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Novičke Občine Radlje ob Dravi
18. REDNA SEJA OBČINE
RADLJE OB DRAVI

Župan Občine Radlje ob Dravi Alan Bukovnik
sklicuje 18. redno sejo Občinskega sveta
Občine Radlje ob Dravi, ki bo v četrtek, 20.
decembra 2012, ob 18.00 uri, v prostorih
Občine Radlje ob Dravi, soba 313/III.

zimska vas

ZIMSKA VAS za mladinskim hotelom v Radljah ob Dravi s člani Društva prijateljev mladine Radlje (DPM Radlje)
V Zimski vasi bomo člani DPM Radlje
poskrbeli, da bodo želodčki polni in roke
ogrete. Njami, dišalo bo po palačinkah, vroči
čokoladi, cimetu, čaju … Pomagali bomo
tudi vsem otrokom (malim in velikim), ki
bodo na prazničnih stojnicah prodajali, podarjali ali menjavali novoletna darila.
Petek, 14. 12. 2012, od 16.30 do 18. ure
Za čarobnost tega večera bosta poskrbela
pevska zbora Osnovne šole Radlje ob Dravi, pod vodstvom gospe Simone Svanjak …
mogoče prileti tudi kakšna snežinka, z njo
pa Dedek Mraz.
Delavnica: izdelovali bomo lučke, s katerimi
se bomo v nedeljo odpravili na obisk v Dom
Hmelina. (Potrebuješ kozarec za vlaganje in
servieto, nekaj jih bo tudi na stojnici).
Sobota, 15. 12. 2011, od 10. do 12. ure
Delavnica: izdelovali bomo lučke, s katerimi
se bomo v nedeljo odpravili na obisk v Dom
Hmelina. (Potrebuješ kozarec za vlaganje in
servieto, nekaj jih bo tudi na stojnici).
Da nam bo prijetno, bodo poskrbeli muzikantje: Brass band, harmonikar Rudi Breznik
in še kdo.

Sabina Ternik
DPM Radlje ob Dravi

»ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNIH VODA V
POREČJU DRAVE«

V okviru skupine projektov »Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Drave - Zgornja
Drava« bodo izvedene investicije v odvajanje in čiščenje odpadne vode v občinah Radlje
ob Dravi, Dravograd, Vuzenica, Selnica ob Dravi in Muta. Namen investicij je izgradnja ustrezne infrastrukture za odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda na območjih,
ki so v državnem programu opredeljena kot območja, ki morajo biti opremljena s kanalizacijo, skladno z evropskimi direktivami na področju odvajanja in čiščenja odpadnih voda,
in s predpristopno pogodbo ter ciljem zmanjšanja vplivov na okolje.
Kot je na torkovi novinarski konferenci poudaril župan Občine Radlje ob Dravi, vodilnega
partnerja v projektu, Alan Bukovnik, bo imela izvedba investicij skupine projektov neposreden vpliv in učinke na kakovost pitne vode in zdravje ljudi, razvoj in prihodke iz turizma,
vrednost nepremičnin, kmetijsko dejavnost, zmanjšanje onesnaženosti naselij in okolja,
estetsko vrednost in rekreacijske možnosti. Pričakovati je, da bo vse to več kot ugodno
vplivalo na razvoj podeželja v tem delu Slovenije. V okviru podprojekta je v Občini Radlje
ob Dravi predvidena izgradnja kanalizacijskega sistema v skupni dolžini 8.638 metrov. V
okviru projekta bosta zgrajena povezovalna voda iz aglomeracij Zg. Vižinga in Vuhred na
čistilno napravo. Prav tako je predvidena izgradnja čistilne naprave za čiščenje odpadnih
voda naselij občine Radlje ob Dravi. Velikost čistilne naprave bo znašala 6.600 PE in bo
dosegala učinek čiščenja zahtevanega z veljavno zakonodajo. Zaradi razgibanih terenskih
razmer na določenih mestih bodo potrebna tudi nova črpališča. Sprejemnik očiščene vode
iz čistilne naprave je reka Drava. Polno obratovanje sistema je planirano od meseca oktobra 2014 naprej.
Po novinarski konferenci je sledil podpis pogodbe z izvajalcem del, podjetjem Riko, d.o.o..
»Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Kohezijskega sklada«. Operacija se
izvaja v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za
obdobje 2007-2013, razvojne prioritete »Varstvo okolja – področje voda«, prednostne
usmeritve »Odvajanje in čiščenje komunalnih voda«.
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DRUŠTVO SRČNIH BOLNIKOV – KORONARNI KLUB
DRAVSKE DOLINE

Društvo srčnih bolnikov - Koronarni klub Dravske doline je prostovoljno, dobrodelno, samostojno in nepridobitno združenje fizičnih oseb, namenjeno preventivi, preprečevanju koronarnih bolezni in rehabilitacijam, ki jim sledijo. Združenje je aktivno na področju zdravstva,
vendar ne kot del javne zdravstvene mreže, in na socialno-humanitarnem področju. Deluje
v sestavu Zveze koronarnih društev in klubov Slovenije, na različne načine pa lahko sodeluje
tudi z drugimi sorodnimi društvi ali zvezami. Geografsko je aktivno na območju občin Dravske
doline Radlje ob Dravi, Vuzenica, Muta, Podvelka in Ribnica na Pohorju.
Redna telesna vadba po skupinah – Zakaj, kako in kdaj? Po mnenju strokovnjakov s področja
zdravstva je vadba za srčne bolnike in posameznike s povišanim tveganjem izredno koristna.
Redna telesna vadba je ključna dejavnost društva, ki jo izvajajo posebej usposobljeni zdravstveni delavci. Zajema dihalne vaje, krepitev mišic in sproščanje. Vadba, ki jo izvajamo stoje,
sede in leže, ne zahteva nobene posebne opreme in v povprečju traja okrog 60 minut. Pred
vadbo poklepetamo in si izmerimo krvni pritisk in utrip. Vsekakor sta za bolnika, ki se prvič
sooča s srčno-žilnimi težavami, vsakotedenski stik z zdravstvenim osebjem in tudi izmenjava
izkušenj ter nasvetov z drugimi srčnimi bolniki, še posebej pomembna. Omogočata zavedanje,
da nismo edini s tovrstnimi težavami, hkrati pa tudi boljše poznavanje lastne bolezni in višjo
kakovost življenja. Redna telesna vadba, ki poteka po medicinsko potrjenih programih, je
organizirana enkrat tedensko, in sicer ob torkih ob 17. uri v Modri dvorani v Vuzenici in ob sredah v Radljah. Iskreno vabljeni vsi, ki želite narediti nekaj dobrega za svoje zdravje in počutje!
Druženje je zelo pomembno, tako zaradi motivacije in družabne plati, kot tudi zaradi že
omenjene izmenjave izkušenj in nasvetov posameznikov s podobnimi težavami. Poteka v
obliki skupnih pohodov in organiziranih izletov ter drugih oblik druženja po dogovoru in ob
upoštevanju predlogov članov. Tako smo v mesecu oktobru izvedli pohod po t. i. »Srčni poti«
na Kapli na Kozjaku in združili prijetno s koristnim – s spoznavanjem okolice, skrbjo za zdravje
in nabiranjem gob. V prihodnjem letu bomo organizirali še več tovrstnih pohodov, zato še
enkrat prijazno vabljeni, da se nam pridružite.

Anton Osrajnik

KULTURNO DRUŠTVO RADLJE

Sobota,
15. december 2012, ob 19.00,
Kulturni dom Radlje

Oblikovanje, tisk in lektura: Agencija Novelus, d.o.o.

“STAR FOTR”

Druga predstava za gledališki abonma in
izven. V mesecu decembru prihaja Janez
Hočevar Rifle (Siti teater) z monokomedijo
“Star fotr”. Smešna plat neizogibnega staranja za vse, ki jih je groza trenutka, ko jim
bodo mlajši prijazno odstopili sedež. Kaj se
zgodi, ko vas zapustijo otroci in vaš dom napolnijo vnuki? Sladke skrbi sodobnega dedka
nam bo zaupal Janez Hočevar Rifle v režiji Jurija Zrnca. Dva mojstra humorja, ena odlična
predstava za vse generacije! Vstopnice lahko
kupite v predprodaji pri IZI FOTO Radlje in
uro pred predstavo pri blagajni Kulturnega
doma Radlje. Informacije, rezervacije: 070
874 746 – IVANKA, 040 741 242 – PETRA
Organizira Kulturno društvo Radlje
Občina Radlje ob Dravi si pridržuje pravico do spremembe lektorske in vsebinske obsežnosti avtorskih prispevkov.

ŽENSKI PEVSKI ZBOR
DOMINICA NOVA
Z GOSTI:
TANJO VOGRIN,
URŠKO HORVAT IN ŽIVO HORVAT
VABI NA

BOŽIČNI KONCERT
»NA SNEŽNO NOČ«
V NEDELJO, 16. 12. 2012, OB 18. URI
V DVORANO KULTURNEGA DOMA
RADLJE OB DRAVI.

V LETU 2013 VAM ŽELIMO MNOGO SREČE,
ZDRAVJA, ZADOVOLJSTVA IN DELOVNIH
USPEHOV.

