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OTROKOM PRIJAZNO UNICEFOVO MESTO

Občina Radlje ob Dravi je v okviru projekta Otrokom prijazno Unicefovo mesto do sedaj izvedla naslednje aktivnosti, ki so bile
sofinancirane tudi iz proračuna občine za leto 2015:
• označitev določenih javnih zavodov in institucij s plakati Unicef • poletni tabor Centra za socialno delo Radlje ob Dravi, za otroke iz
Slovenija;
rejniških in socialno šibkih družin, v vrednosti 450,00 EUR in
• izvedba Unicefove delavnice Glasbene šole Radlje ob Dravi, v vrednosti • talna označba parkirišč za mamice pred Zdravstvenim domom Radlje
450,00 EUR;
ob Dravi in pred Koroško lekarno v centru Radelj ob Dravi, v vrednosti
• izvedba dveh otroških iger v Kulturnem domu Radlje ob Dravi, ki so ju
48,80 EUR, ki jih je izvedel Režijski obrat Občine Radlje ob Dravi.
pripravile vzgojiteljice Vrtca Radlje ob Dravi, v vrednosti 244,00 EUR;
Občina Radlje ob Dravi

VABILO

Vljudno vabljeni na KOMEMORACIJO v spomin na vse padle in žrtve vojne, ki bo v petek, 30. oktobra 2015, ob 18. uri v dvorani Mladinskega
kulturnega centra.
Občina Radlje ob Dravi

1. MARTINČKOV VEČER
»ODPRAVA KARAKORAM SKI
– GASHERBRUM 2015«

Novo sezono Martinčkovih večerov bosta pričela Franc Tertinek (PK
Martinček, AK Ravne) in Ludvik Golob – Iki (AK Ravne). Proti gorski skupini
Gasherbrumov v pakistanskem Karakoramu se je konec junija odpravila
skupina šestih alpinistov iz različnih koncev Slovenije. Cilj odprave je bil za
vse enak, stopiti na vrh 8068 m visokega Gasherbruma 1, Davo Karničar
pa je želel z vrha tudi smučati. Kljub težavam, na katere so med odpravo
naleteli, so izkušnje z najvišjih gora neprecenljive in gotovo se obeta zelo
zanimivo predavanje.
KJE? MMKC Radlje
KDAJ? 4. november ob 19.00
Vljudno vabljeni!
PK Martinček

KOSTANJEV PIKNIK
RADELJSKIH PLANINCEV

Na vabilu je pisalo, da se v petek, 23. oktobra 2015 popoldan, radeljski
planinci zberemo na kostanjevem pikniku na Dobravi. Tako se je tudi
zgodilo. V čudovitem sončnem popoldnevu smo vodniki, markacisti in
nekateri člani upravnega odbora pripravili vse, kar sodi h kostanjevemu
pikniku. Od novega gasilskega doma so peš krenili učenci osnovne
šole Radlje – mladi planinci. Družbo so jim delali starši, mentorica –
učiteljica Anita Pinter in vodnica Katja ter skupine starejših planincev s
predsednikom Evaldom na čelu. Po prihodu na Dobravo so se okrepčali
s kostanji, starejši z mladim vinom, otroci s sokom. Mladi planinci so se
zaposlili z raziskovanjem gozda, žogo in drugimi igrami, starejšim pa je
čas hitro mineval ob obujanju spominov na prehojene planinske poti in
načrtovanju prihodnjih aktivnosti. Pregnala sta nas mrak in hlad, ostala
je obljuba, da prihodnje leto kostanjevo srečanje »obvezno« ponovimo.
Planinsko društvo 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.

SREČANJE S SORODNIKI
»POKLONIMO NASMEH«
V DOMU HMELINA RADLJE OB DRAVI

Tako kot vsako leto, smo v našem Domu tudi letos organizirali že
tradicionalno srečanje s sorodniki, prijatelji ter vsemi, ki so našim
stanovalcem dragi. Srečanje poteka pod sloganom »Poklonimo
nasmeh«.
Ob glasbi ansambla Poskok, peki kostanja, ki so ga narezali stanovalci in
tako pomagali soustvarjati dogodek, moštu, ki je bil iztisnjen iz jabolk,
ki so zrasla v domskem parku, ter bogatem srečelovu nasmehov res
ni manjkalo. Za okusno in sladko pecivo, s katerim smo se razvajali, so
poskrbeli zaposleni.
V očeh vseh navzočih sta izžarevala sreča in zadovoljstvo, saj so ta dan
preživeli z ljudmi, ki jim pomenijo vse na svetu. Vse to v nas zaposlenih
poraja veselje in srečo ter daje potrditev, da so stanovalci v Domu
Hmelina doma in se med nami dobro počutijo.
V svojo sredo smo povabili letošnjo Mlečno kraljico Zelene doline
Slovenije, ki nas je očarala z videzom, predstavitvijo ter degustacijo
mlečnih izdelkov.
Ob glasbi smo zaplesali in zapeli ter tako doživeli še en dan, ki bo vsem
nam še dolgo ostal v lepem spominu.

SANACIJA
PLAZU

Ob večjem nalivu v začetku
tega meseca sta se nam
zgodila dva manjša plazova na
Remšniku, na odcepu gozdne
ceste Sp. Ovčar–Repnik in na
lokalni cesti Znajden–Kepec.
K sanaciji plazu smo takoj
pristopili in odstranili ves
nanos zemlje.

KULTURNO
DRUŠTVO
RADLJE
VABI NA
GLEDALIŠKI
ABONMA
2015/2016
VPIS ABONMAJEV

Plaz Znajden–Kepec

Plaz Sp. Ovčar–Repnik

• ZA STARE ABONENTE:
9. in 10. november od
16. do 18. ure v avli
Kulturnega doma Radlje,
• ZA NOVE ABONENTE:
11. november od 16. do
18. ure v avli Kulturnega
doma Radlje,
• od 13. novembra dalje pa v
Trgovini točenih parfumov
Uran, Koroška cesta 4,
Radlje ob Dravi.
Redna prodaja: eno uro pred
posamezno predstavo na
blagajni Kulturnega doma
Radlje.

VABLJENI NA ODPRTJE

Plaz Znajden–Kepec

VZDRŽEVALNA
DELA

V ČETRTEK, 5. NOVEMBRA 2015, OB 18. URI
V RAZSTAVIŠČE KNJIŽNICE RADLJE OB DRAVI.
RAZSTAVLJAJO:

LEANDER FUŽIR IZ ČRNE, STANKO BRODNIK (CICO) S PREVALJ,
ALOJZ KREVH S PREVALJ, MARIJAN GREGORC S PREVALJ,
ŠTEFKA JESENEK (ŠEŠA) IZ SLOVENSKE BISTRICE,
JOŽICA SOBIECH IZ RADELJ OB DRAVI, JOŽE KREMŽAR IZ ŠMARTNEGA PRI SLOVENJ GRADCU,
DRAGO KOPŠE IZ POLSKAVE, ANTON VODUŠEK IZ RADELJ OB DRAVI,
SILVIJA VEROVNIK IZ MARIBORA, ERVIN DVORŠAK IZ MAKOL,
BRANKO GAJŠT IZ SESTRŽJA, HILDA ŠMON IZ DRAVOGRADA,
LUCIJA GOSAK IZ VUHREDA, MIRAN KOTNIK (KOČI) S PREVALJ IN
VODJA KOLONIJE ALOJZ ERJAVC IZ RADELJ OB DRAVI.
GLASBENI PROGRAM:

MARJAN VALENTI.
RAZSTAVA BO NA OGLED DO 28. NOVEMBRA.

Izvajajo se vzdrževalna dela
na odseku lokalne ceste G1–
Martini–Kreuch. Uredilo se
bo odvodnjavanje, izgradnja
prepustov in zadrževalnik vode
ter navoz gramoza. Dela se
bodo predvidoma zaključila v
sredini meseca novembra.

JP KIČ Radlje, d. o. o.

INFORMACIJE:
070 874 746 – Ivanka
040 741 242 – Petra
tajnistvo@kdradlje.si
PROGRAM
ABONMAJA

NEDELJA, 29. 11. 2015,
OB 18. URI
MOŠKI SO Z MARSA,
ŽENSKE SO Z VENERE
Komedija/Špas teater,
Bastard produkcija, d. o. o./
Denis Avdič
SOBOTA, 29. 12. 2015,
OB 18. URI
DOKLER NAJU SEKS NE LOČI
Komedija/SLG Celje
JANUAR 2016
SLOVENSKA LITARATURA
OD A DO Ž
Komedija/Špas teater/Lado
Bizovičar
SOBOTA, 20. 2. 2016,
OB 18. URI
ZBOGOM, MUCA
Komedija/Reporter Milan
* Pridržujemo si pravico
do sprememb v programu
abonmaja.

