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NAJ VAM BOŽIČNA NOČ POKLONI MIR, UPANJE, LJUBEZEN,
ZDRAVJE IN VESELJE. VSE TO PA NAJ VAS SPREMLJA V LETU,
KI NAM PRIHAJA NASPROTI.
VESELE BOŽIČNE PRAZNIKE IN SREČNO 2019!
Župan Občine Radlje ob Dravi
mag. Alan Bukovnik
Občina Radlje ob Dravi se je tudi letos odločila da bo sredstva, ki so bila namenjena za voščilnice, namenila socialno ogroženi družini v Občini Radlje ob Dravi.

ZLATO POROKA

IZHAJANJE NOVIČK

Spoštovane občanke in občani, obveščamo vas, da v času božično –
novoletnih počitnic Novičke Občine Radlje ob Dravi ne bomo izdajali.

V krogu svoje družine in prijateljev sta
v soboto, 15. decembra svoj zlati jubilej
obnovila zlatoporočenca Marija in Anton Sušek.
Sreča in zadovoljstvo v skupnem življenju je le, če bo njuno družino še naprej povezovalo razumevanje, strpnost,
medsebojno spoštovanje, ljubezen in
prijateljstvo.
Zlatoporočencema iskreno čestitamo in
jima želimo še mnogo zdravja in lepih
trenutkov.
Življenje v zakonski skupnosti je najsrečnejši in najlepši del življenja. Otroštvo,
najstniška leta in nekaj let zrelega življenja je minilo, spomin na vsa ta čudovita
leta vaju bo spremljal tudi v naprej in
vama bogatil vajino skupno življenje.
Želimo jima, da bosta še naprej znala
negovati vrednote kot so ljubezen, prijateljstvo, spoštovanje, potrpljenje, odpuščanje in še druge vrednote, ki jima
osnova za bogato in srečno skupno življenje.
Občina Radlje ob Dravi

Občina Radlje ob Dravi

USPEŠNI NA RAZPISU WIFI4EU

Občina Radlje ob Dravi je bila uspešna na razpisu WiFi4EU, ki je Evropski projekt in temelji na tem, da bi se v vsaki evropski vasi do leta 2020
zagotovil javni, hiter in brezplačen dostop do internetne povezave na
javnih površinah. Pri prijavi imajo prednost občine, ki se prijavijo prej,
saj velja načelo »Kdor prej pride, prej melje.« Odziv na prvi razpis je bil
izjemen, saj je prijavo oddalo 13.000 evropskih občin, uspešnih je bilo
2.800 občin, s proračunom 48 Mio EU sredstev. Občina Radlje ob Dravi
bo tako prejela vavčer v višini 15.000 EUR, ki ga bo porabila za nakup
in namestitev opreme, krila pa bo stroške povezljivosti (internetna
naročnina) in vzdrževanje opreme za brezplačno in visokokakovostno
brezžično internetno povezljivost. Naslednji koraki so podpis Sporazuma o dodelitvi nepovratnih sredstev, izbira podjetja za namestitev
Wi-Fi in nato namestitev javnih točk dostopa do interneta.
Občina Radlje ob Dravi

BOŽIČNA OKRASITEV

Kdo od starejše generacije ne pozna gospoda Stanka Šajblerja z Vasi, nekdaj zelo iskanega strokovnjaka za elektriko. Tudi po njegovi upokojitvi je še
dolgo bil za krajane Radelj nepogrešljiv elektrikar. Zato se ni čuditi, da je
božična okrasitev pred njegovim domom najbogatejša daleč naokoli. Pa
ne igrajo glavno vlogo le lučke. Ne, njegov hobi program je izdelovanje miniaturnih hišic, makete resničnih objektov. Prav te so postavljene na ogled
skupaj s cerkvico in za ta čas najpomembnejšimi jaslicami, osvetljeno z domiselno napeljavo lučk.
Škoda, da svojo dekoracija tako sramežljivo skriva kar doma na dvorišču.
Društvo upokojencev Radlje

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

BOŽIČNO-NOVOLETNA PRIREDITEV

Miklavž, Božiček in Dedek Mraz. Vsi ti dobri možje nosijo darila. Otroške
želje so velike, nekatere tudi neuresničljive. Biti priden v decembru postane pravilo, drugače ti Dedek Mraz ne bo ničesar prinesel. Čas obdarovanja
pušča globoke sledi.
Učenci in učitelji OŠ Radlje ob Dravi smo v četrtek, 13. 12. 2018, v Športni
hiši že tradicionalno izvedli božično-novoletno prireditev. Na praznično
okrašenem odru so se zvrstili pevci vseh treh šolskih pevskih zborov pod
vodstvom ge. Simone Svanjak z božičnimi in novoletnimi pesmimi z vsega
sveta. Mladi glasbeniki: Maroš, Enja, Špela, Alina in Katja so iz svojih instrumentov izvabili znane melodije. V plesu kluba Harmonija sta blesteli
Špela in Katja. V šolski plesni skupini pa so se pomerili v zanimivem plesnem dvoboju. Program sta povezovala Zoja in Jakob. V govorjenem delu
so sodelovali z voščili Ela, Lana in Lara, v monologu o peki peciva Nina, v
prizorčku o najlepšem novoletnem darilu pa Andraž in Timi. G. ravnatelj
nas je spomnil, da je čas za premislek o novoletnih željah.
Po uri prijetnega druženja smo si samo še zaželeli vesel božič in srečno
novo leto 2019.
Cvetka Vidmar

PRAZNIČNA IGRICA ZRCALCE

Vzgojiteljice in učiteljice vrtca in šole Vuhred smo v sodelovanju s KS Vuhred za otroke pripravile praznično obarvano igrico Zrcalce. Nagajiva škrata sta nas dobro nasmejala in nam skupaj z gozdnimi živalmi pokazala, da
se včasih prepiramo za prazen nič. Ker pa poznata čarobno besedo “oprosti”, se je na koncu vse dobro izteklo. Škratje so vsem zbranim zaželeli
lep december in verjamemo, da smo ga otrokom vsaj malo uspeli pričarati.
Zagotovo pa smo se vsi razveselili slastnih piškotov, ki so jih spekli otroci
skupaj z vzgojiteljicami.
Kolektiv vrtca in šole Vuhred

POVABILO

V okviru projekta Otrokom prijazno Unicefovo mesto vas vabimo na ogled
glasbene pravljice Plašček za Barbaro (Vitomil Zupan). Predstava bo v petek, 21.12.2018 ob 10.30 uri v športni hiši Radlje ob Dravi.
Vzgojiteljice vrtca Radlje

