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»Ni večjega bogastva na tem planetu,
kot je ljubezen v srcih vseh mam na svetu.«
S temi verzi slovenskega pesnika in pisatelja Ferija Lainščka so v
sredo, 6. marca 2019, učenci OŠ Radlje ob Dravi otvorili proslavo v
počastitev mednarodnega dneva žena, ki je v sodelovanju z Glasbeno šolo in Občino Radlje ob Dravi potekala ob 17. uri v Športni
hiši Radlje. Celotno prireditev sta zelo suvereno in uspešno vodila in povezovala učenca Vid Vodušek in Alina Mrak, za kar se jima
iskreno zahvaljujemo.
V prvem delu prireditve so se predstavili:
●mlajši učenci OŠ Radlje z recitacijami,
●mlajši in starejši OPZ pod vodstvom zborovodkinje Simone
Svanjak ob spremljavi korepetitorke Damijane Sgerm Kristan na
klavirju,
●baletke Glasbene šole Radlje,
●folklorna skupina OŠ Radlje pod mentorstvom Lilijane Kreuh in
Darinke Račnik,
●plesna skupina OŠ Radlje pod mentorstvom Lucije Bivšek ter
●združeni mladinski pevski zbori Osnovnih šol Muta, Ribnica na
Pohorju, Vuzenica in Radlje ob spremstvu banda Glasbene šole
Radlje ter pod vodstvom zborovodkinje Simone Svanjak.
V drugem delu prireditve je sledilo presenečenje, saj je ob
spremljavi banda Glasbene šole Radlje nastopila pevka DITKA. Pozdravil nas je tudi radeljski župan, mag. Alan Bukovnik, in tudi letos
v imenu občine poskrbel za to, da je vsaka obiskovalka ob koncu
prireditve prejela rožico v spomin na že tradicionalno
prireditev ob dnevu žena. Dobro uro druženja je strnil čudoviti glas
pevke Ditke.

VABILO
Vabljeni v četrtek, 14. marca, ob 18. uri v Knjižnico Radlje na predavanje Miše Pušenjak: KAKO PRIDELATI ZDRAVE VRTNINE.
Miša Pušenjak je specialistka za zelenjadarstvo in okrasne rastline s
Kmetijsko gozdarskega zavoda Maribor.
Je avtorica številnih strokovnih knjig s področja zelenjadarstva. Skozi nasvete nam bo predstavila svoje znanje in izkušnje, da bo naše
vrtnarjenje še uspešnejše. Svoja vprašanja ji boste lahko zastavili
tudi sami.

LITERARNI VEČER
V prostorih Društva upokojencev Radlje je v torek, 12. 2. 2019, potekal literarni večer.
Gostje večera so bili člani Literarne skupine Utrip Zgornje Drave.
Svoja dela so brale: Bernarda Jerič, Zdenka Kunčnik, Slavica
Draučbaher, Marjeta Vitrih in Marija Viltužnik Vais, ki je tudi
predstavila delovanje skupine. Mira Kumer nam je razkrila dve
svoji novejši pesmi in nekaj dobrih misli iz svoje zbirke. Del programa je bil posvečen pomenu našega kulturnega praznika in delu dr.
Franceta Prešerna. Prav tako smo se s krajšim besedilom spomnili
dvestote obletnice smrti Valentina Vodnika.
Harmonikarji Glasbene šole Radlje so z živahnimi glasbenimi vložki
popestrili program, sproščeno vzdušje in prijetno kramljanje pa je
naše druženje še nekoliko podaljšalo.
Ivana Hauser

Vodje prireditve: Sabina Hartman, Jasmina Rožman in Anica
Vaukman

KNJIŽNICA RADLJE
Vabljeni v soboto, 16. marca, ob 10. uri v Knjižnico Radlje na
pravljično uro za otroke: RAD TE IMAM, MAMICA! in ustvarjalno
delavnico.
Udeležba je brezplačna.

Odgovorne osebe izvajalcev GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB: info@jkp-radlje.si, 02 88 71 105
Odpadki: Igor Faletič - 041 411 646 | Vodovod: Kristijan Palko - 041 321 271 | Pogrebi: Marjan Lorenci - 031 606 911
info@jpkic-radlje.si ali toni.potnik@jpkic-radlje.si, 05 993 54 40 | Kanalizacija, ceste, stanovanja in pokopališča: Toni Potnik - 040 596 939
Občina Radlje ob Dravi si pridržuje pravico do spremembe lektorske in vsebinske obsežnosti avtorskih prispevkov. | Oblikovanje, tisk in lektura: Agencija Novelus, d.o.o.

POVABILO NA ČISTILNO AKCIJO 2019

DRŽAVNO TEKMOVANJE TEMSIG

Javni zavod ŠKTM Radlje ob Dravi vabi vse občanke in občane Radelj ob Dravi, da se pridružite »ČISTILNI AKCIJI 2019«, ki bo
potekala v soboto, 6. 4. 2019, s pričetkom ob 9. uri. Vsi člani
društev in organizacij se boste čistilni akciji pridružili v okviru
društev in organizacij, vsi ostali, ki bi se želeli priključiti čistilni

Na državnem tekmovanju mladih glasbenikov in baletnikov Slovenije
so učenci Glasbene šole Radlje ob Dravi dosegli naslednje rezultate:

akciji in niste člani društev in organizacij, pa lahko pokličete na

040 852 287 (Dominika Karlatec). Čuvajmo modro-zeleni planet,
to je naša zibelka, tu je naš dom. Z globokim spoštovanjem
stopajmo po njenem površju in naj naši koraki ostanejo
neopazni. Bodimo hvaležni za njene neprecenljive darove in njeno
neskončno dobroto vračajmo z ljubeznivim ter harmoničnim
sobivanjem z vsemi njenimi prebivalci (Timea Varga).

Neža Jezernik, I. a – ZLATA plaketa
Tia Praznik Pilinger, I. b – SREBRNA plaketa
Taja Starc, I. c – SREBRNA plaketa
Urban Črešnik, I. a – SREBRNA plaketa
Manca Strmčnik, II. a – SREBRNA plaketa
Klara Strmčnik, II. a – BRONASTA plaketa
Matevž Glasečnik, I. b – sodelovanje na 22. predtekmovanju
Dolenjske
Glasbena šola Radlje ob Dravi

JZ ŠKTM Radlje ob Dravi

TEDENSKI PROGRAM MKC RADLJE OB DRAVI

POSVET

OD 15. DO 21. MARCA 2019
DATUM

URA

Petek,
15. 3. 2019

10.00
18.00
21.00

Delavnica asertivnosti: Kako podati kritiko
in pohvalo?
Igranje družabnih iger
Križanje mnenj

Sobota, 16.
3. 2019

16.00
20.00

Družabno popoldne
Kuhamo z mladimi

Nedelja,
17. 3. 2019

/

Ponedeljek,
18. 3. 2019

9.00
9.30
10.45
18.00

AKTIVNOST

Zaprto
Angleške pogovorne urice
Berem, torej mislim v Domu Hmelina
Čajanka po nemško v Domu Hmelina
Igranje družabnih iger

POSVET O PRILAGODITVAH
STANOVANJ IN HIŠ ZA VARNO
STAROST V OKVIRU MREŽE
STAROSTI PRIJAZNIH MEST IN
OBČIN
ČETRTEK, 28. 3. 2019
16.00 MKC RADLJE OB DRAVI
Evropske države, mesta in občine zadnja leta intenzivno
spodbujajo starejše k pripravam na varno in samostojno staranje v
domačem okolju. Prilagoditev bivalnih prostorov - stanovanj in hiš
- ter javnega okolja je dokazano ena najbolj uspešnih oblik
preventive. Na posvetu boste izvedeli, kako se da že z manjšimi in
ne nujno dragimi posegi ter pripomočki in z ustreznimi

Torek,
19. 3. 2019

10.00
16.00
18.00

Miselne delavnice v Društvu upokojencev
Tečaj kvačkanja
Igranje namiznega tenisa

9.00
9.30
18.00

Kuharska delavnica:
Primorska in notranjska kuhinja – primorska
mineštra
Merjenje krvnega tlaka in sladkorja v krvi
Ustvarjalna delavnica

9.00
10.00
18.00

Medgeneracijska čajanka
Urice za sproščanje z društvom Šent
Ugankarsko popoldne

prilagoditvami bistveno prispevati k varnem staranju doma.
Zato bomo skupaj z Inštitutom Antona Trstenjaka za gerontologijo
in medgeneracijsko sožitje ter predstavniki občine izvedli posvet na
to temo.

Sreda,
20. 3. 2019

Četrtek, 21.
3. 2019

