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OtvOritev hOdnika za 
pešce
V okviru krajevnega praznika Vuhreda smo 
v nedeljo, 18. maja 2014, odprli in predali 
svojemu namenu Hodnik za pešce, ki je 
bil predmet projekta “Ureditev hodnika 
za pešce in javne razsvetljave v Vuhredu”. 
Hodnik je skupaj dolg 320 m in širok 1,6 
m, s kanalizacijo za javno razsvetljavo pa 
meri 480 m. Sredstva v višini 79.000 EUR, 
za pridobitev katerih smo se prijavili v letu 
2013, je na podlagi Zakona o financiranju 
občin zagotovilo Ministrstvo za gospodarski 
razvoj in tehnologijo. Skupaj je investicija 
znašala 96.380 EUR. Za asfaltiranje ceste 
proti pokopališču pa smo namenili še 
dodatna  sredstva iz proračuna.
Z investicijo smo omogočili novo in urejeno 
pešpot, zmanjšali nevarnost za pešce v 
prometu ter omogočili varno šolsko pot do 
avtobusnega postajališča. Investicija vpliva 
tudi na razvoj turističnega gospodarstva. 
Projekt ima regionalni pomen in je zanimiv 
za vse okoliške prebivalce. 
Novo pridobitev je ob koncu blagoslovil tudi 
župnik, dr. Ivan Rojnik.  
Zahvaljujemo se Krajevni skupnosti Vuhred 
za sodelovanje in pomoč pri izvedbi projekta.

vaBiLO
Turistično društvo tudi letos pripravlja 
predavanje Živimo z naravo. Predavanje bo 
izvedla Nuška Hamler, razstavo pa Katja Eman. 
Delavnica bo potekala v Turističnem domu 
Vuhred v četrtek, 29. maja 2014, ob 18.30.
Ob tej priložnosti bodo na ogled tudi dela  
Alojza Erjavca iz Radelj ob Dravi. Razstavljenih 
bo lepo število slik raznih motivov. 
Lepo vabljeni!

Turistično društvo Vuhred

Zbiranje igrač
Občina Radlje ob Dravi zbira igrače 
v okviru projekta Otrokom prijazno 
Unicefovo mesto. Če imate doma 
igrače, ki jih ne potrebujete več, vas vljudno 
prosimo, da jih prinesete na eno izmed 
zbirališč:
• Javni zavod ŠKTM Radlje ob Dravi, Maribor-

ska cesta 4,
•  Vrtec Radlje ob Dravi, Koroška cesta 15 ali
•  Center za socialno delo Radlje ob Dravi, 

Mariborska cesta 7, četrto nadstropje.
Igrače bomo zbirali do 30. junija 2014. Vsi 
otroci, ki  želijo imeti igračo, pa jo lahko dobijo 
na Centru za socialno delo.

GLasBena pravLjica
V okviru projekta Otrokom prijazno Unicefovo 
mesto vas vabimo na ogled glasbene pravljice 
Žogica Nogica. Predstava bo v četrtek, 5. 
junija 2014, ob 17. uri v kinodvorani Radlje. 

Vzgojiteljice vrtca radlje

kOnec tedna v dOMU hMeLina
Lepo vreme, dobro razpoloženje in nastopajoči 
so našim stanovalcem in zaposlenim polepšali 
četrtkov in petkov popoldan.
V četrtek, 22. maja 2014, so nas obiskali člani 
Konjeniškega in kinološkega društva iz Radelj 
ob Dravi, ki so na dvorišču Doma s svojimi 
štirinožnimi spremljevalci pokazali, kako psi 
obvladajo preskakovanje ovir in poslušnost. 
Psi so na ovirah izvajali trike in dokazali, da so 
zelo učljivi. Stanovalci so imeli možnost pse 
tudi pobožati. 
V petek, 23. maja 2014, smo gostili Kmečko 
godbo na pihala iz Pernice ter Otroško 
folklorno skupino iz Osnovne šole Radlje ob 
Dravi. Promenadni koncert godbe na pihala 
je odmeval po celotnem kraju, saj je dogodek 
potekal na prostem. Na vse prisotne so takti 
glasbe blagodejno vplivali, šaljive pesmice in 
plesi otroške folklorne skupine pa so na naše 
obraze narisali nasmeh. 
Gostje so pripomogli, da so bili majski 
popoldnevi še lepši in bolj doživeti, veselimo 
se naslednjega snidenja ter se jim ob tej 
priložnosti zahvaljujemo.

Dom Hmelina
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folklorna skupina KPD Kovač Lija Vuhred 
POSTI, POSTI, ŠPILAJTA RAJŠI !
vodja skupine: Tatjana Šumnik
avtorja odrske postavitve: Tatjana Šumnik, Danijel Kristan

folklorna skupina Pastirji KD Podgorje pri Slovenj Gradcu 
SPLET KOROŠKIH PLESOV 
vodja skupine in avtor odrske postavitve: Blaž Hriberšek 

folklorna skupina KD Prežihov Voranc Ravne 
PR NAS NEKI NOV᾿GA
vodja skupine in avtor odrske postavitve: Peter Šumnik

folklorna skupina Folklornega društva Holmec Prevalje 
SPLET KOROŠKIH PLESOV IZ PODJUNE 
vodja skupine: Ivan Sušnik
avtor odrske postavitve: Tomaž Simetinger

folklorna skupina Rej KD Šmartno pri Slovenj Gradcu 
GREMO ZA GOD ROPOTAT 
vodji skupine in avtorja odrske postavitve: 
Franja in Matjaž Marzel

folklorna skupina Dravca KD Dravograd 
ČAS PRED PUSTOM 
vodja skupine: Jože Kadiš
vodja avtorske postavitve: Branko Verhnjak

SREČANJE ODRASLIH
FOLKLORNIH SKUPIN

KOROŠKE 

Mikrolokacija

Občina radlje ob Dravi



vaBiLO 
Vabljeni na otvoritev 3. samostojne 
razstave Renate Štraser: Vsaka duša ljubi 
druge barve, ki bo v petek, 30. maja 
2014, ob 18. uri v dvorcu radlje ob 
Dravi. Likovna dela so v okvirjih Antona 
Plazovnika.
Glasbeni gostje: ŽePZ Dominica nova, 
Špela Ramšak violina. Razstava bo na 
ogled do 13. junija, od torka do petka 
med 9. in 13. uro.

vaBiLO
Krajevna skupnost Vuhred vabi v nedeljo, 
1. junija 2014, ob 15. uri na pohod po 
vodni učni poti. Zbirališče bo pri izlivu 
Vuhreščice. Vljudno vabljeni!

vaBiLO 
V soboto, 31. maja 2014, ste vsi prav 
lepo vabljeni, da se nam pridružite na 
kolesarjenju »od erjavca do Landfrida 
2014«. Zbor bo ob 9. uri pri Gostišču 
Erjavc na Vasi. 
Udeležbo najavite vnaprej, najkasneje 
do 8.45 na dan prireditve: 031 675 044 
(Franc Kotnik).
Veselimo se kolesarskega druženja z 
vami, zato pripravite »bicikle« in  
S E  V I D I M O!

KD in ŠD remšnik

deLavnice v Mkc radLje
Datum Dan Dogodek Ura

30. 5. 2014 petek
PREDAVANJE NA TEMO PROTI KAJENJU Vabimo vas na preda-
vanje na temo kajenja. Premislili boste, kako kajenje in cigareti 
vplivajo na vaše in na zdravje ljudi okrog vas. 

18.00

31. 5. 2014 sobota FILMSKI VEČER Vabimo vas, da si skupaj z nami ogledate ko-
medijo. 20.00

 2. 6. 2014 ponedeljek
NEGA ZRELE KOŽE Poletje se vztrajno bliža. Je vaša koža sijoča? 
Pridite in prisluhnite Sonji Hamer, spoznali boste, kako poskrbeti 
za nego zrele kože, da boste še dolgo mladostno izgledali.

10.00

3. 6. 2014 torek
Marmelada iz rabarbare, napitki iz domačih zelišč in izdelovanje 
šopkov iz travniških cvetlic. Poletje se neumorno bliža, zadihajte 
ga s polnimi pljuči.  

10.00

4. 6. 2014 sreda
BOLEZNI VRTNIN  Na srečanju bomo govorili o boleznih vrtnin. 
Pridite in prisluhnite, kako lahko svoje vrtnine najbolje zaščitite 
pred boleznimi. 

10.00

5. 6. 2014 četrtek
POLETNO LIČENJE  Bliža se poletni dopust, sonce, morje in ličila. 
Da boste lepe na dopustu, vas vabimo na delavnico, kjer boste 
praktično preizkusile poletno ličenje.

18.00

bOgračijaDa 2014 in 
OBLetnica Mkc
Leto je naokoli in spet je čas, da se skupaj poveselimo 
na 2. obletnici MKC ter skuhamo tradicionalni bograč. 
Prijave ekip zbiramo izključno na številki 031 648 179 
(Edi) in po e-pošti: mmlsradlje@gmail.com (do za-
polnitve mest). Prijavnina znaša 10 € na ekipo, ki naj 
šteje 3–5 članov. Vabimo vsa društva iz občine Radlje 
in širše, prav tako ekipe posameznikov, da se prijavijo 
najkasneje do četrtka, 19. junija 2014.

Upravni odbor MMLS

zadnji tekMi v štajerski nOGOMetni LiGi
Pred člansko ekipo Nogometnega kluba Radlje sta še zadnji dve tekmi v Štajerski 
nogometni ligi. Moštvo se je dva kroga pred koncem prvenstva tudi že teoretično uvrstilo 
v 3. Slovensko nogometno ligo, v kateri je v svoji zgodovini delovanja nastopalo samo 
enkrat. Ta uspeh je vsekakor eden izmed mejnikov dolgoletnega delovanja kluba.
Na zadnjo domačo tekmo Štajerske nogometne lige prihaja letošnji prvak lige, ekipa 
Fužinarja iz Raven na Koroškem, ki je letos dokaj suvereno osvojila naslov prvaka. Tekma 
bo v soboto ob 19.00 uri, na Športnem stadionu v Radljah ob Dravi. 
Obeta se nogometna poslastica za vse ljubitelje nogometa, merjenje moči prvo in četrto 
uvrščenega moštva Štajerske lige.
Sponzor spektakularne tekme bo podjetje MADIB D.O.O. – BAR SPORT CAFFE iz Radelj 
ob Dravi.
Rezultat dobrega rezultata  članskega moštva je med drugim tudi dobro delo z mladimi 
v okviru Nogometne šole Radlje, ki se bodo že dopoldan pomerili z vrstniki v svojih 
kategorijah. V soboto dopoldan si lahko ogledate naslednji tekmi mladih:
•  Ob  9.30 uri NŠ Radlje U- 15 : NK Rače U-15 in
•  Ob 11.00 uri NŠ Radlje U-13 : NK Peca U-13
Mladi nogometaši Nogometne šole Radlje pa so bili uspešni tudi ta teden. Rezultati sele-
kcij so bili naslednji:
•  NŠ Radlje U-19 : NK Lenart U-19 – 8 : 2,
•  NŠ Jurovski dol U-15 : NŠ Radlje U-15 – 1 : 7,
•  NŠ Miklavž/Dobrovce u-13 : NŠ Radlje U-13 – 2 : 0 in
•  NŠ Radlje U-11 : NŠ Marko Šuler Slovenj Gradec U-11 – 8 : 1
Nogometni klub Radlje vabi zveste navijače in vse ljubitelje nogometa na tekme v soboto 
31.maja 2014! 

Športna zveza radlje

vrtec v naravi
Od 14. maja do 16. maja 2014 smo bili 
otroci in vzgojiteljice vrtca Radlje, enot Ra-
dlje in Vuhred, v Centru šolskih in obšolskih 
dejavnosti Ajda v Libeličah. Raziskovali smo 
okolico, spoznavali zelišča, življenje v mlaki, 
plezali, streljali z lokom, postavljali šotor, ho-
dili po gozdu in iskali škrata Mirka. Ta nam jo 
je pogosto zagodel. 
Kljub hladnemu in vetrovnemu vremenu smo 
se imeli lepo, za kar se zahvaljujemo stro-
kovnim delavcem šole. Zahvaljujemo se tudi 
kuharicama za odlično pripravljeno hrano. 
Posebna pohvala pa gre našim otrokom, ki 
so dokazali, da so pravi korenjaki, saj so brez 
težav tri dni preživeli brez staršev.

Otroci in vzgojiteljice vrtca radlje, Vuhred

Oblikovanje, tisk in lektura: agencija novelus, d.o.o. Občina radlje ob Dravi si pridržuje pravico do 
spremembe lektorske in vsebinske obsežnosti avtorskih prispevkov.


