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Spoštovani občani!
Vabimo vas
na svečano posaditev vinskih trt
Modre kavčine, Graševine in Škrleta
ter
otvoritev polnilnice za električna vozila,
ki bo v nedeljo, 4. maja 2014, ob 12. uri,
na prostem med Cerkvijo Sv. Mihaela in
Poslovno stavbo na Mariborski cesti 7.
Trte bodo posadili:
• župan Občine Radlje ob Dravi, mag. Alan
Bukovnik,
• Stane Kocutar, MO Maribor,
• župan Občine Biograda na Moru, Ivan
Knez in
• župan Občine Čazma, Dinko Pirak.
Pred posaditvijo trt bo potekal še podpis
Sporazuma o prijateljstvu med Občino
Radlje ob Dravi in Občino Biograd na Moru.
Vljudno vabljeni!
Župan Občine Radlje ob Dravi
mag. Alan BUKOVNIK

Garancijska shema
Koroška

Regionalna razvojna agencija Koroška, d. o.
o. je objavila razpis za dolgoročne kredite
ter garancije za dolgoročne kredite v letu
2014, in sicer za projekte mikro, malega in
srednjega gospodarstva.
Krediti in garancije se dodeljujejo za
naslednje namene:
• nakup opreme (stroji, orodja, pisarniška
oprema),
• nakup, gradnja ali adaptacija poslovnih
prostorov,
• nakup, ureditev in opremljanje zemljišča
za gradnjo poslovnih prostorov,
• financiranje obratnih sredstev, v povezavi
z investicijo.
Rok za prijavo je odprt od dneva objave
razpisa, 18. 4. 2014, do dneva porabe
sredstev oz. do 10. 12. 2014.
Občina Radlje ob Dravi

RUSALKE OSVOJILE
SREBRO, DOSEGLE
88,70 TOČK

V Mariboru se je odvijalo 23. tekmovanje
slovenskih pevskih zborov, Naša pesem.
Tekmovanja se udeležujejo zasedbe iz
Slovenije in slovenske zasedbe iz tujine.
Na tekmovanju lahko v mešani, ženski ali
moški zasedbi sodelujejo predlagane male
pevske skupine in odrasli zbori, ki imajo vsaj
12 pevk in/ali pevcev. Pevci smejo v zboru
sodelovati le ljubiteljsko, zborovodje pa so
lahko poklicni glasbeniki. Nastope zborov
in skupin je ocenjevala petčlanska žirija,
sestavljena iz treh domačih in dveh tujih
članov.
Prvič na tovrstnem tekmovanju je na
petkovem koncertu, 11. aprila, nastopil
tudi vokalni kvartet Rusalke iz Kulturnega
društva Radlje ob Dravi.
Sara Praper, Nina Gracej, Urška Pečonik in
Kerstin Vuga so pod umetniškim vodstvom
Tadeje Vulc v okviru malih pevskih skupin
osvojile SREBRNO priznanje in z 88,70
točkami dosegle drugo mesto. Žirija jim je
podelila tudi priznanje za najboljšo izvedbo
slovenske ljudske pesmi Adam in Eva.
Najvišje število doseženih točk med vsemi
zbori/skupinami je bilo 93,70.
Radeljčanka Tadeja Vulc je prav tako
prejela še posebno priznanje za obetavnega
zborovodjo debitanta APZ Maribor.
Podrobnejše rezultate tekmovanja si lahko
ogledate na spletni strani http://www.jskd.
si/glasba/zborovska/prireditve_zborovska/
nasa_pesem/maribor_14/uvod_nasa_
pesem_14.htm.
Našim dekletom iskreno čestitamo za
izjemen uspeh!
Cvetka Miklavc,
koordinatorica JSKD OI Radlje ob Dravi

VADENI PAKETI ZA
FITNES IN SKUPINSKO
VADBO

Se želite udeleževati vodenih skupinskih
vadb in hkrati vaditi tudi v fitnesu?
Brez težave, sedaj lahko kupite kombinirane
vadbene karte, ki smo jih za vas pripravili
v Društvu za šport in rekreacijo Razgibaj se
in v Fitcentru Radlje.
Več informacij prejmete na:
DŠR Razgibaj se: 040 270 358
www.razgibaj-se.eu - Info@razgibaj-se.eu

PRIPRAVE NA TEK

Bi tekli, pa ne veste, kako začeti? Bi tekla,
ampak ne sama, ker je dolgočasno … Bi
tekel, ampak nimam kondicije … To so v
večini pomisleki in dileme, ki jih imamo
ljudje, preden se odločimo za rekreacijo v
obliki teka.
V okviru projekta Rad ‘mam TEK
organizatorji pripravljajo tekaške priprave,
ki bodo potekale v Radljah ob Dravi in
okolici. Priprave bodo trajale od meseca
maja do vključno meseca septembra.
Potek priprav:
Maj, junij: skupni treningi
Julij, avgust: samostojni (individualni)
treningi po navodilih trenerja
September (do 21. 9. 2014): skupni
treningi
Udeleženci tekaških priprav bodo v
5-mesečnem,
strokovno
vodenem,
treningu:
• spoznali in usvojili pravilno tehniko teka,
• spoznali različne metode treningov
(stadion, narava, trim steza),
• pridobili aerobno in anaerobno
vzdržljivost,
• krepili mišice celotnega telesa,
• izboljšali gibljivost in
• pridobili teoretično znanje (treningi,
športna oprema, tekaška tehnika,
prehrana).
Podrobnejše informacije o pripravah
najdete na spletni strani www.radmamtek.
si ali na FB-ju TEKAŠKE PRIPRAVE.
Ekipa projekta Rad ‘mam TEK

VELIKONOČNI POHOD
2014

Tudi letos je bil v organizaciji Športnega
društva Vas in KD Remšnik izveden
tradicionalni velikonočni pohod. Že kar
nekaj let se tradicionalno zberemo zjutraj
na velikonočni ponedeljek ter se odpravimo
na pohod.
Letošnji pohod je potekal v ponedeljek, 21.
4. Začeli smo na Remšniku in nadaljevali
v smeri cerkve Sv. Pankracija, kjer smo kar
nekaj časa hodili tik ob državni meji z Avstrijo.
Po krajšem postanku pri cerkvi Sv. Pankracija,
kjer nas je za spremembo pozdravilo tudi
sonce, smo se pohodniki počasi spustili proti
kmetiji Abram in nato proti cilju, nazaj na
Remšnik. Natančni merilci so namerili, da je
pohod obsegal dobrih 12 km, na cilj pa je
prispelo 35 pohodnikov. Malico v kulturnem
domu Remšnik smo si tako več kot zaslužili.
Predsednik ŠD VAS
Kumer Tomaž

Kulinarični tečaj

Članice Društva kmetic Dravska dolina KO
Vuhred smo se dogovorile, da izvedemo
kulinarični tečaj s simboličnim naslovom
DAN KRUHA. 12. aprila smo se odpravile do
Dobnikove kmetije, kjer smo uzrle tablo z
napisom DOBRODOŠLE, DOBRO KUHAJTE.
Prisrčna dobrodošlica gospodinje Tončke,
nam je dala vedeti, da je pred nami zanimiv
dan.
Dogovorile smo se, da bomo najprej
zamesile kruh, ker je bila krušna peč že
zakurjena. Med tem, ko je kruh vzhajal, smo
pozorno prisluhnile gospe Branki, ki nas je
popeljala v skrivnosti peke krofov. Zamesila
je testo, ki je na primerni temperaturi
vzhajalo. Med odmorom nas je gospa Frida
naučila, kako speči belokranjsko pogačo. Na
štedilniku smo skuhale lonec dišeče obare.
Dobro, da je lonec bil dovolj velik še za vse
naše predlagane dodatke.
Testo je vzhajalo, oblikovale smo hlebec in
krofe. Čas do pečenih dobrot smo porabile
za ogled kmetije in pogovor o naših načrtih
v društvu.
Lepo pripravljena miza s pirhi in potico,
vonj po sveže pečenem kruhu in pladenj
z zares lepimi krofi, so nas vabili. Pozno
popoldne smo se poslovile od Dobnikovih
in se z novimi kulinaričnimi znanji odpravile
domov.
Zapisala: Alenka Gosak Gačnik

Superpokal

Medobčinsko kegljaško društvo Drava je
v soboto, 19. aprila, na kegljišču Keglbar
v Radljah izpeljalo še zadnje tekmovanje
sezone 2013/14.
Prvič v sezoni 2013/14 je poleg ligaškega
tekmovanja v okviru MKD Drava potekalo
tekmovanje SUPERPOKAL. Na tem
tekmovanju so kegljači prijavljenih ekip
tekmovali v treh kategorijah, in sicer
posamezno, dvojice in borbeno. Seštevek
vseh je dal tudi rezultate najboljših:
Seštevek vseh je dal tudi rezultate
najboljših:
SUPERPOKAL 2013/2014
REZULTATI ZA SUPERPOKAL MKD DRAVA:
BORBENE IGRE:
1. ASI Z VASI
2. KEGLBAR
3. STRUC KOVAČIJA MUTA
DVOJICE:
1. KRIVOGRAD V./SKRALOVNIK B.
2. JEŠOVNIK M./ŽIŽEK D.
3. VASILJEVIČ M./PERUŠ E.
POSAMEZNO:
1. CIGLER FERDO
2. KRIVOGRAD VLADO
3. TRŠAR MIRAN
SUPERPOKAL SKUPAJ (POSAMEZNO +
DVOJICE + BORBENO):
1. KEGLBAR
2. STRUC KOVAČIJA MUTA
3. HE VUZENICA
Prvaki Medobčinske kegljaške lige v
sezoni 2013/14 so kegljači ekipe ELEKTRO
JEŠOVNIK, drugo mesto so zasedli kegljači
HE VUZENICA in tretje mesto končne
uvrstitve kegljači KEGLBARA Radlje.

TEČAJ KALIGRAFIJE

V marcu in aprilu je v Marenberškem
mladinskem kulturnem centru potekal
tečaj posebne tehnike z dvodebelinsko
pisavo. Program tečaja je vseboval
predstavitev kaligrafije skozi zgodovino
in s tem spoznavanje pisave od antike do
danes. V 15 šolskih urah smo se naučili
držanja kaligrafskega peresa ter pisanja
črk, števil in znakov. Zadnjo uro smo izdelali
tudi svoj izdelek na različnih vrstah papirja
in z mešanjem barvnih tušev. Tečaj je v
treh skupinah obiskovalo 30 tečajnikov
in lahko se pohvalimo, da nam je družbo
delala tudi “štiriperesna deteljica” moških
predstavnikov.
V imenu vseh tečajnikov se zahvaljujem
naši mentorici, Vesni Jurač, ki se je z nami
trudila in z nami delila svoje znanje. Bila je
potrpežljiva in strokovna. V teh nekaj urah
nam je pokazala tudi trike, kako izdelati
lep izdelek. Njena potrpežljivost in dobra
volja sta bili dobra motivacija za našo
prisotnost na tečaju. Ponedeljki so postali
nepozabni trenutki, ki nas bodo spremljali
na poti utiranja samostojnega ustvarjanja.
Zahvaljujemo se tudi MKC za možnost
izvedbe tečaja in koriščenja njihovih
prostorov.

Matjaž Leonida

MKD »DRAVA« RADLJE

Delavnice v V
MMKC-ju

ŠOLSKI PLESNI
FESTIVAL

V Športni hiši v Radljah ob Dravi je v
organizaciji Plesne zveze Slovenije v
petek, 25. 04. 2014, potekalo tekmovanje
na Šolskem plesnem festivalu za šole
podravske regije.
Tekmovanje je potekalo v odličnih
pogojih in je bilo v zadovoljstvo vseh
nastopajočih, zato se za razumevanje,
sodelovanje in pomoč pri izvedbi tega
tekmovanja iskreno zahvaljujemo Občini
in še posebej Zavodu ŠKTM Radlje ob
Dravi.

Plesna zveza Slovenije

FILMSKI VEČER, v soboto 3. maja 2014, ob
20.30 uri. Na tokratnem filmskem večeru si
bomo ogledali film po resničnih dogodkih.
Pridite tudi vi, le tako nam bo zabavno.
PREDSTAVITEV PGD RADLJE IN NOVEGA
GASILSKEGA DOMA v ponedeljek, 5. maja
2014, ob 18. uri. Vabimo vas na predstavitev
PGD Radlje, njegovemu delovanju in
nalogah. Predstavili nam bodo tudi idejno
zasnovo novega gasilskega doma.
IZDELAVA MAZIL v torek 6. maja 2014 ob
10. in 18. uri. Na tokratni delavnici bomo
izdelali mazilo. Si želite tudi vi spoznati, kako?
Pridružite se nam na brezplačni delavnici.
Vabljeni!
ZATIRANJE POLŽEV NA VRTU, v sredo
7. maja 2014 ob 10. uri. Deževno vreme
pripelje na vrt številne nevšečnosti, med
njimi tudi polže na vrt. Že veste, kako se jih
znebiti? Pridite v MMKC in izvedeli boste.
Delavnica je brezplačna.

