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STAROSTI PRIJAZNA
OBČINA RADLJE OB DRAVI
Obveščamo vas, da je sedaj Mreža Matija
in s tem projekt Prostofer pod okriljem Zlate mreže, ki je humanitarni zavod za boljšo
kakovost življenja starejših.
Sprememba je sad združitve več akterjev, ki
se ukvarjajo z različnimi projekti, s katerimi
želijo olajšati življenje starejših.
V Zlati mreži gradijo skupnost nasmejanih,
opolnomočenih in družbeno aktivnih seniorjev. Spodbujajo medsebojno povezovanje in pomoč, prostovoljstvo ter prenos
znanja. K sodelovanju vabijo vse vladne in
nevladne organizacije, ponudnike storitev
in pomoči, ki s svojim delom izboljšujejo
kakovost življenja starejših.
Na številki 080 10 10 zlati generaciji nudijo
brezplačno nacionalno informacijsko točko,

CENTER AKTIVNOSTI
KOROŠKE »DOGAJA SE«
V torek, 11. aprila, smo v Radljah ob Dravi
skupaj z ministrico z Ministrstva RS za delo,
družino, socialne zadeve in enake možnosti, dr. Anjo Kopač Mrak svojemu namenu
predali Center aktivnosti Koroške »DOGAJA
SE«. Projekt združuje in nadgrajuje prejšnje
programe, ki so jih v obliki Medgeneracijskega centra Dravske doline in Dnevnega
centra za otroke in mladostnike v MMKC izvajali v prejšnjih letih. Skupaj s partnerjem
Društvom Koroški medgeneracijski center
in vsebinskimi partnerji v Mežiški dolini ter
društvom ŠENT pa širijo dogajanje in vsebine še na širše območje Koroške regije.
Projekt bo trajal 5 let. Vabljeni na številne
delavnice, posvete, predavanja, druženja,
aktivnosti v naravi, informativne dejavnosti
in še kaj. Dogajanje bo zagotovo še bolj pestro, zato dobrodošli prav vsak dan v letu,
tudi ob nedeljah in praznikih.
Hvala vsem ki sodelujete v projektu in stem
skrbite za medgeneracijsko sodelovanje.
Občina Radlje ob Dravi

jih medsebojno povezujejo, pomagajo reševati njihove težave ter preverjajo želje in
potrebe.
S pomočjo društev upokojencev in lokalnih
prostovoljcev delujejo po celotni Sloveniji
na štirih najpomembnejših področjih za aktivno staranje in kakovostno bivanje v domačem okolju: mobilnost, zdrav življenjski
slog, druženje in izobraževanje. Glede na
potrebe starejših organizirajo projekte, ki
pokrivajo ta področja, sponzorirajo pa jih
različna družbeno odgovorna podjetja.
Več na: http://zlata-mreza.si
V kolikor želite postati prostovoljec
prostofer za Občino Radlje ob Dravi, se lahko vključite preko telefonske številke 080
10 10. Prostofer bo brezplačni prevoz izvajal z električnim vozilom Občine Radlje ob
Dravi.
Občina Radlje ob Dravi

»VIZIJA 0 V LOKALNI
SKUPNOSTI«
V petek, 7. 4. 2017, je v prostorih mladinskega doma Spodnja Vižinga – Havaji potekalo predavanje o cestno prometnih predpisih »VIZIJA 0 V LOKALNI SKUPNOSTI«.
Predavanje je vodil Miroslav Črešnik, pomočnik komandirja Policijske postaje Radlje ob Dravi, ki je pohvalil našo udeležbo, saj
se nas je udeležilo 21 obiskovalcev.
Iz odziva obiskovalcev je bilo zaznati, da si
želijo tovrstnih predavanj, ki so namenjena
obnoviti predpisov, novostim, in to bo prav
gotovo pripomoglo k varnejši vožnji in večjemu spoštovanju predpisov.
KTD Havaji

TEKMOVANJE V NAMIZNEM VABILO
POSADITEV DREVESA OB
TENISU
DNEVU ZEMLJE!
V okviru projekta Otrokom prijazno UniceV sredo, 5. 4. 2017, je DU Muta organiziralo
tekmovanje KPZU v namiznem tenisu – ekipno. Ekipa članov iz DU Radlje ob Dravi se
je tekmovanja udeležila in dosegla odlično
tretje mesto, za kar jim gredo vse čestitke
in pohvale. Ekipo so sestavljali: Silvo Sobiech, Jože Javernik, Jože Volmaier in Jože Kosec. Pohvala tudi organizatorju za odlično
pripravljeno in izpeljano tekmovanje.
Lep športni pozdrav!
DU Radlje ob Dravi, Tone Hribernik

fovo mesto vas vabimo na ogled glasbene
pravljice S KOZO KIKO V GORE. Predstava
bo v petek, 21.4.2017, ob 17. uri v kinodvorani Radlje.

Vrtec Radlje ob Dravi

OBVESTILO
Spoštovani,

Obveščamo vas, da bo občinska uprava
Občine Radlje ob Dravi v petek, 28. aprila
2017 zaradi kolektivnega dopusta odsotna.
Za razumevanje se vam iskreno zahvaljujemo.
Občina Radlje ob Dravi

Spoštovani člani Turističnega društva Radlje in vsi Radeljčani, ki toplo razmišljate
o svojem okolju in zemlji, na kateri prebivamo in jo želimo ohranjati lepo in zeleno.
Vabimo vas, da se nam priključite ob sajenju drevesa v radeljskem parku ob dvorcu
Radlje v petek, 21. aprila, ob 10.30. Nato
nas bo pot popeljala še k Osnovni šoli Radlje, kjer bomo tudi že tradicionalno posadili
sadno drevo v počastitev Dneva zemlje.
Vabljeni!

TD Radlje
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