Novičke Občine Radlje ob Dravi • št. 15 • april 2014

obvestilo

Okrajna volilna komisija Radlje ob Dravi obvešča volivce o preoblikovanju volišč v Radljah ob Dravi.
Ukinjeno je volišče Gradbeno podjetje Radlje. Volivci z območja tega volišča lahko po novem glasujejo na volišču Prostori Društva upokojencev
Radlje ob Dravi, Mariborska cesta 26, Radlje ob Dravi. Sprememba velja za zakonodajni referendum o arhivih in za volitve v Evropski parlament.

Okrajna volilna komisija Radlje ob Dravi

KRAJEVNA
SKUPNOST vuhred
PRAZNUJE
Četrtek, 24. april 2014

17.00 Postavitev majskega drevesa pri GD

Vuhred

Nedelja, 27. april 2014

14.00 Nogometni turnir – memorial Emana

Maksa

Petek, 2. maj 2014

17.00 Florjanova sv. maša

Petek, 9. maj, sobota, 10. maj in
nedelja, 11. maj 2014

Folklorni in pevski festival. Obisk prijateljev iz
Slovaške, Čazme in Biograda na Moru.

Nedelja, 11. maj 2014

16.00 Nogometni turnir kmeti – gasilci

Nedelja, 18. maj 2014

15.00 Slavnostna seja Krajevne skupnosti

Vuhred (sejna soba KS Vuhred)
16.00 Otvoritev Hodnika za pešce (pri igrišču)
17.00 Proslava ob krajevnem prazniku
(večnamenska dvorana)

Sobota, 24. maj 2014

18.00 Prireditev »Pesem mladosti« (prostori
TD Vuhred)

Nedelja, 1. junij 2014

15.00 Pohod po vodni učni poti. Zbirališče pri

izlivu Vuhreščice.
Organizatorji:

KS Vuhred, PGD Vuhred, ŠD Vuhred, Župnija
Vuhred, KUD Lija Kovač, TD Vuhred, JSKD OI
Radlje, JZ ŠKTM, Muzej Radlje in Občina Radlje
ob Dravi.

KRAJEVNA SKUPNOST remšnik PRAZNUJE
Petek, 25. april 2014

16.00 Postavitev majskega drevesa (igrišče)
Sobota, 26. april 2014
18.00 Slavnostna seja ob krajevnem prazniku (v avli OŠ Remšnik)
18.30 Otvoritev in ogled razstave Aktiva kmečkih žena, Lovske družine Remšnik in
OŠ Remšnik (v prostorih OŠ)
19.00 Voden ogled zbirke mineralov

Nedelja, 27. april 2014

10.00 Nastop MPO Radlje ob Dravi z mažoretkami (center Remšnika)
10.30 Sveta maša ob krajevnem prazniku
11.30 Promenada in blagoslov konj

Sreda, 30. april

20.00 Kresovanje na Remšniku (igrišče)

Organizatorji: KS Remšnik, Aktiv kmečkih žena Remšnik, Lovska družina Remšnik, OŠ
Remšnik, Župnija Remšnik in Občina Radlje ob Dravi.

Dragi občani, vljudno vabljeni na prireditve!

Obvestilo članom TD
Radlje

Bliža se 22. april, DAN ZEMLJE, in v
počastitev tega dne naša vsakoletna
posaditev drevesa, ki bo ob 12. uri potekala
na zelenici pred Osnovno šolo Radlje.
Vabim vse člane in naše občane, da se
pridružite, saj nam učenci vselej pripravijo
prijetno srečanje. Letos bomo posadili že
peto drevo.
22. aprila v popoldanskem času, in sicer
ob 17. uri, pa prihaja k nam g. Simon Pori
iz VRTNARIJE IN CVETLIČARNE »PORI», ki
nam bo predstavil letošnje trende zasaditve
cvetlic na naših oknih, balkonih ter vrtovih
in še marsikaj. Zato vas ob 17. uri prisrčno
vabim v MLADINSKI CENTER RADLJE.
Vabljeni!
Turistično društvo Radlje!

DELAVNICA »VELIKONOČNE
DEKORACIJE«

V nedeljo, 6. aprila 2014 smo se v prostorih
bivše OŠ Sv. Anton zbrale članice Društva
kmetic Dravska dolina, KO Sv. Anton na
Pohorju in izvedle ustvarjalno delavnico.
Na delavnico smo povabile še sorodnice,
prijateljice in sokrajanke, da bi skupaj
izdelali velikonočne dekoracije. Ob
prijetnem druženju in klepetu smo izdelale
košarice, si pripravile praznično okrašene
vaze, najmlajši pa so uživali predvsem v
izdelovanju piščančkov iz volne. Skupaj smo
preživeli čudovito popoldne, na katerega
nas bodo spominjali naši izdelki, s katerimi
smo v naše domove prinesle čar pomladi in
prihajajočih praznikov.

Marija Kristan

TRIKRAT ZLATI

Turistični krožek OŠ Radlje je tudi letos
sodeloval na festivalu »Turizmu pomaga
lastna glava«, ki ga prireja Turistična
zveza Slovenije. Člani in mentorice smo
se podali “v naravo na zabavo”. Pripravili
smo dvodnevni turistični program za
mlade, ki bo potekal na Remšniku, kjer
sta bila pred časom odprta geološka pot
in muzej mineralov. Predstavili smo se v
četrtek, 10. aprila 2014, od 15. ure dalje v
Mercator centru v Velenju.
V projektu, ki smo ga poimenovali
Kamenčkarije, je sodelovalo deset
učencev. Pripravili smo turistično nalogo,
izdelali stojnico, ki je predstavljala
rudnik mineralov na Remšniku in izvedli
predstavitev s plesom in pesmijo.
Med štirinajstimi ekipami smo bili
najuspešnejši, saj smo prejeli kar tri zlata
priznanja (za sodelovanje na festivalu,
za najboljšo nalogo in za najboljšo
predstavitev po mnenju mladih).
22. aprila, od 15. ure naprej se bomo
udeležili še državnega tekmovanju v
Mercator centru v Mariboru.
Hvala vsem, ki ste nam pri nalogi pomagali,
nas spodbujali in nam svetovali, hvala pa
tudi vsem, ki ste nas na tržnici obiskali in
navijali za nas.
Mentorice: Mateja Jevšnik, Branka Roškar,
Simona Svanjak.

NOGOMETNI KLUB

Nogometaši Nogometnega kluba Radlje so se
z gostovanja v Slovenj Gradcu vrnili z novimi
tremi točkami, ki bodo v prihodnosti zelo
pomembne za morebitno nastopanje v 3.
slovenski nogometni ligi sezone 2014/15.
V 17. krogu Štajerske nogometne lige so se
pomerili z ekipo Slovenj Gradca in jo premagali
z rezultatom 2:1. Strelca zadetkov sta bila Jan
Sredenšek in Tadej Kovač.
Radeljčani tako po 17 krogih zasedajo odlično
tretje mesto lestvice Štajerske nogometne lige.
Napredovanje v višjo ligo naslednje sezone bo
na koncu prvenstva zagotavljala uvrstitev med
prvih pet moštev.
Prvenstvo v Štajerski nogometni ligi se
nadaljuje v soboto, 19. aprila 2014, kjer se
bodo nogometaši NK Radelj ob 19.00 na
Stadionu v Radljah ob Dravi pomerili z ekipo
iz Žalca. V tem vikendu sta bili odigrani tudi
tekmi mlajših selekcij Nogometne šole Radlje.
Uspešni sta bili ekipi mladincev U–19 z zmago
2:1 proti ekipi Šentilj/Paloma in ekipa mlajših
dečkov U –13, ki je premagala vrstnike iz
Pesnice z rezultatom 1:0.
Vsem ekipam čestitamo, hkrati pa vabimo vse
ljubitelje nogometa na sobotno tekmo članov
proti ekipi Žalca, ki se bo začela ob 19.00.
VABLJENI!
ŠD RADLJE OB DRAVI

VABILO

Vljudno vabljeni v Knjižnico
Radlje v sredo, 23. aprila 2014,
ob 19. uri na srečanje z ALENKO REBULA in
na NOČ KNJIGE.
ALENKA REBULA TUTA je diplomirala
iz filozofije, psihološka smer. Ukvarja
se z esejistiko, literaturo, predavanji in
delavnicami.. Srečanje z avtorico je hkrati
tudi zaključek bralne značke za odrasle
»KOROŠCI PA BUKVE BEREMO« in vsi
sodelujoči, ki so oddali bralni karton, bodo
na srečanju prejeli nagrado za sodelovanje.
Po razgovoru z Alenko Rebula se bomo
vztrajni bralci družili ob knjigah na
tako imenovano NOČ KNJIGE - BERIMO
SKUPAJ. Noč knjige je dogodek, s katerim
obeležujemo svetovni dan knjige, 23. april.
Pridružite se nam in povabite še prijatelje,
znance, sorodnike.

Člani Bowling kluba bajta smo se dne 15.3.2014 zbrali na rednem letnem zboru
članov, kjer smo potrdili predstavljena letna poročila za leto 2013.

V letu 2013 nas je bilo aktivnih kar 64, klub pa deluje šele tri leta. Da je bowlanje šport, ki ne pozna starostnih omejitev, potrjuje dejstvo, da
je starostna razlika med najmlajšo in najstarejšo članico več kot 60 let.
Klub je v sodelovanju z BC bajta v letu 2013 organiziral 5 turnirjev v bowlanju (turnir trojk, dvojic, posameznikov), vključujemo pa se tudi v
vsa dogajanja, ki jih organizira občina Radlje v sodelovanju s ŠKTM.
Že drugo leto zapored je Bowlingklub organiziral tekmovalno bowling ligo. V sezoni 2013/2014 v ligi sodeluje 13 ekip, ki prihajajo iz občin
od Podvelke do Dravograda, med njimi tudi ena iz sosednje Avstrije. Po šestih mesecih se liga bliža koncu, tako da vas vabimo na svečano
podelitev pokalov najboljšim ekipam in posameznikom, ki bo v petek 18.4.2014 ob 18. uri v Bowling centru bajta.
Poleg te lokalne lige, pa naše članice in člani sodelujejo v državnih ligah, ki jih organiziraBowling zveza Slovenije, katere člani smo.Odlično
sodelujemo tudi s Športno zvezo Radlje, kjer se klub vključuje v projekte. Eden od ciljev kluba je do jeseni 2014 ustanoviti mladinsko ekipo,
ki bi prav tako sodelovala v državni mladinski ligi.

Za bowling klub bajta, Vlasta Kozjak

