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UTRINKI Z RADELJSKIH SREČANJ

Položitev temeljnega kamna za projekt
»CENTER SONARAVNEGA IN TRAJNOSTNEGA GOSPODARJENJA
Z GOZDOVI RADLJE OB DRAVI, PAVILJON PRO SILVA«
Dan pred začetkom 30. jubilejne skupščine PRO SILVA, v sredo,
11. septembra, smo skupaj z udeleženci skupščine iz več kot 30
držav sveta ter z domačimi obiskovalci v Dvorcu položili temeljni
kamen za projekt
»CENTER SONARAVNEGA IN TRAJNOSTNEGA GOSPODARJENJA
Z GOZDOVI RADLJE OB DRAVI, PAVILJON PRO SILVA«.
Občina Radlje, Prosilva Slovenija, Koroški pokrajinski muzej in Pahernikova ustanova si bodo prizadevali, da se slovenski koncept
gospodarjenja z gozdovi ohranja in razvija naprej v izobraževanju
strokovnjakov, lastnikov gozdov in javnosti.
Skupaj z županom so temeljni kamen položili predsednik Pro Silve, dr. Eckart Senitza, predsednik Pahernikove ustanove, prof. dr.
Jurij Diaci in predsednik Pro Silva Slovenija, Anton Lesnik. Za prijetno vzdušje je poskrbela Glasbena šola Radlje ob Dravi.

SLAVNOSTNA SEJA OBČINSKEGA SVETA
OBČINE RADLJE OB DRAVI
V petek, 27. septembra, smo na slavnostni seji podelili občinska
odličja, v zahvalo tistim, ki so s svojim delom, vsak na svojem področju, prispevali k napredku, promociji in prepoznavnosti ter razvoju mesta Radlje ob Dravi.
NAGRADO OBČINE RADLJE OB DRAVI ZA LETO 2019 je prejel
gospod BORIS GAŠPER – za dolgoletno delovanje v KS Remšnik
PLAKETO OBČINE RADLJE OB DRAVI ZA LETO 2019 so prejeli:
• ANSLAMBEL STIL5 – za 30-letno uspešno delovanje
• Javno komunalno podjetje Radlje ob Dravi, d. o. o. –
za 60-letno uspešno delovanje
• gospod KONRAD KLEMENC – za dolgoletno delovanje na
številnih področjih v občini Radlje ob Dravi
• gospod MARJAN KLANČIČ – za 40-letno delovanje v
Športnem društvu Radlje ob Dravi
• SESTRE SALEZIJANKE – REDOVNA SKUPNOST HČERE
MARIJE POMOČNICE V RADLJAH OB DRAVI – ob 30-letnici
delovanja

SREČANJE ŽUPANA Z UPOKOJENCI IN INVALIDI
V četrtek, 26. septembra, se je župan mag. Alan Bukovnik že tradicionalno srečal z upokojenci in invalidi v Športni hiši Radlje ob
Dravi.
Župan se je v nagovoru zahvalil Društvoma upokojencev Radlje ob
Dravi in Remšnik ter Medobčinskemu društvu invalidov Drava za
sodelovanje pri doseganju uspehov. Veseli smo bili, da so se povabilu odzvali tudi oskrbovanci Doma Hmelina. V kulturnem programu so sodelovali učenci Osnovne šole in Vrtca Radlje ob Dravi ter
Pevski zbor Mavrica.
Župan je poudaril, da so tako starejši kot tudi invalidi pomemben
del skupnosti in si prizadevajo na vseh področjih, da bi jim postali
prijazno mesto. Zahvalil se jim je, da so v preteklosti gradili našo
občino in postavile trdne temelje za nadaljnji razvoj.

Iskrene čestitke vsem nagrajencem.
Za nami so številne prireditve in s ponosom lahko rečemo, da
smo jih uspešno pripeljali h koncu. Zahvaljujemo se vsem, ki ste
sodelovali v programu in vsem obiskovalcem, ki ste z udeležbo na
prireditvah dali potrditev, da delamo dobro.
Občina Radlje ob Dravi
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Otroci so naše največje bogastvo. So iskreni, razigrani, nežni, ljubeči in nagajivi. Vse to in še več se skriva v njihovih iskrivih pogledih in iskrenih dejanjih.
Eno takšnih dejanj je zagotovo gesta teh otrok, ki so se povsem
sami odločili, da na rojstnem dnevu združijo zabavo z dobrodelnostjo in s pomočjo mimoidočih zberejo denar za Krisa … In uspelo jim je zbrati kar 120 EUR, ki so bili nakazani na račun.
Lahko so ponosni nase, še posebej pa starši nanje, saj so vzgojili
otroke, ki so lahko drugim za zgled.
Še je upanje za lepo prihodnost, še je upanje za lepši svet.
Mama Sabina

PRVI ŠPORTNI DAN
V petek, 27. septembra, smo izvedli prvi športni dan. Ker smo že
vstopili v jesen, smo izvedli jesenski pohod do Županka. Na poti do
Županka so nas na različnih točkah čakale naloge, ki so jih otroci
pravilno rešili, na teh točkah pa so izvedeli tudi nekaj zanimivosti
o Rožni in Kopalni hiši v Radljah, o vodnem zajetju in Županku. Pot
do Županka in nazaj so uspešno premagali vsi otroci. V lepem jesenskem dopoldnevu smo se napolnili z energijo in novimi informacijami.
OŠ Radlje ob Dravi, Anja Vraber

LOVCI OBOGATILI PRAZNOVANJE PRAZNIKA
OBČINE RADLJE OB DRAVI
V okviru praznovanja letošnjega praznika Občine Radlje ob Dravi
v mesecu septembru je Lovska družina Remšnik 22. septembra
pri svoji lovski koči na Remšniku organizirala občinski pokal v
streljanju z malokalibrsko puško in streljanju na glinaste golobe.
Sodelovale so vse LD, ki imajo svoja lovišča na ozemlju občine
Radlje ob Dravi.
Udeležence je pozdravil in nagovoril župan občine Radlje ob
Dravi mag. Alan Bukovnik, ki je med drugim pohvalil aktivnosti
lovskih družin na območju občine Radlje ob Dravi in se jim zahvalil za prispevek k praznovanju njenega praznika. Zaželel je tudi
uspešno tekmovanje.
Na zaključku tekmovanja se je starešina LD Remšnik Ivan Golob
zahvalil sodelujočim za uspešno izvedbo tekmovanja ter skupaj s
strelskim referentom gostujoče LD Albertom Gröglom najuspešnejšim ekipam in posameznikom podelil pokale in medalje. Med
ekipami je prvo mesto osvojila ekipa LD Remšnik, drugo ekipa LD
Janžev vrh, tretjo pa ekipa LD Orlica. V kombinaciji je zlato osvojil
Maks Garmut, srebro Andrej Rupreht, bron pa Andrej Pungartnik. V streljanju z malokalibrsko puško je bil najuspešnejši Andrej
Rupreht, drugi je bil Maks Garmut, tretji pa Teodor Hafner. Pri
streljanju na glinaste golobe je na najvišjo stopničko stopil Maks
Garmut, na drugo Andrej Pungartnik, na tretjo pa Andrej Rupreht. Pri veteranih je v kombinaciji slavil Anton Hudernik, mesto
nižje je osvojil Ivan Golob, tretji pa je bil Albin Gerold. Z malokalibrsko puško je bil med veterani najuspešnejši Danilo Pogorelc,
drugi je bil Anton Hudernik, tretji pa Albert Grögl. Najuspešnejši
med veterani v streljanju na glinaste golobe je bil Anton Hudernik, na drugo mesto se je uvrstil Ivan Golob, na tretje pa Albin Gerold. Tekmovala sta tudi super veterana. V kombinaciji je dosegel
zmago Jože Pušnik, mesto nižje je osvojil Jože Grubelnik.
Sledilo je tovariško druženje ob lovskem bograču, ki ga je pripravil
domači lovec Alfonz Resnik.
Za LD Remšnik zapisal
mag. Jože Marhl

VABILO
Območno združenje Rdečega križa Radlje ob Dravi vabi vse zdrave
občane stare od 18 do 65 let na odvzem krvi, ki bo v sredo, 16.
oktobra, v Osnovni šoli Radlje. Vpis na akciji je od 7.30 do 12.00
ure. Na dan odvzema zajtrkujte nemastno hrano.
Prosimo, da prinesete s seboj osebni dokument, ki izkazuje vašo
istovetnost.
SKUPAJ REŠUJEMO ŽIVLJENJA!
Območno združenje RK Radlje ob Dravi

