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Čistilna akcija 2014, Sobota, 5. april 2014, ob 8. uri.
KOORDINATOR

LOKACIJA ČIŠČENJA

KONTAKT KOORDINATORJA

ŠD Sv.Anton

Šola Sv. Anton na Pohorju in okolica

Božo KOVAČ
041/933-115

Možnarji Sv. Trije Kralji + KS

Lovska koča Radlje do Janeza, Zg. Vižinga

Peter ZLATAR
040/659-950 Ivan SUŠNIK

Čolnarsko društvo Vuhred

Obrežje reke DraveVuhred

Darko ZAVODNIK, 041/947-008

Oldtimer Radlje

Lokacija Stari grad

Anton ŠARMAN
041/629-507

KS Remšnik

Center Remšnik, pot proti Vasi

Boris GAŠPER
051/653-642

MDI »DRAVA«

Okolica Županka nad Radljami

Alojz VARŠNIK
041/332-928

LUDO društvo

Obrežje reke Drave od Ribnika Reš

Matej RAZGORŠEK
041/865-534

PGD Vuhred

Obrežje reke Drave +potok Vuhreščica do
Sp. Orlice

Jaka PARADIŽ
040/852-291

Lovska družina Orlica, Vuhred

Pešpot od Sv. Antona do Vuhreda,
Šentvid, Sp. Orlica in Zg. Orlica

Drago VAIS
041/458-710

KŠTD Dobrava

Lokacija Vodna učna pot, bivša čolnarna,
igrišče in pot do kapelice

Dominika KARLATEC
040/852-287

Taborniki »Rod srebrne reke«

Okolica igrišča Dobrava

Anton PLAZOVNIK
040/347-973

DPM Radlje ob Dravi

Cesta Radlpass

Vojko GMAJNER
040/186-602

KD kmečke žene in Gobarsko
društvo »SIVKA«

Gozdna učna pot, kmetija Pavl, stara
cesta Žohar

Štefka RAVNJAK
040/790-522 AKCIJA BO IZVEDENA V NEDELJO!

DPM Dravska dolina

Lokacija Sv. Anton, kmetija Ebjenk z
okolico

Angelca HELBINK
041/349-855

Ribiška družina Radlje

Radeljski potok od Reša do bivšega
Remoplasta

Marjan LAUKO
031/668-310

KS Vuhred

Center Vuhred z okolico

Metka ERJAVEC
041/604-029

TD Radlje

Okolica dvorca in Kalvarije

Luka KRESNIK 041/482-463

MMLS Radlje

Radlpass + cesta Sv. Trije Kralji

Edi KORAT 031/648-179

ŠD Vuhred

Vuhred center (igrišče)

Karel KOLAR 041/330-154

Plezalni klub Martinčki

Sodelovanje s čolnarskim društvom
»Skala«

Igor LAUKO
041/555-289

KTD Sv. Anton

Okolica cerkve, pokopališča na Sv.
Antonu

Darko RIČNIK
02/ 8871-769, 070/700-679

Konjeniško društvo

Smer Markač, križišče Vuhred, novo
križišče, Gašper

Monika FEKONJA
051/473-829

Društvo upokojencev Radlje

Cesta Radlpass

Kondrad KLEMENC
02/8871-659

ŠD Vas

Vas

Tomaž KUMER 041/433-913

Opombe: Lokacije odlaganja smeti: na območjih čiščenja, dostopnost s smetarskim vozilom, lokacije
je potrebno sproti javljati koordinatorjem Režijskega obrata. Koordinacija: Milan Šarman 040/852288, Janja Lorenci 040/186-601. Kontakti Režijskega obrata za prevoz odpadkov: Kričej Jaka (051 424
260), pokriva KS Remšnik-Vas, Peruš Branko (040 988 344), pokriva Vuhred-Sv. Anton-Orlica, Gerold
Albin (041 479 097), pokriva Sv. Trije Kralji, Zg. Vižinga, Radlje ob Dravi.

Vabilo

Turistično društvo Radlje ob Dravi vabi vse svoje člane na vsakoletno sodelovanje na čistilni akciji.
Dobimo se v soboto, 5. aprila, ob 8. uri pri Dvorcu. Vabljeni!

Predsednica TD Radlje ob Dravi, Antonija Račnik

Občinski sadovnjak

Občina Radlje ob Dravi je v sredo, 27. marca
skupaj s Čebelarskim društvom Radlje ob
Dravi in Sadjarskim društvom Bobovec
Muta podpisala Sporazum o sodelovanju pri
vzdrževanju občinskega sadovnjaka. Občina
je lansko leto pri Osnovni šoli Radlje ob Dravi
naredila občinski sadovnjak. Pridelati želimo
svoja domača jabolka, namenjena za malice
otrok v OŠ in vrtcu Radlje ob Dravi.

Občina Radlje ob Dravi

Spoštovani ljubitelji
nogometa!

V 16. krogu Štajerske nogometne lige, se bo
članska ekipa Nogometnega kluba Radlje,
pomerila z ekipo Nogometnega kluba Pohorje
iz Ruš.
Tekma bo v soboto, 5. aprila, ob 17.00 uri na
Športnem stadionu v Radljah ob Dravi.
Radeljčani zasedajo trenutno peto mesto
Štajerske nogometne lige, ekipa Pohorja pa
dvanajsto mesto. Čaka nas zanimivo srečanje,
saj poskušajo Radeljčani uloviti čim višje
mesto na lestvici in s tem mogočo uvrstitev
v 3. Slovensko nogometno ligo, gostje pa
potrebujejo točke, v kolikor nočejo izpasti iz
lige. Vabljeni!

NK Radlje

VABILO NA TEČAJ
ŠIVANJA IN KROJENJA V
MMKC

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
skrojili in sešili. Delavnica bo trajala 30 ur,
vodila pa jo bo Ksenija Plazl. Prijave zbiramo
do ponedeljka, 7. aprila 2014.
Prijave in informacije na 040 852 287
(Dominika).

Spomladanski izlet
Cicibanov planincev

Prav na prvi pomladni dan, 21. marca 2014
smo se Cicibani planinci podali na izlet.
In čeprav živimo v svetu, kjer nas kar naprej
pesti pomanjkanje časa, so si na ta dan starši
Cicibanov planincev še posebej vzeli čas za
svoje otroke. Zato, draga mamica in očka,
vedita, da so vama vajini otroci neizmerno
hvaležni.
Naj bo tale misel, dragi starši, samo za vas: Ne
hodita pred menoj, morda ne bom sledil,ne
hodita za menoj, morda ne bom vodil. Hodita
ob meni in bodita moja prijatelja (Albert
Camus).
In prav ta misel nas povezuje, zato smo se
na ta dan v tako velikem številu zbrali pri
»Bajti« v Radljah, od koder smo se zapeljali
do parkirišča pri gostilni Erjavc. Tam nas je
pričakalo še več Cicibanov planincev in skupaj
smo se peš odpravili novim dogodivščinam
naproti. Makadamska pot nas je vodila do
kmetije Dobnik – Pinter. Pot ni bila naporna,
kar je dokazal očka Gorazd, ki je z otroškim
vozičkom in enoletnim sinkom prišel vse
do cilja. Prav tam, pri kmetiji Dobnik, pa
smo bili toplo sprejeti in na vrhu nas je celo
čakal napis: Dobrodošli pri nas. Prijazna
gospodarja, gospa Tončka in Jože z vnukinjo,
sta nam z veseljem pokazala živali, ki jih imajo.
Otroške oči so žarele ob pogledu na košute,
divje prašiče, zajčke, kokoške in še mnoge
druge živali. To je bilo tudi za nas odrasle prav
posebno doživetje. Od kmetije Dobnik pa
nismo odšli le s čudovitimi spomini, ampak
tudi s polnimi trebuščki, saj so nas pogostili
s pravimi kmečkimi dobrotami. Zato se jim v
imenu Cicibanov planincev iz vrtca Radlje in
Vuhred najlepše zahvaljujeva.
Prvi pomladni dan in skupno popoldansko
druženje Cicibanov planincev je bilo resnično
nepozabno. To so nam potrdili iskreni
nasmeški na obrazih otrok in vprašanja
staršev, če se lahko tudi naslednje leto, ko
bodo njihovi otroci že šolarji, udeležijo naših
izletov.
Rozika Kerbler in Sabina Hartman

Delavnice za mesec april v MMKC-ju
datum

dan

delavnica

5. 4. 2014

sobota

filmski popoldan

7. 4. 2014

ponedeljek

izdelava velikonočnih okraskov

8. 4. 2014

torek

izdelava velikonočnih okraskov

9. 4. 2014

sreda

izdelava negovalnega mazila

10. 4. 2014

četrtek

kuharska delavnica; pomladna kupa

Delavnice so namenjene vsem med 4. in 15. letom starosti. Vse delavnice so
brezplačne in trajajo vsak dan med 16. in 19. uro. Vabimo vas, da se nam pridružite!

Aktivnosti v MMKC-ju

V ponedeljek, 7. aprila 2014, ob 10.00 vabljeni na «ČAJANKO S
ŠTRIKANJEM«.

Na delavnico vabljeni vsi, ki se ljubiteljsko ukvarjate s pletenjem in kvačkanjem.
Ob prijetnem klepetu, čaju in kavi si bomo izmenjali ideje in nasvete. Delavnica je
brezplačna. Si želite izdelati nakit ali torbico iz volne? Potem ne odlašajte in pridite
v torek, 8. aprila 2014, ob 10.00 na uvodno srečanje za delavnico polstenja. Na
tokratnem srečanju se bomo dogovorili, kdaj bomo ustvarjali in kaj polstenje je.
Delavnico bo vodila Ksenija Plazl. Informacije: 040/842-287 (Dominika). Vabljeni!
V sredo, 9. aprila 2014, ob 10.00 vas vabimo, da se nam pridružite na uri joge v
prostorih MMKC-ja Radlje ob Dravi. Informacije: 040/842-287 (Dominika). Vabljeni!
V sredo, 10. aprila 2014, ob 10.00 pridite na srečanje, kjer si bomo izmenjevali
izkušnje o prekopavanju in kolobarjenju vrta. Pridite tudi vi in nam zaupajte svoje
skrivnosti. Brezplačno. Vabljeni!
V petek, 11. aprila 2014, ob 19.00 vabljeni na potopisno predavanje, kjer bomo
tokrat spoznali Burmo. Brezplačno. Vabljeni!

Srečanje mladinskih pevskih zborov in
odraslih pevskih zasedb

Vabljeni na Srečanje odraslih pevskih zasedb, ki bo v soboto, 5. aprila 2014, ob 18. uri
v Kulturnem domu Radlje ob Dravi. Na strokovno spremljanem nastopu na območni
ravni se bodo predstavili: Mešani pevski zbor Zvon Muta (zborovodkinja: Petra Straunik),
Ženski pevski zbor DU Vuzenica (zborovodkinja: Ida Strmšnik), Mešani pevski zbor KTD
Sv. Anton na Pohorju (zborovodkinja: Kerstin Vuga), Moški pevski zbor KUD Stane Sever
Ribnica na Pohorju (zborovodkinja: Katja Fojtl), Dekliški pevski zbor Aglaja KD Radlje ob
Dravi (zborovodkinja: Kerstin Vuga), Vokalna skupina KD Remšnik (zborovodkinja: Martina
Resnik), Moški pevski zbor Ožbalčki puobi KD Ožbalt (zborovodkinja: Marijana Ferk),
Ženski pevski zbor Dominica nova KD Radlje ob Dravi (zborovodkinja: Urška Pečonik),
Moški pevski zbor KD Radlje ob Dravi (zborovodja: Silvo Brezovnik). V programu sodeluje
tudi Vokalni kvartet Rusalke KD Radlje ob Dravi (umetniški vodja skupine: Tadeja Vulc).
Nastop zasedb mora biti sestavljen iz slovenske ljudske pesmi v izvirni obliki ali priredbi,
umetne pesmi slovenskega avtorja, napisane od leta 1980 do danes, in skladbe po
lastni izbiri. Spodbujamo čim bolj raznolike in izvirne sporede. Strokovna spremljevalka
srečanja Tadeja Vulc.
V ponedeljek, 7. aprila 2014, ob 17. uri pa se bodo v avli Osnovne šole Radlje ob
Dravi predstavili Mladinski pevski zbori Osnovnih šol: Radlje ob Dravi (zborovodkinja:
Simona Svanjak), Vuzenica (zborovodkinja: Danica Pokeršnik), Muta (zborovodja: Miha
Šrimpf), Brezno Podvelka (zborovodkinja: Martina Rresnik) in Podružnice Remšnik
(zborovodkinja: Simona Svanjak).
Lepo povabljeni na koncerta, kjer boste lahko prisluhnili zasedbam, ki ohranjajo najbolj
razširjeno obliko ljubiteljske dejavnosti v Sloveniji.
Cvetka Miklavc, koordinatorica JSKD OI Radlje ob Dravi

Najstarejša občanka dopolnila 105 let

Gospa Marija Tršar je najstarejša občanka Občine Radlje ob Dravi, ki je v soboto, 31.
marca praznovala častitljivih 105 let. Župan Alan Bukovnik je v ponedeljek, 31. marca
obiskal gospo Marijo in ji čestital ob visokem jubileju. Obiska je bila zelo vesela. Župan
ji je zaželel še mnogo zdravja, dobre volje ter veliko prijetnih trenutkov v krogu družine
in prijateljev.

