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Obisk dveh
ministrov

V četrtek, 13. marca sta Občino Radlje
ob Dravi obiskala minister za kmetijstvo
in okolje mag. Dejan Židan in minister
za izobraževanje, znanost in šport dr.
Jernej Pikalo. Na delovnem srečanju smo
se pogovarjali o odprtih vprašanjih pri
aktualnih projektih, ki se izvajajo v občini.
Ob odhodu sta se ministra vpisala v zlato
knjigo občine, kjer sta podala svoje vtise.
Občina Radlje ob Dravi

Občni zbor ŠD VAS

V petek, 7. marca 2014, je v prostorih
Okrepčevalnice Erjavc potekal občni zbor
ŠPORTNEGA DRUŠTVA VAS. Vse prisotne, ki
se jih je tudi letos zbralo zelo lepo število, 51,
je najprej pozdravil predsednik ŠD VAS Tomaž
Kumer. Po izvolitvi delovnega predsedstva
ter organov zbora in ugotovljeni sklepčnosti
so bila na vrsti poročila za leto 2013. Najprej
poročilo predsednika, nato finančno poročilo
ter poročila vodij sekcij. V ŠD VAS kot enem
najštevilčnejših društev, saj se je število
članov v letu 2013 povzpelo na 105, deluje
kar sedem sekcij: nogomet (mali nogomet in
veteranski nogomet), kegljanje in bowling,
pohodništvo, strelstvo, košarka, namizni tenis
in sekcija za ohranjanje kulturne dediščine.
Predsednik društva je razkril načrte in
novosti za leto 2014 ter izrazil zadovoljstvo
nad aktivnostmi, ki niso samo športnega
značaja, ampak se društvo aktivno vključuje
tudi v ostala dogajanja na Vasi (organizacija
VASELICE, udeležba na čistilnih akcijah,
postavljanje majskega drevesa, pokop
pusta,...). Zaželel je še veliko uspehov in
povabil k aktivnemu športnemu sodelovanju
še nove člane.
Med gosti je beseda najprej pripadla županu
občine Radlje ob Dravi Alanu Bukovniku,
nato še sekretarju Športne zveze Radlje
Bojanu Kusu ter vodji sodniške organizacije
v medobčinski ligi nogometa Karolju Kolarju.
Vsi so izrazili zadovoljstvo z dosedanjim
delom društva in njenih članov ter zaželeli
uspešno sodelovanje tudi v bodoče. V zadnji
točki dnevnega reda pa je ŠD VAS tudi letos
podelilo plaketo za posebne zasluge. Letošnji
dobitnik plakete je vodja ekipe kegljačev
ASi z Vasi Marjan Hafner, ki si je plaketo v
obrazložitvi zaslužil predvsem s požrtvovalnim
in nesebičnim delom, ki traja že preko 20 let.
Uradnemu delu je sledilo še prijetno druženje
ob jedači in pijači pozno v noč.
Tomaž Kumer, predsednik ŠD Vas

ČISTILNA AKCIJA 2014

Spomladi, med svetovnim dnevom voda, 22.
marcem in svetovnim dnevom Zemlje, 22.
aprilom, po vsej Sloveniji potekajo čistilne
akcije. Skrb za čisto in urejeno okolje bo,
kakor prejšnja leta, pokazala tudi Občina
Radlje ob Dravi, ki bo izvedla čistilno akcijo
v soboto, 5. aprila 2014, s pričetkom ob
8. uri. V ta namen je v četrtek, 13. marca
na Javnem zavodu ŠKTM Radlje ob Dravi,
ki je koordinator akcije, potekal sestanek s
predstavniki društev, krajevnih skupnosti in
drugimi predstavniki zainteresirane javnosti.
Na sestanku je vodstvo zavoda prisotnim
posredovalo informacije v zvezi s potekom
akcije in podatke o lanski, ki je bila, kakor
predhodne, tudi zelo uspešna.
Vse, ki bi želeli sodelovati pri čistilni akciji,
pozivamo, da se obrnete na društva, krajevne
skupnosti ali na Javni zavod ŠKTM, kjer boste
dobili potrebne informacije. Lokacije divjih
odlagališč javljajte na zavod, ki jih bo umestil
v bazo divjih odlagališč Društva Ekologov
brez meja, ki podpira in vzpodbuja takšne
akcije. Skupaj bomo lažje poskrbeli za čistejšo
prihodnost našega okolja.
Javni zavod ŠKTM Radlje ob Dravi

Beseda hvala je
premalo, pa vendar
pomeni veliko, če je
iskrena.

Nikoli ne bova pozabila četrtkove noči, 27.
decembra 2012, ko sva izgubila vse, kar
sva vsa skupna leta ustvarjala in zgradila.
Kljub hudi bolečini, ki sva jo doživela in
preživljala, ste nama prav vi, dragi prijatelji,
krajani in vsi ostali, ki ste ponudili pomoč,
vlivali dodatne moči, da sva lahko pričela z
obnovo stanovanjske hiše. Brez vas nama
tako hitro ne bi uspelo. Vaša dobrodelnost
in prostovoljnost sta nama omogočila, da
sva lahko v letu dni spet dobila svoj dom.
Iskrena hvala vsem, ki ste nama ponudili
nesebično pomoč, nama stali ob strani ter
verjeli v naju. Ko že misliš, da si sam in da so
se nad tabo zgrnili črni oblaki, spoznaš, da še
vedno obstajajo dobri ljudje. HVALA!

Vlado Šauperl in Vera Ajtnik

Občni zbor ŠD Sv.
Anton

Športno društvo Sv. Anton je 21. februarja
2014 izvedlo 10. redni zbor članov, ki se
ga je udeležilo 33 članov.
Predsednik društva Božidar Kovač je
najprej pozdravil vse navzoče, potem
je podal poročilo o aktivnostih, ki smo
jih izvedli v minulem letu, ter dodal, da
smo v celoti izpeljali plan aktivnosti.
Nato je predstavil še plan dela za leto
2014. Organi društva so ugotovili, da v
delovanju društva ni bilo nepravilnosti,
prav tako so bila finančna sredstva
smotrno in namensko porabljena. S svojo
prisotnostjo nas je počastil tudi župan g.
Alan Bukovnik ter nam na koncu povedal
nekaj spodbudnih besed. Po zaključku
uradnega dela smo člani nadaljevali z
druženjem ob pijači in jedači.
ŠD Sv. Anton

Tekmovanje v
športnem plezanju

Letos bomo že četrto leto zapored organizirali
tekmovanje v športnem plezanju, namenjeno
mlajšim kategorijam, imenovano Vzhodna
liga. Gre za največjo športno prireditev za
otroke v Občini Radlje ob Dravi, izbranih
je bilo zgolj pet klubov iz vzhodnega dela
Slovenije in mi smo med njimi. Cilj prvenstva
je približati tekmovalno vzdušje najmlajšim
tekmovalcem, torej tistim, ki se še niso
srečali z aktivnim treningom in tekmami, za
kasnejši lažji prehod na tekme državnega
prvenstva. Glavni cilj je predvsem zabava
in prijetno tekmovalno vzdušje brez večjih
stresov za otroke. Pleza se po težavnosti
in z varovanjem od zgoraj. Prvi del smeri je
navadno lažji, tako da se tekem lahko udeleži
pravzaprav vsak, ki obiskuje kakršnokoli
plezalno šolo, tudi popolni začetnik. Več
informacij lahko najdete na www.climbers.
si in www.pk-martincek.net. Tekmovanje bo
potekalo v soboto, 22. marca 2014, 9. – 17.
ure v Športni hiši Radlje.
Organizator: PK Martinček, MKC Marenberški,
ŠKTM Radlje ob Dravi

VABILO NA TEČAJ
ŠIVANJA IN KROJENJA V
MMKC-ju

Začetna delavnica šivanja in krojenja obsega
osnove šivanja (robljenje, sestavljanje šivanca,
likanje, izdelava dolžine, ipd.). Poleg osnov
šivanja se boste naučili izdelave kroja za
klasično ozko krilo ter slednjega tudi izkrojili
in sešili. Delavnica bo trajala 30 ur. Prijave in
informacije na: 040 852 287 (Dominika).

VABILO NA DELAVNICO
POLSTENJA V MMKC-ju

Začetna delavnica polstenja obsega osvojitev
osnovnih tehnik polstenja (izdelava kuglic,
vrvic ter polstenega blaga). V začetni delavnici
polstenja si boste udeleženci izdelali lasten
nakit, modni dodatek, rožo ter manjšo torbo.
Delavnica bo trajala 8 ur. Prijave in informacije
na: 040 186 602 (Vojko).

DELAVNICE ZA MLADE
V MMKC-ju
Dan

VABILO

Vljudno vabljeni v četrtek,
20. marca, ob 19. uri v Knjižnico Radlje
na literarni večer z Ivano Hauser.
Domačinka, ki zase pravi, da je zgolj
ljubiteljska pisateljica, je od leta
2002 članica Mariborske literarne
družbe. Na pobudo mentorja Marjana
Pungartnika je začela pisati prozo.
Piše o živalih, njihovih prirojenih in
določujočih lastnostih in odnosih
človeka do njih. Napisala je tudi sklop
zgodb o deklici Johani in njenem
odraščanju. V okviru Javnega sklada
za kulturne dejavnosti (JSKD) se
udeležuje literarne šole, delavnic in
kolonij ter si tako izpopolnjuje in širi
svoja pisateljska obzorja.
Na tokratnem literarnem večeru
bomo prisluhnili zgodbam, ki nas
bodo popeljale v otroštvo deklice
Johane. Literarni večer bo vodila Tanja
Volmajer. Glasbeni program bodo
izvedli učenci Glasbene šole Radlje ob
Dravi.

Zapora – del Partizanske ulice

Obveščamo vas, da bo v soboto, 22. marca 2014, med 13.30 in 14.30 popolna zapora
za promet od Partizanske ulice 18 (gasilski dom) do Partizanske ulice 36 (križišče pri
stanovanjskem bloku) zaradi izvedbe križevega pota. Za razumevanje se vam iskreno
zahvaljujemo.

Občina Radlje ob Dravi

Petek,
21.3.2014
Sobota,
22. 3. 2014
Ponedeljek,
24. 3. 2014
Torek,
25.3.2014
Sreda,
26. 3. 2014
Četrtek,
27. 3. 2014
Petek,
28. 3. 2014

Delavnica

Ura

Barvanje cvetličnih lončkov

16.00

Koncert skupine If

20.00

Barvanje cvetličnih lončkov

16.00

Sajenje ognjiča

16.00

Turnir v namiznem tenisu

16.00

Poker turnir

16.00

Filmski popoldan

18.00

Vse delavnice so brezplačne!

MMKC Radlje – Učinkovita
komunikacija in delo z
ljudmi

Danes, 20. marca 2014, ob 16.30 se bo v
Marenberškem mladinskem kulturnem centru
izvajala delavnica z naslovom »UČINKOVITA
KOMUNIKACIJA IN DELO Z LJUDMI«.
Spoznanja bodo lahko udeleženci po
predavanju praktično preizkusili v osebnem
življenju, v izobraževalne in poslovne namene.
Skratka delavnica je primerna za vse. Vodil jo
bo Marjan Račnik. Več informacij dobite na
telefonski številki 040 186 602 (Vojko).

Regijski kviz

Društvo podeželske mladine Dravska dolina
vabi na regijski kviz »MLADI IN KMETIJSTVO«
za koroško regijo, ki bo v soboto, 29. marca
2014, ob 19. uri v veliki dvorani MKC Radlje ob
Dravi. Teme kviza so: 1. Neposredna prodaja,
2. Čebelarstvo, 3. Zgodovina podobe rdeče
kapljice. Vljudno vabljeni!
DPM DRAVSKA DOLINA

