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Jadranske igre

Vabljeni k sodelovanju pri projektu
Jadranske igre. Jadranske igre
so športno-zabavni spektakel, ki
temelji na tekmovanju med ekipami
sodelujočih mest; letos potekajo
med 6. junijem in 19. septembrom
2015 v več kot 50 turističnih krajih v
12 državah.
Jadranske igre so poletna športnozabavna manifestacija, katere cilj je
obogatitev turistične ponudbe ter
spodbujanje zabavnega druženja
med mesti in državami.

Če želite sodelovati na Jadranskih
igrah, ki se bodo odvijale v Radljah
ob Dravi 23. avgusta 2015 pri
Vodnem parku Radlje, je potrebno:
1. Sestaviti 8-člansko ekipo (vsaj 3
ženske osebe).
2. Poslati izpolnjeno prijavnico na
e-pošto: slovenija@jadranskeigre.
com.
3. Po želji priskrbeti navijaške
rekvizite in transparente vaše ekipe.
4. Prijaviti se do vključno 15.
avgusta. Prednost pri sodelovanju

na igrah imajo ekipe, ki se bodo
prijavile prve.
Zmagovalci lokalnih kvalifikacij
se uvrstijo v polfinale, zmagovalci
polfinala
pa
neposredno
napredujejo v finale, ki bo v
Kopru 30. 8. 2015.
RAZPORED TEKMOVANJA –
SLOVENIJA
LOKALNE KVALIFIKACIJE
21. 6. 2015 – Ljutomer
27. 6. 2015 – Koper
23. 8. 2015 – Radlje ob Dravi
24. 8. 2015 – Domžale
POLFINALE
26. 8. 2015 – Kranj
28. 8. 2015 – Velenje
FINALE
30. 8. 2015 – Koper
Več o igrah lahko najdete na
spletni strani Občine, pod
projekti Jadranske igre.
Občina Radlje ob Dravi

Poletno varstvo

Spoštovani starši!
Začenjajo se poletne počitnice
in mnogi med vami potrebujete
varstvo otroka. V času od 29.
junija 2015 do 31. avgusta 2015
organiziramo celodnevne otroške
delavnice v prostorih MKC-ja Radlje
(spodnji prostori bivšega hotela) za
otroke, ki so stari od 5 do 15 let.
Dnevno bomo otrokom nudili:

malico, topel obrok (kosilo),
pijačo in sadje. Starši boste
pokrili del stroškov. Izvajali bomo
otrokom primeren program;
pohode, kreativne delavnice,
igranje družabnih iger, socialne
igre, gledanje filmov in risank …
Več informacij dobite na
telefonski številki: 040-852-287
(Dominika).
JZ ŠKTM

Zaključna prireditev vrtca

Zaključna prireditev je letos potekala
nekoliko drugače. Povabili smo
društva in organizacije, s katerimi
sodelujemo. Odzvali so se povabilu
in za otroke pripravili različne
dejavnosti. Otroci so uživali v ježi
konja, športnih igrah, spuščanju po
jekleni vrvi, škropljenju z brizgalko.
Spoznavali so osnove taborništva,
opremo. Dogajanje je popestrila
živa glasba. Na koncu so se
posladkali še s palačinkami. Glede
na odzive staršev je bila prireditev
dobro organizirana, otroci, starši

in delavke vrtca pa smo bili
zadovoljni.
Zahvaljujemo se: Gasilskemu
društvu Radlje, Plezalnemu
društvu Martinček, Konjeniškemu
klubu Radlje, tabornikom Srebrne
reke, Malčkovemu športu in
ansamblu Stil 5.
Enota vrtca Radlje

Proslava
ob dnevu državnosti

Vljudno vabljeni na Proslavo ob dnevu državnosti, ki bo v sredo,
24. junija 2015, ob 17. uri na Mejnem prehodu Radelj.
Občina Radlje ob Dravi

PRIZNANJE TD RADLJE ZA
VEČ KOT 110 LET DELOVANJA

Res je! Dobili smo priznanje na
Mostu na Soči in vsi v TD Radlje
smo ponosni, da smo to doživeli.
Za več kot 110 let delovanja
našega društva na visoki ravni
smo od Gospodarske zbornice
Slovenije prejeli priznanje, ki je
obenem dokaz in zaveza za trdnost
našega delovanja in vztrajnost
v vseh časovnih obdobjih ter
tudi dokaz za usposobljenost za
različne oblike dela na področjih,
ki društvu pritičejo.
Pisalo se je leto 1903, ko so
nadebudni
Marenberžani
pričeli oranje ledine z načelom
privabljanja gostov v kraj ob
Dravi, v njegovo tržno sredino.
Začelo in nadaljevalo se je s skrbjo
za skromno urejenost v trškem
jedru, spodbujalo pa se je tudi
birte in trgovce. Leto 1905 je
zaznamoval vpis Olepševalnega
društva Marenberg v članstvo
tedanje Turistične zveze Slovenije.
Skozi zgodovino TD so se
nizala različna poimenovanja,
skladno z nalogami, ki jih je
društvo opravljalo z uspešnim
delom članov, ki jim je domači
kraj mnogo pomenil. Seveda so
bili to vplivni, ugledni in sposobni
ljudje, zapisani v ohranjenih
zapisih društva; ponosni smo

nanje in skušamo tudi zaradi vsega
tega peljati društveno zgodbo dalje.
Marsikateri kotiček našega kraja
nosi pečat ustvarjalnih idej in
vloženega dela članov, ki so bili
aktivni in so s prostovoljstvom
skrbeli za urejenost okolja in ga
spreminjali v kakovostno in vabljivo
okolje za ljudi, ki so sem prihajali.
Leta so tekla in z njimi je tudi
društvo doživljalo svoje vzpone in
padce. Vztrajnost in vse nenapisane
naloge, ki jih je bilo treba
uresničevati ob misli na kraj, ki ga
imamo radi, so ohranjale društvo,
tako da lahko člani, ki oblikujemo in
vodimo TD, še danes praznujemo in
smo še vedno ponosni.
Naj bo skromna zahvala vsem, ki
so soustvarjali uspešnost preteklih
let v TD Radlje – ponosni smo na
prehojeno 112-letno pot, po kateri
stopamo z veliko obvezo za naprej.
Predsednica TD Radlje,
Antonija Račnik

VAŠKE IGRE TD VUHRED
Turistično
društvo
Vuhred
vabi, da se nam pridružite na
tradicionalnih Vaških igrah, ki
bodo potekale v nedeljo, 21.
junija 2015, od 15. ure dalje,
na travnatem igrišču pri OŠ
Vuhred. Sestavite ekipo petih
tekmovalcev in se pomerite v
zabavnih igrah. Vabljeni tudi vsi

gledalci – zabave in smeha vsekakor
ne bo manjkalo!
Prijave zbiramo na tel. št. 031-724618 (Karel Gosak).
Registracija ekip poteka med 14. in
15. uro. Začetek iger bo ob 15. uri.
Vljudno vabljeni!
TD Vuhred

Občina Radlje ob Dravi si pridržuje pravico do spremembe lektorske in vsebinske obsežnosti avtorskih prispevkov. | Oblikovanje, tisk in lektura: Agencija Novelus, d.o.o.

Likovna kolonija

Vsako leto v maju v organizaciji ZDUS-a v hotelu Delfin v Izoli poteka
likovna kolonija. Zberejo se člani društev in ljubitelji slikanja iz cele
Slovenije. Nekateri so že uveljavljeni slikarji, drugi pa smo šele v
času upokojitve začutili veselje do slikanja. V hotelu Delfin se nas
je zbralo 44 udeležencev. Po dveh dnevih intenzivnega slikanja smo
ustvarjena dela razstavili v prostorih hotela. Na festivalu ZDUS-ovih
dejavnosti v septembru pa bodo vsa naša likovna dela razstavljena
tudi v Cankarjevem domu v Ljubljani. Iz društva upokojencev Radlje
ob Dravi sva bila dva udeleženca, Alojz Erjavc in Anton Vodušek.
Društvo upokojencev Radlje si skupaj z ZDUS-om prizadeva, da
lahko upokojenci svojo ljubiteljsko žilico razvijajo na različnih
področjih. Upokojenim ljubiteljem slikanja so takšna srečanja v
veliko zadovoljstvo, saj ob pomoči mentorjev napredujemo in hkrati
sklepamo nova prijateljstva. Že uveljavljeni upokojeni slikarji pa
s svojimi nasveti kot vodje skupin pripomorejo k razvoju slikarskih
veščin udeležencev kolonije.
Tone Vodušek

KRAJEVNI PRAZNIK PRI
SV. ANTONU NA POHORJU

Luštno je polet’, začne rž cvetet’,
začnejo travnike seč ̓ ino polje žet’.

Tako poletje opeva slovenska
ljudska pesem. Za Antončane
pa je junij prazničen mesec,
saj praznuje naša Krajevna
skupnost. Letos smo imeli še
več razlogov za praznovanje.
Na prireditvi, ki je potekala 5. junija pred šolo, smo uradno predali
svojemu namenu 1,2-kilometrsko modernizirano cesto, ki poteka
do šole. Vabilu se je odzval tudi g. župnik Fredi Mlinarič, ki jo je
blagoslovil. Veseli smo, da je kraj pridobil tudi poslovilni objekt pri
cerkvi sv. Antona in dve protiprašni zaščiti.
V okviru prireditve smo prisluhnili koncertu Mešanega pevskega
zbora KTD Sv. Anton na Pohorju in nadarjenemu harmonikarju Juretu
Ričniku. Po prireditvi nas je KS Sv. Anton na Pohorju v sodelovanju z
Društvom kmetic KO Sv. Anton na Pohorju prijazno pogostila.
V mislih že zremo v praznovanje naslednjega krajevnega praznika, ki
bo prav poseben, saj bo naša Krajevna skupnost praznovala 20 let
svojega obstoja.
Lea Osrajnik

HAVAJŠKI PISKER

V soboto, 13. junija
2015, smo člani
K-TD in ŠD Havaji
v sodelovanju s
Harmonikarskim
orkestrom Vučič
iz Sp. Vižinge
organizirali drugi
piknik, ki smo ga
poimenovali Havajški pisker. Zbrali smo se že v jutranjih urah, sestavili
tri skupine in začeli kuhanje bograča. Kuhanje našega »piskra« ni
tekmovalne narave, namen je druženje ljudi, ta cilj pa smo tudi dosegli.
Ob dobrotah, glasbi in družabnih igrah smo pozabili na vsakdanje skrbi
in preživeli lep, pester in zanimiv dan.
K-TD in ŠD Havaji

LIKOVNI TABOR

Vabljeni na 7. LIKOVNI TABOR, ki se bo odvijal od
25. do 28. junija 2015 na travniku pri domačiji
Antona Plazovnika na Dobravi pri Radljah.
Začetek: četrtek, 25. junija, ob 14. uri.
Zaključek: nedelja, 28. junija, ob 13. uri.
Likovno ustvarjanje bo vodil akademski slikar
Peter Hergold. Taborniške veščine bodo
predstavljali, vodili in izvajali člani Društva
tabornikov Rod srebrna reka. Za popestritve,
animacije in igre bodo poskrbeli člani Društva
prijateljev mladine Radlje in člani Društva
podeželske mladine Dravske doline.
Vsak večer bomo zbrani ob tabornem ognju, glasbi, petju,
pripovedovanju … vabljeni tudi obiskovalci, še posebej v soboto, ob
21. uri, na kresovanje, živo glasbo in ples na travniku.
Udeležba na taboru je priporočljiva za otroke in mlade od 7 let naprej,
vabljeni tudi odrasli. Obvezna je prijava do sobote, 20. junija. Informacije,
program po dnevih, prijavnice in zbiranje prijav poteka v osnovni šoli pri
Milki Lunić, v MKC-ju pri Vojku Gmajnerju in v Knjižnici Radlje.
Informacije po telefonu:
Tone – 040-347-973, Vojko – 070-820-288, Slavica – 041-489-348.
Vabimo vas člani društev, ki se pri organizaciji tabora dopolnjujemo:
Društvo tabornikov Rod srebrna reka Radlje ob Dravi, Društvo
prijateljev mladine Radlje in Društvo podeželske mladine Dravska
dolina ter JZ ŠKTM Radlje.

DPM Radlje ob Dravi, Slavica Potnik

