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Zbori članov društev
Gobarsko društvo »Sivka« je v soboto, 8. 
februarja  pripravilo svoj redni letni zbor 
članov. Potrdili so poročila za leto 2013 in 
program dela za leto 2014. V programu za leto 
2014 so izpostavili željo po sodelovanju pri 
čistilni akciji, tednu zdravilnih zelišč, strokovni 
ekskurziji in sodelovanje na občinskem 
prazniku z Občino Radlje ob Dravi. Velika želja 
društva je, da predstavijo delovanje društva 
tudi v osnovni šoli (v okviru krožka).  
V soboto, 15. februarja me je Društvo kmetic 
Dravska dolina povabilo na njihov redni letni 
zbor članic. Obravnavale in potrdile so poročila 
za leto 2013. Sklepna ugotovitev je bila, da je 
društvo izjemno aktivno. V svojih  krajevnih 
odborih delujejo zelo aktivno, saj čez leto 
organizirajo izjemno veliko prireditev. Zelo 
dobro sodelujejo tudi z občino, saj so večkrat 
povabljene k sodelovanju na prireditvah. 

Z veseljem sem se odzval tudi vabilu Kulturnega 
društva Remšnik na njihov zbor članov, ki je 
potekal v soboto zvečer. Društvo je na zboru 
predstavilo svoje aktivno delo v preteklem 
letu (sodelovali oz. organizirali so prireditve 
Jurjevanje, prireditev ob materinskem dnevu, 
vzpon s kolesi, pohod na Kapunar,...).

Lansko leto je bilo za društvo plodno, za leto, 
ki se je začelo pa želijo ohraniti organiziranje 
prireditev. Še posebej so  izpostavili in pohvalili  
Vokalno skupino Remšnik za njihovo izjemno 
delo. 

alan buKovniK, župan

ZaHvala
Turistično društvo Vuhred se iskreno 
zahvaljuje vsem konjenikom, kateri ste se 
odzvali našemu vabilu-ŽEGNJANJE KONJ na 
ŠTEFANOVO v Vuhredu.
Zahvaliti bi se tudi gospodu župniku Ivanu 
Rojniku za opravljen obred. Zahvala gre tudi 
kmeticam, katere so pogostile vse prisotne. 
Kljub bolj kislemu vremenu je prireditev 
lepo uspela. Ker je bilo to prvič v zgodovini 
Vuhreda, bi radi ta lepi običaj  nadaljevali 
tudi v prihodnje.
Prav lepa hvala gre Nives Langeršek in 
Potniku za nujno pomoč in seveda vsem 
ostalim, ki so kakorkoli pomagali pri tej 
prireditvi.
Dovolimo pa si vas povabiti tudi v tem letu, 
da se boste odzvali našemu povabilu in 
sodelovali na prireditvi.

td vuhred Karl Gosak

draGa 
osnovnošolKa, 

draGi osnovnošolec!
Občina Radlje ob Dravi ti v času počitnic, 

od ponedeljka, 24. februarja do petka, 28. 
februarja 2014 omogoča brezplačno kopanje 
v zimskem bazenu v Športnem centru Ravne. 
Na voljo ti je kopanje vsak dan. Zimski bazen 
bo v času počitnic odprt vsak dan od 10. do 

17. ure. 
Na občini v  sprejemni pisarni (309) ali 
v tajništvu župana (pisarna 314) v III. 

nadstropju si predhodno pridobi kupone za 
vstop v bazen.

Želim ti, da počitnice preživiš čim lepše.
Župan, alan buKovniK 

Prireditev ob 
mednarodnem dnevu 

Žena
Vabimo vas na prireditev ob mednarodnem 
dnevu žena, ki bo v petek, 7. marca 2014, 
ob 17. uri v Športni hiši Radlje ob Dravi. 

Za pester program bodo poskrbeli učenci 
Osnovne šole Radlje ob Dravi in dalmatinski 

gostje Klapa Kampanel.
Vstop je prost.Vljudno vabljeni!

vabilo
Leto je zopet naokoli in spet je nastopil čas 
da se dobimo in skupaj pogledamo kaj se je 
dogajalo v lanskem letu,  naredimo plan za 
letos in se poveselimo.
Vabimo vas na Občni zbor DPM Dravske 
doline bo v soboto, 22. februarja 2014, s 
pričetkom ob 19. uri v Hotelu Radlje.
Prijave se lahko na telefonski številki 031 
701 514- Jani ali 051 375 065- Denis.
Vabljeni!

srečanJe mladiH 
Vsi, ki ste stari med 15 in 29 let, vabljeni 

v petek, 21. februarja 2014 ob 16. uri 
na uvodno delavnico in srečanje mladih 
z županom. Pridite in sooblikujte našo 

skupno prihodnost!
marenberški mladinski lokalni svet



ŽensKi noGometni 
Klub
V Radljah ob Dravi se je v soboto, 
1. februarja 2014, v organizaciji 
Ženskega nogometnega kluba Radlje 
ob Dravi končala uspešna sezona 
Zimske ženske lige v dvoranskem 
nogometu.
Najboljšim so bili podeljeni pokali 
in priznanja, ki so jih podeljevali 
predsednik za ženski nogomet 
Branko Gros, trenerka reprezentance 
SLO U–17 ga. Tina Kelenberger in 
župan občine Radlje ob Dravi g. Alan 
Bukovnik.
Končni vrstni redi:
Kategorija u–13:
1. MSM Ptuj
2. ŽNK Teleing Pomurje
3. Extrem Ribnica                 
4. Krim  
Kategorija u–15:
1. ŽNK Radomlje 
2. ŽNK Maribor
3. MSM Ptuj
4. ŽNK Krka
Kategorija u–17:
1. ŽNK Pomurje 
2. ŽNK Velesovo
3. Teleing Pomurje
4. Kancler Radomlje
najboljše strelke v kategorijah so 
bile:
U–13: Nika Figan (MSM Ptuj),
U–15: Urška Bratuša (ŽNK Maribor) 
in Adrijana Mori (ŽNK Radlje)
U–17: Ilija Premk (Velesovo)
Končni vrstni red članic:
1. ŽNK Teleing Pomurje
2. ŽNK Krka
3. ŽNK Rudar Škale
4. Velesovo
Najboljša strelka: Tanja Vrabel 
(Teleing Pomurje)
Organizacija turnirja je bila na 
zadovoljstvo igralk, gledalk in 
gledalcev speljana z odliko. Prav tako 
so bili vsi prisotni navdušeni nad 
prelepo Športno hišo Radlje ob Dravi 
in so se razšli z željo po še kakšnem 
podobnem športnem dogodku v 
njej.
ŽNK Radlje ob Dravi se ob tej 
priložnosti zahvaljuje vsem 
gledalkam in gledalcem ter vsem, ki 
so pomagali pri organizaciji turnirja, 
posebej pa Javnemu zavodu ŠKTM in 
Občini Radlje ob Dravi.

Ženski nogometni klub radlje ob dravi

delavnica: Hladno 
stisKana olJa
PETEK, 28. februar 2014, ob 17. uri
GOST VEČERA BO: KONRAD POGORELC, 
inovator, čebelar, oljar ...
Konrad Pogorelc je možak, ki živi z naravo, 
jo spoštuje in črpa iz nje tisto, kar mu ta 
dobrohotno ponuja. Bolezen v sorodstvu ga 
je privedla še do večje zagnanosti. Izdelal je 
svoj mlin za hladno stiskanje olj, ki ohranja 
olja v največji energijski vrednosti. Le tako 
stiskano olje lahko povrne telesu vse, kar 
potrebuje za svoje vsakodnevne napore. 
Prihaja iz Slovenske Bistrice. V Impolu, kjer 
je zaposlen, je tudi inovator. Predstavil nam 
bo vsa olja, ki jih stiska, njihovo uporabno 
vrednost, ki jih  je veliko. Seveda bomo 
lahko olja tudi kupili. 
Vsi vljudno vabljeni!

oblikovanje, tisk in lektura: agencija novelus, d.o.o. občina radlje ob dravi si pridržuje pravico do spremembe lektorske in vsebinske obsežnosti avtorskih prispevkov.

vabilo
Vabljeni v Knjižnico Radlje ob 
Dravi v četrtek, 20. februarja 
2014, ob 18. uri na potopisno 
predavanje in odprtje razstave fotografij 
dveh povsem nasprotnih otoških držav: FIJI-
JA IN NOVE ZELANDIJE. 
Poletje na Fiji-ju - zima na Novi Zelandiji, 
rajske plaže – ledeniki, revščina – bogastvo… 
A obe čudoviti in vredni naziva »rajski«.  
Mateja Mazgan nam bo predstavila 
potovanje podrobneje in ob slikovitih 
posnetkih. Razstava fotografij bo na ogled 
do 24. marca.

 PočitnišKi meni v 
mmKc-Ju
sreda, 26. februar 2014, ob 10. uri v mmKc-ju
Arheološka delavnica, kjer udeleženci spoznajo, 
kako je potekalo šolanje v rimskem času, s čim 
so rimski učenci pisali in kaj so pisali. Izdelovanje 
tablic, imenovane tabulae ceretae, ki so jih Rimljani 
uporabljali za beležke ali pisma. Delavnica je 
brezplačna, prijave na 040 251 134 (Ines) in 040 
852 287 (Dominika).
sreda, 26. februar 2014, ob 16. uri v mmKc-ju
Tokrat ste vabljeni na karaoke. Da pa ne bomo imeli 
suhih ust, si bomo tokrat pripravili brezalkoholne 
koktejle. Vabljeni! Delavnica je brezplačna.
četrtek, 27. februar 2014, ob 10. in 16. uri v 
mmKc-ju na tokratni delavnici si bomo izdelovali 
pustne dodatke. Za material bomo priskrbeli mi, 
pridite pa vsi. Delavnica je brezplačna.
Petek, 28. februar 2014, ob 10. uri. Pust je pred 
vrati, da pa ne bomo lačni, bomo na tokratni 
delavnici pekli krofe. Ob 16.00 pa si bomo ogledali 
film. Vabljeni! Delavnica je brezplačna.

JZ šKtm

noGometni Klub
Nogometni klub Radlje in Nogometna 
šola Radlje bosta v obdobju od srede, 19. 
februarja 2014 do nedelje, 23. februarja 
2014 v sklopu priprav na spomladanski 
del sezone 2013/14 izpeljala priprave v 
Medulinu na Hrvaškem.
V hotelu Holiday in na šestih nogometnih 
igriščih kompleksa Medulin se bodo poleg 
članskega moštva NK Radlje na drugo 
polovico prvenstev pripravljali tudi otroci 
kategorij: mladincev U-19, starejših dečkov 
U-15 in mlajših dečkov U-13.
Za kvaliteto treniranja in dobro počutje 
vseh udeleženih športnikov bo skrbelo 
osem nogometnih trenerjev in vodstvo 
Nogometnega kluba Radlje.
Starši in ostala javnost bo o vseh natančnih 
dogajanjih na pripravah obveščana preko 
uradne spletne strani društva: WWW.
NDRADLJE.PHPZOFA.NET
Športno društvo Radlje ob Dravi želi vsem 
udeležencem dobro počutje in uspešne 
priprave v Medulinu.

 šd radlje ob dravi

raZGibaJte se Z nami na 
uraH vodene vadbe
Polovica vadbene sezone Društva za šport in 
rekreacijo – Razgibaj se je že za nami. Do sedaj 
smo se dodobra razgibali na urah vadbe, poskrbeli 
za svoje dobro počutje in pospešen utrip srca. Bi 
želeli tudi vi narediti nekaj zase? Če je vaš odgovor 
da, potem ste vabljeni, da se skupaj z nami 
razgibate na urah vodene aerobike, step aerobike 
in pilatesa. Vabljeni tudi začetniki!
Naša vadba je sestavljena tako, da na vsaki vadbi 
postopoma gradimo koreografijo od začetka 
do konca in hkrati postopoma stopnjujemo 
intenzivnost. To pomeni, da si lahko vsak vadeči 
izbere zahtevnost in intenzivnost vadbe, ki mu 
najbolj ustreza.  Pridite in preizkusite vadbo! Prvi 
obisk je še vedno brezplačen!
Aktualni urnik vadbe najdete na spletni strani 
www.razgibaj-se.eu. Prijave na vadbo so obvezne! 
Kontakt: Info@razgibaj-se.eu I 040 270 358 (Tjaša)

Pustna oblačila
Turistično društvo ima v svojem domu shranjenih 
kar nekaj lepih PUSTNIH OBLAČIL, katere bi 
izposodili v tem pustnem času. Ker se nam pust 
zelo hitro približujem bomo zelo veseli, da nas 
pokličete na 031724618 (Karl Gosak).
vabimo pa vas tudi na Pustno Prireditev, 
v nedeljo, 2. marca v vuHred, kjer se bomo 
imeli spet lepo. Pripravljamo bogat in aktualen 
program s posamičnimi in skupinskimi maskami.
Prosimo vas, da se nam predhodno javite na 
zgoraj omenjeno številko. Res lepo vabljeni, da 
s skupnimi močmi pričaramo vsaj malo veselega 
vzdušja.

Karl Gosak, td vuhred


