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Izhajanje novIčk občIne 
Radlje ob dRavI
Spoštovane občanke in občani, obveščamo vas, da bodo v času poletnih 
počitnic Novičke Občine Radlje ob Dravi izhajale vsakih 14 dni.

občina Radlje ob dravi

vadba pIlatesa na 
vodnem paRku Radlje
S 4. 7. 2015 se prične vadba pilatesa v Vodnem parku Radlje. Vadba se 
bo odvijala ob kopališču in bo za vse kopalce brezplačna. Vadba temelji 
na počasnih in kontroliranih gibih in je primerna za vse vadeče, ne 
glede na stopnjo treniranosti in ne glede na njihovo predznanje. Vadbo 
organizira Društvo za šport in rekreacijo – Razgibaj se, v sodelovanju z 
Javnim zavodom ŠKTM Radlje. 

tjaša havnik, dŠR Razgibaj se

kResna noč  
z mestnIm pIhalnIm 
oRkestRom In gostI 

Za najdaljšim dnevom in pred najkrajšo nočjo v letu pride kresna noč. 
Nenavadna in pravljična. 
Pozdrav poletju. 
Mestni pihalni orkester Radlje je to soboto, 20. 6. 2015, pod vodstvom 
Dejana Kusa že peto leto zapored, tokrat v okviru Foruma slovanskih 
kultur, pripravil večer orkestrske glasbe. Repertoar je bil pester in 
raznolik, od Mozarta do slovenske popevke. Koncert je zaradi slabega 
vremena tokrat potekal v dvorani Kulturnega doma. 
Z orkestrom so se to leto predstavile še ostale sekcije Kulturnega 
društva Radlje: združen pevski zbor Aglaja in Dominica nova, moški 
pevski zbor in pevski zbor Mavrica. 
Mestni pihalni orkester se zahvaljuje vsem sodelujočim, Občini Radlje 
in ŠKTM Radlje za pomoč pri izvedbi koncerta.
Naj ima kresna noč svojo moč. Tudi prihodnje leto.

barbara srebnik

Mednarodno ocenjevanje 
entente FloRale euRope 2015 
– zahvala
Za nami je eden večjih izzivov, 
Mednarodno ocenjevanje Entente 
Florale Europe 2015. Mednarodna 
komisija je bila v sestavi devetih 
sodnikov. V štirih urah ocenjevanja 
smo za komisijo pripravili pet 
lokacij, kjer smo se predstavili. 
Sprejeli smo jih v centru Radelj, 
v eni izmed štirih sprostitvenih 
točk Entente Florale, nato smo jih 
popeljali do druge sprostitvene 
točke občinskega sadovnjaka in 
nadaljevali do parka v Dvorcu, 
kjer je bila tretja sprostitvena 
točka. Po predstavitvi in kratkem 
premoru smo pot nadaljevali 
do Vodnega parka Radlje. Za 
zaključek smo želeli sodnikom 
pokazati, kako so Radlje videti še 
iz ptičje perspektive, zato smo jih 
popeljali na Stari grad.

Na naše povabilo so se odzvala 
tudi naša društva in zavodi, ki so 
ob obisku komisije sodelovali s 
svojimi prostovoljnimi aktivnostmi, 
in sicer Društvo prijateljev mladine 
Radlje, Krajevna skupnost Radlje 
ob Dravi, Taborniki Rod Srebrna 
reka, Folklorna skupina Kovač 
Lija Vuhred, Glasbena šola Radlje 
ob Dravi, Kmečke žene Radlje ob 
Dravi, Javni zavod ŠKTM, Tenis klub 
Radlje, Športno društvo Radlje, 
Športno društvo »Puklrajders«, 
Športno društvo Mahrenberg, 
Sadjarsko društvo Bobovec, PGD 
Radlje ob Dravi, PGD Vuhred, 
Osnovna šola Radlje ob Dravi, Vrtec 
Radlje, Društvo Oldtimer Radlje, 
Nogometni klub Radlje, Društvo 
strelcev z možnarji Sv. Trije Kralji, 
Čebelarsko društvo 
Radlje ob Dravi, 
Turistično društvo 
Radlje ob Dravi, 
Likovna sekcija 
Kulturnega društva 
Radlje, Plezalni klub 
Martinček, Muzej 
Radlje ob Dravi, 

Športno društvo Vuhred, Ženski 
odbojkarski klub Radlje ob Dravi, 
Konjeniško in kinološko društvo 
Radlje ob Dravi, Planinsko društvo 
Radlje ob Dravi, Stil 5, skrbnik 
občinskega gozda, Javno podjetje 
Kanalizacija in čistilna naprava 
Radlje, d. o. o., Režijski obrat 
Občine Radlje ob Dravi in sodelavci 
občinske uprave Občine Radlje ob 
Dravi.

Iskreno se vam zahvaljujem, da 
ste bili z nami ob tem, za kraj 
Radlje ob Dravi, pomembnem 
dogodku. Še enkrat hvala vsem, 
ki ste dodali svoj kamenček v 
mozaik našega kraja. Ponovno ste 
opravili svoje poslanstvo z odliko. 
Velika zahvala gre tudi vam, 
spoštovane občanke in občani, 
ter vsakemu posamezniku, ki ste s 
svojim delom pripomogli, da smo 
pokazali, da zmoremo in da nam 
je vsem mar za Radlje ob Dravi. 
Še enkrat ste in smo dokazali, da 
znamo stopiti skupaj za dobro 
kraja, predstavili smo se kot 
odlični gostitelji. 

Ob koncu ocenjevanja je 
predsednik komisije, dr. Rüdiger 
Kirsten iz Nemčije, na tiskovni 
konferenci povedal, da v času 
njegovega ocenjevanja krajev po 
Evropi v konkurenci malih krajev 
ni videl čistejšega kraja od naših 
Radelj. Mislim, da k temu ni 
potrebno ničesar dodati.

HVALA VSEM!
vaš župan



matkov ŠkaF In kRvaveC
Vas zanima, kje smo se v zadnjem času potepali radeljski planinci? Če 
je odgovor da – preberite naslednji prispevek, če je ne – ga enostavno 
preskočite. 
Čeprav smo na sneg že skoraj pozabili, smo si planinci privoščili lep 
potep po ostankih plazov, ki so pozimi grmeli z Mrzle gore in ostalih 
vrhov v Matkov kot, kjer se vsako pomlad naredi znan “Matkov škaf”. 
To ni kak lesen škaf za pranje perila, ampak naravna luknja – škaf, široka 
in globoka več deset metrov, oblikuje pa jo slap iz talečega se snega, 
ko pada v to snežno in ledeno gmoto. Pogled je veličasten – lahko 
verjamete. Sicer pa smo bili ta dan deležni še čudovitih razgledov po 
grebenih Kamniško-Savinjskih Alp in dolin, ki jih skrivajo ob svojih 
vznožjih.
Krvavec ni samo znano smučišče, ampak tudi prijazen cilj planinskih 
potepanj. Tako smo ga okupirali v soboto, ko je v bližini hotela potekal 
Dan slovenskih planinskih doživetij na Krvavcu v organizaciji Planinske 
zveze Slovenije. Dan je bil lep, zjutraj mraz, čez dan vročina – vzdušje 
odlično. Malo smo se potepali po krvavških strminah, malo smo se 
martinčkali ter uživali ob zanimivem in pestrem programu. Pa so se 
nam ure iztekle in preostal nam je le še odhod domov. 

planinsko društvo Radlje ob dravi

 

počItnIŠka knjIžnICa 

Spet smo dočakali poletna meseca: čas počitnic, dopustov, vročih dni, ko se 
sprostimo in vsaj nekoliko oddahnemo. V knjižnici je to čas spremenjenega 
odpiralnega časa, ki je krajši kot med letom, in čas, ko knjižnico spremenimo v 
igralnico ter v prostor za sprostitev in kakovostno preživljanje prostega časa. 
Vabljeni v juliju in avgustu v Knjižnico Radlje v počitniško igralnico, kotiček 
za otroke in starše ali pa kar tako po knjige, revije, video gradivo, s katerim 
si boste popestrili proste dneve. Otroke in mlade vabimo na ustvarjalne 
počitniške ponedeljke, ko bomo med 10. in 12. uro vsakič ustvarjali kaj 
novega. Udeležba na delavnicah je brezplačna in ves potrebni material bo 
pripravljen v knjižnici. Za navdušene bralce smo seveda pripravili nagradno 
akcijo Moje počitnice s knjigo. Nekateri bralci jo že nestrpno pričakujejo, 
kot so nam povedali. Z zbiranjem žigov za prebrane knjige si boste mladi 
bralci tudi letos prislužili praktične in sladke nagrade. Največja nagrada 
pa bo seveda vse tisto, kar je povezano z branjem: miganje in bogatenje 
možgančkov, spoznavanje novih besed, odkrivanje domišljijskih svetov, ki so 
povsem vaši in neponovljivi. Vabimo vas tudi, da sodelujete v fotografskem 

natečaju za najboljšo fotografijo, 
na kateri nas bo vaša družina 
prepričala, da vsi v družini 
berete in pri tem uživate. Najbolj 
prepričljive fotografije bomo 
objavili in nagradili v septembru. 
Letošnje poletje bo predšolskim 
otrokom zagotovo popestrila in 
polepšala majhna sovica, ki se 
je zatekla v knjižnico. Najraje se 
druži z otroki in želi k njim na 
počitnice. Ob obisku knjižnice 
poglejte, ali je v svoji duplini. 
Če je, potem jo lahko za nekaj 
dni vzamete s seboj domov na 
počitnice – ji kaj lepega napišete 
ali narišete v spominsko knjigo in 
predlagate zanjo odlično ime, saj 
ga sovica še nima.
V počitnicah vabljeni tudi k 
reševanju knjižne uganke, na 
video ure in k ogledu razstav, 
ki smo jih pripravili. Po našem 
mnenju je razlogov za obisk 
knjižnice med počitnicami 
res veliko, pa še pred vročim 
soncem in pred poletnimi 
nevihtami se bomo skrili. Seveda 
pa bodite pozorni na počitniški 
odpiralni čas. prijetne počitnice 
in dopust. mi vsekakor 
priporočamo knjigo in senco.


