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Zbiranje igrač
Občina Radlje ob Dravi bo 
v okviru projekta Otrokom 
prijazno Unicefovo mesto 
pričela akcijo zbiranja igrač. 
Če imate doma igrače, ki jih 
ne potrebujete, vas vljudno 
prosimo, da jih odnesete na 
eno izmed zbirališč:
•  Javni zavod ŠKTM Radlje ob 

Dravi, Mariborska cesta 4,
•  Vrtec Radlje ob Dravi, 

Koroška cesta 15 ali na
•  Center za socialno delo 

Radlje ob Dravi, Mariborska 
cesta 7, IV. nadstropje.

Igrače bomo zbirali do 30. 
junija 2014. 
Dragi otroci, vsi tisti, ki boste 
želeli  igračo, jo boste lahko 
prejeli na Centru za socialno 
delo Radlje ob Dravi.

DELNA ZAPORA MOSTU 
čeZ reKO DraVO
Obveščamo vas, da se bodo v Vuhredu začela 
dela v okviru projekta »Odvodnjavanje in 
čiščenje odpadnih voda v porečju reke Drave 
– Zg. Drava« z namestitvijo kanalizacijskih 
vodov na mostno konstrukcijo (na mostu čez 
reko Dravo). Dela se bodo izvajala od 14. aprila 
do 12. maja 2014. Zato bo v tem času DELNA 
ZAPORA MOSTU ČEZ DRAVO. Za razumevanje 
se vam iskreno zahvaljujemo!

Občina radlje ob Dravi

SpOštOVane 
članice in 
člani DruštVa 
upOKOjenceV 
raDlje Ob DraVi
Trgovski center Mercator Radlje 
nas je obvestil, da je bilo naše 
društvo izbrano za donatorstvo 
1000 EUR. Sodeluje tudi PGD 
Radlje ob Dravi in vrtec Radlje 
ob Dravi. Ob vsakem nakupu 
v poslovalnici dobite žeton, ki 
ga vržete v izbrano skrinjico. 
Tistemu društvu, ki bo dobilo 
največ žetonov, bo Mercator 
doniral 1000 EUR. Če bi bilo 
DU Radlje izbrano, bi seveda 
to donacijo razdelili našim 
članom, ki so tega najbolj 
potrebni. Spoštovani člani, 
zato v akcijo, saj vsak vaš 
podarjen žeton pomeni pomoč 
vašemu sosedu ali znancu, ki je 
je najbolj potreben.

Du radlje ob Dravi 

ZanimiVe uStVarjalne 
DelaVnice
V Koroškem pokrajinskem muzeju, Muzeju 
Radlje ob Dravi posebno skrb namenjamo 
pedagoškemu in andragoškemu delu. 
Muzej Radlje izvaja vodenje po stalnih in 
občasnih razstavah, učne ure, ustvarjalne 
delavnice za otroke in mladino ter vsak 
teden zgodovinski krožek v Domu Hmelina. 
Za otroke in mladino pripravljamo zanimive 
arheološke delavnice, ki jih izvajamo tudi 
na šolah. Otroci pridobijo na delavnicah 
znanje o rimskem času, v praktičnem delu 
pa izdelajo - odvisno od izbrane delavnice 
- ali rimske tablice in pišejo po rimsko ali 
z rimsko tehniko posodo iz gline ali rimski 
novec ali iz črepinj sestavijo celo posodo 
kot to počne restavrator-konservator ali pa 
spečejo rimski kruh. 
V lanskem letu smo v okviru pedagoškega 
programa namenili še posebno pozornost 
najmlajšim, za katere smo pripravili dve 
novi ustvarjalni delavnici: Obkolimo kralja in 
Mestna in podeželska miš. Letošnji novosti 
pa sta: Moda skozi čas in O pustnih maskah. 
Zelo zadovoljni smo z odzivom osnovnih šol, 
saj smo v jesenskem času izvedli kar trinajst  
delavnic na šolah v zgornji Dravski dolini, 
nekatere šole so se odločile tudi za t.i. 
arheološki dan, torej za več delavnic v istem 
dnevu. Med zimski počitnicami smo izvedli 
dve delavnici tudi v Mladinskem kulturnem 
centru Radlje ob Dravi. Več o delavnicah 
lahko izveste na www.
kpm.si.

pripravila: alenka 
Verdinek

špOrtniK leta
Športna zveza Radlje ob Dravi je leta 2005 vsem klubom, 
športnim društvom in športni javnosti Občine Radlje ob 
Dravi na podlagi sprejetega pravilnika prvič razpisala 
JAVNI RAZPIS ZA PODELITEV PRIZNANJ ŠPORTNE ZVEZE 
RADLJE OB DRAVI z namenom popularizacije športne 
dejavnosti ter nagrajevanja naporov in dosežkov društev, 
klubov in posameznikov. V letu 2014 je bil  objavljen 
javni razpis za nominacijo športnika leta, športnice leta, 
invalida športnika leta, najperspektivnejšega športnika/
ce leta in športne ekipe leta 2013. Prireditev ŠPORTNIKI 
LETA V OBČINI RADLJE OB DRAVI ZA LETO 2013 je bila 
že deveta zapovrstjo.
Po 13. redni Skupščini ŠZR je bila v petek, 21. aprila, 
ob 20. uri v Okrepčevalnici Erjavc na Vasi pri Radljah 
organizirana prireditev, na kateri so kot gostje nastopili 
mladi člani baletne skupine Glasbene šole Radlje ob 
Dravi. Prireditev sta povezovala Tomaž Kumer in Blaž 
Cvar. 
Priznanja ŠZR in praktične nagrade donatorjev 
prireditve Kelme sport in Keglbar so uspešni športniki 
in športnice prejeli iz rok župana Občine Radlje ob Dravi 
Alana Bukovnika in predsednika ŠZR Jožeta Vertovška.
Najboljši v letu 2013 so bili:
1. Športnik invalid leta 2013 – BOŠTJAN JAVERNIK – 
športni ribolov, udeleženec svetovnega prvenstva.
2. Športna ekipa leta 2013 – Kegljaška ekipa DU Radlje – 
drugi na državnem prvenstvu upokojencev v kegljanju.
3. Najperspektivnejši športnik leta 2013 – ANŽE 
KRIŽANIČ – mlad košarkar, član košarkarske 
reprezentance Slovenije v svoji kategoriji in
4. Športnica leta 2013 – ZALA VERONIK – namizni tenis 
– državna prvakinja v namiznem tenisu in udeleženka 
številnih mednarodnih tekem in turnirjev.
ŠZR je podelila posebno priznanje za izredne uspehe 
na državnem in mednarodnem področju v namiznem 
tenisu tudi sestri dvojčici NIKI VERONIK.
Ponosni smo, da imamo v Občini Radlje ob Dravi 
športnice in športnike udeležence državnih, evropskih 
in svetovnih prvenstev. Društva in klubi tako dokazujejo, 
da se da s trdim in strokovnim delom kljub majhnosti 
dosegati velike uspehe.

športna zveza radlje ob Dravi



VabilO
DRUŠTVO SRČNIH 
BOLNIKOV KORONARNI 
KLUB DRAVSKE DOLINE 
Radlje ob Dravi VABI v 
torek, 15. aprila 2014, 
ob 18. uri v gostilno 
Ribničan v Radljah ob Dravi na predavanje 
PROSTATA – TEŽAVE SODOBNEGA MOŠKEGA.
Predaval bo Andrej Horvat, dr. med., mentor 
Koronarnega kluba Dravske doline.
Vabimo vas, da se predavanja udeležite (in 
o njem obvestite še prijatelje ter znance, saj 
je predavanje namenjeno vsem občanom in 
občankam) in z vprašanji najdete odgovore na 
svoje dileme.

105. ROjSTNi 
DAN gOSPE 
MARijE TRŠAR
V soboto, 29. marca 2014, smo v 
Domu Hmelina zaposleni in 
stanovalci praznovali 105. rojstni 
dan naše stanovalke gospe Marije 
Tršar. Našemu voščilu so se pridružili 
tudi člani pevskega zbora Mavrica, ki so 
ji s pesmijo polepšali dopoldne. Gospe Mariji 
smo v dar poklonili šopek cvetja, kuharice so 
pripravile rojstnodnevno torto, vsi skupaj pa 
smo ji nazdravili z Zlato penino in s stiskom 
roke zaželeli obilo zdravja. Lepe želje in vtisi so 
še dolgo odzvanjali v naših mislih, mi pa smo 
ponosni, da imamo gospo Marijo v naši sredini.

 

mlaDinSKi DržaVni 
prVaKinji 
Igralki Zala Veronik in Nika Veronik sta 
pod vodstvom trenerja Darka Jamška 
na Državnem prvenstvu v namiznem 
tenisu v Logatcu, 5. in 6. aprila 2014, 
zmagali v dvojicah, posamični naslov 
pa je osvojila Nika pred sestro Zalo. 
Zala Veronik je bila druga tudi v 
mešanih dvojicah, sestra Nika pa je 
osvojila v isti kategoriji 3. do 4. mesto.

leonida matjaž

VabilO
Če želite preživeti prijetno sobotno popoldne, 
vas stanovalci in zaposleni Doma Hmelina 
vabimo, da se nam pridružite in prisluhnete 
melodijam, ki jih bodo za vse nas zapeli in 
zaigrali  člani Ansambla Štirje kovači. 
Zato vljudno vabljeni v soboto, 12. aprila 2014,  
ob 16. uri v prostore Doma, da z nami preživite 
nekaj prijetnih trenutkov ob poslušanju 
narodno zabavne glasbe.

Dom Hmelina

VabilO
Krajevna skupnost Vuhred vabi na koncert 
Staneta Vidmarja »PREDSTAVITEV KNJIG 
– PESMI SVOJEGA ŽIVLJENJA«, ki bo v 
večnamenski dvorani v soboto, 12. aprila 
2014, ob 19. uri. Vljudno vabljeni!

nOVe aKtiVnOSti V mmKc-ju
pOtOpiS: burma
TERMIN: petek, 11. april 2014, ob 19. uri
LOKACIJA: MMKC Radlje ob Dravi
ORGANIZATOR: JZ ŠKTM Radlje ob Dravi
Pravljica o mavričnih ljudeh, kjer ni 
pravljična le pokrajina, pravljica so ljudje. 
Nekdanja Burma oz. današnji Mjanmar, ki 
po letih zaprtosti odpira meje za tujce, je 
čez noč postala ena najbolj priljubljenih 
destinacij v jugovzhodni Aziji. Svojo pot sva 
pričela v Yangonu s slovito Shwedagonsko 
pagodo, kjer se čutijo vplivi nekdanjega 
angleškega vladanja. Sledi vožnja do 
Mandalaya s starimi prestolnicami, kjer 
obiščeva mlade menihe v samostanu, 
spoznava kruto realnost življenja otrok, 
ki namesto učenja v šoli cele dneve 
nosijo drva v zameno za golo preživetje in 
znanje kot popotnico. Potovanje začiniva 
z obiskom Kalawa, od koder potekajo 
trekingi do slovitega jezera Inle. Za konec 
poti pa še malo morja v tropskem letovišču 
Ngapali. Brez vstopnine. Vabljeni!

barVanje jajc Z naraVnimi 
barVami
TERMIN: ponedeljek, 14. april 2014, ob 
10. uri in ob 16. uri
LOKACIJA: MMKC Radlje ob Dravi
ORGANIZATOR: JZ ŠKTM Radlje ob Dravi
Velika noč je pred vrati, marsikdo pa si želi 
pobarvati jajca na naraven in zdrav način. 
Ne veste, kako? Vabimo vas, da se nam 
pridružite in skupaj bomo  barvali jajca z 
naravnimi materiali. Ves material bomo 
priskrbeli mi. Delavnica je brezplačna.

tečaj peKe pOtice
TERMIN: torek, 15. april 2014, ob 10. uri
LOKACIJA: MMKC Radlje ob Dravi
ORGANIZATOR: JZ ŠKTM Radlje ob Dravi
INFORMACIJE:  GSM: 040 852 287
DELAVNICO bo vodila Nada Mernik
Potica je na praznični mizi nepogrešljiva. 
Se želite naučiti peči potico ali pa 

preprosto izpopolniti svoje znanje v peki 
potice? Vabimo vas, da se nam pridružite, 
prepričani smo, da bo vaša naslednja 
potica najboljša doslej. Delavnica je 
brezplačna! Zaželjene prijave.

SaDimO SKupaj; Zelišča na 
Vrtu
TERMIN: sreda, 16. april 2014, ob 10. uri 
LOKACIJA: MMKC Radlje ob Dravi
ORGANIZATOR: JZ ŠKTM Radlje ob Dravi
Na tokratnem srečanju bomo spoznali 
zelišča, ki jih sadimo in gojimo na vrtu. 
Vabimo vas, da se nam pridružite tudi vi in 
nam zaupate svoje modrosti. 

jOgA
TERMIN: sreda, 16. april 2014, ob 10. uri
LOKACIJA: MMKC Radlje ob Dravi
ORGANIZATOR: JZ ŠKTM Radlje ob Dravi
Vabimo vas, da se nam pridružite na uri 
joge. Mesečni prispevek na udeleženca 
znaša 5 € (plačilo za cel mesec). Vabljeni!

aVtOštOparSKe ZgODbe
TERMIN: četrtek, 17. april 2014, ob 19.30
LOKACIJA: MMKC Radlje ob Dravi
ORGANIZATOR: JZ ŠKTM Radlje ob Dravi
Miran Ipavec pripoveduje zgodbe, ki so se 
mu zgodile v zadnjih 29. letih štopanja, kar 
je na trenutke tudi zabavno za poslušalce.
Brez vstopnine! Vabljeni!

FilmSKi Večer; OgleD Filma 
NA PLATNU
TERMIN: petek, 18. april 2014, ob 19. uri
LOKACIJA: MMKC Radlje ob Dravi
ORGANIZATOR: JZ ŠKTM Radlje ob Dravi
Vstop prost. Vabljeni!


