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ZAHVALA ZA SODELOVANJE NA PRIREDITVI PREUREDITEV KRIŽIŠČA
»SLAVNOSTNI PRIŽIG PRAZNIČNIH LUČK« V letošnjem letu je občina na Direkciji RS za infrastrukturo naročila
Za nami je slavnostni prižig novoletnih lučk, ki smo ga v Radljah ob Dravi
prvič izvedli.
Več kot navdušeni smo nad odličnim obiskom, pestrimi nastopi,
izvirnostjo prazničnih stojnic in dobro voljo vseh. Bilo je fantastično!
Poseben čar ste prireditvi vdahnili otroci iz Vrtca Radlje, pevski zbor
ŠKUD-a Radlje, sekstet Glasbene šole Radlje, plesalke Plesne šole
Harmonija, Brass Band ter povezovalca programa, Maroš in Alina.
Čarobnost in praznični utrip ste prireditvi dodali sodelujoči na prazničnih
stojnicah: KARITAS RADLJE, RDEČI KRIŽ RADLJE, ŠENT RADLJE, VRTEC
RADLJE, GLASBENA ŠOLA RADLJE, DOM HMELINA, KNJIŽNICA RADLJE,
CSD RADLJE, VGC RADLJE in KS RADLJE.
Za najmlajše so poskrbele dijakinje Srednje šole Slovenj Gradec – Muta,
program predšolska vzgoja, študenti predšolske vzgoje, ekipa Tine
frizerja in Oriflame ekipa.
Hvala timu mestne kavarne Marenberg, da je odstopila teraso za
nastopajoče in skuhala odlično kuhano vino in čaj ter društvu kmetic
Dravske doline, krajevnemu odboru Radlje ob Dravi za dobrote.
Posebna zahvala gre vsem svetnikom Sveta KS Radlje ob Dravi, Občini
Radlje ob Dravi in MMLS-ju. Veseli smo, da smo se združili in s skupnimi
močmi organizirali prireditev. Ponosni smo, da je sodelovalo toliko
ustanov, organizacij in posameznikov iz kraja.
Izjemen obisk je samo potrditev, da je bila odločitev prava. Če karkoli
ni »štimalo«, se vam iskreno opravičujemo. Organizatorji si bomo
prizadevali, da bo prižig prazničnih lučk postala tradicionalna prireditev,
ki bo uvod v veseli december v Radljah ob Dravi!

projektno nalogo za izvedbo preureditve križišča na obvoznici. Po
izdelani in potrjeni projektni nalogi je Občina Radlje ob Dravi 24.
11. 2017 z Direkcijo Republike Slovenije za infrastrukturo podpisala
Sporazum za preureditev križišča Koroška cesta pri Lidlu na G1-1/0242
Radlje, G1-1/0241 Dravograd–Radlje, R2-434/1352 Radlje–Radeljski
prelaz in LC 347020 Hmezad–Kričej–Reš. Sledi objava javnega razpisa o
izbiri izvajalca del in izvedbi investicije. Skupna vrednost projekta znaša
359.580,52 evra, od tega bo občina iz proračuna zagotovila 63.584,52
evra.
Občina Radlje ob Dravi

KS Radlje ob Dravi, Občina Radlje ob Dravi in MMLS

IZDELOVANJE ADVENTNIH VENČKOV
December je s svojo belino že poskrbel za prazničen duh, v naši domovih
pa si ga bomo počasi pričarali. V soboto, 2. decembra, smo se žene
zbrale v prostorih nekdanje osnovne šole pri Sv. Antonu na Pohorju, kjer
smo ob prijetnem druženju izdelale okraske za prihajajoče praznike. Še
posebej smo vesele, da se nam vsako leto pridružijo tudi naši najmlajši,
ki pridno in ustvarjalno izdelujejo ter nam z otroško igrivostjo popestrijo
druženje. In kot se za kmečke žene spodobi, smo se po končanem delu
posladkali z domačimi dobrotami.
Društvo kmetic KO Sv. Anton na Pohorju

PREDBOŽIČNA STOJNICA
Društvo ŠENT – Center za psihosocialno svetovanje s terenskim delom
Radlje ob Dravi vas vabi na predbožično stojnico. Najdete nas v centru
Radelj pri vodnjaku v ponedeljek, 11. decembra, med 10. in 12. uro. Na
voljo vam bodo naši izdelki, ki so primerni za praznična darilca.
ŠENT

11. 2017
z »bistre
glavice«

ob 10.00 in ob 18.00,
turnir v namiznem tenisu
četrtek, 2. 11. 2017
ob 10.00, ustvarjalna
delavnica in pohod
ob 18.00, turnir wii

sobota, 4. 11. 2017
ob 18.00, kostanjev piknik

VABILO NA BOŽIČNO-NOVOLETNO PRIREDITEV

5. 11. 2017

mski popoldan

VABILO NA BREZPLAČNO DELAVNICO
Česar nas glede osebnih financ niso naučili v šoli, vi pa vaše otroke lahko!
Vljudno vabljeni na brezplačno delavnico finančnega opismenjevanja, ki
bo v sredo, 13. 12. 2017, ob 17.00 v MKC Radlje. Po delavnici boste na
denar gledali drugače in z njim upravljali bolj učinkovito. Pridobili boste
7 ključnih napotkov, s katerimi boste lahko izboljšali svoje finančno
stanje in se primerno pripravili na brezskrbno finančno prihodnost.
Delavnico bo vodil Matjaž Štamulak, ki je s svojo 100-odstotno poklicno
predanostjo financam, 14-letnimi izkušnjami in neprecenljivim znanjem
ter poznavanjem finančnih sistemov sinonim dobrih poslovnih praks na
področju osebnih financ v Sloveniji. Vljudno vabljeni.
Dogaja se! Center aktivnosti Koroške (MMKC)

DOM HMELINA,
PRVI NA KOROŠKEM POSTAL REGIJSKI
KOORDINATOR DEMENCI PRIJAZNIH TOČK
Smo prvi na Koroškem in četrti v Sloveniji, ki smo v sredo, 29. novembra,
na slavnostnem dogodku iz rok predsednice društva Spominčica,
gospe Štefanije Lukič Zlobec, prejeli naziv »Demenci prijazna točka«.
To nas motivira in hkrati zavezuje, da bomo z aktivnostmi nadaljevali
in še naprej soustvarjali demenci prijazno okolje ter s tem prispevali
kamenček podpore v mozaik težav in stisk ljudi, ki se srečujejo s težo te
hude bolezni. Slavnostno prireditev je povezovala gospa Darja Vrhovnik,
vse navzoče sta z govorom pozdravili direktorica Doma, gospa Silva
Duler, in predsednica društva Spominčica, gospa Štefanija Lukič Zlobec,
ki je pohvalila trud in prispevek Doma Hmelina na področju osveščanja o
demenci. Sodeloval je domski Žoga Bend, ki je s svojim igranjem razvedril
vse prisotne, del sebe pa nam je s petjem in z igranjem na kitaro podarila
Dunja Vrhovnik.
Ob koncu smo na vhodna vrata doma namestili nalepko z napisom
»Demenci prijazna točka«, ki nam jo je podelilo društvo Spominčica.
Prejeli smo tudi potrdilo, ki ga podeljuje Spominčica Alzheimer Slovenija,
da je Dom Hmelina, dom za starejše občane, postal regijski koordinator
Demenci prijaznih točk.
Monika Šantl Auberšek

Vabimo vas na božično-novoletno prireditev, ki bo v nedeljo, 17. 12.
2017, ob 11.30 v dvorani KS Remšnik.
Nastopajoči: OŠ Remšnik in Vokalna skupina Remšnik
Vljudno vabljeni!
KŠT društvo Remšnik in OŠ Remšnik

LITERARNO
GLASBENI
VEČER
Vljudno vabljeni v petek, 8. decembra 2017, ob 17. uri v Knjižnico Radlje
na BRATI GORE – literarno-glasbeni večer, posvečen goram, predvsem
Alpam. Pripravili in izvedli ga bodo članice in člani Planinskega društva
»Bricnik« Muta. Z glasbo, s poezijo in fotografijo nam bodo približali
veličastne občutke, ki ljubitelje gora, planinarjenja in pohodništva vedno
znova silijo na pot – tja nekam gor … S tem dogodkom smo se Knjižnica
Radlje in PD »Bricnik« Muta pridružili številnim ustanovam, organizacijam
in društvom, ki ob letošnjem festivalu Brati gore organizirajo branje
literature, posvečene Alpam in planinam. Pobuda “Brati gore” se je začela
v letu 2015, natančneje 11. decembra, ob praznovanju mednarodnega
dneva gora. Osnovna ideja je bila spodbuditi dogodke, posvečene branju
moderne alpske literature na različnih lokacijah v Alpah. Festival Brati
gore spodbuja praznovanje kulturne raznolikosti in podobnosti širom Alp
in hkrati povezuje gore in umetnost.

