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Ogled pravljice

V okviru projekta Otrokom prijazno Unicefovo mesto vas
vabimo na ogled glasbene pravljice Kdo je napravil Vidku
srajčico, avtorja Frana Levstika. Predstava bo v četrtek,
16. 4. 2015, ob 17. uri v dvorani Kulturnega doma Radlje.
Vljudno vabljeni!
Vzgojiteljice vrtca Radlje

AKCIJA ZBIRANJA KOSOVNIH
ODPADKOV 2015

Občni zbor društva EFS

V sredo, 1. aprila, je v prostorih Mladinskega kulturnega centra Radlje
potekal občni zbor Društva članov Društva za urejenost krajev Entetnte
Florale Slovenija. Na zboru so obravnavali Poročilo o delu društva v
letu 2014, Poročilo o finančnem poslovanju za leto 2014, Plan dela
za leto 2015 in plan priprav za tekmovanje Entente Florale 2015. V
začetku letošnjega leta je članica društva postala tudi naša občina ter
se tako aktivno vključila v letošnje tekmovanje za urejenost kraja.
Občina Radlje ob Dravi

Javno komunalno podjetje Radlje ob Dravi obvešča občane občine
Radlje ob Dravi, da se bo akcija odvoza kosovnih odpadkov izvajala
po sledečem razporedu:
NASELJE

RADLJE

DOBRAVA

LOKACIJA
Partizanska 40 (parkirišče)
Grajska pot 2 (Smrečnik)
Pri skali 8 (Gros)
Dobrava 49 (parkirišče pri Bajti)
Prisoja bloki (parkirišče zadaj)
Šarhova ulica 2 (za trgovskim centrom)
Hmelina (ERA – parkirišče)
Kmetija Helbl Jurij
Jurač

SP. VIŽINGA

Odcep za igrišče Havaji
Cesta Hudej–Snežič (Prater)

VUHRED

Vas pri koritu
Zadružni dom
Sv. Anton – igrišče
Sp. Orlica – igrišče pri Greglu

SV. ANTON
VAS in
ZG. KOZJI VRH
ZG. VIŽINGA
ŠT. JANŽ
REMŠNIK
SV. TRIJE KRALJI

Elektrarniško naselje Kozji Vrh
Avtobusno postajališče Vas
Center – Šrajner
Odcep pri kmetiji Korent
Križišče Remoplast
Cerkev Sv. Janeza
Remšnik šola
Koležnikov most
OŠ Brezovec – Štandeker
Cesta pri kmetiji Rožič – Mori

DATUM

16. in 17.
april 2015

20. in 21.
april 2015

22. in 23.
april 2015

28. in 29.
april 2015

NAVODILO: V akciji odvoza kosovnih odpadkov lahko uporabniki
oddajo IZKLJUČNO kosovne odpadke, med katere NE SODIJO:
- mokri in suhi komunalni odpadki,
- nevarni odpadki (barve, laki, razredčila, akumulatorji ...),
- gradbeni odpadki (beton, opeka, ploščice, izolacija, okna s steklom ...),
- salonitna kritina.

JKP Radlje ob Dravi, d. o. o.

Začasna popolna zapora

Obveščamo vas, da bo zaradi izvedbe rekonstrukcije oz. izdelave
propustov začasna popolna zapora občinske ceste LC, št. 347111,
Vuhred–HE Vuhred, na odseku Gosak–HE Vuhred, in sicer do vključno
13. 4. 2015.
Prosimo za razumevanje!
Občina Radlje ob Dravi

Sprememba
prometnega režima

Občina Radlje ob Dravi bo v mesecu maju pristopila k
spremembi prometnega režima na Maistrovi ulici v Radljah ob Dravi.
Podlaga za izvedbo projekta je Študija optimalne ureditve cestnoprometne infrastrukture na območju Občine Radlje ob Dravi, ki jo je
izdelal Center za interdisciplinarne in multidisciplinarne raziskave in
študije Univerze v Mariboru. V sklopu izboljšanja prometne varnosti
pešcev in kolesarjev in umiritve prometa ter omejevanja prometa
tovornih vozil se bo na delu Maistrove ulice v Radljah ob Dravi (od
Tržne ulice pa do Pohorske ceste) uvedel enosmerni prometni režim.
Ostala površina cestišča bo namenjena hoji pešcev (šolska varna pot) in
kolesarjem. Vse tri cestne površine (pešci, kolesarji in motorna vozila)
bodo ločene z robnimi črtami in ustrezno prometno signalizacijo.
Občina Radlje ob Dravi

Primer ureditve:
Zidanškova ulica v
Slovenj Gradcu.

Obvestilo uporabnikom
občinskih in gozdnih cest

Obveščamo vas, da z dnem 8. 4. 2015 preneha veljati prepoved prometa
na občinskih in gozdnih cestah za vsa tovorna vozila, ki presegajo 7,5 t
skupne teže.
Občina Radlje ob Dravi

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

Vabim vse člane TURISTIČNEGA DRUŠTVA RADLJE, da se nam pridružite
v PARKU DVORCA V RADLJAH, in sicer v soboto zjutraj ob 8. uri.
Sodelovanje TD na čistilnih akcijah je že dolgoletna tradicija, saj tako
pričnemo svoje delovno leto in počastimo DAN ZEMLJE. V roke bomo
vzeli grablje in tako doprinesli nekaj dobrega k lepemu okolju parka,
kakor je to vsako leto v naši domeni. Se vidimo!

Zahvala

Hvala vsem, ki ste v soboto obiskali našo stojnico in nam prisluhnili.
Vaše zanimanje nam je dalo dodaten elan za uresničevanje naših
načrtov, da bomo del občine in občina bo del nas.
Vsi mladi, pridružite se nam pri soustvarjanju občine.
Ekipa Marenberškega mladinskega lokalnega sveta

Predsednica TD Radlje, Antonija Račnik

ČISTILNA AKCIJA 2015
1.
2.
3.

KOORDINATOR
Društvo Oldtimer Radlje
Čolnarsko društvo Skala Vuhred
ŠD Sv. Anton

4.

LD Orlica – Vuhred

5.

TD Vuhred

6.

11.

K-TD Havaji
Medobčinsko društvo invalidov
»Drava« Radlje
Društvo strelcev z možnarji Sv.
Trije Kralji
KŠTD Dobrava
DPM Radlje
Društvo kmetic Dravska dolina in
Gobarsko društvo Sivka

12.
13.
14.

MMLS
Ludo društvo
Društvo upokojencev Radlje

15.

Strelsko društvo Radlje

16.

KD Remšnik

17.
18.
19.

Lovska družina Radlje
KTD Sv. Anton na Pohorju
ŠD Vuhred

20.
21.
22.
23.
24.

TD Radlje
ŠD Marenberg
ŠD Vas
KS Vuhred
Ribiška družina Radlje
Konjeniško in kinološko društvo
Radlje

7.
8.
9.
10.

25.
26.
27.
28.

PGD Vuhred
Osnovna šola Radlje ob Dravi
Režijski obrat
Radlje ob Dravi

LOKACIJA
Učna pot Stari grad
Obrežje reke Drave Vuhred
Šola Sv. Anton z okolico
Sp. Orlica, Planina, Sv. Anton, Sv.
Vid, Vuhred, E6
Center Vuhred, porečje reke Drave
in potoka
Lokacija Havaji, Remoplast, Gašper,
Obrtna cona

Ocenjevanje mošta

Okolica Županka nad Radljami
Zg. Vižinga, Pernatova ravna,
Dobnik, Sitar
Igrišče Dobrava, Vodna učna pot
Cesta prelaz Radelj
Gozdna učna pot, kmetija Pavli,
stara cesta Žohar
Hudournik Huda luknja, polje,
okolica
Vodni park in obrežje Drave
Cesta prelaz Radelj
Cesta proti prelazu Radelj, do
prvega ovinka in kamnolom ter
strelišče
Remšnik – Radelca
Remšnik – Brezno
Remšnik – Vas
Remšnik – lovska koča
Radeljski potok od Remoplasta do
Pernatove ravne
Okolica cerkve
Okolica cerkve, igrišče
Okolica dvorca in
park
Združeno s MMLS
Center Vasi in igrišče
Center Vuhreda
Ribnik REŠ

Na velikonočni ponedeljek je v organizaciji Sadjarskega društva Bobovec
pri Glavarju na Sv. Primožu nad Muto potekalo že 19. ocenjevanje mošta,
soka in kisa. Vsi vzorci, ki so bili ocenjeni, so dosegli najmanj bronasto
priznanje, kar seveda govori v prid marljivemu delu vseh članov društva,
predvsem pri ozaveščanju in izobraževanju svojih članov. Naziv naj kis je
ostal v domači hiši, prejel ga je Ivan Onuk, naziv naj sok je pripadel Francu
Štaherju iz Mute, naj mošt pa je pridelal Bogdan Masten iz Dobrave pri
Radljah. Čestitamo z željo, da ohranjate tradicijo pridelave avtohtonih pijač Koroške tudi v prihodnje.

Križišče Vuhred, smer Markač
Obrežje reke Drave in potok
Vuhreščice do Sp. Orlice
Okolica OŠ – po programu OŠ

Za nogometaši domačega nogometnega kluba NK Radlje, je že tretja
odigrana tekma, pomladanskega dela tekmovanja v 3. SNL – sever.
Po dveh nesrečnih porazih, je moštvo v tekmi 16. kroga, gostovalo
na vročem stadionu v Podvincih. Moštvo Podvincev, ki zaseda odlično
tretje mesto na lestvici, je bilo absoluten favorit, z željo, da z domačo
zmago še vedno drži vrh tretje lige in morebitno teoretično možnost
uvrstitve v drugo ligo. Igralci NK Radlje so z borbeno in pametno igro
presenetili domačina in ga premagali z rezultatom dva proti nič. Strelca
zadetkov sta bila Žan Karničnik in Jan Sredenšek. Osvojene tri točke
so moštvo dvignile na trenutno deseto mesto prvenstvene lestvice,
hkrati pa dvignile samozavest igralcev pred nadaljnjimi dvoboji.
V 17. krogu 3. SNL – sever bodo nogometaši NK Radlje zopet gostovali,
in sicer na Ravnah na Koroškem. Tekma bo v soboto, 11. 4. 2015 ob
16. uri na igrišču na Ravnah. Zveste navijače skupine »Radlbojsi« in
vse ostale ljubitelje nogometa vabimo, da se v čim večjem številu
udeležijo nogometne tekme ter bodrijo fante k osvojitvi novih točk.

Odvoz, sortiranje, pobiranje

Opombe:
Lokacije odlaganja smeti: na območjih čiščenja, dostopnost s smetarskim
vozilom, lokacije je potrebno sprotno javljati koordinatorjem Režijskega
obrata. Koordinacija: Milan Šarman, 040 852 288, Janja Lorenci, 040 186
601. Kontakti Režijskega obrata za prevoz odpadkov: Kričej Jaka, 051 424
260, (pokriva KS Remšnik – Vas), Peruš Branko, 040 988 344, (pokriva
Vuhred – Sv. Anton – Orlica), Gerold Albin, 041 479 097, (pokriva Sv. Trije
Kralji, Zg. Vižinga, Radlje ob Dravi).
JZ ŠKTM

Občina Radlje ob Dravi

ŠPORTNO DRUŠTVO
RADLJE OB DRAVI

VLJUDNO VABLJENI!

