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SKUPNA SEJA ŽUPANOV V PLIBERKU
V petek, 9. februarja, so se na povabilo sosedov v Pliberku prvič sestali
na skupni seji županje in župani iz Upravnega okraja Velikovec v Avstriji
in naše statistične koroške regije. Razlog za sklic seje je bilo predvsem
izboljšanje sodelovanja med regijama in skupen nastop ob zahtevah za
izgradnjo pretovorne postaje v Sinči vasi na Avstrijskem Koroškem ter
navezava posodobljene železniške povezave v Slovenijo preko Pliberka,
kot tudi izgradnja potniškega terminala v smislu razvoja turizma. Skupna
so bila prizadevanja pri izgradnji 3. razvojne osi in na področju turizma,
prizadevanja za nadaljevanje Dravske kolesarske poti, prizadevanja za
Geopark Karavanke ter prizadevanja za druge skupne projekte. Povezovanje na področju projektov za razvoj podeželja Leader in aktivno sodelovanje ob spremljanju priprav v Bruslju na finančno perspektivo po letu
2020. Na povabilo so se odzvali tudi minister za infrastrukturo dr. Peter
Gašperšič in minister za Slovence v zamejstvu in po svetu Gorazd Žmavc
ter generalni konzul v Celovcu Milan Predan. Želimo si, da bi tovrstna
srečanja postala tradicionalna in v prihodnosti prinesla prek sodelovanja
v naše skupno področje veliko uspešnih projektov in večjo blaginjo ter
kvaliteto življenja naših ljudi.
Občina Ralje ob Dravi

TEDENSKI PROGRAM MMKC RADLJE OB DRAVI
16. 2. 2018 – 22. 2. 2018

PREDSTAVITEV KNJIGE
Vljudno vabljeni v četrtek, 15. januarja
2018, ob 18. uri v knjižnico Radlje na
predstavitev knjige Mateje Jevšnik Osnovna
šola Radlje in njene podružnične šole: 1727 – 2017.
Knjiga, ki je izšla novembra 2017, je plod dolgotrajnega in poglobljenega
raziskovalnega dela domačinke Mateje Jevšnik, profesorice zgodovine, ki
pravi: »Kot zgodovinarko me je dolgo mučila radovednost, kako je potekal razvoj šolstva v mojem rodnem kraju. Zato sem poiskala odgovore in
jih strnila v tej monografiji, da se lahko z njimi seznanite tudi vi – bralci.
Izdaja knjige je povezana z dvema pomembnima prelomnicama v razvoju
šolstva v Radljah ob Dravi, 290. obletnico prve omembe šolstva v Radljah
in 50. obletnico otvoritve nove šole.« Avtorica nam bo predstavila monografijo, ki je razdeljena na tri vsebinske enote. V prvem delu je opisan
razvoj šole vse od prve omembe do danes: šolske stavbe, učitelji, število
učencev, spreminjanje zakonodaje in narodnostna trenja v nekdaj dvojezičnem Marenbergu. Drugi del je osredotočen na današnje in nekdanje
podružnične šole, tretji del pa vsebuje sezname učiteljev in ravnateljev
šole. Knjiga je pravi poklon domačemu kraju in domačinom, ki so bili ali
so kakorkoli povezani s šolo, hkrati je tudi bogat in smiselno povezan zbir
podatkov ter dokumentov pomembne plati naše zgodovine.

DATUM

URA

AKTIVNOST

Petek,
16. 2. 2018

10.00
11.00
17.00
20.00
21.00

Računalniški tečaj
Začetni tečaj nemščine
Zabavni popoldan - sodoku
Predstavitev Nefiks-a
Poker turnir

Sobota,
17. 2. 2018

15.00
16.00
19.00

Začetni tečaj nemščine
Začetni tečaj slovenskega jezika
Kuhamo z mladimi

Nedelja,
18. 2. 2018

16.00

Filmski popoldan

Ponedeljek,
19. 2. 2018

09.00
16.00

Angleške pogovorne urice
Nadaljevalni tečaj kvačkanja

Torek,
20. 2. 2018

09.00
17.00
19.00

Medobčinski otroški parlament
Namizni nogomet
Orientalski ples

Sreda,
21.2.2018

09.00

Kuharska delavnica: Mafini s
špinačo, feto in semeni

Četrtek,
22. 2. 2018

09.00
10.00

Vseživljenjsko učenje: Facebook
in njegove zagate
Urice za sproščanje v
sodelovanju z društvom Šent

POČITNIŠKI MENU

PREŠERNOVA PRIREDITEV

Spoštovani starši!
Zimske počitnice so pred vrati. Si želite, da vaš otrok preživi čas, medtem
ko ste v službi, zabavno in ustvarjalno? Potem ga vabimo, da se pridruži
počitniškim delavnicam, ki se bodo odvijale v MMKC-ju Radlje ob Dravi.
Med počitnicami smo za otroke pripravili zabaven in poučen počitniški
program. Dobili se bomo ob 10. uri in skupni čas preživeli do 14. ure.
Delavnice so namenjene otrokom med 6. in 12. letom starosti. Vsak dan
bosta na voljo tudi sadje in napitek. Udeležba na delavnicah je brezplačna! Prijave so zaželene, niso pogoj za udeležbo na delavnicah.
Več informacij na tel. 030 30 46 24 ali na Facebook strani Marenberski
Mkc Radlje.

V nedeljo, 11. februarja 2018, se je v dvorani KS Remšnik v čast kulturnemu prazniku ob Prešernovem dnevu odvila še ena čudovita prireditev. Za
pester program so poskrbeli otroci folklorne skupine Hribovčki, flavtistka
Laura, pevke Lidija, Nika in Žana ter pevci in pevke otroškega in mladinskega pevskega zbora OŠ Remšnik.
Skozi celotno prireditev smo spoznavali Prešernovo življenje od otroštva
pa vse do njegovih zrelih let, ko je spesnil večino svojih umetniških del,
med katere nedvomno sodi tudi Povodni mož. Učenci dramskega krožka
so se odlično odrezali v dramatizaciji Povodnega moža nekoč in danes.
Prireditev je ob koncu še dodatno obogatila glasbena točka naših gostov,
učencev in njihovih mentorjev Glasbene šole Radlje ob Dravi, za kar se
jim iskreno zahvaljujemo.
Zapisala: Valerija Tertinek
ŠKUD OŠ Remšnik in KŠT društvo Remšnik

ponedeljek, 26. februar ob
10.00
MARENBERŠKI FRIZERSKI
SALON IN IZDELAVA NAKITA
torek, 27. februar ob 10.00

sreda, 28. februar ob 10.00

POČITNIŠKI MENI

ŠPORTNE TIMSKE IGRE V
ŠPORTNI HIŠI RADLJE

V MMKC-ju

IZDELAVA PTIČJE HIŠICE IN
OGLED FILMA O PTICAH

četrtek, 1.marec ob 10.00
petek, 2. marec ob 10.00
POHOD NA IGRIŠČE
DOBRAVA

Info gsm: 030 30 46 24

USTVARJALNA
DELAVNICA BREZ
ELEKTRIKE

BREZPLAČNA
UDELEŽBA!

Fb

PUSTNO RAJANJE NA DOBRAVI
Hip hura! V soboto, 10. februarja, je na Dobravi v organizaciji KŠTD Dobrava potekalo tradicionalno pustno rajanje za velike in majhne pustne
šeme. Letošnja novost je bila možnost izdelave skupinske maske za prav
vse krajane Dobrave – tokrat kostum koruza. Na pustnem rajanju niso
manjkali pustni krofi, topel čaj in seveda darilca za prav vse otroške
maškare. Tradicionalno so bile nagrajene najizvirnejše maske. Tokratno
prvo nagrado – izlet – sta prejela klovna, z družinsko pico pa se bodo okrepčale navijačice. Pust je zdaj že za nami, zato lahko počasi načrtujemo,
v kaj se bomo našemili prihodnje leto.
KŠTD Dobrava

