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Radlje ob Dravi razvojno najbolj
prodorna občina v regiji od Koroške
do Posavja
V Festivalni dvorani v Ljubljani je v torek, 13. februarja, potekala podelitev nagrade Zlatega kamna za razvojno najbolj prodorno občino.
Kandidatke za nagrado Zlati kamen 2018 so bile Ajdovščina, Kobarid, Postojna, Ivančna Gorica, Kočevje, Logatec, Brežice, Radlje ob Dravi, Žalec,
Hoče - Slivnica, Murska Sobota in Ruše.
Radlje ob Dravi so druga občina (prva je bila Ljubljana), ki se je med kandidatke za nagrado Zlati kamen uvrstila že tretjič. Prejeli smo plaketo za
razvojno najbolj prodorno občino v regiji od Koroške do Posavja.
Po vrednosti indeksa preboja so Radlje ob Dravi prišle iz 84. na 19. mesto v Sloveniji. To je dober primer, kako lahko inovativni in sveži pristopi
vodijo k merljivim izboljšavam na vseh ravneh. O velikem preboju lahko
govorimo tudi na področju turizma. Še pred kratkim nas nihče ni povezoval s turizmom, zdaj pa imamo prestižni srebrni znak zelene turistične
destinacije, in to zaradi izvirne ideje: vodnega parka s prvim in edinim
biološkim bazenom v Sloveniji. Razvojna politika Radelj sledi načelom
trajnostnega in vključujočega razvoja.
Ob prejemu priznanja za razvojno najbolj prodorno občino smo vnovič
dokazali, da je prav Občina Radlje ob Dravi tista, ki stremi k razvoju, inovativnosti in napredku. Ob tem pa je prav, da se zavedamo, da ste prav vi,
spoštovani občani, odgovorni za naš uspeh in napredek.
Občina Ralje ob Dravi

Javni razpis za sofinanciranje
programov drugih društev in
organizacij v letu 2018
Občina Radlje ob Dravi je objavila javni razpis za sofinanciranje programov drugih društev in organizacij v letu 2018.
Razpisno dokumentacijo najdete na spletni strani Občine: http://www.
radlje.si/razpisi-in-natecaji/2126.
Vloge za dodelitev sredstev morajo prosilci poslati s priporočeno pošiljko
ali oddati osebno na naslovu: Občina Radlje ob Dravi, Mariborska c. 7,
2360 Radlje ob Dravi, s pripisom »Prijava na javni razpis – druga društva
in organizacije«, in sicer najkasneje do 15. 3. 2018.
Občina Radlje ob Dravi

Rak je lahko tudi del začetka
V svetovnem merilu beležimo povečevanje števila novo odkritih primerov vseh vrst raka in tudi Slovenija ni izjema. Prav ta podatek nas je spodbudil k temu, da tudi v Radljah obeležimo svetovni dan boja proti raku.
V goste smo tako povabil zanimivo gostjo, tj. Alenko Bevčič. Opisali bi jo
lahko kot borko, odločno in vztrajno žensko, ki vztrajno ruši stereotipe.
Življenje ji marsikdaj ni prizanašalo. Je mama samohranilka in ženska, ki
je s trdno voljo premagala raka na dojki. O svojih življenjskih preizkušnjah je pripravljena govoriti na glas in odkrito, o čemer smo se prepričali
5. februarja na predavanju z naslovom Rak zame ni bil konec, ampak del
začetka!
S svojim pričevanjem nas je prepričala, da je še tako huda izkušnja lahko
del začetka in da si moramo brez slabe vesti vzeti čas za tisto, kar imamo
radi.
Njena izpoved je bila uvod v nizu dogodkov, ki jih bomo izvajali v tednu
boja proti raku, ki ga obeležujemo marca.
Dogaja se! Center aktivnosti Koroške

TRADICIONALNO PLEŽUHANJE NA REMŠNIKU 2018
Pležuh, v nekaterih krajih mu pravijo rito tres, izhaja iz obronkov Kubanskega v Dravski dolini. Pred več kot 200 leti je bil v tej dolini in njihovih
obronkih pležuh (poleg vprežnih sani in doma izdelanih sank) pozimi edino prevozno sredstvo.
Uporabljali so ga za zabavo na snegu in se z njim vozili v dolino po opravkih. Prvi pležuhi so bili izdelani iz ukrivljene doge od neuporabnega soda,
na katero so pritrdili dva stebrička (čoka) in jih povezali z deščico, katera
je služila za sedež (zic), na katero so pritrdili krmilno palico, tako imenovano rido.
Danes so pležuhi bolj sodobne izvedbe, s spodaj pritrjeno smučko, stebrički in tapeciranim
sedežem. Uporabljajo se zgolj za zabavo in druženje med krajani. Kulturno športno turistično
društvo Remšnik vsako leto organizira tradicionalno pežuhanje. V soboto, 17. 2. 2018, ob 14.
uri se je na Remšniku pri domačiji Marjon zbralo
okrog 40 zanesenjakov tradicionalnega pležuhanja na Remšniku. Pri dobro pripravljeni progi,
katero je s traktorjem dodobra utrdil Račnik Damjan, so bile hitrosti s pležuhi kar velike; prišlo
je tudi do veličastnih padcev, ki so rezultirali v
polomljenih pležuhih. Pripravili smo tudi skakalnico, na kateri so se preizkusili najbolj pogumni.
Na samem štartu je bilo poskrbljeno za kuhano
vino in ogrevanje ob zakurjenem ognju. Z obiskom sta nas počastila tudi župan mag. Alan Bu-

kovik in predsednik KS Remšnik Boris Gašper. Marici Kotnik, Liziki Resnik
in Tanji Breznik se zahvaljujemo za obilo sladkih dobrot, vsem ostalim, ki
so kakorkoli pripomogli k izvedbi prireditve, pa se najlepše zahvaljujemo.
Po končanem pležuhanju in prijetnem druženju v Resnikovi garaži smo
sklenili, da prireditev naslednjo leto ponovimo na isti lokaciji.
KŠT društvo Remšnik Alfonz Resnik

TEDENSKI PROGRAM MMKC RADLJE OB DRAVI
23. 2. 2018 – 1. 3. 2018
DATUM

VABILO NA BREZPLAČNO DELAVNICO
PEKE KRUHA Z DROŽMI
Anita Šumer peče kruh z drožmi. Njeni kruhi niso navadni hlebci ali štruce, so prave mojstrovine, ki so jih opazili tudi vplivni tuji spletni mediji.
V torek, 27. 2. 2018, ob 10.00 ga bo spekla tudi za nas. Vabljeni v našo
družbo v MKC Radlje ob Dravi.

URA

AKTIVNOST

09.00
10.00
11.00
16.00
20.00
21.00

Računalniški tečaj
Zajtrk na ulici Radlje – predstavitev
VGC Dogaja se!
Začetni tečaj nemščine
Načrtovanje mladinske izmenjave
Potopisno predavanje: Japonska
Pikado turnir

Sobota,
24. 2. 2018

15.00
15.00
16.00
19.00
20.00

Začetni tečaj nemščine
Začetni tečaj slovenskega jezika
Načrtovanje mladinske izmenjave
Kuhamo z mladimi
Glasbeni večer

Nedelja,
25. 2. 2018

16.00

Filmski popoldan

09.00

Počitniška delavnica: Marenberški
frizerski salon in izdelava nakita
Nadaljevalni tečaj kvačkanja

Petek,
23. 2. 2018

Dogaja se! Center aktivnosti Koroške (MMKC)

potopisno predavanje
Marinke Dretnik:
GRUZIJA
Vljudno vabljeni v četrtek, 22. februarja 2018, ob 18. uri v knjižnico Radlje na potopisno predavanje Marinke Dretnik: GRUZIJA.
Popotnica nas bo tudi tokrat popeljala na nekoliko drugačno potovanje,
osredotočeno na neokrnjeno lepoto strmih pobočij visokega Kavkaza,
zelene Gruzije, cvetočih travnikov, odmaknjenih vasic, kjer je življenje
prijaznih ljudi tako drugačno in hkrati v marsičem podobno življenju v
odmaknjenih predelih po vsem svetu. Bolj »turistične« popotnike bo
prepričala s predstavitvijo odlične lokalne hrane in znamenitih mest, kot
je Gori, rojstni kraj Stalina, bolj aktivne popotnike pa s predstavitvijo izkušnje s trekinga. Dobrodošli torej vsi radovedni popotniki.

Ponedeljek,
26. 2. 2018

16.00
10.00

Torek,
27. 2. 2018

17.00
19.00

Sreda,
28. 2. 2018

09.00
09.30
09.00
10.00

Četrtek,
1. 3. 2018

10.00
15.00
20.00

Počitniška delavnica: Izdelava ptičje
hišice in ogled filma o pticah
Zeliščarstvo ter priprava in peka kruha
z droži (z naravnim kvasom)
Orientalski ples
Kuharska delavnica: Veganska predjed
Merjenje krvnega tlaka in sladkorja
v krvi
Vseživljenjsko učenje: Pomoč pri
uporabi računalniških zagat
Urice za sproščanje v sodelovanju z
društvom Šent
Počitniška ustvarjalna delavnica: BREZ
ELEKTRIKE
Srečanje prostovoljcev
Nočitev za mlade

