Novičke Občine Radlje ob Dravi • št. 18 • maj 2015

Festival slovanske glasbe
in plesa

Vabljeni na 2. festival slovanske glasbe in plesa Prijatelji in drugi, ki bo potekal v soboto, 16. maja 2015, ob 18. uri na igrišču Vuhred (pri cerkvi). V
primeru dežja bo prireditev v Športni hiši Radlje ob Dravi.
Člani Folklorne skupine KPD Kovač Lija iz Vuhreda so skupaj z različnimi organizacijami in Občino Radlje ob Dravi izvedli 1. Mednarodni festival folklore
in petja. To prireditev želijo nadgraditi, zato so letos v Vuhred povabili goste,
folklorne in pevske skupine iz Rusije, Srbije, Hrvaške, Avstrije in Slovenije.
Prireditev poteka v sklopu prireditev Foruma slovanskih kultur, Centra Radlje
ob Dravi.
Pridružite se nam v čim večjem številu.
Občina Radlje ob Dravi

Razstava rokodelskih
izdelkov

bo v petek, 8. maja 2015, ob 19. uri v MMKC Radlje, razstavo bo popestril
kulturni program z glasbeno skupino Rusalke.
Organizator: JZ ŠKTM v sodelovanju z Društvom za ohranjanje kulturne dediščine Šentjanž nad Radljami.

PRAZNOVANJE NA KOČI PESNIK

V nedeljo, 19. 4. 2015, smo na koči Pesnik praznovali 1. obletnico prenovljene in ponovno odprte koče.
Praznovanja so se ob lepem vremenu v velikem številu udeležili pohodniki in
ljubitelji neokrnjene narave. Po kratkem programu so bili gostje postreženi
s hrano z žara, nato pa je sledil še slavnostni razrez praznične torte, s katero
so bili pogoščeni vsi prisotni.
Vse, ki ste to priložnost zamudili, vabimo, da nas obiščete.

Vabilo

Vabljeni v Knjižnico Radlje v torek, 12. 05. 2015, ob 17:30 na predstavitev
knjige NAŠE OTROŠTVO V BESEDI IN SLIKI, ki so jo napisali in narisali otroci
iz vrtca Vuhred s Franjo in Alenko.

»NA PESNIKU JE FAJN!«

JAVNI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE
ZA KULTURNE DEJAVNOSTI
Območna izpostava Radlje ob Dravi

Planinsko društvo Radlje
Oskrbnik koče (1101 m)

Zloženko je izdelal in založil JSKD, Območna izpostava
Radlje ob Dravi, Mariborska 7, 2360 Radlje ob Dravi.
Občina Radlje ob Dravi si pridržuje
spremembe lektorske in vsebinske obsežnosti avtorskih prispevkov. | Oblikovanje, tisk in lektura: Agencija Novelus, d.o.o.
Zanjo: pravico
Cvetka do
Miklavc.

VODENA VADBA DŠR RAZGIBAJ SE

DŠR Razgibaj se obvešča vse
vadeče in tiste, ki bi to radi
postali, da se nam še vedno
lahko pridružite na urah step
aerobike, pilatesa in solnega
pilatesa. Vodena vadba poteka po naslednjem razporedu:
• STEP AEROBIKA: ponedeljek in četrtek ob 19. uri v
Športni hiši Radlje
• PILATES: četrtek ob 20. uri
v Športni hiši Radlje
• PILATES V SOLNI SOBI: sreda ob 19. uri in nedelja ob 18. uri v solni sobi
Solna doživetja*. (*obvezne predhodne prijave!)
Vadba je primerna za vse starostne skupine, ne glede na njihovo predznanje.
Za dodatne informacije nas kontaktirajte na tel. št. 040 270 358 ali preko
tjasa@razgibaj-se.eu. Se vidimo na vadbi!
Tjaša Havnik, DŠR Razgibaj se

SAPRAMIŠKA

Vabljeni v soboto, 9. 5. 2015, ob 17.30 na
gledališko predstavo SAPRAMIŠKA. Igrico
bomo odigrali v prostorih MMKC.
Vstopnine ni.
Vljudno vabljeni!
MMKC

Pregled gasilnih aparatov

Prostovoljno gasilsko društvo Radlje
ob Dravi organizira brezplačen pregled
(brez porabe materiala ali polnitve
gasilnika) gasilnih aparatov na terenu,
in sicer v soboto, 9. 5. 2015, po
naslednjem razporedu:
• ob 8.00 pri nogometnem igrišču
na Remšniku,
• ob 10.30 pri gostišču Žohar na Št.
Janžu pri Radljah in
• ob 12.00 pri gasilskem domu v
Radljah ob Dravi.

V času pregleda bo možen tudi nakup ali naročilo novega gasilnega
aparata.
Več informacij dobite pri predsedniku društva Primožu Terniku na
telefonski številki: 041-556-156.				
Gasilci PGD Radlje ob Dravi

Pomoč pri izpolnjevanju
vlog in prošenj

V MARENBERŠKEM MLADINSKEM KULTURNEM CENTRU RADLJE OB DRAVI vam nudimo obrazce in vloge ter pomoč pri njihovem izpolnjevanju. Nudimo davčne obrazce za fizične osebe, obrazce Občine Radlje ob Dravi za
potrebe občanov, obrazce s področja uveljavljenja pravic s področja socialnega varstva. Obrazce in pomoč pri izpolnjevanju vam nudimo brezplačno.
MMKC

