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KOMEMORACIJA
V spomin na vse padle žrtve vojne je v sredo, 30. oktobra, v Galeriji Knjižnice Radlje ob Dravi potekala komemoracija. Slavnostni
govornik je bil župan mag. Alan Bukovnik. Za kulturni program sta
poskrbela učenca Glasbene šole, in sicer Matevž Glasenčnik s klarinetom, pod vodstvom Vojka Trnjeka, in Neža Jezernik s flavto, pod
vodstvom Sanje Kranjc, na klavinovo pa jo je spremljala Helena
Kreuh.
Župan je dopoldne v ta namen položil cvetlične aranžmaje na vse
grobove, ki so v skladu s sklepom Občinskega sveta Občine Radlje
ob Dravi opredeljeni kot zgodovinski spomenik.
Občina Radlje ob Dravi

PROJEKT ČISTEJŠI ZRAK
ZBOR OBČANOV
Na podlagi 79. člena Statuta Občine Radlje ob Dravi, (MUV št.
25/06, 20/15, 28/16, 35/17), vas ŽUPAN OBČINE RADLJE OB
DRAVI VABI na ZBOR OBČANOV, ki bo potekal po naslednjem
razporedu:
• četrtek, 7. november 2019, ob 19. uri, SV. TRIJE KRALJI, Dom
krajanov,
• petek, 8. november 2019, ob 19. uri, REMŠNIK, dvorana na
Remšniku
• ponedeljek, 11. november 2019, ob 19. uri, SV. ANTON NA
POHORJU, dvorana KS,
• torek, 12. november 2019, ob 19. uri, VUHRED,
večnamenska dvorana,
• sreda, 13. november 2019, 19. uri VAS, gostilna pri Erjavcu
• četrtek, 14. november 2019, ob 19. uri, ZG. VIŽINGA, Ribiški
dom Radlje ob Dravi,
• petek, 15. november 2019, ob 19. uri RADLJE OB DRAVI,
Galerija v Knjižnici Radlje.
Predlog dnevnega reda zbora občanov:
• seznanitev z aktualnostmi v občini in druga problematika.
V primeru morebitne spremembe termina zbora občanov vas
bomo pravočasno obvestili.
VLJUDNO VABLJENI!
Župan Občine Radlje ob Dravi, mag. Alan BUKOVNIK

Z namenom zmanjšanja neprijetnih vonjav pri razvozu gnojevke
po kmetijskih površinah v neposredni bližini naselja Radelj izvaja
Občina Radlje ob Dravi, v sodelovanju z izbranim ponudnikom, testiranje sredstva za razgrajevanje gnojevke. Kot testna kmetija je
bila izbrana Kmetija Ižek v Radljah ob Dravi, kmetijska površina, na
kateri se izvaja testiranje, pa je parc. št. 753/4, k. o. Radlje ob Dravi.
Lokacija kmetijske površine, na kateri se izvaja testiranje sredstva
za razgrajevanje gnojevke:
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Razvoz gnojevke:
Obveščamo vas, da se bo razvoz gnojevke, ki ji je bilo v skladu z navodili ponudnika dozirano sredstvo za njeno razgradnjo, na zgoraj
označeno kmetijsko površino, izvedel med 13. in 14. novembrom.
Pred začetkom doziranja sredstva sta bila odvzeta vzorec obstoječe
gnojevke in vzorec zemlje s testne površine. Prav tako bo pred razvozom v analizo oddan vzorec gnojevke.
Spremljale se bodo spremembe in obseg neprijetnih vonjav ter primerjale analize oddanih vzorcev.
Če bodo analize pokazale, da je testirano sredstvo učinkovito, bo
Občina Radlje ob Dravi v prihodnjem letu izvedla javni razpis za
sofinanciranje sredstva kmetom, ki imajo kmetijsko obdelovalne
površine v okolici naselja Radelj.
Zavedamo se, da neprijetnih vonjav ob razvozu gnojevke ne moremo povsem preprečiti, cilj pa je, da jih poskušamo čim bolj omejiti.
Občina Radlje ob Dravi

ŠPORTNA TEKMOVANJA DU RADLJE
V času praznovanja Občine Radlje je Društvo upokojencev Radlje
21. septembra organiziralo dve športni tekmovanji.
V dvorani Krajevne skupnosti Vuhred smo organizirali tekmovanje
v namiznem tenisu. Med petimi ekipami se je najbolje odrezala
ekipa DU Radlje, ki je osvojila prvo mesto. Pokal je prevzel kapetan
ekipe Silvo Sobiech.

DEMENCI PRIJAZNA TOČKA V KNJIŽNICI
RADLJE OB DRAVI
V sredo, 16. oktobra, je Slovenija dobila novo Demenci prijazno
točko. Spominčica je v sodelovanju z Domom Hmelina odprla
Demenci prijazno točko v Knjižnici Radlje ob Dravi.
DEMENCI PRIJAZNA TOČKA (DPT) je točka, ki je namenjena osebam z demenco, svojcem in vsem zaposlenim (policisti, trgovci,
bančni in poštni uslužbenci, farmacevti, gasilci …) in tudi vsem
drugim v lokalni skupnosti, saj je pomembno, da tudi sosedje
prepoznajo osebe z demenco in jim pomagajo. Na DPT se lahko
obrnejo po informacije, predvsem pa se seznanijo z načini in
postopki usmerjanja oseb z demenco, ki se izgubijo in ne najdejo
poti domov.
Zaposleni na točki imajo potrebno znanje in informacije o demenci. Vedo, kakšni so prvi znaki in kako jih prepoznati, kako komunicirati z osebami z demenco, kako jim pomagati v primeru, ko
se izgubijo in ne vedo, kje so, kdo so in kako najti pot domov. Na
DPT osebe z demenco in svojci dobijo informacije glede uporabe
različnih storitev v skupnosti. Svojci lahko tudi poiščejo informacije o tem, kako preživeti dan z bolnikom in kaj vse lahko osebe z
demenco še počnejo. Prav tako jim lahko posredujejo informacije,
kam po pomoč in podporo.
V Radljah ob Dravi je knjižnica ob Domu za starejše občane
Hmelina in Centru za socialno delo tretja DPT. Z odpiranjem DPT
prispevamo k oblikovanju demenci prijaznega okolja in ustvarjamo demenci prijazno družbo, katere pomemben cilj je, da osebe
z demenco dlje časa ohranjajo svojo samostojnost in ostanejo
dejavni člani skupnosti.
Knjižnica Radlje ob Dravi

Sočasno pa je na igrišču pri Domu upokojencev potekalo kegljanje na vrvici za pokal Občine Radlje, za ženske in moške ekipe. V
moški konkurenci nismo imeli ekipe, zato pa je bila zelo uspešna
ženska ekipa in osvojila prvo mesto in prehodni pokal v ženski
konkurenci. Ženska ekipa se je udeležila tudi tekmovanja na
Remšniku in prav tako osvojila prvo mesto. Čestitamo za dobre
rezultate in jim želimo uspešne treninge še naprej.
Po podelitvi priznanj je potekalo še prijetno druženje tekmovalcev
in drugih upokojencev pod šotorom na dvorišču DU Radlje.
Predsednik, Anton Vodušek

VABILO NA PREDAVANJE: O KRONIČNI
BOLEČINI IN KAKO ŽIVETI Z NJO
Vljudno vabljeni v četrtek, 7. novembra, ob 18. uri v Knjižnico
Radlje ob Dravi na predavanje:
O kronični bolečini in kako živeti z njo.
Predavala bo Božena Jerković Parać,
dr. med. spec. anesteziologinja.
Predavanje organizirata Slovensko društvo HOSPIC, OO Koroška in
Društvo bolnikov s kronično bolečino Koroške v ustanavljanju.

