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POLETNA ŠOLA

VABILO

V NARAVI

Župan Občine Radlje ob Dravi je na
podlagi sprejetega Proračuna Občine
Radlje ob Dravi za leto 2016 sprejel
sklep o sofinanciranju poletne šole v
naravi v Čatežu. Šole v naravi se bo po
pridobitvi seznama s strani Osnovne
šole Radlje ob Dravi udeležilo 56 učencev, 48 iz Osnovne šole Radlje ob Dravi in 8 iz Osnovne šole Remšnik. Vsem
staršem je bil posredovan dopis z izjavo,
ki je vključevala dovoljenje staršev za
pridobivanje podatkov iz uradnih evidenc Centra za socialno delo. Podpisane izjave je vrnilo 47 staršev. Iz sklepa
župana izhaja, da se pri določanju višine prispevka občine upošteva socialno
stanje družine. Center za socialno delo
Radlje ob Dravi nam je za osebe, ki so
podale pisno izjavo, posredoval po-

datke o prejemanju denarne socialne
pomoči in otroškega dodatka. Družine,
ki prejemajo denarno socialno pomoč
oz. imajo nizek cenzus za dodeljevanje
otroškega dodatka, so upravičene do
plačila celotnega zneska šole v naravi,
to je 122,21 EUR (takšnih družin je 12).
Družine, ki prejemajo otroški dodatek,
teh je 29, so upravičene do sofinanciranja v višini 85,00 EUR. Družine, ki
otroškega dodatka ne prejemajo in pa
družine, katerih starši izjav niso posredovali, so upravičene do sofinanciranja
v višini 45,00 EUR na otroka.
Staršem in osnovni šoli so bila obvestila
o višini prispevka Občine Radlje ob Dravi za udeležbo v šoli v naravi posredovana 31. 5. 2016.

Območno združenje
Rdečega križa RADLJE
OB DRAVI vabi vse
zdrave občane stare
od 18 do 65 let na
odvzem krvi, ki bo v
četrtek, 16. 6. 2016 v osnovni šoli v
RADLJAH. Vpis na akciji je od 7.30
do 12.00 ure.
Na dan odvzema zajtrkujte nemastno
hrano.
Prosimo, da prinesete s seboj
osebni dokument, ki izkazuje vašo
istovetnost.
SKUPAJ REŠUJEMO ŽIVLJENJA!
Območno združenje Radlje ob Dravi

Občina Radlje ob Dravi
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VODNI PARK

RADLJE OB DRAVI
ZAČENJA NOVO SEZONO
Vabljeni, da nas obiščete že
od 11. 6. 2016 naprej!
Odpiralni čas Vodnega parka:
• junij, julij, avgust: vsak dan
od 9.00 do 20.00 ure
• september: vsak dan
od 10.00 do 18.00 ure
Naj se poletje prične!
www.sktmradlje.si

ODPRTJE VODNEGA PARKA
V okviru odprtja kopalne sezone v Vodnem
parku Radlje ob Dravi in koncerta Oliverja
Dragojevića, ki bo v soboto, 11. 6. 2016,
vas želimo seznaniti s potekom celodnevnega dogajanja.
Pomembne informacije:
• Kopališče bo odprto v običajnem obratovalnem času, od 9.00 do 20.00
ure.
• Dostop z osebnimi vozili do Vodnega
parka ves dan ne bo mogoč, vzpostavljeni bosta dve cestni zapori prometa.
Ena pred klancem, ki vodi do kopališča – Z1, druga pa na polju pri kapelici
– Z2. Parkirišča bodo zagotovljena v

•

•

neposredni bližini prireditvenega območja (glejte načrt parkirišča – P).
Koncert se prične ob 21.00 uri. Vstopnica za Vodni park ne omogoča vstopa
na koncertno prizorišče, ki bo ločeno
od kopališča.
Vse občane Radelj ob Dravi prosimo,
da v Vodni park prihajate peš ali s kolesi, zvečer pa za avtomobile uporabite druga primerna parkirišča v občini.

V prihajajoči kopalni sezoni vam želimo
obliko sproščujočih in zabavnih trenutkov!
JZ ŠKTM Radlje ob Dravi
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SKUPINA ZA ZDRAVLJENJE ODVISNOSTI
OD ALKOHOLA TUDI V RADLJAH OB DRAVI
V sredo, 1. 6. 2016, je pričela delovati skupina za zdravljenje odvisnosti
od alkohola tudi v Radljah ob Dravi.
Pogosto se ne zavedamo, koliko oseb
se v našem okolju vsak dan spopada
s težavami, ki so posledice prekomernega uživanja alkoholnih pijač.
Med nami so tudi osebe, ki so se
uprle tej odvisnosti in se odločile za
boljše življenje brez alkohola.
Terapevtska skupina odvisniku od
alkohola omogoča spoznanje, da ni
sam in edini na svetu, ki ima te teža-

ve. Zato vabljeni vsi, ki želite izkoristiti to priložnost za nov začetek.
Skupina se srečuje ob sredah, ob 16.
uri, v prostorih CSD Radlje ob Dravi,
Mariborska cesta 7, IV. nadstropje –
sejna soba.
Vodi jo terapevtka za zdravljenje alkoholizma: Violeta Gradišnik, univ.
dipl. socialna delavka. Dodatne informacije lahko dobite na telefonski
številki: 041 968 735.
CSD Radlje ob Dravi
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SPOZNALI SMO DELČEK

KENIJSKEGA ŠOLSKEGA ŽIVLJENJA
6

XII. KOROŠKO KULTURNO
POLETJE 2016
19. TRADICIONALNI
Četrtek, 2. junij, je bil za naše sedmošolce še posebej zanimiv dan. Nestrpno so pričakovali enourno predavanje
ravnateljice iz Kenije, in dobili so, kar
so pričakovali, mogoče še več. Našo
šolo je obiskala tričlanska ekipa, vsi iz
Društva za boljši svet, zvezda tria pa je
bila vsekakor Madam Ann, kot jo kličejo, s pravim imenom Annah Caroline Annam – ki je poleg omenjenega
še učiteljica angleščine in humanitarna delavka. Domačinka Sara Onuk je
srečanje pomagala organizirati, predsednik društva Goran Škobalj pa ni bil
le prevajalec, ampak tudi komentator,
saj je Kenijo večkrat obiskal tudi sam.
Otroke je s svojim nastopom očaral že
v prvi minuti.
Vsi trije so nam slikovito opisali življenje v vaškem predelu Kenije ter
seveda posebnosti šole, pouka, učencev, šolske kuhinje, želje in hrepenenja tamkajšnjih otrok ter še mnogo več.

Kot zanimivost mogoče le podatek,
da je precej učilnic v vaških predelih
Kenije še brez betonskih tal. V prsti, ki
prekriva večino učilnic, pa prebivajo
zajedalski črvi, ki končajo v podplatih
učencev (ti so seveda bosi). Učilnice
z betonskimi tlemi so zato nagrada.
Madam Ann nas je za konec naučila
še šteti do pet v svahiliju. Otroci, še
znate? (moja, mbili, tatu, nne, tano)
Predvsem pa lahko rečemo, da smo
pokukali v drug svet, zelo drugačen
in mnogo skromnejši od našega – pa
vendar toliko zadovoljnejši. Smo se
na koncu vprašali, ali nam sploh česa
manjka?
Predavanje, ki nam je vse prehitro
minilo, nam je finančno omogočil Pidi
servis, za kar se jim iskreno zahvaljujemo.

VEČER PESMI
Sobota, 11. 6. 2016, 19.00
Dvorec Radlje

Dekliški pevski zbor AGLAJA
Ženski pevski zbor DOMINICA NOVA
Mešani pevski zbor MAVRICA
Moški pevski zbor Radlje
Vokalni kvartet RUSALKE
PRISRČNO VABLJENI!
Vstopnine ni.
Koncert bo v vsakem vremenu.

OŠ Radlje ob Dravi
Manica Mihelič
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ZAČASNA
POPOLNA
ZAPORA

OBČINSKE CESTE

Spoštovani! Obveščamo vas, da v soboto,
11. 6. 2016, Društvo OLDTIMER Radlje ob
Dravi v centru Radelj prireja tradicionalno
mednarodno srečanje starodobnih vozil iz
vse Slovenije in tujine. Od 8. do 10. ure bo
potekala začasna popolna zapora občinske

ceste, LC št. 346101, Koroška – Mariborska
cesta (od avtobusnega postajališča pred
Tušem do Nove ljubljanske banke).
Vse občanke in občane prosimo za razumevanje.
Društvo OLDTIMER Radlje ob Dravi

Občina Radlje ob Dravi si pridržuje pravico do spremembe lektorske in vsebinske obsežnosti avtorskih prispevkov. | Oblikovanje, tisk in lektura: Agencija Novelus, d.o.o.

