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posaditev vinskih trt

Na prijetno prvo majsko nedeljo smo bili v Radljah ob Dravi priča kar trem pomembnim
dogodkom, in sicer zasaditvi vinskih trt iz Biograda na Moru in Čazme ter najstarejše trte na
svetu, ki raste v Mariboru na Lentu, hkrati pa tudi odprtju polnilnice za električna vozila in
podpisu Sporazuma o sodelovanju in prijateljstvu med Gradom Biograd na Moru in Občino
Radlje ob Dravi.
Grad Biograd na Moru in Občina Radlje ob Dravi se s podpisom sporazuma obvezujeta, da
bosta spoštovali sodelovanje svojih držav in da bosta pri tem dober primer za krepitev zveze
med lokalnimi oblastmi, javnimi zavodi in ustanovami, skupnostmi občanov in občank ter
prebivalcev v uresničevanju skupnih ciljev in krepitvi medsebojnih prijateljskih odnosov.
Po podpisu sporazuma je sledila posaditev vinskih trt Modre kavčine z Lenta, Graševine (Laški
rizling) iz Biograda in Škrleta iz Čazme. Pri saditvi so sodelovali župan občine Radlje ob Dravi,
mag. Alan Bukovnik, župan Grada Čazme, Dinko Pirak, podpredsednica mestnega sveta Grada
Biograda na Moru, Vlasta Jeličić, in Stane Kocutar, mestni viničar najstarejše trte iz Maribora.
Mariborski viničar Stane Kocutar je ob koncu posaditve imenoval župana mag. Alana Bukovnika
za gospodarja in za radeljskega viničarja.
Z blagoslovom, ki ga je opravil župnik Jože Gomboc, bomo priča, da bodo trte res dobro obrodile.
Čisto ob koncu smo bili priča še odprtju polnilnice za električna vozila. Občina Radlje ob
Dravi sodeluje v evropsko sofinanciranem projektu ELEKTRIČNA MOBILNOST DELUJE! Gre za
spodbujanje električne mobilnosti. To pomeni uporabo električnih koles, skuterjev, invalidskih
vozičkov in avtomobilov. V namen spodbujanja uporabe teh vozil smo v centru mesta postavili
prvo električno polnilnico, kjer lahko vsi občani in obiskovalci mesta brezplačno polnijo svoja
električna vozila. Za občane in obiskovalce pa bodo v prihodnje na voljo električni skuterji in
kolesa, ki si jih bo možno izposoditi ali najeti v okviru tako imenovanega sistema »car sharing«
oziroma »delimo si vozila«.

TEKMOVANJE KOROŠKE
POKRAJINSKE ZVEZE DU
V NAMIZNEM TENISU

V sredo, 16. aprila 2014, je na Muti
potekalo tekmovanje društev upokojencev
v namiznem tenisu. Tudi letos so bili
organizatorji DU Muta, s pomočjo NTK
Muta.
Na prvo mesto so se uvrstili DU Muta, na
drugo mesto DU Radlje, na tretje mesto
DU Ravne in na četrto mesto DU Slovenj
Gradec.
V ekipi DU Radlje so igrali Jože Javernik,
Jože Kosec, Silvo Sobiech in Andrej Martini.
DU Radlje

Biserna poroka
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OBISK VAROVANCEV
DOMA HMELINA V VRTCU
RADLJE

Ob evropskem dnevu solidarnosti so nas
v vrtcu Radlje obiskali varovanci doma
Hmelina. Čeprav je bilo v vrtcu zaradi
počitnic manj otrok, smo jim pripravili kratek
kulturni program in jih pogostili s sladkimi
palačinkami. Varovanci in otroci so se družili
ob različnih namiznih igrah in ob njih zelo
uživali. Tako varovanci kot tudi otroci so bili
veseli medgeneracijskega druženja.

Na prvo soboto v mesecu maju sta si Ana
in Franc Glazer iz Vuhreda ponovno izrekla
ljubezen in zvestobo drug drugemu, ki ju
povezujeta že 60 let. Civilni obred je opravil
župan Občine Radlje ob Dravi mag. Alan
Bukovnik. V nagovoru je poudaril, da je
njuna prehojena življenjska pot dokaz, da
sta skupaj doživela veliko lepih in prijetnih
trenutkov. Priči bisernoporočencema sta
bila vnuka Jernej in Marcel.
Bisernoporočencema iskreno čestitamo
in želimo še mnogo zdravja in lepih
trenutkov.

Ljuba Kališnik, Anja Vraber
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V MKC-JU DOGAJA

Petek, 9. maja 2014, ob 10. uri, KUHARSKA DELAVNICA, ŠPARGLJI
Pomlad je tu in na naših vrtovih že pridno nabiramo šparglje. Na tokratni delavnici
bomo spoznali številne recepte. Pridružite se nam tudi vi. Delavnica je brezplačna.
Vabljeni!
Sobota, 10. maja 2014, ob 20.30, OGLED VIDEOSMEŠNIC NA PLATNU
Tokratni sobotni večer si bomo popestrili z ogledom videosmešnic na platnu. Pridružite se nam
na večeru smeha in zabave!
Ponedeljek 12. maja 2014, ob 17. uri, KNJIŽNICA NA OBISKU; PREDSTAVITEV COBISSA
V sodelovanju s knjižnico Radlje ob Dravi, bomo predstavili sistem COBISS.
Vabljeni!
Torek 13. maja 2014, ob 10. uri, DEJAVNIKI TVEGANJA ZA NASTANEK BOLEZNI
V sodelovanju z zdravstveno vzgojnim centrom Radlje ob Dravi vam pripravljamo delavnico, na
kateri bomo govorili o dejavnikih tveganja za nastanek bolezni. Storite nekaj za vaše zdravje in se
nam pridružite. Delavnico bo vodila Pažek Petra, dipl. med. ses.
Torek, 13. maja 2014, med 12.00 in 17.00 pred MMKC-jem, v primeru slabega vremena se bo
tržnica odvijala v prostorih MMKC-ja, PRAVIČNA TRŽNICA
Pred MMKC-jem bomo pripravili stojnice, na katerih boste lahko vsem obiskovalcem ponudili
stvari. Možna bo blagovna menjava, nakup ali pa prodaja. Vabljeni vsi, ki imate doma kakšno
stvar, pa bi jo želeli prodati, menjati, …. Stojnice čakajo na vas.
Informacije: 040 852 287 (Dominika).
Sreda, 14. maja 2014, ob 10. uri, SAJENJE JEDILNIH BUČ
Na tokratni delavnici bomo sadili jedilne buče. Pridružite se nam in spoznajte, katere vrste
jedilnih buč lahko posadite na svoje vrtove ter njihovo vsestransko uporabnost
Delavnica je brezplačna.
Sreda, 14. maja 2014, ob 11. uri, PREDSTAVITEV KOROŠKEGA POKRAJINSKEGA MUZEJA
Predstavitev Koroškega pokrajinskega muzeja, Muzeja Radlje ob Dravi. Predstavitev dejavnosti in
nalog muzeja ter povabilo na ogled stalnih in občasnih razstav ter zbirk Muzeja Radlje ob Dravi.
Predstavitev bo vodila Alenka Verdinek, kustodinja v Muzeju Radlje ob Dravi.

Mednarodni folklorni
in pevski festival

Med 9. in 11. majem bo v Občini Radlje ob Dravi
potekal folklorno-pevski festival. Na povabilo
odrasle folklorne skupine in MoPZ KPD Kovač Lije
iz Vuhreda ter Občine Radlje ob Dravi bodo v goste
prišle folklorne in pevske skupine s Slovaške in
Hrvaške. Goste bodo sprejeli v petek, s kulturnim
programom pa zvečer v Hostlu Radlje, kjer bodo
nastopili Moški pevki zbor KPD Kovač Lija Vuhred,
MPZ DU in DI Mavrica Radlje ter vokalistka Nina
Gracej iz Vuzenice.
Na osrednji prireditvi, ki bo v soboto, 10. maja
2014, popoldne ob 17. uri, na športnnem igrišču
Vuhred pri cerkvi (v primeru dežja v dvorani
Kulturnega doma Radlje), si boste lahko ogledali
preplet različnih kultur skupin, ki se bodo
širši javnosti predstavile s svojim programom.
Nastopali bodo: Folklorna skupina KUD Sloga
Miklouš iz Čazme (Hrvaška), Mješovita klapa
Blandona iz Biograda na Moru (Hrvaška), Muško
Jačkarno društvo Hrvatski Jandrof (Slovaška),
Tamburaška skupina Čunovski Bečari iz Čunova
(Slovaška), Folklorna skupina Škratje iz Slovenj
Gradca, Moški Pevski zbor KPD Kovač Lija Vuhred,
Folklorna skupina KPD Kovač Lija Vuhred …
Z nedeljsko mašo, ob 9.30, se bo z nastopom
etno skupine Šajk KPD Kovač Lija v Vuhredu in
z pogostitvijo Društva kmetic KO Vuhred ter še
ogledom Vuhreda gostovanje skupin in prijetno
druženje zaključilo.
KS Vuhred

RDEČI KRIŽ

Območno združenje Rdečega križa vas
ob tednu Rdečega križa, ki je od 8. do 15.
maja, vabi, da se ustavite in nas obiščete
na eni od stojnic, kjer bomo preverjali
krvni tlak in krvni sladkor. Obiščite nas:
• 8. 5. 2014 - pred Mercatorjem v Radljah,
od 9.30 do 11.00,
• 13. 5. 2014 - pred občinsko stavbo, od
9.30 do 11.00 ter
• 14. 5. 2014 - na Muti, od 9.30 do 11.00.

VABILO

V četrtek, 8. maja, ob
19. uri, ste vljudno
vabljeni v Knjižnico Radlje, kjer bo
odprtje razstave Hansa Joachima
Uthkeja »Ničle se najhitreje
razmnožujejo«.
Razstavljena likovna dela so
ilustracije na temo aforizmov Žarka
Petana. Tudi sicer so umetnikova
najljubša
tematika
sodobni
tehnološki problemi, minevanje
časa ter medčloveški odnosi, ki pa
jih interpretira na nadrealističen
in humoren način. Umetnikove
intimne likovne izpovedi in
razmišljanja o času, človeški
neumnosti
in
neustavljivem
propadanju odlikuje ostrina misli
in prefinjeno ironičen humor.
Ustvarjalni navdih pogosto črpa
iz literarnih predlog, kot tudi iz
dogodkov, ki jih najde v dnevnem
časopisju.
Po razstavi in umetnikovem delu
nas bo popeljal likovni kritik Mario
Berdič.
Razstava bo na ogled do 23. maja.
Pridružite se nam in povabite še
prijatelje, znance, sorodnike.

