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UPORABA OGNJEMETOV IN
DRUGE PIROTEHNIKE

PROBLEMATIKA VEČKRATNEGA ŠIRJENJA
NEZNOSNEGA SMRADU

Agencija RS za okolje (ARSO) je že konec oktobra pozvala vse slovenske občine, naj se ob najdaljši noči v letu odpovedo izvedbi ognjemetov in uporabi druge pirotehnike. Njihova uporaba namreč
med drugim zastruplja ozračje z delci in povzroča kratkotrajno
izjemno povišane koncentracije onesnaževal. Če ni padavin, lahko
škodljivi delci v zraku lebdijo več kot teden dni, tudi ko se že posedejo, pa se lahko zaradi cestnega prometa ali vetra vrnejo v ozračje. Delci se ob dežju sperejo iz ozračja in tal ter tako onesnažijo
še površinske vode in podtalnico. Izpostavljenost onesnaženim
delcem lahko povzroči težji astmatični napad, delci, ki vsebujejo
kovine, pa zdravstvene težave z dihali povzročajo tudi pri sicer
zdravih ljudeh.

Na pobudo skupine občanov se je Občina Radlje ob Dravi zaradi
problematike večkratnega širjenja neznosnega smradu ob polivanju gnojnice na Radeljskem polju obrnila na Inšpektorat RS za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Kmetijsko inšpekcijo.

Občina Radlje ob Dravi se že nekaj let odpoveduje uporabi ognjemetov in druge pirotehnike.

AGLAJE IN MINKE NA REGIJSKEM
TEKMOVANJU

Na ta način prispevamo k bolj čistemu okolju, posledično zdravju
ter preprečevanju nezgod, ki spremljajo uporabo pirotehničnih
sredstev. Naši odločitvi pa bodo hvaležni tudi hišni ljubljenčki in
prostoživeče živali.
Občina Radlje ob Dravi

OPROSTITEV PLAČILA NADOMESTILA ZA
UPORABO STAVBNEGA ZEMLJIŠČA (NUSZ).
Spoštovani!
Obveščamo vas, da je na podlagi Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Radlje ob Dravi (MUV, št. 27/2016)
možno do vključno 31. 1. za tekoče leto na Občini Radlje ob Dravi
podati pisno zahtevo za oprostitev plačila nadomestila za uporabo
stavbnega zemljišča (NUSZ).
Pisne zahteve za oprostitev NUSZ lahko podajo:
-občani, ki so kupili novo stanovanje ali zgradili, dozidali ali nadzidali družinsko stanovanjsko hišo, če so v ceni neposredno plačali
komunalni prispevek ali izvedli opremljanje po pogodbi o opremljanju po določbah zakona, ki ureja prostorsko načrtovanje. Oprostitev plačevanja nadomestila traja 5 let in začne teči od dneva
vselitve v stanovanje oz. stanovanjsko hišo;
-občani, ki so ob vložitvi vloge prejemniki denarne socialne pomoči ali varstvenega dodatka. Oprostitev velja za tekoče leto.
K zahtevi je treba priložiti ustrezna dokazila (pogodba o
nakupu, potrdilo socialne službe in drugo).
Občina Radlje ob Dravi

Odgovor, v katerem podajajo pravne podlage ter praktične nasvete iz stroke, kako zmanjšati smrad ob nanosu gnojevke ali gnojnice
v bližini stanovanjskih naselij, si lahko preberete na spletni strani
občine:
http://www.radlje.si/novice
Občina Radlje ob Dravi

V soboto, 2. decembra, smo se Dekliški pevski zbor Aglaja in
Ženski pevski zbor Dominica nova odpravile v Celje na regijsko
tekmovanje odraslih pevskih zasedb. Tam smo se predstavili zbori in vokalne skupine od Celja do Koroške. Nazaj v Radlje smo se
vračale bogatejše za srebro in zlato. Minke smo osvojile srebrno
priznanje, članice zbora Aglaja pa smo prejele zlato priznanje ter
posebno priznanje za najboljši ženski zbor regijskega tekmovanja.
Na rezultate smo zelo ponosne in se ob tej priložnosti zahvaljujemo vsem, ki nas podpirate.
Članice pevskih zborov Aglaja in Dominica

BOŽIČNI KONCERT

VABILO

Vljudno vabljeni v sredo, 20. decembra 2017, ob 16. uri v Dom
Hmelina Radlje ob Dravi na Božični koncert v izvedbi Mešanega
pevskega zbora upokojencev in invalidov Mavrica z zborovodkinjo Izo Javornik. Gostje: Folklorna skupina KUD Lije Kovač Vuhred
in Marijan Valente.

Vljudno vabljeni v četrtek, 14. decembra 2017, ob 17. uri v Knjižnico Radlje na odprtje razstave KLEKLJARSKIH DEL za svečane
priložnosti.

Vabljeni!

Bliža se najlepši čas v letu – božični čas. Prav v tem času se še
posebej spomnimo vseh, s katerimi smo preživeli lepe trenutke
v skoraj preteklem letu.

Razstavo so pripravile članice ročnodelske sekcije Društva upokojencev Radlje in Medobčinskega društva invalidov Drava, ki se s
klekljanjem ukvarjajo že vrsto let. Svoje mojstrovine, v katerih je
združeno znanje, natančnost, spretnost, ustvarjalnost ter ure in
ure pozornega dela, rade predstavijo na različnih razstavah. Tokrat nam bodo predstavile čipkasto okrasje, primerno za praznične
priložnosti.
Odprtje bo spremljal kulturni program. Razstava bo v času odprtosti knjižnice na ogled do 22. decembra.

Letošnje leto smo se dekleta odločila, da vas povabimo na
BOŽIČNI KONCERT, ki bo v nedeljo, 17. 12. 2017, ob 18. uri v
cerkvi sv. Mihaela v Radljah.
Za vas bomo prepevale članice Dekliškega pevskega zbora Aglaja,
Ženskega pevskega zbora Dominica Nova in Rusalke.
Lepo vabljeni, da nedeljski večer preživite v naši družbi in družbi
prečudovitih božičnih pesmi, ki v naša srca prinesejo toplino v
mrzlih zimskih dneh.
Vstopnine ni, vesele bomo vašega prostovoljnega prispevka.

TEDENSKI PROGRAM MMKC
RADLJE OB DRAVI
15.12. – 21.12.2017
DATUM

URA

AKTIVNOST

Petek,
15.12.2017

09.00
18.00

Delavnica izdelovanja nakita
Delavnica ličenja z Oriflame

Sobota,
16.12.2017

18.00

Kuhajmo z mladimi + koktajli

Nedelja,
17.12.2017

16.00
18.00

Družabne igre
Filmski popoldan

Ponedeljek,
18.12.2017

09.00
09.30
16.00
17.00

Angleške pogovorne urice
Vrtec na obisku
Tečaj kvačkanja
Brezplačna inspiracijska delavnica s Sašo
Einsidler in Silvestrom Kmetičem – Ustvari
svoje najboljše leto doslej, leto 2018!

Torek,
19.12.2017

10.00
19.00

Zeliščarstvo
Orientalski ples

Sreda,
20.12.2017

09.00
09.30
17.00

Kuharska delavnica: božični piškoti s pirino
moko
Merjenje krvnega tlaka in sladkorja v krvi
Ustvarjalna delavnica

09.00
10.00

Vseživljenjsko učenje: Uporaba pametnih
telefonov za starejše
Urice za sproščanje v sodelovanju z društvom
ŠENT

Četrtek,
21.12.2017

ludodrustvo

16. 12. 2017

