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ŢIVE JASLICE
NA DOBRAVI

BREZ
VSTOPNINE
Kdaj? Sobota, 21. 12. 2013 ob 16.00

vabljeni na SilveStrovAnJe
nA ProSteM, ki bo na parkirišču
Mladinskega kulturnega centra s
Hotelom radlje ob Dravi,
med 23. in 1. uro.
Za dobro vzdušje bo poskrbel
ansambel Stil5.
naj bo vstop v novo leto nekaj
posebnega, zato se nam pridružite
tudi ob kozarcu kuhanega vina.
v novo leto nas bo pospremil
župan Alan Bukovnik.
vljudno vabljeni!

vABilo

Turistično društvo Vuhred vabi vse
ljubitelje konjev na Štefanovo, in sicer, v
četrtek, 26. decembra 2013, ob 10.30 uri,
na žegnanje konjev v čast Sv. Štefanu v
Vuhredu pred cerkvijo.

Kje? Igrišče na Dobravi (poskrbljeno za
ustrezno označitev in parkiranje)
Organizator: Mladiiz KŠTD Dobrava

Vljudno vabljeni, da z name podoţivite boţično skrivnost!

POHOD OB POLNI LUNI

ŠD Vas je v nedeljo, 15. decembra, organiziralo zanimiv pohod ,ki so ga poimenovali »Pohod
ob polni luni«. Preko 30 pohodnikov se je v lepem nedeljskem popoldnevu, tik pred mrakom,
zbralo v centru Vasi in se nato podalo na skoraj 10 km dolg pohod. Vso pot jih je »spremljala«
polna luna, ki se je ravno ta dan, brez oblačkov in meglic, bohotila visoko na nebu. Po dobrih
dveh urah hoje in dveh postankih za okrepčilo so pohodniki prispeli na cilj – okrepčevalnico
»Erjavc«, kjer so se okrepčali z enolončnico in sklenili,da tovrstni pohod v letu 2014 še ponovijo.
kumer tomaž, Predsednik ŠD vAS

Pridružite se nam.
Predsednik tD vuhred, karli Gosak

vABilo

Krajevna skupnost Vuhred vabi na koncert BOŽIČ Z NASMEHOM skupine Nasmeh z gosti, v
nedeljo, 22. decembra 2013, ob 18.00 uri v dvorano Vuhredu.

ZIMSKA VAS za MKC v Radljah
ob Dravi je že lepo okrašena in samo čaka,
da ob koncu tedna ponovno zaživi.

Dajmo polet otroku, ki biva v nas in skupaj z Društvom
prijateljev mladine Radlje prikličimo najbolj prijaznega
dedka vseh časov. Deeedek Mraaaaaaz …. priiiiiiidi.

V petek, 20. 12. 2013, od 16.30 do 18. ure

VABILO
Vokalna skupina Remšnik vabi na predbožični koncert,
ki bo 20. decembra 2013 ob 19. uri v cerkvi Sv. Jurija
na Remšniku. Vstopnine ni, prostovoljni prispevki
bodo namenjeni malemu borcu Vidu, ki je zaradi
prezgodnjega rojstva močno gibalno oviran.

Za čarobnost tega večera bosta poskrbela pevska
zbora Osnovne šole Radlje ob Dravi, pod vodstvom
gospe Simone Svanjak. Mogoče prileti tudi kakšna
snežinka, z njo pa Dedek Mraz.
Mmm dišalo bo po lapačinkah.
Delavnica: izdelovali bomo lučke, s katerimi se
bomo v nedeljo odpravili na obisk v Dom Hmelina.
Potrebuješ kozarec za vlaganje in servieto, nekaj jih
bo tudi na stojnici.

Sobota, 21. 12. 2013, od 10. do 12. ure

Delavnica: izdelovali bomo lučke, s katerimi se
bomo v nedeljo odpravili na obisk v Dom Hmelina.
(potrebuješ kozarec za vlaganje in servieto, nekaj jih
bo tudi na stojnici).
Naše želodčke bomo napolnili z žganci. Mažoretke pa
bodo s svojimi plesnimi sposobnostmi napolnile naše
srčke. Za dobro voljo bodo poskrbeli harmonikarji, ki
jih vodi Jure Vučič.

Nedelja, 22. 12. 2013, ob 16. uri

Pohod z lučkami do Doma Hmelina. Zberemo se v
Zimski vasi. Z nami bo tudi Dedek Mraz in njegove
Snežinke.
V domu bodo člani DPM Radlje vsem podarili igrico
Muca copatarica.
Sabina Ternik, DPM Radlje

Božičnonovoletni
koncert ˝BOŽIČ
ZA DVA˝

V nedeljo, 15. decembra, je v Veliki
dvorani Kulturnega doma v Radljah
ob Dravi potekal božično- novoletni
koncert z naslovom BOŽIČ ZA DVA.
Koncert je bil nekaj prav posebnega, ker sta tokrat združila moči dva
zbora: ženski pevski zbor Dominica
nova in moški pevski zbor Vuhred.
Po odzivu publike sodeč je koncert
navdušil vse prisotne.
Za vse tiste, ki se koncerta niste mogli udeležiti, ste vljudno vabljeni na
ponovitev koncerta, ki bo 3. januarja 2014 ob 19. uri v večnamenski
dvorani v Vuhredu.
Nina Štraser, ŽPZ Dominica nova

NOGOMETNI TURNIR

V nedeljo, 15. decembra, se je v Športni hiši
Radlje odvijal nogometni turnir kadetov U-17.
Na turnirju, ki ga je organiziral domači
Nogometni klub Radlje, je sodelovalo
dvanajst moštev, razdeljenih v štiri skupine.
Iz skupin sta se v četrtfinalni del turnirja
uvrstili po dve ekipi.
V zanimivih nogometnih predstavah so bili
doseženi naslednji rezultati:
1. mesto: ekipa Nace in prijatelji – Dravograd,
2. mesto: ekipa Pohorje 2,
3. mesto: ekipa Prevalje 1,
4. mesto: ekipa Slovenj Gradec 2.
Za najboljšega vratarja turnirja je bil
razglašen Jan Kozar iz ekipe Nogometnega
kluba Pohorje 2. Najboljši igralec turnirja pa
je bil Jure Grubelnik iz ekipe Nace in prijatelji
– Dravograd.
Nogometni klub Radlje bo naslednjo nedeljo,
22. decembra, izvedel še turnir v kategoriji
starejših dečkov U-15, s pričetkom ob deveti
uri. Vabimo vse navdušence nogometne igre
v Športno hišo Radlje!
Športno društvo Radlje ob Dravi

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

