NOVIČKE OBČINE RADLJE OB DRAVI
št. 8 • februar 2017

PUSTNO RAJANJE V VUHREDU
PUST veselih in nasmejanih ust
VAS VABI V VUHRED.
Čakajo vas tradicionalna pustna zabava
ter krofi in čaj.
Pridružite se nam:
V NEDELJO, 26. 2. 2017, OB 14. URI
V KRAJEVNI DVORANI V VUHREDU
VSTOP JE PROST.
TD Vuhred

ZAČASNA ZAPORA CESTE
Obveščamo vas, da bo v nedeljo, 26. 2.
2017, od 9.45 do 10.30 ure zaradi
Pustnega teka začasna zapora del cest:
• Tržna ulica, do križišča z Maistrovo
ulico,
• nato del Maistrove ulice do odcepa z
Malgajeva ulica,
• Malgajeva ulica, do LK Tima - Mariborska cesta, na relaciji do Slaščičarne
Ineta ter dostopna LC do objekta Bivša
Blagovnica Tima.
Za razumevanje se vam iskreno
zahvaljujemo!
Občina Radlje ob Dravi

PUSTNI TEK V RADLJAH OB DRAVI
BREZ ŠTARTNINE ZA VSE MASKE!
Brez meritev časa in medalj, saj bodo
zmagovalci vsi, ki se bodo teka udeležili.
Vsak udeleženec teka bo po teku dobil
krof in topel čaj.
Štart in cilj pred bivšo Timo.
Koroški atletski klub Radlje ob Dravi

DELAVNICA
– PSIHIČNA
BOLEZEN
KJE: MKC – DOGAJA SE! Center aktivnosti
Koroške!
KDAJ: ČETRTEK, 23. 2. 2017 ob 18.00 uri

Vljudno vabljeni na pogovor o psihični bolezni. Pogovor bo vodil Slavko Sušec. Pogovor bo zajemal: kaj in katere so psihične bolezni: shizofrenija, depresija ... Pravi
razlog, zakaj nekdo zboli – se mu zmeša,
še vedno ni znan. Kako preprečiti psihično
bolezen: odnosi v družini, med prijatelji,
sošolci; učitelj, mentor – učenec. Kakšni so
znaki bolezni – da se je nekomu zmešalo.
Če se pojavijo, kaj storiti, kako ukrepati.

Kako zdraviti. Kaj se dogaja z bolnikom, ko
zboli, kaj si domišlja, blodi. Kako je v bolnišnici – v norišnici, kot rečemo. Kakšna
so zdravila in učinki. Psihične bolezni so
danes ozdravljive. Poleg resnega dela pogovora, se bomo skupaj nasmejali neumnostim, ki jih danes počne bolnik, ki se mu
je zmešalo.
Center aktivnosti Koroške

VIZIJA NIČ V LOKALNI
SKUPNOSTI

60 LET PLANINSKEGA
DRUŠTVA RADLJE
Naše društvo je 10. februarja 2017 slovesno obeležilo 60 let svojega delovanja. Ob
tej priložnosti smo planinci izpolnili dve
svoji veliki, večletni želji. Razvili smo nov
društven prapor ter izdali spominski zbornik o naši vzponih in padcih v teh letih.
Slavnostni govornik je bil predsednik Planinske zveze Slovenije, g. Bojan Rotovnik,
ki seveda ni mogel drugega kot nas pohvaliti, saj je izpostavil, da smo eno redkih društev, ki si je v teh zapletenih časih
naložilo dve tako zahtevni nalogi, kateri pa
je izpeljalo z več kot odliko. Seveda smo
bili deležni pohval za to delo in za vse ostale dosežke na ostalih področjih tudi od
ostalih govornikov – župana, mag. Alana
Bukovnik, poslanca v državnem zboru,
g. Benedikta Kopmajerja, predstavnikov
Meddruštvenih odborov PZS Koroške,
sosednjih društev, ter predstavnikov PD
Garjevica iz občine Čazma na Hrvaškem in
Alpenvereinsgruppe Eibiswald iz sosednje
Avstrije.
Samo slovesnost so še slovesnejšo naredili pevci Moškega pevskega zbora Radlje
pod vodstvom Silva Brezovnika in razstava
likovnih del slikarke, naše članice, Jožice
Sobiech.

no delo v društvu ni šlo. Tako je Viltužnik
Marjana prejela »Pohvalo za uspešno delo
markacista«. Ambrož Majda, Podrzavnik
Ivica, Mavc Vinko, Rac Ivica in Viltužnik
Marjan so prejeli »Pohvalo PZS«. Franc
Glazer, vodnik od 1977, pa je prejel najvišje priznanje Vodniške komisije PZS »Častni
vodnik PZS«.
Zbralo se nas je več kot 90 % odraslih planincev, v družbi z gosti smo se zadržali do
naslednjega dne in naslednjim 60-im naproti. Pa so se stkale nove vezi, pričeli izrisovati novi načrti, tako da nas čaka še veliko
lepih doživetij in varnih korakov.
Planinsko društvo Radlje

Društvo Upokojencev skupaj s Policijsko postajo Radlje ob Dravi organizira predavanje
o cestno prometnih predpisih VIZIJA NIČ V
LOKALNI SKUPNOSTI s poudarkom na vključevanju v krožišče, vožnji v krožiščih in vožnji
skozi križišča. Predavanje bo vodil pomočnik
komandirja Policijske postaje Radlje ob Dravi,
Miroslav Črešnik. Predavanje bo potekalo v
petek, 24. 2. 2017, ob 17. uri v prostorih MKC
Radlje ob Dravi.
Udeležba je brezplačna in je namenjena
vsem, ki vas varna vožnja zanima. Vljudno
vabljeni!
Za Društvo Upokojencev Radlje ob Dravi
Tone Hribernik

VABILO
Brez tebe na svetu bilo bi hudo,
ob tebi in s tabo pa res je lepo!
Ob mednarodnem dnevu žena vas vabimo
na proslavo, ki bo,

v sredo 8. marca 2017, ob 17. uri,
v Športni hiši Radlje ob Dravi.
V programu sodelujejo učenci Osnovne
šole Radlje ob Dravi in gost Oto Pestner.
Vljudno vabljeni!
Občina Radlje ob Dravi

Seveda brez priznanj za uspešno, večlet-

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

