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Vljudno vabljeni na 
otvoritev razstave

ob priložnosti 5.000 članov Konference 
županov za mir. Konferenca, ki bo 
potekala v okviru projekta Župani za 
mir – Mayors for Peace – Bürgermeister 
für den Frieden  (atomski bombi 
Hirošime in Nagasakija), v torek 17. 
septembra 2013, ob 11. uri, v prostorih 
MMKC-ja Radlje ob Dravi. Razstava 
bo na ogled do 30. septembra 2013.

Župan Občine Radlje ob Dravi
Alan BUKOVNIK

PLESNE VAJE V 
BOWLING CENTRU 
BAJTA
V Bowling centru Bajta, tokrat že 
tretje leto zapored in z razširjeno 
ponudbo, ponovno organiziramo 
plesne tečaje. Izbirate lahko 
med kar štirimi različnimi tečaji 
- začetni in nadaljevalni Tečaj 
standardnih in latinskoameriških 
plesov (fokstrot, čačača, samba, 
rumba, angleški valček, disko 
foks idr.), Tečaj domačih plesov 
(domača polka, rock polka, pop 
polka, valček na več načinov), 
Tečaj za mladoporočence in Tečaj 
za zaključene družbe (dogovor 
glede izbora plesov s skupino). 
Tečaje vodi plesni mojster Mitja 
Grudnik.
Vsi, ki bi radi izpopolnili svoje 
plesno znanje, pridite v Bowling 
center bajta  v nedeljo, 22. 
septembra 2013, ob 17. uri, 
na prijavo in dogovor o urniku 
vašega tečaja. Lahko se prijavite 
tudi po telefonu na, 031 370 864 
(Vlasta). S tečaji bomo pričeli v 
prvem tednu oktobra. Vabljeni!

VABILO NA REKREATIVNO KOLESARJENJE
Gasilci PGD Vuhred, v okviru praznovanja Občine Radlje ob 
Dravi, organiziramo rekreativno kolesarjenje. Kolesarilo se 
bo po desni strani reke Dave, od Vuhreda do Podvelke in 
nazaj.  Kolesarjenja se lahko udeležite vsi, ki radi kolesarite. 
Čas kolesarjenja ni omejen.  
Kolesarjenje bo v nedeljo, dne 15. septembra 2013, ob 14. 
uri. Start in cilj sta pri gasilskemu domu v Vuhredu.
Vsak, ki bo prekolesaril začrtano pot, dobi na cilju nagrado. 
VSI NA KOLO, ZA ZDRAVO TELO 

Organizacijski odbor PGD Vuhred
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„DRAVA MALO DRUGAČE“
zaključno otvoritev turističnih objektov,  

zgrajenih v okviru projekta Drava kot priložnost
v občinah Radlje ob Dravi, Dravograd, Vuzenica, 

Muta in Podvelka,

ki bo potekala 

v soboto, 14. septembra 2013, ob 17. uri
pri pomolu v Vuhredu.

Operacijo delno financira Evropska unija in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.
Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007 – 2013,

razvojne prioritete »Razvoj regij«.

Dodatne informacije na telefonski številki 041 482 463 ter na e-naslovu atelje.luka@gmail.com.
Atelje Kresnik d.o.o., izvajalec obveščanja in informiranja javnosti v okviru projekta Drava kot priložnost.

Luka Kresnik,
vodja obveščanja in informiranja javnosti

v okviru projekta Drava kot priložnost
Radlje ob Dravi, 06.09.2013

Veselimo se srečanja z vami in vas lepo pozdravljamo!
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VABLJENI NA RAZSTAVO TEKSTIL 
SKOzi ČaS
Petek, 13. september 2013 ob 18.00 uri, v Dvorcu Radlje ob 
Dravi.
Društvo za ohranitev kulturne dediščine in umetnosti iz Radelj 
ob Dravi bo predstavilo različne prte, prtičke in druga ročna 
dela. Prikazani bodo različni pripomočki in orodja za izdelavo 
in obdelavo; Na ogled bodo fotografije šivilj in krojačev s 
svojimi izdelki, krojne pole, idr.
Na razstavi bodo sodelovale klekljarice iz Društva upokojencev 
in Društva invalidov Radlje ob Dravi, iz sekcije Nagelj, Marjana 
Viltužnik s svojimi izdelki ter študenti Višje strokovne šole, 
Lesarske šole Maribor. Program bo popestril MPZ Kulturnega 
turističnega društva Sv. Anton.

VABILO
V soboto, 28. septembra 2013, ob 10. uri organiziramo prvi 
Marenberški StreetBall, na igrišču OŠ Radlje ob Dravi. Prijave 
ekip zbiramo najkasneje do četrtka, 26. september 2013, na 
številkah 041 417 611 (Rok) in 041 995 163 (Žiga). Obvezno 
je potrebno poslati prijavo in ime ekipe tudi na mail:rok.
ledinek@gmail.com
Upravni odbor MMLS in mladi iz Radelj

Mirko Kogelnik

BC Bajta



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

PROGRaM RaDELJSKiH SREČaNJ 2013 
PETEK 13. september 2013

Čas 
prireditve Društvo/Zavod Program Kraj 

prireditve

14:30 Medobčinsko društvo invalidov Drava (MDI) 100-ti jubilejni pohod po obronkih Radelj ob Dravi. Start pred 
MKC

16:00 Občina Radlje ob Dravi, Javni zavod ŠKTM Radlje 
ob Dravi Otvoritev Radeljskih srečanj 2013. Velika 

dvorana MKC

16:00 Javni sklad za kulturne dejavnosti (JSKD), 
Območna izpostava Radlje ob Dravi

Odprtje 4. regijske tematske razstave likovnih del: 
parafraze likovnih del, palimpsesti, citati, prisvojitve.

Velika 
dvorana MKC

17:00 Medobčinsko kegljaško društvo Drava. Kegljanje za pokal mesta Radlje. Kegljišče 
Keglbar

17:00 Tenis klub Radlje Turnir dvojic v tenisu. Turnir bo potekal tudi v soboto  
14. 9. 2013.

Tenis igrišče 
pri OŠ

18:00 Društvo  za ohranitev kulturne dediščine in 
umetnosti. Razstava Tekstil skozi čas. Dvorec Radlje

SOBOTa 14. september 2013

Čas 
prireditve Društvo/Zavod Program Kraj 

prireditve

9:30 Plezalni klub Martinček Martinčkov dan odprtih vrat in medobčinska šolska 
plezalna tekma.

Športna hiša 
Radlje

10:00 Kegljaški Klub Keglbar Ekipno kegljanje »BORBENI NAČIN«- memorial 
Dušana Uriha.

Kegljišče 
Kegelbar

11:00 Društvo upokojencev Radlje
– Hobi klub Razstava hobi programa. Prostori društva 

Radlje.

17:00 Tenis klub Radlje Nadaljevanje turnirja dvojic v tenisu. Tenis igrišče pri 
OŠ

15:00 Krajevna skupnost Vuhred Pohod po vodni učni poti. Vodna učna pot

17:00 Krajevna skupnost Vuhred Drava malo drugače Vuhred pri izlivu 
Vuhreščice

20:30 Čolnarsko društvo Skala Vuhred Lampionada 2013. Vuhred pri izlivu 
Vuhreščice.

NEDELJa, 15. september 2013
Čas prireditve Društvo/Zavod Program Kraj prireditve

7:00 Ribiška družina Radlje Tekma Ribičev za pokal Občine Radlje ob Dravi. Ribnik REŠ

9:00 Lovska družina Remšnik Srečanje lovcev lovskih družin Občine Radlje ob Dravi. Svečkov mlin, Lovska 
koča Remšnik

14:00 Prostovoljno gasilsko društvo 
Vuhred (PGD)

Družinsko in posamično kolesarjenje na relaciji Vuhred – 
Podvelka za ljubitelje kolesarjenja in rekreativce. Start pri GD Vuhred

14:00 Krajani Vasi Vaselica –5. tradicionalno družabno srečanje krajanov 
Vasi.

Staro igrišče pri 
»Ogrinu« na Vasi

14:00 Društvo za razvedrilne dejavnosti 
Ludo Kulčevka 2013. Kulčev klanec

18:00 Kulturno društvo Radlje (KDR) Tradicionalni večer pesmi. Dvorec Radlje

TOREK , 17. september 2013

Čas prireditve Društvo/Zavod Program Kraj prireditve

9:00 Medobčinsko društvo invalidov Drava (MDI) Turnir v pikadu. Bowling center 
Bajta

11:00 Občina Radlje ob Dravi

Župani za mir – Mayors for Peace – Bürgermeister 
Für den Frieden (atomski bombi Hirošime in 

Nagasakija-razstava ob priložnosti 5.000 članov 
Konference županov za mir)

MMKC


