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MESEC APRIL JE V ZNAMENJU KNJIGE 
IN BRANJA, ZATO PRISRČNO VABLJENI 
V PRIHODNJIH DNEH NA DEJAVNOSTI IN 
PRIREDITVE:
v četrtek, 18. aprila 2019, ob 9. uri v Knjižnico Radlje na 
BRALNO-POGOVORNO SREČANJE, namenjeno starejšim, 
upokojencem, invalidom, ki radi berete, želite brati in se ob 
knjigah pogovarjati ter družiti. Na 7. srečanju v sezoni 
2018/2019 bodo udeleženci obravnavali knjigo To noč sem jo 
videl. Pogovor bo vodila in usmerjala Breda Bobovnik. Četudi 
knjige niste prebrali, se pridružite pogovoru, saj je vsebina knjige 
iztočnica za razpravo.

V torek, 23. aprila, ob 17. uri v Knjižnico Radlje na NOČ KNJIGE.

V četrtek, 25. aprila 2019, ob 18. uri v Knjižnico Radlje na 
ZAKLJUČEK BRALNE ZNAČKE ZA ODRASLE »Korošci pa bukve 
beremo« in srečanje z novinarko in pisateljico DAMJANO 
BAKARIČ.
Damjana Bakarič je zagovornica počasnega življenja in aktivna 
promotorka dobrega življenja in duševnega zdravja. Njene 
navdihujoče vsebine in ideje za boljše življenje lahko spremljate 
na njenem blogu Berem, snema pa tudi vloge, ki jih lahko 
spremljate na njenem kanalu na YouTubu.

Na zaključni prireditvi se bosta gostja in bibliotekarka Tanja 
Repnik pogovarjali o pisanju, branju, knjigah in življenju. 
Avtorica je namreč osebno izkusila, zato trdno verjame, da nam 
knjige pomagajo pri spopadanju z vsakodnevnimi tegobami in 
tudi pri premagovanju večjih težav. Prireditev je hkrati zaključek 
bralne značke za odrasle KOROŠCI PA BUKVE BEREMO, ki je tudi 
v sezoni 2018/2019 potekala po vseh koroških splošnih knjižni-
cah. Sodelujoči v bralni znački, ki so oddali bralne kartone, bodo 
na srečanju prejeli nagrado za sodelovanje.

Pridružite se nam in povabite še prijatelje, znance, sorodnike.

PREDAVANJE »KRONIČNO SRČNO 
POPUŠČANJE – POSLUŠAJMO SVOJE SRCE IN 
UKREPAJMO«
Ob svetovnem dnevu srčnega popuščanja vas vabimo na 
predavanje prim. Cirile Slemenik Pušnik, dr. med., spec.
»Kronično srčno popuščanje – poslušajmo svoje srce in 
ukrepajmo«, ki bo v sredo, 8. maja 2019, ob 18. uri v dvorani 
hotela v Radljah ob Dravi.
Srčno popuščanje je edina bolezen srca in ožilja, katere 
pogostnost v zadnjem času narašča. Je bolezensko stanje, pri 
katerem okvarjeno srce ne zmore črpati dovolj krvi, da bi 
zadostilo potrebam ostalih organov in tkiv. Simptomi in znaki 
srčnega popuščanja so posledica zmanjšanega srčnega iztisa in s 
tem zmanjšane prekrvavitve organov. Najpomembnejši so: težko 
dihanje ob telesnih naporih, težko dihanje v ležečem položaju, 
utrujenost, zmanjšana telesna zmogljivost, otekanje nog in 
trebuha ter napadi težkega dihanja v nočnem času.
Srčno popuščanje je ob neustreznem ali zamujenem zdravljenju 
povezano s slabo prognozo. Zato je še posebej pomembno, 
da bolnike zgodaj odkrijemo in zdravimo ter jih pravočasno in 
ustrezno informiramo o načinih obvladovanja te bolezni. Prav 
tako je bistveno, da bolnik sprejme bolezen in se nauči živeti z 
njo ter da na pregledu pri zdravniku odkrito spregovori o vsem, 
kar ga zanima.

PROGRAM: 
 17.00     Prostor za hotelom Radlje             
 17.30     Terasa hotela Radlje                                      
 18.00     Dvorana hotela Radlje                                
 18.45     Dvorana hotela Radlje                                 
 19.00     Dvorana hotela Radlje                                  

Predavanje je del obširne akcije ozaveščanja bolnikov ob 
svetovnem dnevu srčnega popuščanja, ki poteka v sodelovanju 
z družbo Novartis.

                                                                                       Društvo srčnih bolnikov 
                                                                                                 koronarni klub DD

 

telesna vadba
degustacija zdravih napitkov
predavanje 
predaja dveh AED v uporabo
sprejem za udeležence



ČISTILNA AKCIJA 2019
V Radljah ob Dravi je v soboto, 6. 4. 2019, potekala že tradicionalna 
15. Čistilna akcija v organizaciji JZ ŠKTM Radlje ob Dravi in Občine 
Radlje Ob Dravi, ambasador vsakoletne čistilne akcije pa sta župan 
Občine Radlje, mag. Alan Bukovnik, in Turistično društvo Radlje.
Na dan čistilne akcije je sodelovalo 42 organizacij in kar 589 
prostovoljcev, z zaključkom v organizaciji TD Radlje pri Dvorcu 
Radlje, kjer so posadili že 19. drevo.
Osnovna šola Radlje in Vrtec Radlje sta se skupaj s podružnicami 
čistilni akciji pridružila v tednu pred sobotno akcijo. Ocenjujemo, da 
se je letošnje čistilne akcije skupaj udeležilo kar 1.444 prostovoljcev.
Veseli nas, da so se letošnji čistilni akciji prvič pridružile tudi Dravske 
elektrarne Maribor, ki so skupaj s svojim čolnom in ekipo čistile 
obrežje reke Drave. Obrežje reke Drave so čistili tudi PGD Vuhred, 
Čolnarsko društvo Skala Vuhred in Ribiška družina Radlje. 
Akcija je bila v celoti zaključena ob 18.30, brez poškodb in brez 
nepredvidenih zapletov. Letos je bilo pobrano nekaj manj smeti 
kot prejšnje leto. Takšen rezultat je razveseljiv, saj se na ta način 
kažejo pozitivni učinki vsakoletnega vztrajanja pri organizaciji 
akcije. Letošnja udeležba je bila najštevilčnejša, zadovoljstvo in 
navdušenje udeležencev, ki se z akcije vračajo z občutkom, da so 
naredili nekaj dobrega zase in za okolico, pa vedno znova prepriča, 
da pri organizaciji čistilne akcije vztrajamo. Kot organizatorji smo 
že odločeni, da bomo čistilno akcijo izvedli tudi v letu 2020, zato 
vas že sedaj vabimo, da se nam pridružite v naslednji čistilni akciji 
spomladi 2020. 
Hvala vsem za vaš trud, čas in vztrajnost, ker vam je mar za 
prihodnost našega planeta in ker imate slogan Rad'mam Radlje 
zares radi.

JZ ŠKTM
 

VABILO
V okviru projekta Otrokom prijazno Unicefovo mesto vas vabimo 
na ogled glasbene pravljice MOJCA POKRAJCULJA. Predstava bo v 
petek, 26. 4. 2019, ob 10.30 v avli Osnovne šole Radlje.

Vrtec Radlje ob Dravi

VABILO NA LETNI KONCERT

JAVNI POZIV 
Občina Radlje ob Dravi objavlja JAVNI POZIV za zbiranje predlogov 
za dodelitev sredstev za  sofinanciranje kulturnih programov na 
področju ljubiteljske kulturne dejavnosti  na območju Občine 
Radlje ob Dravi za leto 2019. Prijave na javni poziv morajo prosilci 
poslati najkasneje do 20. 5. 2019.
Razpisna dokumentacija je dostopna na spletni strani občine 
http://www.radlje.si/razpisi-in-natecaji/2352/javni-razpis-za-
sofinanciranje-kulturnih-programov-na-podrocju-ljubiteljske-
kulturne-dejavnosti-za-leto-2019
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