2016, ob 15.00 v dvorani KS Remšnik,
kjer boste lahko ob zanimivi razstavi
in predstavitvi zgodovine OŠ Remšnik
obudili morda že pozabljene spomine
na čas, ko ste tudi sami prihajali v ta
hram učenosti.

Vljudno vabljeni!
Učenci in učitelji OŠ Remšnik

Območno združenje Rdečega križa s svojimi krajevnimi organizacijami na Muti in v
Radljah že peto leto sodeluje v mednarodni kampanji Drobtinica, ki sicer poteka v
Sloveniji pod okriljem Rdečega križa Slovenije že petnajsto leto.
Drobtinica se ukvarja z zbiranjem prostovoljnih prispevkov, ki so izključno namenjeni plačilu toplih obrokov za socialno
ogrožene šoloobvezne otroke v okoljih,
kjer bo kampanja tudi potekala.

Povezana je tudi s svetovnim dnevom
hrane, ki poteka 16. oktobra. Tako smo
tudi mi na ta dan izbrali datum za našo
kampanjo.
V soboto, 15. 10. 2016, ste od 9.00 do
12.00 vabljeni na našo stojnico v centru
Radelj (pred vodnjakom) ali pred prodajalno Mercator. Če na ta dan kruh kupite
pri nas, s tem pomagate otrokom OŠ Radlje do toplega obroka.
OZ RK Radlje ob Dravi
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VABILO NA
IZOBRAŽEVALNO
– SVETOVALNI
SEMINAR

Kaj potrebujem za vstop na tuj trg – praktični primeri
Termin izvedbe:
ponedeljek, 17. 10. 2016 ob 10. uri
Kraj izvedbe: sejna soba Mrežnega podjetniškega inkubatorja II Radlje ob Dravi, poslovna cona Dobrava, Dobrava 44a, 2360
Radlje ob Dravi
Prijava: do zapolnitve mest (število mest
je omejeno). Do prijavnice lahko dostopate na www.rra koroska.si ali na
www.investkoroska.si
Cena: Brezplačno
Namen: predstavitev priložnosti vstopa na
tuji trg in priprava podjetnikov na vstop.
RRA Koroška

JESENSKO
DRUŽENJE V
VUHREDU

Tudi letos smo v petek, 7. 10. 2016, izvedli naše tradicionalno druženje ob tednu
otroka “Kostanjček”. Otrokom smo želeli popestriti in polepšati popoldan, in
to nam je tudi letos uspelo. Otroci so se
lahko preizkusili v spuščanju po vrvi, gasili
so lahko z gasilsko brento, si ogledali gasilska vozila in prikaz gašenja, igrali so se
lahko z žogo in baloni, obešali perilo in se
na koncu seveda posladkali s palačinkami
in slastnimi kostanji. Zelo so se razveselili
obiska, saj jih je obiskal Petko, maskota
naše šole. Z njim so lahko plesali, peli in
se stiskali v njegovem objemu. Petko jih
je tudi razvajal in jim podaril bonbone.
Navdušenje nad njegovim obiskom je bilo
nepopisno. Tudi gospod župan mag. Alan
Bukovnik, gospod ravnatelj mag. Damjan
Osrajnik in predsednica KS Vuhred gospa
Metka Erjavec so uživali v našem druženju. Velika zahvala pa je namenjena GRS

Maribor, reševalni skupini Radlje, Katji in
Jožetu, ekipi gasilskega društva Vuhred,
turističnemu društvu Vuhred, KS Vuhred
in naši osnovni šoli, da smo lahko izpeljali
to lepo prireditev. Zahvala gre tudi Boštjanu in Tomažu za pečene kostanje.
Prijeten je občutek, ko vidiš, da otroci uživajo in se imajo lepo.
Strokovne delavke šole in vrtca Vuhred

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

