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Novičke Občine Radlje ob Dravi
Drage občanke in občani!

Predstavljamo vam prvi del programa Radeljskih srečanj 2012, in sicer od petka 14. septembra do torka 18. septembra 2012.
Vabimo vas, da skupaj preživimo praznični september.
PETEK, 14. september 2012
Čas
prireditve

Društvo/Zavod

Program

Kraj prireditve

15.00

MDI Drava

Pohod po Vodni učni poti Dobrava. Na pohod ste vabljeni vsi občani
in občanke Občine Radlje ob Dravi ter obiskovalci in obiskovalke od
drugod. Pohod bo potekal ob vsakem vremenu.

Start: pri Bajti

16.00

Tenis klub Radlje

Turnir dvojic v tenisu.

Tenis igrišče pri OŠ Radlje

17.00

Občina Radlje ob Dravi, Javni
zavod ŠKTM Radlje ob Dravi

Otvoritev Radeljskih srečanj 2012.

Velika dvorana
Marenberškega MKC

Bowling turnir za prvaka, prvakinjo Radeljskih srečanj.

Bowling center Bajta

18.00-23.00 Bowling klub Radlje

SOBOTA,15. september 2012
Čas
prireditve

Društvo/Zavod

Program

Kraj prireditve

9.00

Tenis klub Radlje

Turnir dvojic v tenisu.

Tenis igrišče pri OŠ Radlje

10.00

Društvo prijateljev mladine
Radlje

Palčkova dežela. Potekale bodo ustvarjalne delavnice in predstava za
otroke.

Dvorec Radlje

10.00

Čebelarsko društvo Radlje

Predstavitev Čebelarskega društva Radlje.

Center Radelj

10.00

KŠTD Dobrava

Družina teče 2012.

Dobrava

10.00

Kegljaški klub Keglbar

Ekipno kegljanje »BORBENI NAČIN«- memorial Dušana Uriha.

Kegljišče Keglbar

10.00

Marenberški mladinski lokalni
svet in ŽOK Radlje

Dnevno športno dogajanje z odbojko na mivki, badminton, zorbing
žoge in slackline.

Igrišče OŠ Radlje

17.00

KS Vuhred, Župnija Vuhred

Srečanje pritrkovalcev na zvonove.

Župnijska cerkev sv. Lovrenca
v Vuhredu

20.30

Čolnarsko društvo Skala Vuhred

Lampijada 2012.

Vuhred – pri izlivu Vuhreščice

sprememba ure

NEDELJA, 16. september 2012
Čas
prireditve

Društvo/Zavod

Program

Kraj prireditve

09.00

Lovska družina Remšnik

Srečanje lovcev lovskih družin Občine Radlje ob Dravi.

Svečkov mlin, Lovska koča
Remšnik

14.00

Krajani Vasi

Vaselica – 4. tradicionalno družabno srečanje krajanov Vasi.

Staro igrišče pri »Ogrinu« na
Vasi

15.00

Društvo za razvedrilne dejavnosti
Ludo

Kulčevka 2012. V primeru dežja bo prireditev potekala v soboto
22. 9. 2012.

Kulčev klanec

TOREK, 18. september 2012
Čas
prireditve

Društvo/Zavod

Program

Kraj prireditve

09.00

Medobčinsko društvo invalidov
»Drava«

Turnir v pikadu članov društev invalidov in upokojencev Zgornje
Dravske doline.

Bowling center bajta Radlje
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ZAHVALA KRAJANOM SV.
ANTONA NA POHORJU

Spoštovani krajani Sv. Antona na Pohorju!
Rad bi se vam iskreno zahvalil za izkazano
nesebično pomoč ob otvoritvi Regionalne
ceste Vuhred – Ribnica na Pohorju. Še posebej velja zahvala Štefanu Čoderlu, ki nam je
odstopil prostor z vso potrebno infrastrukturo za organizacijo te prireditve, Juretu
Ričniku za glasbeno poživitev ter vsem krajankam za pripravljene sladke dobrote. Brez
vas otvoritev ne bi tako uspela.
Iskreno hvala!

Alan BUKOVNIK, župan

MLADINSKI KULTURNI
CENTER RADLJE OB DRAVI

V Mladinskem kulturnem centru so se začele
odvijati ustvarjalne delavnice, ki potekajo vsak
popoldan od 16. ure dalje. Javni zavod ŠKTM in
partnerska organizacija iz Švice UNIONS CHRETIENNES DE GENEVE sta že vzpostavila aktivne
stike s konkretnim vsebinskim sodelovanjem.
Švicarski prispevek je program sodelovanja za
zmanjševanje gospodarskih in socialnih razlik v
razširjeni Evropski uniji.
Naslov projekta, ki smo ga lansko leto prijavili
na razpisu, je »Igranje za znanje, popoldanske
izobraževalno ustvarjalne delavnice za mlade«.
Na razpis se je uspešno prijavil Javni zavod
ŠKTM za šport, kulturo, turizem in mladino v
Radljah ob Dravi. S projektom se želimo čim bolj
aktivno odzvati na potrebe staršev, mladine in
sodobne družbe ter v največji možni meri zagotoviti možnosti za kakovostno preživljanje
prostega časa za vse različne starosti otrok
in mladih. K izvajanju projekta smo pritegnili
strokovna sodelavca Dominiko Karlatec in Vojka Gmajnerja, ki bosta skrbela za popoldansko
izobraževalno-ustvarjalne delavnice za mlade.
V prvi polovici septembra bomo izvajali
naslednje delavnice:
• Razne družabne igre (karte, miselne igre …)
• Sklop mladinskih delavnic
• Izdelava lizalk
• Izdelava instrumenta, barvnih lučk
• Izdelava bralnega znamenja, enostavnih lutk
• Izdelava škatlic za spomine
• Izdelava gradov, mest iz lesenih kock
• Izdelava enostavnih lutk
• Izdelava mila … in še veliko več
Prav tako v Mladinskem kulturnem centru nudimo prostor in pomoč pri domačih nalogah.
Mlade ustvarjalce vabimo, da se naših delavnic
udeležijo v čim večjem številu.

Športni ribolov U-18

V soboto, 1. septembra 2012, je na ribniku Pristava (šiker) potekalo že tradicionalno
tekmovanje v lovu rib s plovcem za pokal ALPES-ADRIARIC TRANSITION TROPHY (Alpe
Jadran), ki ga organizirata ribiška zveza Slovenije ter ribiška zveza Hrvaške. Tekmovanja se
je udeležilo 11 ekip iz Slovenije ter sosednje Hrvaške starosti do 18 let.
Tekmovanja se je udeležila tudi ekipa mladih ribičev iz ribiške družine Radelj ob Dravi, v
postavi: Žiga Stražišni, Sašo Šmon in Aljaž Javernik.
V zelo slabih vremenskih pogojih v dežju in vetru so fantje fantastično odlovili, osvojili
naslov pokala Alpe Jadran ter pokal glasila revije ribič.
Žiga Stražišnik je v sektorju A osvojil prvo mesto s 5470 grami.
Sašo Šmon je v sektorju B osvojil tretje mesto s 3110 grami.
Aljaž Javernik je v sektorju C osvojil prvo mesto s 3800 grami.
Tako so samo s petim negativnimi točkami premagali ostale ekipe. Drugo mesto je osvojila
ekipa Hrvaške s šestimi negativnim točkami, tretje pa ekipa Maribora z desetimi negativnimi točkami.
Pod vodstvom: Petra Kukovca , Danija Stražišnika, Danila Šmona in Boštjana Javernka, ki so
fante spodbujali in pomagali pri lovu v zelo težkih vremenskih pogojih. Žigi, Sašu in Aljažu
čestitamo za dosežen uspeh.

Boštjan Javernik

Vabljeni

na že 5. tradicionalno prireditev
Kulčevka 2012, ki bo v nedeljo,
16. septembra 2012, od 14. ure
dalje na Kulčevem klancu v Radljah ob Dravi.
Organizatorji zagotavljajo pester
razvedrilni program in bogate nagrade za tekmovalce ter, seveda,
lepo vreme.
Tekmovalne ekipe se lahko prijavijo do sobote, 15. septembra
2012, prav tako pa tudi juniorji,
ki se bodo prav tako potegovali
za bogato nagrado.
Več na FB – Ludodruštvo Radlje
in www.ludodrustvo.si
DL in Blaž Cvar

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

