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KUPUJMO LOKALNO

ČISTILNA AKCIJA 2018

Na Občini Radlje ob Dravi smo bili večkrat izzvani od gospodarstvenikov, da bi lahko naredili več za obrt in gospodarstvo. Z veliko vnemo
smo v preteklosti iskali možnosti, kako nadgraditi sodelovanje z obrtjo
in gospodarstvom, seveda v skladu z zakonodajo, saj zakonodaja EU in
posledično slovenska zakonodaja prepovedujeta t. i. državne pomoči. V
preteklosti smo poskrbeli za več kot 10 ha poslovnih con, komunalno
opremili vsaj polovico le-teh, zgradili in sedaj skupaj z RRA upravljamo
dva podjetniška inkubatorja (storitveni in proizvodni), sodelujemo v štipendijski shemi, smo del garancijske sheme, v kateri sklad daje poroštva
za naše podjetnike, skozi problemsko območje smo omogočili preko 1
milijona evrov sredstev za investicije, zagotovljenih preko EU sredstev,
skupaj z Univerzo Maribor smo vstopili v razvojno regijo Štajerska.si.
Pred štirimi leti smo poleg vseh navedenih ukrepov skupaj z Obrtno podjetniško zbornico Radlje ob Dravi obljubili ustanovitev "Gospodarskega
foruma", s katerim smo si predstavljali zbližanje delovanja z obrtjo ter
promocijo domače obrti in podjetništva na občinski spletni strani.
Zaradi pomena lokalnega gospodarstva v teh dneh uresničujemo tudi to
obljubo – s podjetjem RR d.o.o. in Obrtno podjetniško zbornico bomo
vzpostavili spletno aplikacijo pod imenom KUPUJMO LOKALNO. Aplikacija bo integrirana v spletno stran Občine Radlje ob Dravi, http://www.
radlje.si, kjer bodo na enem mestu predstavljeni obrtniki in podjetja v
naši občini in bo tako vsem obiskovalcem naše spletne strani omogočeno lažje iskanje podjetij v primeru, da jih potrebujejo.
V teh dneh bodo vsa podjetja in obrtniki dobili na naslove obvestilo o
projektu ter povabilo k sodelovanju, v prihodnjem obdobju pa bo platforma oz. FORUM zaživel na spletni strani Občine Radlje ob Dravi.

Najprej bi se radi zahvalili vsem, ki ste se vabilu na čistilno akcijo odzvali
in prispevali nekaj svojega prostega časa, da bi bilo naše okolje lepše.
Zahvala gre tudi Občini Radlje ob Dravi, ki nam s finančno pomočjo omogoča izvedbo akcije.
Čistilne akcije smo se letos udeležili že desetič zapovrstjo, udeležilo se je
je 42 društev oziroma organizacij. Na dan čistilne akcije je bilo na terenu
več kot 600 prostovoljcev. Osnovna šola Radlje s podružnicami pa je čistilno akcijo opravila že v tednu med 3. in 6. aprilom. Vsem sodelujočim
so bile razdeljene zaščitne rokavice, vrečke za smeti, sendvič in pijača
za lažje delo. Razveseljiv je podatek, da smo ena redkih občin, ki vsem
prostovoljcem na dan čistilne akcije omogoči tudi malico.
Čistilna akcija 2018 se je zaključila ob 12.00 pri Dvorcu Radlje s tradicionalno zasaditvijo drevesa, letos libanonske cedre, v organizaciji TD
Radlje, Občine Radlje in JZ ŠKTM-ja. Za povezovanje in glasbeno popestritev je poskrbela Osnovna šola Radlje. Slavnostno zasaditev drevesa
pa je bila tudi letos zaupana županu Občine Radlje ob Dravi, mag. Alanu
Bukovniku.
Akcija je bila v celoti zaključena ob 14.30, brez poškodb in brez nepredvidenih zapletov, ko so se s terena vrnili še zadnji ambasadorji čistega
okolja. Prvi podatki s terena kažejo, da je bilo letos pobrano malo manj
smeti kot prejšnja leta. Takšen rezultat je razveseljiv, saj se na ta način
kažejo pozitivni učinki vsakoletnega vztrajanja pri organizaciji akcije. Zadovoljstvo in navdušenje udeležencev, ki se z akcije vračajo z občutkom,
da so naredili nekaj dobrega zase in za okolico, vedno znova prepriča, da
pri organizaciji čistilne akcije vztrajamo vsako leto. Kot organizatorji smo
že odločeni, da bomo čistilno akcijo izvedli tudi v letu 2019, zato vas že
sedaj vabimo, da se nam v naslednji čistilni akciji pomladi 2019 pridružite
v še večjem številu.

Občina Radlje ob Dravi

Vsem sodelujočim še enkrat zahvala za prispevek k čistejšemu okolju!

VZHODNA LIGA RADLJE OB DRAVI 2018

JZ ŠKTM Radlje ob Dravi

V soboto, 24. 3. 2018, smo v Radljah ob Dravi že osmič zapovrstjo organizirali tekmovanje v športnem plezanju za mlajše kategorije – Vzhodna
liga Radlje ob Dravi 2018. Na dan tekmovanja je smeri na umetni steni
v Športni hiši Radlje preizkusilo kar 237 tekmovalcev iz vzhodnega dela
Slovenije. Zahvaljujemo se več kot 30 članom in simpatizerjem Plezalnega kluba Martinček, ki so pripomogli h kvalitetni izvedbi največje športne
prireditve za otroke v občini Radlje ob Dravi. Posebej se zahvaljujemo
Večgeneracijskemu centru Dogaja se! Center aktivnosti Koroške, ki je
poskrbel za animacijo najmlajših.
UO PK Martinček

VABILO
V okviru projekta Otrokom prijazno Unicefovo mesto vas vabimo na
ogled glasbene pravljice GRAD GRADIČEK. Predstava bo v četrtek,
19. 4. 2018, ob 17. uri v avli Osnovne šole Radlje.
Vrtec Radlje ob Dravi

PREDMATURITETNI RECITAL
BLAŽA STARCA
V petek, 13. 4. 2018, ob 18. uri v dvorani
Glasbene šole Radlje ob Dravi: saksofonist
Blaž Starc, korepetitorka Fada Azzeh, profesor Peter Kruder.
Saksofonist Blaž Starc, rojen leta 1998 v
Ljubljani, je nižjo glasbeno šolo obiskoval
v Radljah ob Dravi v razredu Dejana Kusa.
Leta 2013 je pričel obiskovati Konservatorij
Blaž Starc in Fada Azzeh
za glasbo in balet Maribor pri profesorju
Petru Krudru. Sodeluje s številnimi glasbenimi zasedbami in je član Big Banda in Mestnega pihalnega orkestra
Radlje. Skozi svoje glasbeno ustvarjanje se je udeležil številnih glasbenih
tekmovanj in seminarjev, kjer je nadgrajeval svoje znanje pri svetovno
znanih glasbenikih.
Njegovi dosežki:
•
ZLATA PLAKETA – PRVA NAGRADA, TEMSIG 2013,
•
ZLATO PRIZNANJE, KONCERT FINALISTOV, SVIREL 2013,
•
1. NAGRADA IN 1. MESTO, KONCERT FINALISTOV,
POVOLETTO 2013,
•
BRONASTO PRIZNANJE, EMONA 2013,
•
ZLATO PRIZNANJE, SVIREL 2014
•
2. NAGRADA, MEDNARODNO TEKMOVANJE
WOODWIND & BRASS, VARAŽDIN 2015,
•
1. NAGRADA, MEDNARODNO TEKMOVANJE
WOODWIND & BRASS, 2016,
•
ZLATO PRIZNANJE, 100 točk, TEN OF THE BEST, SVIREL 2017 in
•
ZLATO PRIZNANJE, 99 točk, TEN OF THE BEST, SVIREL 2018.
Leta 2014 je v Unionski dvorani Maribor izvedel Serenado F. Bencriscuta
za alt saksofon in pihalni orkester, s pihalnih orkestrom Konservatorija
za glasbo in balet Maribor, pod vodstvom prof. Damjana Kolariča. Leta
2017 pa koncert za alt saksofon in orkester Nikolaia Kapustina, z revijskim orkestrom Konservatorija za glasbo in balet Maribor, pod vodstvom
prof. Janeza Vouka, v Lutkovnem gledališču Maribor in v mestnem parku
dr. Jožeta Pučnika v Lenartu.8. marca 2018 je v ljubljanskih Križankah
izvedel recital v okviru Festivala Ljubljana (Mladi virtuozi), prav tako se
je udeležil avdicije za tekmovanje mladih evrovizijskih glasbenikov leta
2018 v Ljubljani. 3. 4. 2018 se je v Ljubljani udeležil sprejema nagrajencev na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport. V mesecu aprilu se
odpravlja na sprejemni izpit, na priznano glasbeno akademijo v Amsterdamu, k prof. Arnu Bornkampu.
Kulturno društvo Radlje

KOROŠCI PA BUKVE BEREMO
Vljudno vabljeni v torek, 17. aprila 2018, ob
19. uri v knjižnico Radlje na zaključek bralne
značke Korošci pa bukve beremo in na srečanje s pisateljem Goranom Vojnovićem.
Goran VOJNOVIĆ je slovenski filmski in televizijski režiser ter scenarist,
pisatelj in kolumnist. Njegov roman Figa smo prebirali v letošnji sezoni bralne značke. Bralcem sta dobro znana tudi njegova romana Čefurji
raus! in Jugoslavija, moja dežela. Vsi omenjeni romani so bili nagrajeni s
Kresnikovo nagrado (2017, 2013 in 2009). Delo Čefurji raus! pa si lahko
ogledamo tudi kot film pod enakim naslovom.
Vsem sodelujočim pri bralni znački za odrasle to sezono bomo podelili
tudi nagrado za vztrajnost in sodelovanje ter tako slovesno zaključili že 8.
bralno značko za odrasle.

KRAJEVNA SKUPNOST
RADLJE OB DRAVI PRAZNUJE
Spoštovani predstavniki društev in organizacij občine Radlje ob Dravi!
Vabimo vas, da skupaj s Krajevno skupnostjo Radlje ob Dravi in Občino
Radlje ob Dravi sooblikujete prireditev Krajevnega praznika Radlje ob
Dravi, in sicer 1. maja na območju Vodnega parka.
Vsa društva in organizacije, ki želite praznik Krajevne skupnosti Radlje
ob Dravi popestriti z animacijami ali svojo društvo predstaviti na stojnici,
vabimo, da sodelovanje potrdite do srede, 18. aprila 2018, na tel. št. 041
352 838 (Dominika Karlatec).
Verjamemo, da bomo skupaj pripravili pester in raznolik program.
Veselimo se vašega sodelovanja in vas lepo pozdravljamo,
Dominika Karlatec, predsednica Sveta KS Radlje ob Dravi

RADLJE SKOZI ČAS

.

KAKO SO GRADILI MOSTOVE NA REKI
DRAVI - OD VUZENICE DO PODVELKE
KDAJ? V PETEK, 13. 4. 2018, OB 18.00
KJE? V MLADINSKEM DOMU HAVAJI
Vabljeni na razstavo in projekcijo fotografij iz
zbirke Mirka Kogelnika.
ORGANIZATOR: KULTURNO TURISTIČNO DRUŠTVO HAVAJI
PREDSTAVITEV SO PRIPRAVILI: MIRKO KOGELNIK v sodelovanju z VGC Dogaja se!

