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VABILO 
KRAJEVNA SKUPNOST VUHRED 
in KO ZB ZA VREDNOTE NOB 
VUHRED VABITA na osrednjo 
proslavo ob krajevnem prazniku 
Vuhreda, ki bo v nedeljo, 
17. maja 2015, ob 16. uri v 
večnamenski dvorani v Vuhredu.
VLJUDNO VABLJENI!

KS Vuhred in ZB za vrednote NOB  
v sodelovanju s KUD-om Lija Kovač, 

Društvom kmetic,  
Osnovno šolo in vrtcem Vuhred

VABILO
OZRK Radlje ob Dravi vas ob 
Tednu Rdečega križa vabi na 
delavnico Temeljni postopki 
oživljanja in uporaba AED, ki 
bo v petek, 15. maja 2015, ob 
18. uri. Delavnica bo v prostorih 
MKC Radlje ob Dravi.
Pridite, vsak lahko pomaga!

TRADICIONALNI POHOD
Tudi letos smo se na praznično 
prvomajsko jutro zbrali člani ŠD Vas 
v centru Vasi. Pričakali smo jutranjo 
budnico MPO Radlje skupaj z 
mažoretkami. Po tradicionalni 
pogostitvi  glasbenikov smo 
se počasi odpravili na pohod 
proti Županku, kjer je tudi letos 
potekala osrednja proslava ob 
prazniku dela. Pohoda se je 
udeležilo 44 pohodnikov vseh 

starostnih kategorij in dva kolesarja. 
Po zaključenem uradnem delu 
proslave, razglasitvi rezultatov teka 
in po nekaj plesih smo se pohodniki 
odpravili naprej. Šli smo mimo cerkve 
sv. Janeza, gostišča Erjavc in se nato 
vrnili na cilj – na Vas. Na pikniku, ob 
športnih igrah in domači glasbi, smo 
se družili še pozno v noč.

Predsednik ŠD Vas, Kumer Tomaž

16. maj 2015 ob 18.00
Vuhred / Radlje ob Dravi

Vljudno Vas vabimo na 
2. festival slovanske glasbe in plesa 

v soboto, 16. maja 2015, ob 18.00 uri 
na igrišču pri cerkvi v Vuhredu (Vuhred 137).

Veselimo druženja z vami!

mag. Andreja Rihter  mag. Alan Bukovnik                Marjanca Meršnik
direktorica Foruma slovanskih kultur            župan Občine Radlje ob Dravi                  KPD Lija Kovač

V primeru dežja bo prireditev v Športni hiši Radlje ob Dravi (Koroška cesta 17, Radlje ob Dravi). 
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NASTOPILI BODO:
-  Folklorna skupina KUD Lija Kovač Vuhred /  

Vuhred, Slovenija
-  Otroška folklorna skupina Vuhred / Vuhred, Slovenija
-  Plesna skupina Ritmi planeta / Ljubljana, Slovenija
-  Plesno kulturno umetniško društvo Sv. Nikola Maribor 

(PKUD) / Maribor, Slovenija
-  Vokalna skupina Ruski talisman / Ljubljana, Slovenija 
-  Dalmatinska klapa Donat / Biograd na Moru, Hrvaška

VAŠKE 
IGRE 
VUHRED 
2015
Turistično društvo Vuhred 
tudi letos pripravlja 
VAŠKE IGRE, in to že 
dvajsetič. Letos bodo 
torej jubilejne. Želimo, da 
se udeleži čim več ekip 
in navijačev, zato vabimo 
vse zainteresirane, da 
se prijavijo na naslov: 
Turistično društvo Vuhred 
ali pa na tel. št.: 031 724 
618. Igre bodo potekale 
v soboto, 20. junija 2015, 
ob 14. uri na šolskem 
igrišču pri šoli v Vuhredu.
Lepo vabljeni.

Karl Gosak,  
predsednik društva



PROSLAVA V POČASTITEV 
70-LETNICE ZMAGE NAD 
FAŠIZMOM
V ponedeljek, 27. aprila 2015, je bila pri spomeniku padlim za 
svobodo na Župankovi domačiji nad Radljami proslava v počastitev 
dneva upora proti okupatorju in 70-letnici osvoboditve. Bila je kratka 
in prijetna proslava s kulturnim programom, v katerem so sodelovali 
člani Mestnega pihalnega orkestra Radlje ob Dravi, ansambel Diaton iz 
Vuzenice in praporščaki domoljubnih društev. Slavnostni govornik je 
bil podpredsednik Združenja borcev za vrednote NOB Radlje ob Dravi, 
tov. Karl Kotnik. Naše že tradicionalne prireditve se je udeležil tudi 
poslanec v državnem zboru, tov. Benedikt Kopmajer.
Hvala vsem, ki ste sodelovali in pomagali pri organizaciji in izvedbi 
proslave, še posebej Občini Radlje ob Dravi, Mestnemu pihalnemu 
orkestru Radlje ob Dravi, ki nas zvesto spremlja že vsa leta, hvala tudi 
praporščakom. Vsi, ki ste se udeležili naše proslave, pa ste izkazali 
svojo pripadnost naši domoljubni organizaciji, ki bo še naprej skrbela 
za ohranjanje vrednot, katere so nam priborili hrabri borci za svobodo 
našega naroda. Pa nasvidenje zopet prihodnje leto!

Predsednica krajevne organizacije združenja borcev 
za vrednote NOB Radlje ob Dravi, Erika Luzar

PLANINARJENJE »BRAČ 2015«
Predstavljajte si sliko otoka Brač – otoka kristalnega morja, sonca, 
belega »braškega« kamna, bogate zgodovine in naravnih posebnosti.  
Dodajte številne poti, skrite med borovci, makijo, nasadi oljk in loze, 
speljanimi  med kamnitimi »suhozidi«, skozi peščene zalive, ali  luke 
manjših, še zaspanih obalnih mestih.  V ta kolaž vstavite  32 planincev 
Planinskega društva Radlje, z nekaj pridruženimi prijatelji iz sosednjih 
društev in slika je popolna. Ja – čas od 25.04. do 02.05.2015 je naša 
planinska druščina preživela delno v hotelskem kompleksu Supetrus,  
v Supetru na Braču, delno pa na potepih po otoku. Osvojili smo najvišji 
vrh Jadranskih otokov, 780 m visoko Vidovo goro, ter se z nje spustili do 
0 m (nekateri še malo globlje) višine na »Zlatnemratu«, eni največjih 
turističnih zanimivosti Bola in otoka.  Obiskali smo zanimiv samostan v 
Pustinji Blaca, kjer so nam predstavili večstoletno zgodovino verskega 
in posvetnega delovanja tam živečih menihov. Seveda brez vzpona na 
splitski Marjan, ter ogleda Dioklecianove palače in drugih znamenitosti 
Splita ni šlo.  Pa številni potepi v sosednja mesteca Splitska, Mirce, 
Sutivan , kar preveč lepot in vtisov za ta kratek zapis. 

 Planinsko društvo Radlje ob Dravi

DRŽAVNO PRVENSTVO ZA 
POSAMEZNIKE IN DVOJICE  
PRI KADETIH

DELAVNICE V MMKC-JU
PETEK, 15. 5. 2015 19.00  SLIKARSKA RAZSTAVA GREGORJA PEČOLERJA
SOBOTA, 16. 5. 2015 17.00  KRIŽANJE MNENJ: PRIPRAVA PROJEKTOV

21.00  POKER TURNIR
NEDELJA, 17. 5. 2015 18.00  FILMSKI POPOLDAN
PONEDELJEK, 18. 5. 2015 9.00 in 17.00   PREPROGE IZ COFKOV
TOREK, 19. 5. 2015 9.00 in 17.00   DELAVNICA: KREMA PO SONČENJU
SREDA, 20. 5. 2015 9.00 in 17.00  DELAVNICA: ČEŠNJEVI POSLADKI
ČETRTEK, 21. 5. 2015 9.00   MEDGENERACIJSKA ČAJANKA: OBNOVITEV RAČUNALNIŠKEGA ZNANJA

NAKUP 
SEZONSKIH 
KART ZA 
VODNI 
PARK 
Za kopanje v naravnem kopali-
šču v Vodnem parku Radlje ob 
Dravi je že možno kupiti sezon-
ske karte. Kupite jih lahko na 
recepciji Vodnega parka, kadar 
je kopališče odprto, po pred-
hodnem naročilu pa jih lahko 
kupite tudi na sedežu zavoda 
na Mariborski cesti 4 v Radljah 
ob Dravi. 

Kopališče obratuje, kadar so 
vremenske razmere naklonje-
ne. 

Študentje in dijaki iz Občine 
Radlje ob Dravi pri nakupu 
sezonske karte (predložiti je 
potrebno veljavno študentsko 
ali dijaško izkaznico ali potrdi-
lo o vpisu) plačajo le polovico 
redne cene, zato vabimo vse 
ljubitelje kopanja, da si sezon-
ske karte priskrbite že pred pri-
četkom glavne sezone.

Javni zavod ŠKTM Radlje ob 
Dravi

100 MILJ 
ISTRE
Lastovke s sabo ne prinesejo le 
pomladi, ampak tudi prve tekaške 
prireditve. Aprila je pri Martinčkih 
že skoraj tradicionalno na 
programu ultratekaška prireditev 
100 milj Istre. Tisti, ki ste to zdaj 
hitro preračunali v kilometre, ste 
jih našteli 160, organizatorji pa 
so temu dodali še 13 kilometrov, 
tako da so tekači v tej kategoriji 
morali premagati 173 kilometrov 
ter 7000 višinskih metrov v največ 
48 urah. Kilometre so nabirali od 
Labina, na vzhodu Istre, pa vse 
do Umaga, na zahodu, kjer jih je 
čakala ciljna črta.
Letos je bila udeležba Martinčkov 
skromnejša, a zaradi tega nič 
manj kvalitetna. Klubske barve 
je zastopal Matej Končnik, 
seveda pa na tekmi ni manjkal 
Jani Marn. Z vso podporo svoje 
spremljevalne ekipe (Boris, 
Andreja, Janja) sta 17. aprila stala 
na startu v Labinu. Vreme sicer ni 
bilo najboljše, a morda je Mateju 
tudi prav to dalo motivacijo, da 
čim prej opravi s progo. Matej, 
kapo dol. V cilj v Umagu je 
pritekel s časom 24:42:51, kar je 
bilo dovolj za odlično 6. mesto v 
skupnem seštevku ter 4. mesto v 
svoji kategoriji. 
Za ta izreden dosežek mu 
čestitamo, v prihodnje pa … 
lahkih nog novim izzivom naproti.

PK Martinček

Zadnji vikend v mesecu aprilu je 
v Mengšu potekalo dvodnevno 
tekmovanje v namiznem 
tenisu. Državnega prvenstva za 
posameznike in dvojice pri kadetih 
se je udeležil naš član Matjaž Pinter, 
dosegel je 3. mesto v igri dvojic.

Predsednik Športnega društva Vuhred,
Karol Kolar


