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CSD RADLJE OB DRAVI ŽE SEDMO LETO ZAPORED KNJIŽNICA RADLJE
ORGANIZIRAL POLETNI TABOR ZA OTROKE
Spoštovani!
Center za socialno delo Radlje ob Dravi je letos v času počitnic že sedmo
leto zapored omogočil otrokom iz rejniških in socialno šibkejših družin
nove izkušnje in dogodivščine. Skupaj s strokovnimi delavkami in prostovoljci so preživeli 7 aktivnih in zabavnih dni v Punatu, kjer smo koristili
bivalne prostore Rdečega križa. Poletni tabor za otroke je potekal od 14.
8. 2018 do 21. 8. 2018. Vsak dan zase je bil nekaj posebnega tako za
otroke kot za spremljevalce. Skozi delavnice, ki so potekale predvsem v
dopoldanskem času, smo se veliko naučili o medsebojnih odnosih, družini, ljubezni in gradili na pozitivni samopodobi.
Presenečeni smo bili nad neverjetnimi spretnostmi otrok, ki so ustvarjali čudovite izdelke in ob tem gradili nova prijateljstva. Popoldanske in
večerne urice so bile namenjene predvsem kopanju in zabavi. En dan
smo preživeli na ladjici in si ogledali mesto Krk. Da smo lahko tudi letos izvedli poletni tabor za otroke, gre velika zahvala našim donatorjem:
občinam, podjetjem in posameznikom, ki so s finančnimi prispevki ali v
obliki materiala omogočili, da so otroci lahko doživeli nepozabne trenutke na morju.
Moto letošnjega tabora je bil: »Z roko v roki«, s katerim želimo poudariti
predvsem to, da skupaj zmoremo več. Kaj več o samem taboru in kdo
so bili donatorji, lahko preberete na spletni strani CSD Radlje ob Dravi:
www.csd-radljeobdravi.si.
"Sreča je srečati prave ljudi,
ki v tebi pustijo dobre sledi". (Tone Pavček)

Kolektiv CSD

V radeljski knjižnici v Centru Radlje smo se po preselitvi že dodobra udomačili. Prve počitnice so za nami. Veseli smo, da ste obiskovalci zadovoljni, ko prihajate v naše nove prostore. Prav tako pa smo veseli, da bomo
v novih prostorih lahko izvedli prve dogodke in prireditve. Vabljeni, da si
na naši spletni strani ali FB strani ogledate, kdaj vas vabimo v knjižnico,
v galerijo ali kam drugam, kjer knjižnica sodeluje pri izvedbi dogodkov.
Prav tako vabljeni, da si ogledate film o preselitvi knjižnice, v katerem so
zajeti utrinki od priprav na selitev do same otvoritve knjižnice v novih
prostorih. V 15-minutnem posnetku je v jedrnati obliki za vedno shranjen dogodek, ki je enkratnega pomena tako za kraj in krajane Radelj kot
za vse obiskovalce knjižnice iz okolice. Vabljeni in dobrodošli! Se vidimo
in srečamo v knjižnici.
Knjižnica Radlje ob Dravi

SREČANJE ŽUPANA Z UPOKOJENCI IN INVALIDI
Spoštovani!
Ta teden so člani Društva upokojencev Radlje ob Dravi, Remšnik in MDI
Drava prejeli vabilo na srečanje župana z upokojenci in invalidi, ki bo v
četrtek, 27. septembra 2018, ob 10. uri v Športni hiši Radlje ob Dravi.
Spoštovani upokojenci in invalidi iz Občine Radlje ob Dravi,
vsi, ki niste člani omenjenih društev in bi se radi udeležili srečanja, se
lahko prijavite s spodnjo prijavnico, ki jo oddate v sprejemni pisarni 309
v III. nadstropju prostorov občine, do ponedeljka, 24. septembra 2018,
v času uradnih ur.

VABILO - TEČAJ KALIGRAFIJE
V začetku oktobra bomo v MMKC Radlje ob Dravi začeli s tečajem kaligrafije, ki bo predvidoma potekal vsak ponedeljek ob 16.00. Tečaj bo vodila
ga. Marina Mihalj. Prijave zbiramo na tel. št. 030 304 624 ali v prostorih
MMKC Radlje ob Dravi. Vabljeni v našo družbo.
JZ ŠKTM

VABILO NA URADNE URE MMLS
• Si star med 15 in 29 let?
• Imaš probleme z reševanjem obrazcev za štipendijo, vpisnega lista ali
pa kakršnokoli drugo zadevo?
• Si želiš priložnosti, da te spoznajo tudi drugi in da ti spoznaš ekipo
MMLS-ja?
Potem se nam pridruži: KDAJ? V soboto, 15. septembra, med 10. in 12.
uro. KJE? V prostorih MMLS (nahajajo se nad pisarno ŠKTM-ja) Spoznal
boš naše delo, ekipo in načrte, ki jih imamo za mlade. Lahko pa boš tudi
sam podal kakšno idejo, zamisel … kaj torej želiš, da se v občini Radlje
spremeni na področju mladine. Veseli bomo vseh, ki se nam bodo pridružili!
Ekipa MMLS

PRIJAVNICA
Prijava na srečanje župana z upokojenci in invalidi, 27. 9. 2018.

Ime in Priimek

Naslov

Podpis

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

RADELJSKA SREČANJA 2018
DATUM

URA
14.00

Petek,
14. 9. 2018

16.00

Občina Radlje ob Dravi
DRSI, Ministrstvo za
infrastrukturo in KS Vuhred

18.00

KŠTD Dobrava

20.00

MMKC

Ponedeljek,
17. 9. 2018
Torek,
18. 9. 2018
Sreda,
19. 9. 2018
Četrtek,
20. 9. 2018
Petek,
21. 9. 2018

DOGODEK

Bajta

Šahovski turnir

Muzej Radlje
Park Dvorca Radlje
Park Dvorca Radlje

Dan odprtih vrat
Palčkova dežela
Knjižnica pod drevesi
Memorial Dušana Uriha, kegljanje - borbeni
način
Pokal občine Radlje ob Dravi v namiznem
tenisu
Likovna ustvarjalnica
Družabne vaške igre
Predavanje Oblikovanje vadbe in vpliv na
naše počutje
Srečanje ljudskih godcev Koroške
Delavnica "Pravilna prehrana" kulinarično
doživetje ali nujno zlo?

Dan odprtih vrat
OTVORITEV RADELJSKIH SREČANJ 2018 in
Otvoritev obnovljenega mosta Vuhred
Večer pod lipo, gost večera: Matjaž Pikalo
Razstava Rajmonda Poročnika

10.00
10.00
10.00
10.00

Kegljaški klub KEGLBAR

10.30

DU Radlje ob Dravi

11.00
14.00
17.0017.45
18.00
18.0018.45
19.0019.45
20.0020.45

6.00

LIKRA, KD Radlje ob Dravi
KŠTD Remšnik
Društvo za šport in
rekreacijo RAZGIBAJ SE
TD Vuhred
Društvo za šport in
rekreacijo RAZGIBAJ SE
Društvo za šport in
rekreacijo RAZGIBAJ SE
Društvo za šport in
rekreacijo RAZGIBAJ SE
Čolnarsko društvo Skala
Vuhred
RD Radlje ob Dravi

8.00

LD Remšnik

Na lovski koči Remšnik

9.00

KAK

Športni stadion Radlje
ob Dravi

Rad mam tek

13.00

PD Radlje

Pankracij

Meddržavno srečanje planinskih društev
Slovenija – Avstrija

10.00

ŠENT

14.00

MDI Drava

Pri vodnjaku, v primeru
slabega vremena
prostori društva
Pri vodnjaku

17.00

MMKC

MMKC

Družabni popoldan

10.00
16.30

Prostori društva
Plezalna stena Kalvarije

Vrvično kegljanje DU Radlje ob Dravi
Dan odprtih vrat

Na parkirišču Kalvarije

Izdelava prostoletečih letalskih modelov

9.00
10.30
19.00
17.00

DU Radlje ob Dravi
PK Martinček
Modelarski klub Radlje ob
Dravi
MDI Drava
DU Remšnik
JSKD OI Radlje ob Dravi
ŠD Radlje ob Dravi

Bajta
Igrišče Remšnik
Galerija knjižnice Radlje
Stadion Radlje

20.00

MMLS

Salon Ars

Pikado turnir
Športne igre
Odprtje območne likovne razstave
20. turnir veteranov ŠD Radlje ob Dravi
Mlad‘n’bergFest – Stand up, brez
vstopnine!

20.30

Nedelja,
16. 9. 2018

KRAJ PRIREDITVE
Pri gospodu Resnik
Alfonzu
Pred večnamensko
dvorano v Vuhredu,
v neposredni bližini
obnovljenega mostu
Vaški dom na igrišču
Dobrava
Multimedijska učilnica
MMKC-ja

Šahovsko društvo Radlje ob
Dravi
Muzej Radlje
DPM Radlje
Knjižnica Radlje ob Dravi

9.00

Sobota,
15. 9. 2018

ORGANIZATOR
Čebelarsko društvo Radlje
ob Dravi

Spoštovani!
Vljudno vabljeni na otvoritev Radeljskih srečanj, ki bo v petek, 14. septembra 2018, ob 16. uri pred večnamensko dvorano Vuhred z uradno
predajo mosta namenu. Vabljeni!

16.30

Keglbar
Športna dvorana
Vuhred
Park Dvorca Radlje
Športno igrišče Remšnik
Razgibaj se, vadbeni
center Radlje
Turistični dom Vuhred
Razgibaj se, vadbeni
center Radlje
Razgibaj se, vadbeni
center Radlje
Razgibaj se, vadbeni
center Radlje

Vadba "Oblikovanje telesa"
Vadba "Pilates Flow"

Na obrežju Drave

Lampionada

Ribnik Reš

Pokal Občine Radlje
Srečanje lovcev lovskih družin občine
Radlje ob Dravi

"Šentarija"
Pohod – ogled predelave hmelja

