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OBVESTILO

DIAMANTNA POROKA

Občina Radlje ob Dravi in JKP Radlje ob Dravi vas obveščata, da se bodo
v okviru modernizacije in obnove komunalne infrastrukture na področju
oskrbe s pitno vodo ter odvajanjem in čiščenjem odpadnih voda, ki poteka
v Občini Radlje ob Dravi, pričela gradbena dela na naslednjih lokacijah:

V družbi svojih najbližjih sta v soboto, 10. novembra 2018, zakonca Onuk
iz Sv. Treh Kraljev praznovala diamantno poroko. Danes 97-letni Lovrenc
in 87-letna Kristina sta se za skupno življenjsko pot odločila pred sedemdesetimi leti. Najstniška leta in leta zrelega življenja so minila. Spomini na
vsa ta čudovita leta ju spremljajo naprej in jima bogatijo skupno življenje.
Želimo jima, da še naprej negujeta vrednote, kot so ljubezen, prijateljstvo,
spoštovanje in potrpljenje.

•
•

Zgornji Kozji vrh; sanacija meteorne kanalizacije v elektrarniškem
naselju na območju spodnje dovozne poti; predviden pričetek del
16. 11. 2018;
Radlje ob Dravi; pričetek gradnje novega vodovodnega omrežja v
Lackovi ulici; predviden pričetek del 19. 11. 2018.

Če želite glede investicij kakršnekoli informacije, se obrnite na JKP Radlje
ob Dravi (info@jkp-radlje.si).
Občina Radlje ob Dravi

Iskreno jima čestitamo in jima želimo še mnogo zdravja in lepih trenutkov.
Občina Radlje ob Dravi

POPOLNA ZAPORA LACKOVE ULICE V RADLJAH

PREVERITEV ŠOLSKEGA PROSTORA

Spoštovani!

V letu 2005 smo uspešno realizirali investicijo v šolski prostor v Radljah ob
Dravi s pomočjo razpisa ministrstva za šolstvo z gradnjo prizidka k osnovni
šoli. Takrat so nam na ministrstvu izračunali glede na demografske podatke, da bo v Radljah ob Dravi dovolj 20-oddelčna šola. Z gradnjo prizidka k
osnovni šoli so se sprostile dodatne prostorske kapacitete v Vuhredu tudi
za dodatne oddelke vrtca v naši občini, tako da je šola postala 20-oddelčna
in vrtec z 11 do 12 oddelki.

Obveščamo vas, da bo zaradi obnove uličnega vodovoda in hišnih priključkov popolna zapora Lackove ulice v Radljah v času od 19. 11. 2018 in do
zaključka investicije.
Za razumevanje se vam iskreno zahvaljujemo!

Občina Radlje ob Dravi

BRALNO POGOVORNO SREČANJE
Vabljeni v četrtek, 15. oktobra, ob 9. uri dopoldan v Knjižnico Radlje na
BRALNO-POGOVORNO SREČANJE. Po večletnem premoru se v radeljski
knjižnici spet srečujemo ob knjigah, poklepetamo in si izmenjamo bralne izkušnje ter priporočila. Tokrat bo iztočnica za pogovor vsebina
knjige Kavarna na koncu sveta, ki obravnava zelo aktualno tematiko.
Čeprav knjige niste prebrali, vabljeni, da se nam pridružite, saj je vsebina zgolj iztočnica za pogovor, ki ga bo vodila in usmerjala Breda Bobovnik. Bralno-pogovorna srečanja so namenjena vsem, ki radi berete in se
o prebranih vsebinah pogovarjate ali o njih poslušate.

Glede na pozitivne trende v razvoju občine in demografiji smo v zadnjih
treh letih priča večjemu številu vpisanih otrok v OŠ Radlje ob Dravi in v
vrtec. Kljub odprtju dodatnega oddelka vrtca na Remšniku v lanskem letu
so potrebe po varstvu otrok v vrtcu in v šoli vsako leto večje od možnosti
zagotavljanja prostorskih zmogljivosti. Skupaj z vodstvom šole smo se v
letošnjem letu odločili pristopiti k iskanju rešitev za dodatno zagotovitev
optimalnih prostorskih pogojev za šolo in vrtec v Radljah ob Dravi. Naročili
smo preverbo šolskega prostora, to je osnovni dokument, v katerem se
glede na demografijo v občini in glede na normative ministrstva izračuna
prostor, potreben za vzgojo in izobraževanje v naslednjih desetih letih.
Po pridobljenih podatkih in zaključenem projektu se bomo s tem dokumentom obrnili na ministrstvo za šolstvo, od katerega pričakujemo potrditev in na podlagi potrditve bomo pričeli s pridobivanjem investicijske
dokumentacije za gradnjo.
Občina Radlje ob Dravi
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DAN SPLOŠNIH KNJIŽNIC
Dan splošnih knjižnic, 20. november, je tako lep praznik, da ga bomo
praznovali kar ves teden. Pridružite se nam v tednu razstav, predstavitev, delavnic in dogodkov na izbrano temo dneva!
Ponedeljek, 19. november, ob 9.30 v Knjižnici Radlje:
DOBIMO SE V KNJIŽNICI … z društvom ŠENT.
Ponedeljek, 19. november, ob 10.00 in ob 10.30 uri v Knjižnici Podvelka:
DOBIMO SE V KNJIŽNICI na pravljični uri: PET GRDIN.
Torek, 20. november, v osrednji in v krajevnih knjižnicah:
DAN SPLOŠNIH KNJIŽNIC z razstavo gradiva, ki je bilo v zadnjih letih
najbolj iskano in največkrat izposojeno v slovenskih knjižnicah.
Sreda, 21. november, v Knjižnici Radlje:
EVROPSKO LETO KULTURNE DEDIŠČINE z razstavo Vplivne osebnosti iz naše preteklosti: Franjo Pahernik. Ob razstavi se predvaja film
med 10. in 12. uro ter med 15. in 17. uro.
Četrtek, 22. november, ob 18. uri v Knjižnici Radlje:
MOJA KNJIŽNICA PRAZNUJE z bralci in s pisatelji.
Literarni večer in srečanje s pisateljico Azro Širovnik ob predstavitvi
knjige Pusti otrokom, naj se smejejo.
Petek, 23. november, v osrednji in v krajevnih knjižnicah:
DAN MODRIH KNJIG z razstavo knjig na mladinskem oddelku.

NJENIH 90 LET
Konec oktobra so predstavniki Društva upokojencev Radlje obiskali
gospo Elizabeto Hladnik in ji čestitali za 90. rojstni dan. Presenečena in
vesela obiska, je Lizika, tako jo poznajo domačini, pripovedovala o svoji
preteklosti. Nič ni tarnala, nič se ni pritoževala. Z žarom je nizala imena
otrok, ki jim je nekoč bila varuška. Kar petinštirideset naj bi se jih skozi
vsa leta zvrstilo. Nudila jim je topel dom, medtem ko so njihovi starši bili
v službi. Zdaj so ti varovanci že odrasli, imajo svoje družine ali celo vnuke. A svoje tete Lizike niso pozabili in jo še vedno radi obiščejo. Srečna
je, ko jih vidi in ve, da so zdravi ter zadovoljni. Gospa Lizika si zelo prizadeva ostati samostojna, v njeni vedrini in umirjenosti je zaznati polno
optimizma. Le njene boleče noge ji povzročajo skrbi.
Spoštovani gospe Liziki želimo obilo zdravja, dobrega počutja in srčnih
obiskov.
Ivana Hauser

8. REGIJSKI TEMATSKI KONCERT

ODRASLIH PEVSKIH ZASEDB
OD CELJA DO KOROŠKE

Sobota, 24. november, ob 10. uri v Knjižnici Radlje:
Predavanje Jasne Petelin: Ali je postavljanje mej pri otroku res najučinkovitejše?
Da bo udeležba na predavanju omogočena tudi staršem z mlajšimi
otroki, bo zanje sočasno v otroškem delu knjižnice potekala ustvarjalna delavnica.
Ker v mesecu novembru praznujemo, nudimo UGODNOST ZA NOVE
ČLANE.

SOBOTA, 17. NOVEMBER 2018 OB 17. URI
KULTURNI DOM RADLJE OB DRAVI
Program:
Moški pevski zbor Goršek Štefan Čaki Šentjanž,
zborovodja Marjan Berložnik
Tema: Ljubezen, smrt, spomin

Moški pevski zbor Vres Prevalje,
zborovodkinja Helena Buhvald Gorenšek
Tema: Ženska

Mešani pevski zbor Spev Zidani most,
zborovodja Jasna Ferme
Tema: Pod nosom se obriši

Mešani pevski zbor Gorenje Velenje,
zborovodkinja Katja Gruber
Tema: Nekoč sem si zaželel črne kave (I. Cankar)

Vokalna skupina Cantabile, Rogaška Slatina,
vodja skupine Andreja Došler
Tema: Ptica v slovenski duši

Dekliški pevski zbor Aglaja, Radlje ob Dravi,
zborovodji Kerstin Pori in Uroš Jurgec
Tema: Afroameriški ritmi

Mešani pevski zbor Bistrica ob Sotli,
zborovodkinja Špela Drašler
Tema: Vonj po Istri

Strokovna spremljevalka: Tadeja Vulc
Prireditev povezuje: Špela Šavc

Organizator:

JAVNI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE
ZA KULTURNE DEJAVNOSTI
KďŵŽēŶĂŝǌƉŽƐƚĂǀĂZĂĚůũĞŽďƌĂǀŝ

