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VABILO
Vabljeni na otvoritev galerije knjižnice Radlje, ki jo odpiramo z razstavo
dveh ustvarjalcev, tesno povezanih z Dravsko dolino, v četrtek, 21. 6.
2018, ob 16. uri, v prostorih Centra Radlje.
OBRAZI KOROŠKE – Karel Pečko in Janko Dolenc
Razstava bo na ogled od 21. 6. do 8. 9. 2018
Kustos razstave: Marko Košan
Razstava je nastala v sodelovanju s Fundacijo akademskega slikarja K.
Pečka in Koroško galerijo likovnih umetnosti.

PRIREDITEV OB KRAJEVNEM PRAZNIKU
SV. ANTONA NA POHORJU

OTVORITEV NOVIH PROSTOROV
KNJIŽNICE RADLJE OB DRAVI
Vabimo vas na slovesno otvoritev novih prostorov knjižnice Radlje ob
Dravi, ki bo v četrtek, 21. 6. 2018, ob 17. uri pred stavbo Centra Radlje.
V programu sodelujejo Mestni pihalni orkester Radlje, Osnovna šola Radlje ob Dravi in Glasbena šola Radlje ob Dravi.
Pridružite se nam!
Direktorica knjižnice Radlje
Slavica Potnik

Župan Občine Radlje ob Dravi
mag. Alan Bukovnik

KUPUJMO LOKALNO – AKTUALNO
Občina Radlje ob Dravi je v projekt KUPUJMO LOKALNO (http://www.radlje.si/kupujmo-lokalno) vključila vse gospodarske subjekte na teritoriju
občine. Dana prisotnost v projektu zagotavlja prave podatke o njihovi
ponudbi, lokaciji in vzpostavitvi stika s ponudnikom. Za boljše informiranje obiskovalcev občinske spletne strani lahko v projektu KUPUJMO
LOKALNO ponudniki objavljajo dnevno spreminjajočo se ponudbo preko
aplikacije AKTUALNO.
Z nadgradnjo osnovne predstavitve ponudniki dobijo program za urejanje svoje aktualne vsebine, ki se prikazuje v padajočem meniju AKTUALNO. Na vrhu so vsebine, ki so najaktualnejše in je njihova objava najbližja
datumu začete akcije.
V tem delu pričakujemo odziv gostinstva z objavami dnevnih kosil in malic, objavo akcijske prodaje trgovcev, objavo dogodkov, kot je vabilo na
otvoritev poslovalnice, obisk sejma in podobno. Digitalizacija gospodarstva v občini se začenja s projektom KUPUJMO LOKALNO.
Ponudba in ponudniki z ene in dostopnost z druge strani, prek vseh elektronskih naprav, priključenih na svetovni splet, so osnova za celovitost
izbire lokalnega gospodarstva, samo spomniti se je treba, kje iskati in kaj
poiskati.
Vabimo vas na spletno stran občine –
s klikom na gumb KUPUJMO LOKALNO.

Meseca junija praznuje krajevni praznik KS Sv. Anton na Pohorju. Zato
smo se v petek, 8. junija 2018, zbrali v šoli pri Sv. Antonu na Pohorju,
kjer smo s prireditvijo obeležili naš praznik. Predsednik KS Sv. Anton na
Pohorju, g. Damjan Osrajnik, je čestital vsem krajanom in predstavil vsa
opravljena dela v preteklem letu v naši krajevni skupnosti. Vse prisotne
je prav tako nagovoril in jim čestital ob prazniku tudi g. župan Alan Bukovnik, ki je predstavil plan dela za prihodnje.
Ga. Jerneja Čoderl je predstavila na novo urejeno romarsko pot k cerkvi
sv. Antona, ki jo je kot mentorica pripravila skupaj s študijskim krožkom.
Slišali smo lahko zanimive zapise spominov romarjev iz pretekle zgodovine. Za njeno delo in trud za ohranjanje kulturne dediščine kraja se ji
najlepše zahvaljujemo. Prireditev je kulturno obarval nadobuden harmonikar Ožbej Ladinik iz Vuhreda, ki nas je razveselil z ubranim igranjem.
Iskrena zahvala
gre Društvu kmetic KO Sv. Anton
na Pohorju, ki so
s sladkimi dobrotami poskrbele
za pogostitev po
prireditvi.
KS Sv. Anton na
Pohorju
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S PROSTOVOLJSTVOM
BOGATIMO SEBE IN
DRUGE
4. junija je na Brdu pri Kranju
potekala slovesna podelitev priznanj natečaja Prostovoljec leta
2017, ki ga vsako leto pripravlja
Mladinski svet Slovenije. Častni
pokrovitelj projekta je predsednik Republike Slovenije Borut
Pahor, ki je podelil priznanje
prostovoljcema našega Večgeneracijskega centra Dogaja se! g. Mirku Kogelniku in ge. Ljudmili Križan.
Ponosni in veseli smo, da imamo v naši sredini tako vestne in zagnane
prostovoljce, ki so brez dvoma velika dodana vrednost našega programa
in celotne lokalne skupnosti.
Prostovoljstvo je eden od temeljev, na katerih se gradijo dejavnosti večgeneracijskega in mladinskega centra. Letos (do konca meseca maja) je
naše programe sooblikovalo preko 50 prostovoljcev, s katerimi imamo
sklenjene pisne ali ustne dogovore. Več kot 1300 opravljenih prostovoljskih ur je zagotovo lep odraz človeške solidarnosti in aktivne participacije
v lokalni skupnosti.
Zato HVALA vsem prostovoljcem, ki se skupaj z nami trudite nadgrajevati
naše aktivnosti ter nam in našim uporabnikom popestrite vsakodnevno
dogajanje!
Dogaja se! Center aktivnosti Koroške in MMKC

MISELNE
DELAVNICE
V OKVIRU
PROJEKTA VGC
DOGAJA SE!
Staranje je neizogiben
biološki proces, skozi
katerega gremo vsi in preko katerega se spreminja naš celotni organizem. Najbolj so te spremembe opazne pri našem telesnem videzu, hoji,
drži telesa, mimiki. Spremembe se pojavijo tudi pri sami ostrini vida,
sluha in navsezadnje začno pešati tudi kognitivne funkcije človeka. Da
pa človek, starostnik, ohrani in deli med družbo vse svoje znanje in modrost, ki jo je pridobival skozi vsa leta življenja, izvaja podjetje Korenina,
v sodelovanju z Javnim zavodom ŠKTM v okviru projekta Dogaja se! in
Društvom upokojencev Radlje ob Dravi, miselne delavnice za starostnike. Delavnice potekajo v prijetnem vzdušju enkrat tedensko v prostorih
društva upokojencev in trajajo eno uro. Na delavnicah starostniki z različnimi vajami in igrami krepijo spomin, kognitivno mišljenje, pozornost
ter ostrino vida. Delavnice ne preizkušajo znanja posameznika, ampak le
tega ohranjajo in krepijo.
Vesele smo, da sodelujemo pri tem programu, ker le tako vsaj malo poskrbimo za naš spomin in »kravžljanje« možganov. To je po našem mnenju rekreacija za dušo.
Pridružite se nam!
Udeleženke miselnih delavnic za starostnike
Prostih je še nekaj mest, prisrčno vabljeni.
Neža Cigler,
vodja podjetja Korenina

