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SPREJEM
ODLIČNJAKOV
PRI ŽUPANU

V sredo, 16. junija 2016, je župan mag.
Alan Bukovnik sprejel 9 učencev Osnovne šole Radlje ob Dravi s podružnico na
Remšniku, ki so zaključili šolanje vseh
devetih razredov z odličnim uspehom.
Župan je učencem čestital za dosežen us-

peh in jim zaželel tudi v prihodnje tako
uspešno izobraževalno pot kot do sedaj.
Ob tej priložnosti jim je za njihov trud pri
učnih dosežkih podaril knjižne nagrade.
Letošnji odličnjaki so: Matevž Rezman Tasič, Urška Gašper, Tina Gradišnik, Katja Jeršič,
Urška Jeršič, Tomaž Modic, Žan Uran, Matic
Grubelnik, Darja Altbauer. Učence je spremljal
ravnatelj mag. Damjan Osrajnik in razredničarke Branka Roškar, Blanka Dlopst in Jožica Oblak.
Iskrene čestitke vsem! Občina Radlje ob Dravi
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DRŽAVNO GASILSKO
TEKMOVANJE
V KOPRU 2016

Veterani in veteranke PGD Vuhred smo se
11. 6. 2016 udeležili državnega tekmovanja v
Kopru. Že uvrstitev na to največje tekmovanje
je velika zmaga in uspeh. Z velikim ponosom
smo predstavljali tako naše društvo kraja Vuhred, kakor tudi našo občino Radlje ob Dravi,
bili pa smo tudi predstavniki Koroškega območja.
V kategoriji veteranov – starejših gasilcev je
nastopilo 65 ekip. Naši veterani so dosegli
31. mesto. Nastopilo je 48 ekip veterank in
med njimi smo dosegle 4. mesto. Konkurenca
je bila zelo močna, pravila zelo stroga, red in
disciplina na višku pa še dež, sonce, dodatne
točke na starost in še in še...
Pa nam je uspelo. Ves trud, veliko vaj, priprav

in prostega časa, ki ga vlagamo v to poslanstvo je bilo poplačano. Vajo s hidrantom smo
opravile z najboljšim časom 38,5 sekunde
med vsemi ekipami veterank. Izjemno smo
ponosne na ta dosežek in želimo si da z našim
udejstvovanjem nadaljujemo, si s tem lepšamo jesen življenja in ostajamo v dobri kondiciji. Tekmovanja niso samoumevna, nenehno
se je treba dokazovati, to krepi človeka in to
je tudi prav.
Veteranke PGD Vuhred v sestavi Olga Aberšek, Ivanka Klemenc, Danica Mori, Iva Paradiž,
Vera Ladinik, Metka Erjavec, Ema Kovač in
mentor Tone Hribernik.
Veterani in veteranke PGD Vuhred

ZAHVALA

Iskrena hvala Kulturno-turističnemu društvu Havaji, ki so mi na pikniku 4. 6. 2016 zbrane prostovoljne prispevke podarili oziroma donirali za namene
zdravljenja moje bolezni v tujini. Najlepša hvala vsakemu donatorju posebej. Prijeten je občutek, da v nesreči nisi sam! MAJA
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ZAHVALA
Marenberški mladinski lokalni svet (MMLS) se
iskreno zahvaljuje vsem, ki ste si v soboto, 18.
6. 2016, vzeli čas in prišli na pokušino bogračev, seveda pa gre prav posebna zahvala vsem
ekipam, ki so se udeležile našega dogodka in
so kuhale z nami.
Hvala tudi županu Alanu Bukovniku, vsem
prostovoljcem in članom Mladinskega lokalnega sveta ter seveda vsem sponzorjem za
podporo in zaupanje pri izvedbi 5. tradicionalnega kuhanja bograča z MMLS in 5. obletnice
MMKC-ja.
Ekipa MMLS
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20-LETNICA KRAJEVNE
SKUPNOSTI

horju, mag. Damjan Osrajnik, podelila priznanja za aktivno delo v kraju. Priznanja so prejeli:
Kulturno turistično društvo Sv. Anton na Pohorju, Športno društvo Sv. Anton na Pohorju,
Društvo kmetic Dravska dolina KO Sv. Anton na
Pohorju, Branko Kanop, Darko Ričnik, župnik
Fredi Mlinarič, Jože Vertovšek, Frida Mravljak,
Zdenka Jamnik, Jerneja Čoderl, Robert Kanop.
Vsem prejemnikom priznanj iskreno čestitamo.
Za sodelovanje na prireditvi se najlepše zahvaljujemo MePZ KTD Sv. Anton na Pohorju,

SV. ANTON NA
POHORJU
V soboto, 11. 6. 2016, je v šoli pri Sv. Antonu
na Pohorju potekala prireditev ob počastitvi
20-letnice Krajevne skupnosti Sv. Anton na Pohorju. Ob tej priložnosti sta župan, mag. Alan
Bukovnik in predsednik KS Sv. Anton na Po-
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harmonikarju Juretu Ričniku in Društvu kmetic
KO Sv. Anton na Pohorju.
KS Sv. Anton na Pohorju

6 DRŽAVNO PRVENSTVO

ZDUS-OVA LIKOVNA KOLONIJA

V ATLETIKI

IZOLA 2016

Zdus vsako leto v mesecu maju v hotelu Delfin
v Izoli za člane društev upokojencev organizira likovno kolonijo. Kolonija je izredno dobro
obiskana, udeležujejo se je člani društev iz
vse Slovenije. Druženju se vsako leto priključijo novi člani, ki si v tretjem življenjskem
obdobju zaželijo likovnega ustvarjanja. Korošci smo še prav posebej aktivni, saj se kolonije udeležuje kar pet ljubiteljev slikanja. Letošnja tema slikanja je bila »cvetje je veselje«
in je botrovala številnim uspešnim slikarskim
stvaritvam. Slikar Oskar Sovinc je že tretje

V soboto in nedeljo (18. in 19. junij
2016) je v Ljubljani potekalo Državno
prvenstvo v atletiki v kategoriji U12,
ki se ga je udeležila tudi naša atletinja
Lucija Potnik, ki si je priborila kar DVE
ZLATI in ENO SREBRNO MEDALJO.
Lucija je nastopila v skoku v daljino
(1. mesto, 436 cm) ter teku na 60 m
(1. mesto, 8.69 s) in 200 m (2. mesto,
29.60 s).
Lep tekaški pozdrav,
Koroški atletski klub Radlje ob Dravi
leto naš mentor, gospa Ema Tibaut pa je duša
naše kolonije. Naše društvo sta zastopala
slikar in občinski nagrajenec Alojz Erjavc in
ljubiteljski slikar Anton Vodušek. Oba sta zelo
uspešna v svojem slikarskem ustvarjanju, saj
na razstavah v Izoli in na razstavi likovnih del
na »Festivalu za tretje življenjsko obdobje« v
Cankarjevem domu v Ljubljani predstavljata
naše društvo in naš domači kraj Radlje.
DU Radlje ob Dravi,
Anton Vodušek, predsednik
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KOLESARSKI VZPON NA REMŠNIK
V soboto, 4.junija 2016, je bila v okviru
Kulturnega društva Remšnik organizirana že peta tradicionalna rekreativno-tekmovalna kolesarska prireditev
vzpona na Remšnik.
Ob 9.30 uri zjutraj se je pri gostišču Potnik Erjavec na Vasi zbralo približno 120
kolesarjev, ki so se podali na vzpon ob
10. uri za rekreativce in ob 11.30 uri za
tekmovalce.
Na cilju pri hiši Ivana Repnika na Remšniku je ob druženju potekalo tudi zabavno nagradno žrebanje in skupinsko
fotografiranje.
Zadovoljni kolesarji so ob dobrem pasulju, ki ga je pripravil Simon Orter, in ob
dobrem pecivu, ki so ga pripravile članice Kulturnega društva Remšnik, obljubili, da se naslednje leto spet srečajo še v
večjem številu.
Hvala vsem organizatorjem in sponzorjem, ki so pomagali pri izvedbi, posebna
zahvala gre PGD Radlje ob Dravi in vsem
članom ter članicam Kulturnega društva

Remšnik pri izvedbi varovanja, prav tako
tudi zahvala Jasmini Pajtler za spremstvo pri vzponu in za morebitne potrebe
zdravstvene oskrbe na sami prireditvi.
Kulturno društvo Remšnik,
Alfonz Resnik
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