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SILVESTROVANJE V RADLJAH 
OB DRAVI

PREDAJA 
DEFIBRILATORJA

Občina Radlje ob Dravi vas 
vabi na SILVESTROVANJE NA 
PROSTEM, ki bo na parkirišču 
Mladinskega kulturnega centra 
s Hotelom Radlje ob Dravi, med 
23.00 in 1.00. 
Za dobro vzdušje bo poskrbel 
STIL5, ki obljublja, da se bomo 
odlično zabavali.  

VZDRŽEVALNA
DELA 
V okviru rednega vzdrževanja 
sta se predstavniku Javnega 
podjetja Kanalizacija in čistilna 
naprava Radlje, d. o. o., pridružila 
še podžupan Robert Potnik in 
občinski skrbnik gozda Janez 
Skerlovnik, da so v središču centra 
Vasi obrezovali drevesa.

Občina Radlje ob Dravi  

Naj bo vstop v novo leto 
nekaj posebnega, zato se nam 
pridružite tudi ob kozarcu 
kuhanega vina.
Z lepimi željami vas bo v novo 
leto pospremil župan, mag. 
Alan Bukovnik. 
Vljudno vabljeni! 

Občina Radlje ob Dravi

V petek, 4. decembra 2015, 
sta se v večnamenski dvorani 
Vuhred odvijala dva velika in 
nepozabna dogodka za naš 
kraj. Proslava ob mednarodnem 
dnevu invalidov in predaja 
defibrilatorja. Krajani Vuhreda z 
okolico se iz srca zahvaljujemo 
Zavarovalnici Triglav za donacijo 
za defibrilator, prav tako Občini 
Radlje ob Dravi, Javnemu 

PRIČETEK 
ADVENTA NA 
DOBRAVI
Tudi letos smo v KŠTD Dobrava 
pripravili delavnico izdelovanja 
adventnih venčkov. V lepo urejenem 
Vaškem domu smo mladi ustvarjalci 

v petek, 27. novembra 2015, iz 
materiala, ki je bil na voljo in tistega, 
ki smo ga prinesli s seboj, izdelali 
preko dvajset čudovitih adventnih 
venčkov. Razveselili smo se tudi 
starejših obiskovalcev, ki so prišli 
pogledat, kako smo se lotili dela, z 
nami pokramljali in nam dali tudi 

kakšen nasvet za ustvarjanje. Med 
delom smo se pogovarjali tudi o 
adventu in njegovi simboliki. 
Naslednji dan, v soboto, pa smo 
na Dobravo povabili še romarje. 
Ti so po večerni maši izpred 
župnijske cerkve svetega Mihaela 
v Radljah ob Dravi na Dobravo 
že tradicionalno poromali peš 
z romarskim križem in lučkami. 
Dobrčani smo jih pričakali ob naši 
kapelici svete Trojice. Mladi smo tja 
prinesli svoje adventne venčke, ki 
smo jih izdelali na petkovi delavnici 
in pripravili kratek program z 
razmišljanji o pomenu adventa 
in božiča. Domači gospod župnik, 
Jože Gomboc, pa je adventne 
venčke tudi blagoslovil. 
Srečanje smo sklenili s petjem 
in druženjem ob toplem čaju 
in prigrizkih pridnih dobrških 
gospodinj. Pričetek adventa na 
Dobravi smo preživeli v veselem 
vzdušju in sklenili, da to zopet 
ponovimo čez leto dni.

KŠTD Dobrava

KONCERT
OB20-LETNICI 

DELOVANJA
TADEJEVULC
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OPZ IN MPZ OS RADLJE

Prireditev povezuje
Spela Savc

MoPZ KPD KOVAC LIJA VUHRED

MePZ KTD SV. ANTON NA POHORJU

MePZ SV. MIHAEL
VS KD REMSNIK

MoPZ RADLJE KD RADLJE

DPZ AGLAJA KD RADLJE
VK RUSALKE KD RADLJE

MoPZ KUD STANE SEVER RIBNICA 

ZPZ DOMINICA NOVA KD RADLJE

MePZ MAVRICA KD RADLJE

Oblikovanje: Vanja Vajs s.p.

 

 

ŽIVE 
JASLICE 
v izvedbi mladih z Dobrave 

 
 

sobota, 19. 12. 2015  
ob 17.00 

 
na igrišču na Dobravi 

 
 

Vljudno vabljeni! 
 

 

Leto se bliža koncu, zato smo 
letos v Zg. Vižingo povabili sv. 
Miklavža, da obdari vse pridne 
otroke.
Obdarili pa nismo samo 
najmlajših, saj smo na 
»zakuhanček« in sladke dobrote 
vaških gospodinj povabili 
tudi tiste malo starejše, ki 
Miklavžu že dolgo ne pišejo 
več. V praznično deželo smo 

podjetju Kanalizacija in čistilna 
naprava Radlje, d. o. o., 
Koronarnemu društvu Dravske 
doline – Društvo srčnih bolnikov 
Radlje ob Dravi, Medobčinskemu 
društvu invalidov »Drava« 
in Petru Kordežu. Posebej se 
zahvaljujemo županu mag. 
Alanu Bukovniku, da je omogočil, 
da je lahko tudi Vuhred prejel 
defibrilator.  
Hvala Društvu kmetic KO Vuhred 
za pomoč in pogostitev ter vsem 

spremenili in okrasili kar našo 
staro avtobusno postajo. Veseli 
smo, saj se je na povabilo 
odzvalo kar 30 otrok s svojimi 
starši, dedki, babicami ...
Hvala vsem, ki ste na kakršen 
koli način pomagali, da nam je 
začrtan cilj tako lepo uspel.

Predstavnik vaške skupnosti 
Zg. Vižinga, Adi Haberman

OBISK SV. MIKLAVŽA

nastopajočim.

Krajevna skupnost Vuhred



ČIPKE TUDI V 
RADLJAH
Zgodilo se je prejšnji petek! 
Ustvarjalke čipk so postavile na 
ogled svoje izdelke v prostorih 
Hostla, že drugo leto zapored.
Ljubiteljice lepote čipk ustvarjajo 
z veseljem in zavzetostjo in so 
vesele, da jih že vrsto let pri delu 
podpirata Društvo upokojencev in 
Društvo invalidov. Naslednje leto 
bodo praznovale že desetletnico 
ustvarjanja.
Odprtje so popestrili pevci MePz 
sv. Mihaela, množica obiskovalcev 
s cele Koroške pa je bila dokaz, da 
se čipke občudujejo in cenijo in da 
so tudi že zaznamovale naš kraj. 
Letos so bile razstavljene 
predvsem čipke, oblikovane v 
srčke, ki so bili uokvirjeni, všiti v 
prtičke in zavese in tudi poiskani v 
motivih, ki nam jih ponuja narava 

POHOD ČLANOV KD 
REMŠNIK NA RADELCO 
IN KAPUNAR!

POHOD Z LUČKAMI 
IN NOVOLETNI 
BAZAR V VUHREDU

V soboto, 28. novembra 2015, je KD Remšnik 
organiziralo pohod in obisk nekdanjih, sedaj žal 
že opuščenih kmetij na Radelci in Kapunarju. 
Z b i r a l i š č e 
pohodnikov 
je bilo ob 
9. uri na 
R e m š n i k u . 
Pot nas je 
vodila najprej 
do cerkve sv. 
Urbana, kjer je bil prvi »time out«. 
Pohod smo po krasni, delno zasneženi 
poti nadaljevali do opuščene kmetije p. d. 
»Lesjakovo«. Ogledali smo si kamnite ruševine 
nekdanje krušne peči, ki je prebivalcem te kmetije 
dajala vsakdanji kruh. Od tod smo se vračali do 

Začel se je mesec december, ki se ga otroci 
zelo razveselijo. Obiščejo jih trije dobri 
možje, v vrtcu in šoli se potrudimo, da jim 
dneve popestrimo s prazničnimi vsebinami. 
V četrtek, 3. decembra 2015, smo strokovne 
delavke vrtca in šole Vuhred priredile pohod 
z lučkami in novoletni bazar. Zbrali smo 
se pred šolo Vuhred, kjer je otroke in vse 
prisotne pozdravila Sneguljčica s svojimi 
palčki. Skupaj smo zapeli in zaplesali. S 
prižganimi lučkami smo se nato odpravili 
v center Vuhreda, kjer so bile postavljene 
stojnice z otroškimi izdelki. Otroci so bili 
zelo ustvarjalni in z veseljem smo razstavili 
njihove izdelke. Veseli smo bili vsakega 
prostovoljnega prispevka. Obiskovalci so se 
lahko okrepčali s toplim čajem in piškoti, ki 
so jih spekli otroci iz vrtca Vuhred.

Z obiskom smo bili zelo zadovoljni, med 
stojnicami smo srečali tudi gospoda 
ravnatelja, mag. Damjana Osrajnika; 
gospoda župana, mag. Alana Bukovnika, 
in predsednico KS Vuhred, gospo Metko 
Erjavec. Hvala vsem, ki ste nam pomagali pri 
organizaciji prireditve.
Naj bodo decembrski dnevi za vse polni 
veselja, sreče in topline.

Monika Ravnjak

kmetije p. d. »Kebrovo«; »Kornovo«, druga 
ciljna točka pa je bila pri p. d. »Štaunerjevo«. 
Tukaj je ob nekdanjih kamnitih ostankih zrasel 
nov objekt. Gospodar tega objekta, Milan, ki 
nas je prav tako spremljal na pohodu, nam je 
izrekel prisrčno dobrodošlico s »kačjo slino« 
in originalnim primorskim Teranom, njegova 
žena pa z domačimi dobrotami.
Od tod nas je pot vodila le še navzdol 
do kmetije p. d. »Kepčevo«, nato pa 
smonadaljevali do p. d. »Sp. Ovčarja«. Tudi 
tukaj nas je gospodar Branko povabil v klet, 
kjer smo izvedli pokušino različnih domačih 
»Kretlihov in Jegermaistrov«. Ob zaključku 
pohoda nam je Zalika pripravila domačo 
malico – originalne domače klobase s 
prilogami. Jasno, žejo smo gasili in pogasili z 
vinom.
Pohoda se je udeležil tudi naš župan Alan 
Bukovnik, ki je avtor skupinske fotografije.
Zelo lepo smo preživeli ta dan, deležni smo 
bili veliko sonca!

Predsednik KD Remšnik, 
Alfonz Resnik

Četrtek, 10. 12. 2015, ob 9.00
Medgeneracijska čajanka: SPOMINSKA KNJIGA – 
Obujanje spominov vse od otroštva do danes.  

Četrtek, 10. 12. 2015, ob 18.00 Šivanje živali iz nogavic

Petek, 11. 12. 2015, ob 18.00 Okrasitev jelke in prostorov MMKC

Petek, 11. 12. 2015, ob 18.00 S »prejico« ob čaju

Sobota, 12. 12. 2015, ob 16.00 Pravljične urice

Sobota, 12. 12. 2015, ob 16.00 Delavnica: EKO SMREKA 

Nedelja, 13. 12. 2015, ob 15.00 Turnir FIFA

Nedelja, 13. 12. 2015, ob 16.00 Izdelava voščilnic

Ponedeljek, 14. 12. 2015, ob 9.00 in 18.00 Izdelava stenskih koledarjev

Torek, 15. 12. 2015, ob 9.00 in 18.00 Presna prehrana

Sreda, 16. 12. 2015, ob 10.00 Kuharska delavnica: Medenjaki s strokovnjakinjo

Četrtek, 17. 12. 2015, ob 9.00 Medgeneracijska srečanja: Svetovalna urica CSD in OZRK

Četrtek, 17. 12. 2015, ob 18.00 Delavnica: Darila iz srca

Si dijakinja ali študentka in 
rada poješ? Pridruži se 
AGLAJI.
KDO SMO AGLAJE? Smo dekleta, 
stara 15–25 let, ki nas druži veselje 
do petja. Delujemo 5 let, združila 
pa nas je Kerstin Vuga, ki tudi vodi 
zbor. Rade prepevamo zabavne 
skladbe in popevke ob spremljavi 
instrumentalne zasedbe ter 
ljudske pesmi.
DOGODKI IN DOSEŽKI V ZADNJEM 
ČASU: Septembra 2015 smo 
izvedle letni koncert 2015, s 
katerim smo hkrati proslavile 
5. obletnico delovanja zbora. 
Konec oktobra smo se prvič 
odpravile tudi na tekmovanje 
izven Slovenije, in sicer v Prago 
– PRAGA CANTAT 2015, kjer smo 
dobile nagrado za najboljši zbor 
v ženski kategoriji, nagrado za 
najboljšo izvedbo obvezne skladbe 
ter nagrado za najboljšega 
zborovodjo. Teden zatem smo na 

in naša vsakdanjost.
Ustvarjalke čipk so s spontanim 
prikazom srčnosti želele dodati 
posebno misel v čas, ki je lahko 
lep in prijazen, če si ga znamo 
pričarati na drugačen način.
Srčki so bili izdelani za vse – tudi 
za naš kraj Radlje, ki ga imamo 
radi in je v njem lepo živeti.
Iskrena in prisrčna hvala pa 
naj velja za vse delavce v 
RADELJSKEM MLADINSKEM 
CENTRU, ki s prijaznostjo 
doprinašajo h kvaliteti vsake 
prireditve.

Antonija Račnik

regijskem tekmovanju odraslih 
pevskih zasedb v Žalcu dobile: 
zlato priznanje z odliko, priznanje 
za najboljši ženski zbor, priznanje 
za najboljšo izvedbo sodobne 
slovenske skladbe od leta 1985 
do danes, priznanje za obetavno 
žensko zasedbo in priznanje za 
obetavno zborovodkinjo.
Ker bi zelo rade pridobile tudi 
kakšno novo pevko, vabimo 
dijakinje in študentke, ki rade 
prepevate, da postanete nove 
pevke zbora. 
PRIJAVE ZA AVDICIJO 
SPREJEMAMO DO 
31.DECEMBRA 2015. 
Prosimo te, da svojo udeležbo 
potrdiš pri naši zborovodkinji 
Kerstin Vuga. Pokličeš jo lahko na 
telefonsko številko 040-325-011 
ali pa obiščeš njeno FB-stran.  
Na voljo ti je tudi za vse druge 
informacije glede avdicije in 
zbora.


