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Vabilo 
Spoštovani!
V tednu mobilnosti, ki je 
pred nami,  vas vabimo na 
odprtje izgradnje dela odseka 
kolesarske steze v naselju Vasi 
in Sp. Vižinge, ki bo v petek, 19. 
septembra 2014, ob 16. uri v 
centru Vasi. Vljudno vabljeni!

Župan Občine Radlje ob Dravi,
mag. alan bUKoVNiK

ZahVala
Tudi v Vuhredu je divjalo neurje. V soboto, 6. 9. 2014, je po 22. uri iz vlak ob vlečnici pridrvela 
voda, polna zemlje in kamenja, ki je zamašila kanale in jaške. Krajani smo počivali, a urni in 
požrtvovalni gasilci PGD Vuhred so obvladovali najhujše. Na pomoč je priskočil Dejan Pečoler, ki je 
s strojem očistil jarke, mulve in kanale. Pod vodstvom poveljnika Jaka Paradiža in predsednika Rada 
Klemenca iz PGD Vuhred ter podpredsednice Evgenije Kelenberger so obvladovali deročo vodo in 
Vuhred rešili pred poplavami. Celo noč so dežurali in nas varovali. Hvala vsem, ki ste požrtvovalno 
pomagali. V KS Vuhred smo izjemno ponosni na naše gasilce in gasilke.

V imenu krajanov KS Vuhred, predsednica Metka Erjavec

SlaVnoStno obarVan 1. šolSKi dan na oš rEMšniK
Prvi šolski dan na OŠ Remšnik ni bil obarvan samo s tihim pričakovanjem učencev, ki jih zanima, 
kaj jim bo prineslo novo šolsko leto, ampak je ves dopoldan na šoli vladalo prav posebno 
vzdušje, saj so vsi z veliko nestrpnostjo čakali na težko pričakovano odprtje ob zaključku projekta 
»Energetska sanacija podružnice Osnovne šole Remšnik«. Projekt je bil izveden v predvidenem 
roku,  v ponedeljek, 1. septembra, pa je sledilo uradno odprtje šole. Občina Radlje ob Dravi je z 
energetsko sanacijo OŠ Remšnik pričela po uspešni kandidaturi na razpisu »Sofinanciranje operacij 
za energetsko sanacijo stavb v lastni lokalni skupnosti«. Tako so se prva izvajalska dela pričela že 
med lanskimi poletnimi počitnicami, ko so se na podružnični šoli Remšnik zamenjala okna. Med 
letošnjimi pa se je prenovilo centralno ogrevanje z namestitvijo kotla na pelete, po vseh prostorih 
šole je nameščen prezračevalni sistem, šolo pa še posebej krasi prenovljena fasada. Tako je šola 
na 1. šolski dan pričakala svoje učence v povsem prenovljeni obleki. Da so na novo pridobitev 
vsi zelo ponosni in jo znajo ceniti, je bilo mogoče čutiti tudi na slavnostnem odprtju, ki so se ga 
poleg staršev in številnih drugih obiskovalcev udeležili tudi župan občine Radlje ob Dravi, mag. Alan 
Bukovnik, podžupan Robi Potnik, predsednik KS Remšnik, Boris Gašper, župan občine Podvelka, 
Anton Kovše, ravnateljica OŠ Brezno-Podvelka, Irena Jelenko, in ravnatelj OŠ Ribnica na Pohorju, 
Jože Krušič. V uvodnem nagovoru je ravnatelj, mag. Damjan Osrajnik, učencem in učiteljem zaželel, 
da bi se v prenovljeni šoli dobro počutili in se zahvalil vsem, ki so sodelovali pri projektu. Prav tako 
sta zbrane nagovorila tudi župan Občine Radlje ob Dravi ter predsednik KS Remšnik. Zahval vsem, 
ki so sodelovali pri izvedbi tako pomembnega projekta, ter lepih in spodbudnih želja za nadaljnje 
delo na OŠ Remšnik ni manjkalo. Učenci so pod mentorstvom Valerije Tertinek in Simone Svanjak 
pripravili simpatično prireditev, po uradnem delu je sledil še ogled prenovljenih notranjih prostorov 
šole. Druženje se je nadaljevalo v šolski avli s klepetom in pogostitvijo vseh navzočih.

Valerija tertinek

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«, prednostne usmeritve »Regionalni 
razvojni programi«.

Vabilo!
Vabljeni v torek, 23. september 2014,ob 9.00 uri na otvoritev 

RAZSTAVE z naslovom ČEBELARJENJE ČEBELARSKEGA DRUŠTVA RADLJE SKOZI ČAS  
IN OTVORITEV ČEBELARSKE UČNE POTI, v dvorano  Hostel Radlje in čebelarska 

učna pot. Razstava bo na ogled do 18. ure. 
Organizator: Čebelarsko društvo Radlje in Občina Radlje ob Dravi.

Četrtek, 
18.9. ob 
10.00

Delavnica spravilo 
pridelkov

Četrtek, 
18.9. ob 
17.00

Dan družabnih iger

Petek, 19.9. 
ob 18.00 (s)KUL(p)TURA

Sobota, 20.9. 
ob 18.00 Turnir v namiznem tenisu

Ponedeljek, 
22.9. ob 
17.00

Izdelava jesenskega 
venčka

Torek, 23.9. 
ob 9.00 MarnFit za seniorje

Sreda, 24.9. 
ob 10.00

Quilling tehnika

Tokrat nam na obisk 
pridejo varovanci doma 
starostnikov Hmelina. 
Predstavili nam bodo 
quilling tehniko, ves 
material boste dobili na 
delavnici. Delavnica je 
brezplačna.

Četrtek, 
25.9. ob 
10.00

Priprava vrta za zimsko 
spanje

Četrtek, 
25.9. ob 
17.00

Dan družabnih iger

dogaja SE ...



rad 'MaM tEK 2014
Vse tekaške navdušence vabimo, da se nam 
v nedeljo, 21. 9. 2014, ob 10. uri pridružijo 
na rekreativni tekaški prireditvi Rad 'mam 
TEK. Trasa teka bo potekala po ulicah Radelj 
ob Dravi, dolžine 5 in 10 km. Ljubitelji teka 
bodo lahko tekli posamezno ali v trojkah, 
na progi pa jih bodo čakale atrakcije in 
animacije. Največja posebnost projekta je 
tek skozi fabriko Stroj, d. o. o., kjer bodo 
tekači opazovali proizvodnjo strojev. 
do vključno 20. 9. 2014 se lahko na tek 
prijavite po nižji ceni. Vsi prijavljeni tekači 
ali trojke bodo ob prijavi prejeli kapico Rad 
'mam TEK, topel testeninski obrok, bon 
za popust pri nakupu športne opreme v 
trgovinah Intersport, karto za kopanje v 
Vodnem parku Radlje ob Dravi za leto 2015 
in različna darilca sponzorjev.
Letošnja novost je otroški Rad 'mam TEK, 
ki bo potekal na isti dan, in sicer ob 9. uri 
na Športnem stadionu Radlje ob Dravi. 
Otroški tek je brezplačen, starši lahko svoje 
mlade tekače na tek prijavijo pol ure pred 
štartom.
Parkirišča, garderobe in tuši 
bodo zagotovljeni, podrobnosti si 
lahko ogledate na spletni strani  
www.radmamtek.si. 

V ČaSU PrirEditVE 
bo od 9. do 12. UrE 
PoPolna ZaPora CEStE
Organizatorji: Koroški atletski klub 
Radlje ob Drav, JZ ŠKTM Radlje ob 
Dravi in Maxi sport. Prireditev podpira 
Občina Radlje ob Dravi.

gregor likar, prof. šp. vzg.

Vabilo
V okviru Radeljskih srečanj Društvo srčnih bolnikov Koronarni klub Dravske 

doline organizira TEST HOJE, ki bo 22. 9. 2014, od 15.00 do 15.30. Zbirališče je 
na začetku pešpoti proti Dobravi.

Na test pridite v športni opremi. Na preizkus kondicijske pripravljenosti ste 
vabljeni ste vsi člani in nečlani društva.

Od septembra do junija je možen tudi brezplačen obisk organizirane 
telovadbe v prostorih telovadnice Radlje.

Več informacij dobite na testu hoje.
Vljudno vabljeni!

obVEStilo
Razstava fotografij Koroške pokrajinske 
zveze upokojencev, ki je bila v prostorih 
Društva upokojencev Radlje ob Dravi 
napovedana v petek, 19. septembra 2014, 
je zaradi tehničnih težav odpovedana.  
 

društvo upokojencev radlje ob dravi

.

oCEnjEVanjE MEdU 
na 52. MEdnarodnEM 
SEjMU agra V gornji 
radgoni
Čeprav v letošnjem letu narava ni bila 
naklonjena čebelarjem in kljub izredno 
slabi letini v letu 2014, so se čebelarji 
Čebelarskega društva Radlje udeležili 
52. mednarodnega sejma Agra v Gornji 
Radgoni. Ocenjevanje medu je potekalo 
5. avgusta 2014 na Pomurskem sejmu 
v Gornji Radgoni. Sodelovalo je 34 
čebelarjev iz Slovenije, Hrvaške, Bosne 
in Hercegovine in Slovaške. Ponovno 
se lahko pohvalimo, da na našem 
območju pridelujemo vrhunski med, ne 
samo v primerjavi s Slovenijo, ampak v 
primerjavi s širšim območjem. Odličja so 
prejeli:
• Marko glazer - zlato odličje za gozdni 

in hojev med,
• Srečko Verdinek - zlato odličje za 

gozdni in bronasto odličje za hojev 
med,

• Srečko Mazgan - zlato odličje za 
gozdni med,

• ivan Praznik - bronasto odličje za 
cvetlični med.

naj MEdi! 
Predsednik Čd radlje ob dravi, ahmet 

begič

ProMEtno VarEn 
ZaČEtEK šolSKEga lEta
Svet za preventivo in vzgojo v cestnem 
prometu Občine Radlje ob Dravi je v 
sodelovanju z lokalno skupnostjo in Policijsko 
postajo Radlje ob Dravi tudi letos poskrbel za 
prometno varen začetek novega šolskega leta. 
Na bližino šole in vrtca je voznike opozarjala 
ustrezna signalizacija v obliki triopan znakov 
z napisom »Previdno - šolska pot«. Za učence 
prvih razredov so bile zagotovljene rumene 
trikotne rutice in kresničke. Na prehodih za 
pešce je bila zagotovljena pomoč.
Vozniki kot udeleženci v prometu bodite na 
otroke in njihovo nepredvidljivost še posebej 
pozorni, zlasti v okolici šol in vrtcev, ter mest, 
kjer se otroci morda igrajo.
Starši čim več časa namenite prometni vzgoji 
otrok! Pri prevozu otroke dosledno zavarujte 
z varnostnimi pasovi oz. jih prevažajte na 
ustreznih sedežih.
Predvsem smo starši in vozniki tisti, ki z dobrim 
zgledom, skrbnostjo in strpnostjo največ 
pripomoremo k varnosti otrok.
Vsem otrokom v vrtcih, učencem v šolah, 
staršem, voznikom ter ostalim udeležencem 
v cestnem prometu SPVCP Občine Radlje ob 
Dravi želi varno šolsko leto.

SPVCP, Stanka bricman

Vabilo
21. septembra obeležujemo svetovni dan Alzheimerjeve bolezni.

V ta namen v Domu Hmelina, d. o. o., organiziramo »SPREHOD ZA 
SPOMIN«. Zbrali se bomo v soboto, 20. septembra, ob 9.30 pred Domom 

in se skupaj odpravili do centra Radelj. Vljudno vas vabimo, da se nam 
pridružite, da skupaj naredimo nekaj dobrega zase in naše najbližje.

dom Hmelina, d. o. o
(S)KUL(P)TURA

razstava slik
razstava fotogra�j

branje poezije

ustvarjanje skulpture

glasba

19. 9. 2014

prostori MMKC Radlje
18.00

mladi koroški umetniki
se predstavljajo

Vabilo
Turistično društvo Vuhred vabi v 
ponedeljek, 22. septembra 2014, ob 
18. uri v Turistični dom V Vuhred na 
predavanje  V življenju brez bolečin. 
Predavanje bo izvedlo Izobraževalno 
društvo Začuti življenje. Vabljeni v čim 
večjem številu.

td Vuhred


