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PODELITEV PRIZNANJ
TURISTIČNEGA DRUŠTVA RADLJE
Ena prijetnejših nalog Turističnega društva Radlje (TD Radlje) je, da ob koncu leta izbere nekoga, ki je z urejenostjo lastnega bivalnega oz. poslovnega
prostora deležen posebne pozornosti TD Radlje. Naše društvo s tradicionalno podelitvijo priznanja za urejenost okolja nagrajencu tako izrazi svojo
pohvalo in zahvalo.
Ni slučaj, da smo se letos zbrali v HRAMU MODROSTI našega kraja. V zibelki razvijanja odnosov, v inkubatorju odkrivanja naših talentov, sooblikovalnici naše osebnosti, kar šola zagotovo je. Šola je temelj zgleda, vrednot in
oblikovanja samopodobe starostne skupine, ki kot pivnik opazuje in srka
vase. Zato je še toliko bolj pomembno, da se ureja, toliko bolj pomembno,
da se spodbuja, in toliko bolj pomembno, da se opazi, izpostavi in pohvali.
Še toliko bolj se veselimo, ko presežemo individualno urejenost in izpostavimo tisto, kar je naše skupno, kar je podoba in ogledalo vseh nas.

smo ponosni nanjo in prav zaradi vsega omenjenega Turistično društvo
Radlje v letu 2018 podeljuje PRIZNANJE ZA UREJENO OKOLJE OSNOVNI
ŠOLI RADLJE.
Ob tej priložnosti je prejela PRIZNANJE TURISTIČNE ZVEZE SLOVENIJE tudi
aktualna predsednica TD Radlje, gospa Antonija Račnik. Članica društva je
od leta 2005, predseduje pa mu od leta 2007. Svoje delo opravlja strokovno, vestno in z vsem srcem. O tem pričajo številni uspešno izvedeni projekti, ki so pripomogli k razvoju turizma, k popestritvi dogajanja v našem kraju
ter k oživitvi pozabljene preteklosti. Zaradi njenega truda, uspešnega dela
in skrbi za kraj smo predlagatelji prepričani, da je bilo priznanje izročeno
v prave roke.
Čestitamo!
V imenu TD Radlje, Renata Štraser

Dan podelitve priznanja je bil simbol prepleta več generacij, pedagogov in
učencev, preplet različnih talentov in preplet prijateljskih vezi sokrajanov,
ki nam je mar za naš kraj. Želimo živeti odgovorno, da bomo vse, kar nam
je dano v upravljanje danes, zapustili naslednjim rodovom, z željo, da bodo
o nas govorili s spoštovanjem in z naklonjenostjo.
Spoštovanje in naklonjenost pa nista samoumevna, za to smo se dolžni
prizadevati vsak trenutek, ves čas.
Veseli nas tesno sodelovanje šole s TD Radlje. Sodelovanje je poučno in
prijetno, razgibano, igrivo in tudi učljivo. Mnogo bi še lahko povedali o
naši šoli, ki ni le šola kot stavba, temveč vsebina, ki jo ustvarjajo zaposleni
strokovnjaki na čelu z ravnateljem. Šola ima neprecenljivo vlogo v izobraževanju, povezovalnosti in vključevanju v vsakdanjik našega kraja. Lahko

VABILO

ZBIRANJE STAREGA PAPIRJA

Župnija Remšnik in Oberhaag organizirata in vabita prijatelje in pohodnike
sv. Pankracija na 1. mednarodni predbožični nočni pohod k cerkvi sv. Pankracija v soboto, 22. decembra 2018, ob 19. uri.

Na občino se je obrnila gospa Klavdija, mama 11-mesečnega sina Lovra
iz Dravograda, za pomoč pri zbiranju starega papirja. Lovro se je rodil z
deformacijo obeh nog in desne roke, ima potrjen diskinetični sindrom
cerebralne paralize. Starši si prizadevajo, da bi sinu omogočili čim boljši razvoj, vendar sami stroškov zdravljenja, terapij, zdravil in prilagojene
hrane ne bodo zmogli, zato se obračajo na dobre ljudi. Ker dobrodelnost
ne pozna meja, smo družini omogočili brezplačno postavitev zabojnika
pri stadionu, v katerega lahko oddate star papir in s tem pomagate Lovru
do boljšega življenja.
Občina Radlje ob Dravi

Program pohoda:
Zbirališče ob 18. uri pri zadnji kmetiji Prater na Radelci (p.d. Mravljak) v Sloveniji in Gasthaus Legat (p.d. Wuchnig) v Avstriji. Ob 19. uri skupna dvojezična sv. maša v cerkvi sv. Pankracija, nato pa sledi predpraznično druženje
ob toplem čaju in kuhanem vinu.
Pridružite se nam na predbožičnem nočnem pohodu in druženju slovenskih in avstrijskih pohodnikov/vernikov. Pohod bo organiziran z baklami.
Slovesno bogoslužje bosta vodila župnika, Jože Motaln in Josef Klobasa iz
Oberhaaga.
UNITI IN DOMINO (Združeni v Gospodu. Vereinigt im Herrn.)
Župnija Remšnik
Župnik: Jože Motaln
Duh. pomočnik: dr. Vinko Potočnik
Ključarja: B. Breznik, A. Unuk

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

SLAVNOSTNI PRIŽIG LUČK

OBVESTILO OBDAROVANJE DEDEK MRAZ

S tradicionalnim prižigom lučk, ki so zasvetile z odštevanjem župana Občine Radlje ob Dravi, Alana Bukovnika, so Radlje ob Dravi vstopile v praznični
čas, katerega poleg svetleče okrasitve zaznamuje tudi praznična tržnica in
pestro dogajanje na odru.
Prižig lučk je pred stavbo Centra Radelj tudi letos privabil množico ljudi, ki
je pozdravila vstop v veseli december. Bilo je izjemno! Poseben čar ste prireditvi vdahnili otroci iz Vrtca Radlje, pevski zbor ŠKUD Radlje, nastopajoči
iz Glasbene šole Radlje, Maroš Košir in Rudi Breznik s prijatelji.
Čarobnost in praznični utrip ste prireditvi dali sodelujoči na prazničnih stojnicah: KARITAS RADLJE, RDEČI KRIŽ RADLJE, ŠENT RADLJE, DPM RADLJE,
PGD RADLJE, KNJIŽNICA RADLJE, CSD RADLJE in VGC Dogaja se! RADLJE.
Za urejene frizure najmlajših je poskrbel tim frizerstva Nada. Hvala vsem
in vsakemu posebej, ki ste podprli prireditev. Posebna zahvala gre vsem
svetnikom Sveta KS Radlje ob Dravi, Občini Radlje ob Dravi in MMLS-ju.
Veseli smo, da smo se združili in s skupnimi močmi organizirali prireditev.
Ponosni smo, da je sodelovalo toliko ustanov, organizacij in posameznikov
iz kraja. Izjemen obisk je potrditev, da je bila odločitev prava. Čudeži obstajajo! Le verjeti je treba vanje. Naj bo novo leto 2019 polno čudežev za vse.

Spoštovani starši,

Dominika Karlatec, predsednica KS Radlje ob Dravi

AGLAJE V SLOVENSKI FILHARMONIJI
V Slovenski filharmoniji se je v soboto, 8. decembra 2018, na sklepnem
koncertu Sozvočenj predstavilo šest najboljših zborov in malih pevskih zasedb. Med njimi smo bile tudi članice Dekliškega pevskega zbora Aglaja, ki
smo se predstavile z afroameriškimi ritmi.
Zahvaljujemo se Kerstin Pori, ki je z nami začela to zgodbo, Uroš Jurgec pa
jo odgovorno nadaljuje. Ponosne smo, da imamo taki zborovodji.
Dekliški pevski zbor Aglaja

obdarovanje Dedka Mraza je pred vrati. Če se vam je pripetilo, da ste zaradi obveznosti pozabili prijaviti svojega otroka, lahko izjemoma to storite še
do ponedeljka, 17. decembra.
Opozoriti želimo, da bomo na podlagi prejetih prijavnic, naročili darila. Vsi,
ki ste oddali prijavnico, boste na dom prejeli vabilo.
Občina in DPM Radlje ob Dravi

ZAKLJUČNI TURNIR V NAMIZNEM TENISU
V soboto, 8. decembra je na Ravnah na Koroškem potekal zaključni turnir
pokalnega tekmovanje Slovenije v namiznem tenisu. Član ŠD Vuhred, Matjaž Pinter je prispeval k odličnemu rezultatu NTK Muta, katerega član je,
saj so zasedli odlično 2. mesto. Iskrene čestitke.
Predsednik ŠD VUHRED KAROL KOLAR

