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KRAJEVNA SKUPNOST 
VUHRED PRAZNUJE 
Vljudno vabljeni na prireditev ob krajevnem 

19. REVIJA PEVSKIH 
ZBOROV DI ZDIS
Medobčinsko društvo invalidov »Drava« Radlje ob 
Dravi organizira v soboto, 13. maja 2017, ob 15. uri 
v Športni hiši Radlje ob Dravi 19. revijo invalidskih 
pevskih zborov Zveze delovnih invalidov Slovenije. 
Nastopilo bo 22 pevskih zborov iz vse Slovenije, 
slavnostni govornik bo mag. Marko Repnik (direk-
tor Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti). Po 
vseh nastopih pa bodo zbori združeno zapeli dve 
pesmi. Vabljeni vsi, da se nam pridružite.

MDI »Drava«

PRAZNOVANJE 
KRAJEVNEGA PRAZNIKA 
 
1. maj, praznik krajevne skupnosti, ki se je letos 
prvič odvijal na območju Vodnega parka, ki je v lasti 
Občine Radlje ob Dravi, je za nami. Za zabavni pro-
gram sta poskrbela ansambel Hopla in kantavtor 
Adi Smolar. Prireditev je organizirala in omogočila 
Krajevna skupnost Radlje ob Dravi v sodelovanju 
z Občino Radlje ob Dravi. Razdeljenih je bilo 800 
brezplačnih malic, ki sta jih podarili Občina in Kra-
jevna skupnost Radlje ob Dravi. Krajevna skupnost 
je tokrat povabila vsa društva v občini k soobliko-
vanju programa ob prazniku. Za vas, spoštovani 
obiskovalci, smo pripravili pester in raznolik pro-
gram, s katerim smo predstavili čim več aktivnosti, 
dejavnosti in prireditev društev ter tako popestrili 
prvomajski dan. Omogočen je bil tudi brezplačni 
avtobusni prevoz.

Sodelovala so naslednja društva:
• Športna zveza Radlje ob Dravi,
• Šahovsko društvo Radlje ob Dravi,
• Konjeniško in kinološko društvo Radlje ob 

Dravi 
• Primoževa šola doživetij, adrenalinski park,
• Kulturno športno turistično društvo Dobrava,
• MarnFit društvo,
• Društvo prijateljev mladine, 
• Društvo strelcev z možnarji,
• Mestni pihalni orkester Radlje ob Dravi,
• Prostovoljno gasilsko društvo Radlje ob Dravi,
• Ribiško družina Radlje ob Dravi.

Hvala vsem društvom in posameznikom! Z vašo 
pomočjo in vzajemnim sodelovanjem smo prire-
dili nepozaben praznik Krajevne skupnosti Radlje 
ob Dravi. Za vse obiskovalce smo pripravili bogat 
BREZPLAČEN program, dan pa so obarvali  nasme-
hi, veselje ob igranju ter srečni in zadovoljni obrazi, 
ki nas navdihujejo za prihodnje delovanje!

V spodnji tabeli je prikazana poraba sredstev v pre-
teklih letih, v primerjavi z letošnjim letom.

Neporabljena sredstva bodo namenjena drugim 
investicijam KS Radlje ob Dravi. 

KSRadlje ob Dravi

LETO STROŠKI

2014 4.416,84 €

2015 4.946,62 €

2016 ODPOVEDANO
(nastali stroški v višini 1.053,70 €)

2017 2.524 €

prazniku Vuhreda, ki bo v nedeljo, 14. maja 
2017, ob 15. uri v večnamenski dvorani. 
Na prireditvi bodo sodelovali: OŠ Vuhred, Vrtec 
Vuhred, KPD Kovač Lija Vuhred s svojimi sek-
cijami (Šajke, MPZ Vuhred, Folklorna skupina, 
cerkveni PZ Vuhred), Glasbeno izobraževanje 
Sonček, ZB za vrednote NOB KO Vuhred, Dru-
štvo kmetic KO Vuhred, Folklorna skupina VDC 
Muta, otroško-mladinski pevski zbor župnije Vu-
hred in Glasbena šola Radlje.  Na prireditvi se bo 
umetnica Lucija Gosak iz Vuhreda predstavila na 
razstavi ročno izdelane in poslikane keramike.

Organizatorja KS Vuhred in ZB za vrednote 
NOB KO Vuhred



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

TEDENSKI PROGRAM MMKC RADLJE OB DRAVI 12.5. – 18.5.2017

DELAVNICE - 
STARANJE BREZ NASILJA
Vabimo vas na delavnice za večanje varnosti sta-
rejših z naslovom Staranje brez nasilja, na kate-
rih bomo govorili o naslednjih temah:
• doživljanje starejšega človeka in komuni-

kacija, ko so odnosi težavni;
• skrb za varnost izven doma (obisk lokalne-

ga policista);
• pravni vidiki varnosti starejših in premo-

ženjska vprašanja (oporoka in druge zapu-
ščinske zadeve);

• trening praktičnih veščin za povečanje var-
nosti starejših.

Delavnice bodo potekale ob ponedeljkih, in si-
cer 15. maja, 22. maja in 29. maja, med 10. in 
13. uro v veliki dvorani hotela.

Pridite na individualno svetovanje. Če ste starej-
ši in si želite varnega staranja brez nasilja, bomo 
za pogovor na voljo od 13. do 14. ure po vsaki 
delavnici.Prijave sprejema Marenberški mla-
dinski kulturni center, Mariborska 8, Radlje ob 
Dravi. Telefonska številka: 040 186 602 (Vojko).
Delavnice in svetovanje bo izvajal INŠTITUT 
ANTONA TRSTENJAKA  in  so za uporabnike 
brezplačni!

JZ ŠKTM

DATUM URA AKTIVNOST

12.5.2017 Mladi: Pogovor skonekta folk, Družabne igre, Glasbeni petek

13.5.2017 Mladi: Kuhanje z mladimi, Križanje mnenj

14.5.2017 Mladi: Hengerska nedelja, Filmski večer

15.5.2017 9.00

10.00

Let's speak english

Delavnica za večjo varnost starejših

16.5.2017
17.00

18.00

19.00

Posvet: Kaj je zdravje?

Tibetanske vaje

Delavnica orientalskega plesa

17.5.2017 9.00 Kuharska delavnica: Krompir z zelišči

18.5.2017 9.00

10.00

Vseživljenjsko učenje: Osnove nordijske hoje

Urice za sproščanje

TRADICIONALNA POHODA 
ŠD VAS
Športno društvo Vas je minula dva ponedeljka 
(velikonočni in prvomajski) organiziralo dva 
tradicionalna pohoda. Na velikonočni ponede-
ljek, 17. 4. 2017, se je 21 pohodnikov udeležilo 
zelo zanimivega pohoda na Košenjak, kjer so se 
povzpeli na 1.522 m nadmorske višine. 

Drugi pohod, prvomajski, pa je bil letos bolj 'ni-
žinski', saj jih je pot mimo Sp. Vižinge, Havaj in 
Dobrave vodila na Vodni park Radlje. Tradicio-
nalno so se udeležili proslave ob 1. maju in naš-
teli kar 33 pohodnikov. Povratek na Vas je pote-
kal ob reki Dravi - vodni učni poti Dobrava, kjer 
so zares uživali v lepem vremenu in naravi. Po 
skupno prehojenih skoraj 12 kilometrih je sledil 
tradicionalni piknik z druženjem pri reki Dravi s 
kar 48 udeleženci.

ŠD VAS

SPOŠTOVANI ČLANI IN 
OBISKOVALCI KNJIŽNICE!
Vljudno vabljeni v četrtek, 11. maja, ob 19. uri v 
knjižnico Radlje na odprtje fotografsko-pesniške 
razstave Matjaža Marinčka: TAKO VIDIM TA SVET.

Matjaž Marinček se je rodil leta 1951 v Ljubljani 
očetu zdravniku in mami gospodinji. Svojo mla-
dost je preživel na Koroškem, drugo polovico 
osnovne šole je obiskoval v Radljah, maturiral 
pa je na ravenski gimnaziji. Večji del delovne 
dobe je bil novinar, sicer pa si je pridobil tudi 
veliko življenjskih izkušenj na področju organi-
zacije dela kot direktor ali vodja tega ali onega 
podjetja, kar mu sedaj pride prav pri vodenju 
Društva upokojencev v Ivančni Gorici.  

Vabljeni na prijeten večer s kulturnim progra-
mom. 

Razstava bo na ogled do konca maja.

DRŽAVNO PRVENSTVO V 
NAMIZNEM TENISU
V soboto in nedeljo, 22. in 23. aprila, je na 
Otočcu potekalo 26. državno prvenstvo RS v na-
miznem tenisu za mladince. V dvojicah je nasto-
pil tudi član Športnega društva Vuhred, Matjaž 
Pinter. Skupaj z Lukom Norčičem sta dosegla 
odlično 3. mesto. 

Za doseženi rezultat jima iskreno čestitamo. 

Karol Kolar, ŠD Vuhred

NA MEDNARODNI DAN 
MUZEJEV V KOROŠKI 
POKRAJINSKI MUZEJ 
Koroški pokrajinski muzej vas vabi ob mednaro-
dnem dnevu muzejev v četrtek, 18. maja, od 9.00 
do 15.00 ure na brezplačen ogled zbirk in razstav 
v dvorec Radlje (Koroška cesta 68, Radlje). Ob 
18.00 uri bo sledilo odprtje gostujoče razstave 
100 slovanskih romanov. Pod okriljem Medna-
rodne ustanove Forum slovanskih kultur, ki ima 

svoj lokalni center v dvorcu Radlje, v sodelova-
nju s partnerskimi založbami že desetletje izhaja 
edinstvena zbirka 100 slovanskih romanov. Na 
odprtju bo sodeloval slovenski pisatelj Vlado Ža-
bot. Razstava bo odprta do 30. septembra 2017. 
     

Koroški pokrajinski muzej Radlje ob Dravi


