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Srečanje
župana z
upokojenci in
invalidi

Spoštovani!
Vljudno vabljeni v četrtek,
25. septembra 2014, ob 10.
uri v Športno hišo Radlje ob
Dravi na srečanje z županom
Občine Radlje ob Dravi, mag.
Alanom Bukovnikom.
Prosimo vas, da vašo
udeležbo
potrdite
pri
Medobčinskem
društvu
invalidov »Drava«, Radlje ob
Dravi (88 71 055 – vsak dan
med 9. in 12. uro) ali pa pri
Društvu upokojencev Radlje
ob Dravi (88 73 486 – v času
uradnih ur, od 9. do 11. ure,
in sicer v sredo, 17. 9., in
sredo, 24. 9. 2014).
Člani društva upokojencev
Remšnik
pa
udeležbo
potrdite pri predsedniku
društva, Janezu Šmidu (87
66 197), ali pa pri tajnici
društva, Milki Hafner (88 73
817), najkasneje do srede,
24. 9. 2014.
V kolikor niste član omenjenih
društev, udeležbo potrdite
na Občini Radlje ob Dravi, in
sicer na telefonski številki 02
88 79 630.
Veselim se druženja z vami!
Župan Občine Radlje ob Dravi
mag. Alan Bukovnik

VABILO

V prihodnjih dneh bodo vsa gospodinjstva na območju občine Radlje ob Dravi s strani
predstavnikov Občine pozvana in povabljena na SLAVNOSTNO SEJO OBČINSKEGA SVETA
IN KONCERT TINKARE KOVAČ TER GIBONNIJA, ki bo v petek, 26. septembra, ob 18. uri
v Športni hiši Radlje in na KONCERT Tomislava BRALIĆA ter klap INTRADE, MASLINA in
ŠUFIT, ki bo v soboto, 27. septembra 2014, ob 19. uri v Športni hiši Radlje. Podatke in
telefonske številke smo pridobili iz Telefonskega imenika Slovenije.
Prosimo, da svojo prisotnost potrdite oz. sporočite. Ko bomo prejeli vašo potrditev, vam
bomo na dom poslali karto.
V primeru da klica do torka, 22. septembra, ne prejmete, a se želite slavnostne seje in
koncerta vseeno udeležiti, vas vljudno naprošamo, da to sporočite na telefonsko številko
02 88 79 630.

Obvestilo o
zapori ceste

Športno društvo SEM v
soboto, 13. septembra,
organizira 5. Eko Maraton
Maribor.
Kolesarski
maraton bo potekal tudi
skozi našo občino. V času
prireditve, od 10.30 do
13.00, bo popolna zapora
ceste Radlje – Ribnica, od
11.00 do 13.30 pa bo cesta
zaprta skozi center Radelj
do Mejnega prelaza Radelj.
Organizatorji
prireditve
se
zahvaljujejo
za
razumevanje.

Zlata poroka

V soboto, 6. septembra, sta zakonca Hartman Anica in
Franc iz Sv. Antona na Pohorju slavila 50 let skupnega
življenja – zlato poroko. Civilni obred je opravil župan mag.
Alan Bukovnik.
Župan je zlatoporočencema izrekel iskrene čestitke in jima
izročil zlatoporočno listino ter darilo občine.

Sporočamo, da bo na prireditvi oba dneva postavljen šotor, tako da težav z vremenom
ne bo. NORO BO! Prihod na Mlad'n'Berg Fest bo samo iz smeri LIDL – Vodni park Reš.
Parkiranje bo na travniku pred klancem na spodnji strani, tako kot na otvoritvi vodnega
parka, pri Mercatorju in pri Bajti bowling. Iz Zg. Vižinge dostopa ne bo. V petek in v soboto
bo od 17. do 4. ure popolna zapora ceste na relaciji Lidl – Vodni park Reš (od začetka
klanca) in pri kapelici v Zg. Vižingi.

mladi koroški umetniki
se predstavljajo

(S)KUL(P)TURA

19. 9. 2014
18.00

prostori MMKC Radlje

ustvarjanje skulpture

razstava slik

razstava fotografij

branje poezije

glasba

VABILo

Turistično društvo Vuhred prireja
2. srečanje etno skupin, ki bo v nedeljo,
14. 9. 2014, ob 17. uri v
Turističnem domu Vuhred.
S prireditvijo želimo ohraniti tradicijo
ročno izdelanih glasbil in staro ljudsko
izročilo narečnih pesmi.
Vse ljubitelje svobodno ustvarjene glasbe
melodij ljudskih pesmi vabimo, da se
nam pridružite.
Turistično društvo Vuhred











