
  
  

 

 

                                              

 

                                                                                                      
                         Z roko v roki skupaj v svetovni dan                         
                                                                 Alzheimerjeve bolezni … 

 

Ob svetovnem dnevu Alzheimerjeve bolezni 

Dom Hmelina d.o.o., organizira 

 

SPREHOD ZA SPOMIN 

 v četrtek, 19. septembra,  

ob 9.30 uri.  

Ob 9.30 se bomo zbrali v parku Doma Hmelina, se skupaj sprehodili 
do centra Radelj, kjer bo od 10.00 ure dalje potekalo druženje na 

stojnicah.  
Ob druženju si bomo izmenjali izkušnje, mnenja ter se seznanili z 

boleznijo demenca. 
 

Vabimo vas, da se nam pridružite pri  sprehodu ali na stojnicah v 
centru Radelj, kjer se bodo izvajale meritve pulza, krvnega tlaka in 

krvnega sladkorja na voljo bo tudi gradivo o bolezni demenca.  

(V primeru slabega vremena bodo aktivnosti potekale v prostorih Doma.) 

 

Vljudno vabljeni, veselimo se druženja z vami! 

BEACH VOLLEY TURNIR  ŽENSKE DVOJICE
V torek, 20. avgusta, je potekal beach volley turnir ženskih 
dvojic ŽOK-a Radlje na igrišču na mivki pri Osnovni šoli 
Radlje.
Udeležilo se ga je dvanajst igralk. Vsak set smo igrale po sis-
temu naključnih dvojic. Turnir je trajal štiri ure. Igralke smo 
same poskrbele za vodenje, zapisnike in seveda okrepčilo 
med tekmami. Na koncu smo bile vse zmagovalke, ker smo 
odlično odigrale vse sete, premagale vročino in se z dobro 
voljo podružile. 
Septembra smo začele z rekreativno vadbo dvoranske 
odbojke za ženske v Športni hiši. Vabljene vse ljubiteljice 
odbojke v ponedeljek ob 20.30 in četrtek ob 19.30, da se 
nam pridružite.

ŽOK Radlje, Mateja Aplinc

V petek, 6. septembra, se je župan udeležil Nacionalnega kongresa/srečanja 
članic Zdravih mest. Občina Radlje ob Dravi se je s podpisom sporazuma o zdru-
žitvi v Nacionalno mrežo Zdravih mest vključila v mrežo Zdravih mest. S prejetim 
nazivom želimo aktivno sodelovati in prenašati temeljna evropska izhodišča za 
zdravje in blagostanje prebivalstva »Zdravje 2020« v lokalno okolje. 
S prejetim nazivom se bomo skupaj z vsemi deležniki še bolj trudili za izboljšanje 
zdravja naših občank in občanov.

Občina Radlje ob Dravi

OBČINA VKLJUČENA V NACIONALNO 
MREŽO ZDRAVIH MEST
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 Občina Radlje ob Dravi si pridržuje pravico do spremembe lektorske in vsebinske obsežnosti avtorskih prispevkov. | Oblikovanje, tisk in lektura: Agencija Novelus, d.o.o. 

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


