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LONČKI IZ BIOPLASTIKE IN SEMEN, KI JIH LAHKO PREPROSTO
ODVRŽETE NA KOMPOST – IZBRANI ZA NAJPODJETNIŠKO
IDEJO REVIJE FINANCE 2017/2018
Projekt Najpodjetniška ideja je eden prvih projektov Financ, s katerim spodbujajo podjetništvo in inovativnost. Letošnji izbor je bil že 15. po vrsti, v tem času so predstavili že več kot
600 različnih podjetniških idej in zgodb, kot so Seascape, Mali junaki, Red Orbit in drugi. Samo
v letošnjem izboru so predstavili več kot 30 idej, nato pa so z glasovi bralcev Financ in komisije
časnika Finance izbrali zmagovalca.
Letos so se odločili, da posebno priznanje izročijo tudi tistemu, ki je od bralcev Financ prejel
največ glasov. To je bilo podjetje Bokri iz Radelj s svojimi ekolončki Evegreen.
Podjetju Bokri d.o.o. iskreno čestitamo za prejeto priznanje in jim v prihodnje želimo še veliko
poslovnih uspehov.
Občina Radlje ob Dravi

VABILO
Območno združenje Rdečega križa Radlje ob Dravi vabi vse zdrave občane stare od 18 do 65 let
na odvzem krvi, ki bo v četrtek, 14. 6. 2018, v
Osnovni šoli Radlje. Vpis na dnevu akcije je od
7.30 do 12.00. Na dan odvzema zajtrkujte nemastno hrano. Še posebej vabljeni krvodajalci s
krvno skupino A poz in Rh D neg.
Prosimo, da s seboj prinesete osebni dokument,
ki izkazuje vašo istovetnost.
SKUPAJ REŠUJEMO ŽIVLJENJA!

Območno združenje
Radlje ob Dravi

ŠIRITEV MREŽE JAVNO DOSTOPNIH DEFIBRILATORJEV ( AED )
Koronarni klub Dravske doline Radlje ob Dravi uvršča med svoje aktivnosti tudi skrb za širitev mreže javno dostopnih defibrilatorjev (AED) v občinah zgornje Dravske doline, kjer klub
aktivno deluje. Seveda klub ne razpolaga z dovolj lastnih sredstev za nabavo aparatov, zato
smo neizmerno hvaležni posameznikom in ustanovam, ki poskrbijo za njihov nakup in nameščanje. Zadnja leta opažamo, da se zavedanje o pomembnosti mreže defibrilatorjev pri
reševanju življenj naglo širi. Tako je v preteklem mesecu javni zavod ŠKTM Radlje iz ostanka
sredstev pri organizaciji muzikala Mama Mia in z zbranimi sredstvi donatorjev v Radljah na
glasbeni šoli in na zgradbi stadiona v Radljah namestil dva nova defibrilatorja. Lokaciji sta zelo
preudarno izbrani, saj AED-ja pokrivata vse športne objekte v Radljah in hkrati omogočata hiter dostop prebivalcem zunanjega trga, Hmeline in samega centra Radelj. V zadnjih Novičkah
smo lahko prebrali, da bo ŠKTM organiziral še tri usposabljanja za uporabo defibrilatorjev,
kar se nam zdi nadvse pomembno, saj sam aparat brez ustreznega znanja ne koristi nikomur.
Zaradi vsega se Koronarni klub Dravske doline iskreno zahvaljuje vsem donatorjem, tokrat še
posebej JZ ŠKTM-ju Radlje, krajane pa vabimo, da se usposabljanja za uporabo AED-jev v čim
večjem številu udeležijo.
Marjan Ternik, predsednik

SPOŠTOVANI!
Z veseljem vas obveščamo, da v novo radeljsko
knjižnico že selimo knjige. Kot smo napovedali,
želimo k preselitvi še zadnjih knjig iz dosedanje
knjižnice v nove prostore povabiti prebivalce Radelj, okolice in vseh sosednjih občin. Organizirali se bomo v »ŽIVO VERIGO«, ki bo potekala v
SREDO, 13. junija od 10.30 do 12.00. Pot je načrtovana po Hmelini, mimo športne hiše, po Maistrovi in Malgajevi ulici. Otroci iz vrtca in šolarji
iz osnovne šole bodo verigo sklepali od športne
hiše do »stare« knjižnice, vsi drugi udeleženci pa
se zberejo na parkirišču pred Centrom Radlje in
verigo sklenejo od nove knjižnice do športne hiše.
V primeru dežja bomo živo verigo izvedli v enem
od naslednjih dni (četrtek ali petek ob isti uri), kar
bomo sporočili po radiu, facebooku in na spletni
strani knjižnice. Pridružite se nam v čim večjem
številu, da bo naša »živa veriga« res sklenjena.
Potem, ko bo zadnja knjiga v novi knjižnici, vas
vabimo na okrepčilo na parkirišče pred Centrom
Radlje.
Knjižnica bo za uporabnike ponovno odprta na
dan uradne in svečane otvoritve knjižnice – 21.
junija ob 17. uri. Tudi takrat vabljeni, da obiščete
preurejeno knjižnico v novih prostorih.

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

KONCERT AFROAMERIŠKIH RITMOV

ZAKLJUČEK MARTINČKOVE ŠOLE PLEZANJA

V soboto, 2. junija, so v veliki dvorani Kulturnega doma Radlje odmevali
afroameriški ritmi. Rade bi se zahvalile vsem obiskovalcem tematskega
koncerta. Prepevati za publiko, ki ti vrača takšno energijo, je zares užitek.
Zato še enkrat HVALA vsem, ki ste se udeležili koncerta. Upamo, da nas
boste spremljali še naprej.
Posebna zahvala gre ŠIVILJSTVU KNEZ s Sv. Vida, saj so nam omogočili,
da smo bile na odru lepe z novimi krili, ki so jih izdelale njihove šivilje.

Prejšnji teden smo v Športni hiši Radlje ob Dravi izvedli uradni zaključek
sezone Martinčkove šole plezanja v šolskem letu 2017/2018.
Udeležilo se ga je več kot 40 predšolskih in osnovnošolskih otrok, ki so v
tem šolskem letu plezali v okviru našega kluba. Skupno število obiskovalcev je preseglo število 100, na kar smo zelo ponosni.
Poleg plezanja na visoki in nizki plezalni steni smo postavili ogrevalni poligon za najmlajše, eden izmed naših članov je zbranim omogočil igranje
zanimive igre "disc-golf", za največjo atrakcijo pa so poskrbeli kolegi iz
GRS Maribor (reševalna skupina Radlje ob Dravi), ki so z balkona napeli
vrv in otroke spuščali po t. i. reševalni žičnici.
V tej sezoni plezanja smo našteli več kot 20 predšolskih Martinčkov v
plezalnemu vrtcu in več kot 25 osnovnošolskih Martinčkov, ki so med
septembrom in majem pridno vadili v šestih različnih skupinah.
Želimo si, da bi otrokom privzgojili ljubezen do tega čudovitega športa
in na splošno do gibanja v naravi. Zanimanje za športno plezanje se v
Radljah ob Dravi v zadnjih letih povečuje z neverjetno hitrostjo. Hvala
vsem za obisk! V prihodnji sezoni pričnemo z vadbami ob pričetku novega šolskega leta. Več informacij: info@pk-martincek.net.
UO PK Martinček

Dekliški pevski zbor Aglaja

ZAHVALA
Praznovanje je pesem zahvale in dejanje hvaležnosti.
26. maja je MPZ Vuhred praznoval 70. obletnico.
Hvala vsem, ki ste nas podpirali pri našem delovanju, predvsem ob izvedbi letošnje pomembne obletnice. Iskrena hvala županu Občine Radlje
ob Dravi, mag. Alanu Bukovniku, za izreden prispevek ob našem jubileju.
Hvala predsednici KS Vuhred, Metki Erjavec, in folklorni skupini. Hvala
za oblikovanje Zbornika Iztoku Toplerju in avtorju grba Mirku Kogelniku.
Hvala vsem, ki nas prihajate poslušat in vzpodbujat.
Za MPZ: Frida Mravljak

ZAHVALA
Marenberški mladinski lokalni svet se iskreno zahvaljujemo vsem, ki ste
si v soboto, 2. 6. 2018, kljub začetnemu slabemu vremenu vzeli čas in
prišli na pokušino bogračev. Seveda pa gre prav posebna zahvala vsem
13 ekipam, od tega tudi ekipi, ki je kuhala veganski bograč; brez vas se
naša tradicija ne bi obdržala že 6. leto zapored.
Hvala tudi županu Alanu Bukovniku, vsem prostovoljcem in članom Mladinskega lokalnega sveta in mladinskega kulturnega centra ter seveda
tudi vsem sponzorjem za podporo in zaupanje, ki nam ga vsakoletno izkazujete.
Ekipa MMLS

