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INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE LC
LAKOŠE-KOLEŽNIKOV MOST II. FAZA
Na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo RS smo v letu 2017
prijavili sanacijo malega mostu na lokalni cesti Lakoše–Koležnikov
most, izgradnjo podpornih zidov ter preplastitev ceste. Investicijskovzdrževalna dela se izvajajo preko javnega podjetja Kanalizacija in čistilna
naprava Radlje ob Dravi. Sanacija teh objektov je nujno potrebna, saj so
bile poškodbe, ki jih je povzročilo neurje v letu 2014, ogromne. Uničeno
je bilo asfaltno cestišče, ki ga je na določenih odsekih odnesla voda, na
teh odsekih je treba tudi urediti podporne zidove, prav tako pa se je
porušil mali most, ki ga sedaj obnavljamo.
Skupna vrednost investicije je 138.681,82 evra. S strani Ministrstva za
gospodarski razvoj in tehnologijo RS bomo prejeli 114.449,00 evra,
ostala sredstva bo zagotovila občina.
Občina Radlje ob Dravi

VABILO NA
LIČKANJE

V soboto, 21. 10. 2017, ob 19. uri
bo v prostorih ml. doma organizirano ličkanje koruze.
Vabljeni vsi, ki vas zanimajo stare šege, navade in običaji na vasi.
Organizator: K-td Havaji in ŠD Havaji

KRAJEVNA SKUPNOST RADLJE OB DRAVI
OBNOVILA IGRALA NA PARTIZANSKI ULICI
Unicef Slovenija že od leta 2002 v slovenskih mestih širi mednarodni
projekt Otrokom prijazno Unicefovo mesto. Tudi občina Radlje ob
Dravi sodeluje v projektu Otrokom prijazno Unicefovo mesto, s
katerim spodbuja odgovorne akterje v lokalni skupnosti k večjim in
raznovrstnejšim dejavnostim za dobro otrok in k uresničevanju njihovih
pravic. Minuli mesec je KS Radlje ob Dravi na pobudo občank in občanov,
v celoti obnovila obstoječa dotrajana otroška igrala na Partizanski ulici.
Za obnovitev omenjenih igral smo v letošnjem proračunu zagotovili
sredstva iz postavk sejnin, zavarovanj in reprezentance, da so le-ta
uredila in da smo tako omogočili otrokom varno in atraktivno igrišče.
Igrala so pridobila certifikat za varnost igral, ki potrjuje, da igrišče ustreza
vsem zahtevanim standardom in omogoča varno igro.
Vsem uporabnikom želimo varno in kreativno igro!
KS Radlje ob Dravi

ŽALNA SLOVESNOST
Vabimo vas na žalno slovesnost v spomin na vse padle in žrtve vojne, ki
bo potekala v sredo, 25. oktobra 2017, ob 18. uri v dvorani Mladinskega
kulturnega centra (bivši hotel Radlje ob Dravi).
Vljudno vabljeni!

Občina Radlje ob Dravi

TEKMOVANJE V PIKADU
FILMSKE DELAVNICE
V okviru projekta VGC Dogaja se! Centra aktivnosti Koroške smo
organizirali filmske delavnice za osnovnošolsko mladino, ki so jih izvajali
usposobljeni mentorji z izkušnjami in izobrazbo s področja filmskega
ustvarjanja.
V skupinah so učenci iskali ideje za svoje filme, jih skupaj z mentorji
razvili v zgodbe in po kadrih sestavili v zgodborise. Preizkusili so se tudi v
snemanju videa in zvoka, v igranju, režiji in na koncu še v montaži. Mladi
so spoznali celoten proces filmske produkcije od ideje do končanega
filma in razvijali kritičen odnos do filmske umetnosti.
Poleg kreativnega dela, sodelovanja z novimi ljudmi in dela v skupini so
bile delavnice za udeležence tudi posebna jezikovna izkušnja.

DU Radlje ob Dravi je na tekmovanju KPZ DU v pikadu doseglo 1. mesto.
S tem rezultatom smo se uvrstili na državno tekmovanje za upokojence
in upokojenke za leto 2017, ki je potekalo v sredo, 11. 10. 2017, v
Ajdovščini. Tekmovanja so se udeležile tekmovalne ekipe iz celotne
Slovenije. Kljub številčnim ekipam in močni konkurenci smo dosegli
odlično šesto mesto, zato smo se domov vrnili dobre volje.
Za DU Radlje ob Dravi, Tone Hribernik

Dogaja se! Center aktivnosti Koroške (MMKC)

TEDENSKI PROGRAM MMKC RADLJE OB DRAVI

20. 10. – 26. 10. 2017

DATUM

URA

AKTIVNOST

Petek, 20.10.2017

21.00

Križanje mnenj

Sobota, 21.10.2017

20.00
20.00

Predstavitev Nefiksa
Kuhajmo z mladimi

Nedelja, 22.10.2017

19.00

Filmski popoldan

Ponedeljek, 23.10.2017

09.00
17.00

Angleške pogovorne urice
Izdelajmo štampiljko iz odpadnega ali naravnega materiala

Torek, 24.10.2017

17.45
19.00

Telovadba za starejše
Orientalski ples

Sreda, 25.10.2017

09.00
09.30

Kuharska delavnica: mafini za mesne navdušence
Merjenje krvnega tlaka in sladkorja v krvi

Četrtek, 26.10.2017

09.00
10.00

Vseživljenjsko učenje: družbeno omrežje facebook in njegove zagate
Urice za sproščanje

