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ZLATI POROKI

Natanko pred petdesetimi leti sta sestri Ljubica in Štefanija obljubili večno
ljubezen svojima izbrancema, Francu Golobu in Ivanu Miheliču iz Radelj. V
soboto, 28. januarja 2017, so si ponovno izrekli ljubezen in zvestobo drug
drugemu. Na željo slavljencev je svečani obred opravil župan mag. Alan
Bukovnik. V vseh letih svojega županovanja je sedaj prvič opravil obred
zlate poroke, na kateri sta skupaj praznovali dve sestri. Zelo je počaščen,
da je bil lahko priča temu dogodku. Spoštovani slavljenci, Ljubica in Franc
Golob ter Štefanija in Ivan Mihelič, iskrene čestitke in še na mnoga leta, ki
jih preživite skupaj s svojima družinama v takšnem sožitju, kakršnemu smo
bili priča ob vaši zlati poroki.
Občina Radlje ob Dravi

TRADICIONALNO PLEŽUHANJE

Kulturno društvo Remšnik vsako leto organizira tradicionalno
pležuhanje. Prireditev smo izvedli na travniku pri vikendu Branka
in Zalike Krecenbaher, za kar se jima zahvaljujemo. Na samem
pležuhanju je bilo veselo, saj se ga je udeležilo preko štirideset
udeležencev, tako starejših kot tudi mlajših. Pri vožnjah s pležuhi

PREDAVANJE O INKONTINENCI
IN MEDICINSKO TEHNIČNIH
PRIPOMOČKIH

Društvo upokojencev Radlje ob Dravi skupaj
z Ivico Podrzavnik, dr. med., organizira
predavanje o INKONTINENCI IN MEDICINSKO-

NA PREŠERNOV DAN
V MUZEJ

Koroški pokrajinski muzej, Muzej Radlje ob
Dravi, vas vabi ob slovenskem kulturnem
prazniku v sredo, 8. februarja, med 9. in 13.
uro na brezplačen ogled muzejskih razstav

je bilo tudi nekaj veličastnih padcev in seveda hitrih dirkačic in
dirkačev. Zvečer smo v prijetnem vzdušju sklenili, da naslednje leto
ponovimo prireditev na isti lokaciji.            	
KD Remšnik, Alfonz Resnik

TEHNIČNIH PRIPOMOČKIH. Predavanje bo v
ponedeljek, 6. 2. 2017, s pričetkom ob 17. uri
v prostorih MKC Radlje ob Dravi. Udeležba je
brezplačna in je namenjena vsem, ki vas tema
zanima.

PROSLAVA OB KULTURNEM PRAZNIKU

Vljudno vabljeni

Vabimo vas na proslavo ob kulturnem
prazniku, ki bo v nedeljo, 5. 2. 2017, ob
11.30 v krajevni dvorani na Remšniku.
Na prireditvi sodelujejo KD Remšnik, OŠ
ter Vrtec Remšnik. Veselimo se vašega
obiska!
KD Remšnik

in zbirk v dvorec Radlje (Koroška cesta 68,
Radlje). Ob 10. uri vabljeni na javno vodstvo,
po razstavah vas bo vodila kustodinja Alenka
Verdinek. Še posebej vabljene družine in
otroci, saj si boste lahko na igriv in sproščen
način ogledali dve zanimivi, interaktivni
razstavi: stalno razstavo »Gremo rinkico
talat«, zbirka igrač Majde Marije Sušek, in

gostujočo razstavo Herman Lisjak v dvorcu
Radlje (iz Otroškega muzeja Hermanov brlog
v Celju). Otroke bodo navdušile stare igrače,
s katerimi so se igrali otroci v preteklosti,
Hermanova banka, kjer se bodo lahko
preizkusili v vlogi bančnikov in varčevalcev,
uživali pa bodo lahko tudi v sestavljankah in
številnih igrah. Prisrčno vabljeni!
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TEKMOVANJE V VELESLALOMU
Sedemčlanska ekipa Društva upokojencev Radlje ob Dravi
se je 25. 1. 2017 na smučišču Bukovnik nad Šentjanžem pri
Dravogradu udeležila tekmovanja v veleslalomu. Tekmovalo je
kar devet društev v različnih starostnih skupinah, tako ženske
kot moški, tudi ekipno (ženske in moški skupaj). Izkupiček
Društva upokojencev Radlje je bil presenetljiv: skupno štiri
mesta, kar je prineslo 58 točk. Medalje so osvojili: 1. mesto:
Simona Hlade-Mavc, 2. mesto: Karli Žolger in 3. mesto: Nada
Kamenšak.

PONOVNO DRŽAVNA PRVAKA V KEGLJANJU
KEGLJAŠKI KLUB KEGLBAR
Mladi člani KK KEGLBAR iz Radelj so ponovno potrdili svojo
formo in dosegli odlične rezultate na državnih prvenstvih v
letu 2016.
•

Dvojice l.2001-2002-Tržič: Pasterk Ćrt IN Cvar Anej dosegla
3. mesto

•

Ekipno U-18-Škofja Loka in Zagorje: Pasterk Črt, Cvar Anej
in Hedl Alen dosegli 3. mesto

•

Dvojice tandem U-18-Hrastnik: Pasterk Črt in Cvar AnejDRŽAVNA PRVAKA

•

DRŽAVNO PRVENSTVO-POSAMEZNO (7 turnirjev): Pasterk
Črt je postal DRŽAVNI PRVAK z 2718 podrtimi keglji, Cvar
Anej pa je dosegel 3. mesto z 2649 podrtimi keglji, Hedl
Alen pa je zasedel 24. mesto z 2009 podrtimi keglji.

KEGLJAŠKI KLUB KEGLBAR ČESTITA SVOJIM ČLANOM ZA
IZJEMNE REZULTATE!

Bilo je hladno, prisrčno in polno smeha. Če bo le zdravje služilo,
na svidenje tudi naslednje leto, smo si ob slovesu zagotavljali.
DU Radlje ob Dravi

ZAHVALA ZA SODELOVANJE NA PRIREDITVI
»ŽEGNANJE KONJ V VUHREDU«
TD Vuhred je 26. 12. 2016 organiziralo tradicionalno žegnanje konj
v Vuhredu. Kot vsako leto so se ga udeležili številni lastniki konj in
obiskovalci iz Vuhreda in okolice. Zahvaljujemo se vsem, ki ste
omogočili, da je prireditev uspela in popestrila mrzel zimski dan:
• vuhreškemu župniku, g. Ivanu Rojniku za izvedbo žegnanja;
• vsem lastnikom konj, ki ste se kljub mrazu udeležili srečanja;
• prostovoljcem, ki ste pomagali izvesti prireditev, ter
• vsem obiskovalcem.
Oživljajmo stare običaje in negujmo bogato etnološko in
zgodovinsko izročilo. Hvala vam.
TD Vuhred

V prihajajoči sezoni kegljanja vabimo v svoje vrste nove člane.

KK KEGLBAR

PUSTNO
RAJANJE V
VUHREDU

Turistično društvo Vuhred organizira
pustno rajanje že od leta 1969. Pust
veselih in nasmejanih ust privabi v
Vuhred stare in mlade. Tudi letos
pripravljamo bogat program pustnega
veselja, okrepčali pa se boste s krofi in
čajem. Vabimo vas, da se nam pridružite
v nedeljo, 26. 2. 2017, ob 14. uri v
krajevni dvorani v Vuhredu. Vstop prost.
TD Vuhred
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