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OBDAROVANJE DEDKA MRAZA

SKUPAJ OBDARUJMO OTROKE

Spoštovani starši!

Bliža se mesec december. To je čas praznikov, ki jih naši najmlajši nestrpno
pričakujejo vse leto. Center za socialno delo Koroška, Enota Radlje ob Dravi
bo tudi letos organiziral obdarovanje otrok iz rejniških in socialno šibkejših
družin. Če želite tudi vi skupaj z nami pomagati dobrim možem napolniti
košare, da bo božič praznik veselja prav za vse, vas vabim, da se oglasite
pri nas v IV. nadstropju občinske hiše ali pa nas pokličete na tel. št. 02 88
79 739 ali 051 614 072. Vaša pozornost, ki jo boste pripravili v pisani škatli,
bo prižgala iskrice veselja v otrocih, ki jim življenje ne kaže vedno sončne
strani.
Za vašo pripravljenost se vam že vnaprej zahvaljujemo! Srečni razpleti se
ne odvijajo samo v filmih, ampak jih lahko skupaj ustvarimo v prazničnih
dneh.
Mirjana Popijal

25. maja 2018 je pričela veljati uredba, ki ureja varovanje osebnih podatkov. Splošna uredba o varstvu osebnih podatkov na novo določa pravila o
pridobivanju, zbiranju in obdelavi osebnih podatkov. Na podlagi veljavne
uredbe Občina Radlje ob Dravi in Društvo prijateljev mladine Radlje ob
Dravi ne moreta pridobiti podatkov za oblikovanje seznama otrok, starih
od enega do 6 let, ki jih obdaruje dedek Mraz.
Dragi starši, vljudno vas prosimo, da otroka, ki je star od enega do 6 let,
prijavite najkasneje do 1. decembra s priloženo prijavnico, ki jo lahko
oddate v Marenberškem mladinskem kulturnem centru Radlje ob Dravi
(MKC) ali na Občini Radlje ob Dravi, in sicer v sprejemni pisarni št. 309 (III.
nadstropje). Če ne boste oddali prijavnice, se obdarovanja žal ne morete
udeležiti.
Obdarovanje bo potekalo po naslednjem razporedu:
Sobota, 26. 12. 2018 – Radlje ob Dravi ob 16. in 18. uri
Nedelja, 30. 12. 2018 – Remšnik ob 12. uri
Nedelja, 30. 12. 2018 – Anton ob 15. uri
Nedelja, 30. 12. 2018 – Vuhred ob 17. uri

SOZVOČENJA 2018
V soboto, 17. novembra, se je v Kulturnem domu Radlje odvijal 8. regijski
tematski koncert Od Celja do Koroške, na katerem smo se predstavile tudi
članice Dekliškega pevskega zbora Aglaja. Zmaga na Sozvočenjih nam je
prinesla uvrstitev na sklepni koncert, ki bo 8. decembra v Slovenski filharmoniji. Tam smo prvič nastopile že pred štirimi leti s Plesom v pesmi, letos
pa se bomo predstavile z afroameriškimi ritmi. Iskreno se zahvaljujemo za
vso podporo, ki smo je deležne.
Dekliški pevski zbor Aglaja

OBDAROVANJE DEDKA MRAZA / PRIJAVNICA
Ime in priimek otroka:
Naslov stalnega prebivališča:
Datum rojstva:
Ime starša oz. skrbnika:
Podpis starša oz. skrbnika:

S podpisom soglašam z obdelavo osebnih podatkov v ta namen.

OBELEŽITEV SVETOVNEGA DNEVA DUŠEVNEGA
ZDRAVJA V RADLJAH OB DRAVI
Ob 10. oktobru, svetovnem dnevu duševnega zdravja, katerega letošnja
vodilna tema je bila Duševno zdravje mladih v svetu, ki se hitro spreminja, smo v DC Radlje ob Dravi skupaj z lokalno knjižnico pripravili razstavo
likovnih izdelkov z naslovom Umetnost – zaveznik pri premagovanju ovir.
Na razstavi so bili razstavljeni izdelki članov društva ŠENT, ki so nastajali v
različnih obdobjih delovanja društva. Razstavo si je bilo mogoče ogledati v
knjižnici do 10. novembra.
Prav tako smo ob svetovnem dnevu duševnega zdravja v središču Radelj
ob Dravi na stojnici ozaveščali javnost o pomembnosti duševnega zdravja
in skrbi zanj. Delili smo zelene pentlje, ki si jih pripenjamo v znak duševnega zdravja. Dogodek je medijsko podprl tudi Radio 1 Koroška.

ZAČASNA DELNA ZAPORA
Spoštovani,
obveščamo vas, da bo v času izgradnje vodovoda na relaciji Vas–Kozjekov
most začasna delna zapora in po potrebi v dopoldanskem času med 8. in
14. uro občasna popolna zapora lokalne ceste LC 347081 Vas–Remšnik.
V času popolne zapore bo obvoz za osebna vozila urejen po lokalni cesti LC
347091 Sp. Vižinga–Dajčman–Bajs.
Hvala za razumevanje.

Občina Radlje ob Dravi

ŠENT 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.

ŠENTOVA STOJNICA
Vljudno vabljeni v sredo, 28. novembra
2018, med 10. in 12. uro na ŠENT-ovo stojnico v središču Radelj (pri spomeniku), kjer
se bomo predstavili s svojimi izdelki. Na stojnici boste našli adventne venčke, okraske za
božično drevesce, naravna mila in kreme ter
druge izdelke, ki jih izdelujemo. Vljudno vabljeni, da se oglasite pri naši stojnici.
ŠENT Radlje

JESENSKI IZLET
Člani Društva upokojencev Radlje smo se v sredo, 7. novembra, okoli osme ure z avtobusom
odpeljali na izlet in se po štirinajstih urah vrnili
domov. Med tem časom pa se je dogajalo veliko
zanimivega.
Naša prva postaja po jutranji kavici na črpalki
ob avtocesti je bila elektrarna Formin na kanalu
reke Drave. Obratovati je začela leta 1978 kot šesta elektrarna, ki jih je zgradilo podjetje za visoke
gradnje Tehnogradnje. Toda žal je ime nekdaj cenjenega graditelja inženirskih objektov že skoraj
utonilo v pozabo. Pred nekaj leti so elektrarno z
evropskimi sredstvi posodobili in dogradili.
V Zabovcih smo si ogledali mlin Korošec. Že pred

200 leti se je tod začel vrteti mlinski kamen in
kot družinsko podjetje še danes meljejo zrnje
vseh vrst. Vendar ne več z mlinskimi kamni, temveč v sodobno opremljenem mlinu. Mlin je tako
zelo posodobljen, da na mlinarjevih oblekah ni
več nobenih madežev od moke. Pritegnila nas
je ponudba v njihovi prodajalni in skoraj vsak je
nekaj tudi kupil.
Na Stari Gori pri Svetem Juriju smo ponovno
prisluhnili predstavitvi družinske tradicije. Tokrat
je bila na vrsti oljarna Kocbek, kjer stiskajo olje
po več kot sto let starem postopku. Zanimala so
nas butična olja, ki smo jih lahko tudi poskusili, in izdelki z dodatkom bučnih semen, kot so
salame, čokolada, pecivo … Tudi od tu nismo
šli praznih rok v prepričanju, da smo kupili res
najboljše.

ŠTIRJE RODOVI
RODBINE
PAHERNIK IZ
VUHREDA
28. novembra 1918 se je
rodila Vida Ribnikar, ustanoviteljica Pahernikove
ustanove. V počastitev
100. obletnice njenega
rojstva in 10. obletnice
njene smrti smo izdali vsebinsko in slikovno
bogat muzejski katalog
o zavedni slovenski in
gozdarski rodbini Pahernik iz Vuhreda z naslovom Skromnost, prijaznost
in dobrota, Štirje rodovi rodbine Pahernik iz Vuhreda. S katalogom dopolnjujemo stalno razstavo oziroma spominsko sobo rodbine Pahernik v
Muzeju Radlje ob Dravi. Avtorica Alenka Verdinek je poglobljeno predstavila življenjske poti zadnjih štirih Pahernikovih rodov, njihove raznovrstne,
zanimive, pa tudi trpke usode, še zlasti med 2. svetovno vojno in po njej. V
zadnjem delu kataloga so objavljeni rodbinski predmeti in arhivsko gradivo, ki jih hranita Muzej Radlje ob Dravi in Pokrajinski muzej Maribor. Katalog bogatijo družinske fotografije, nekatere med njimi so objavljene prvič,
ter osebni pogledi družinskih članov in čudovite fotografije Pahernikovih
gozdov, ki so delo priznanega fotografa Toma Jeseničnika. Muzejski katalog
je oblikovala Radeljčanka Vanja Vajs. Vljudno vabljeni na predstavitev, ki bo
v sredo, 28. novembra 2018, ob 18. uri v Muzeju Radlje ob Dravi (dvorec
Radlje), Koroška cesta 68, Radlje ob Dravi.
Koroški pokrajinski muzej,
Muzej Radlje ob Dravi

Ob 14. uri nas je v Komarnici na turistični kmetiji
Breznik čakalo martinovo kosilo. Vabljivi pogrinjki, prijazno osebje in slastne vonjave iz kuhinje so nam zbudili skomine in občutek ugodja,
da smo z veseljem posedli za mize. Pa nismo
dolgo sedeli, saj so nas plesni zvoki kaj kmalu speljali na plesišče. Kot bi mignil, je bila ura
osem zvečer, ko je bil načrtovan čas za odhod.
Disciplinirano smo sledili Tonetovim navodilom,
v avtobusu poiskali svoje sedeže in se zadovoljni
odpeljali proti domu.
V imenu izletnikov hvala Tonetu Hriberniku za
prijetno martinovanje.
Ivana Hauser
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