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AKTIVNOSTI NA PROJEKTU

IZVEDBA MONTAŽNIH KROŽNIH
KRIŽIŠČ NA OBVOZNICI

Po odločitvi, da država za nova krožišča na obvoznici nima sredstev, smo na Občini sami pričeli
aktivnosti na projektu. Dr. Tollazzi s Fakultete
za gradbeništvo v Mariboru je pripravil projektno nalogo, ki sta jo v petek, 13. februarja, z
županom mag. Alanom Bukovnikom uspešno
zagovarjala na Direkciji RS za infrastrukturo. Po
potrditvi projektne naloge zdaj sledi inventari-

JURE IN NJEGOVA
HARMONIKA

Jure Ričnik, ki sicer obiskuje 9. razred OŠ Radlje, in njegova diatonična harmonika sta prijatelja že 8 let. V harmonikarski šoli Mateja
Banovška si Jure nabira glasbeno znanje, ki ga
je letos 25. januarja okronal z zlatim priznanjem na 9. mednarodnem tekmovanju harmonikarjev za nagrado AVSENIK v Begunjah na
Gorenjskem. Na odru se je pomerilo 95 tekmovalcev iz Slovenije, Italije, Poljske in Nemčije.
Jure je tekmoval v starostni skupini od 12 do
16 let ter od 100 možnih osvojil kar 97 točk.
Čestitamo!

zacija obstoječe cestno-prometne infrastrukture, štetje prometa, izdelava analize prometne
varnosti, izvedle se bodo skrite meritve hitrosti,
kar bo trajalo približno 10 mesecev. Na podlagi
vseh potrebnih analiz bodo podali predlog izvedbe montažnih krožnih križišč oz. elementov
za njihovo izvedbo.
Občina Radlje ob Dravi

VABILO

Društvo za šport in rekreacijo Razgibaj se
vabi, da se nam pridružite na urah vodene
skupinske vadbe in pilatesa.
Za vaše dobro počutje skrbimo vsak ponedeljek in četrtek ob 19. uri (step aerobika) in
vsak četrtek ob 20. uri (pilates) v plesni dvorani Športne hiše Radlje.
Se vidimo na vadbi!
Tjaša Havnik,
DŠR Razgibaj se

ZBOR ČLANIC
DRUŠTVA KMETIC
DRAVSKA DOLINA

Bernarda Javornik

V soboto, 7. februarja 2015, je v prostorih gostišča Markač v Vuhredu potekal zbor članic
DK Dravska dolina. Zbralo se je 80 članic, ki
so v prisotnosti štirih županov in še nekaterih
drugih gostov pregledale in potrdile res pestro poročilo o delu za preteklo leto ter zastavile delo za leto 2015. Uradnemu delu so
seveda dodale nekaj kulturnega in zabavnega
programa, ki so ga pripravile kar članice društva same. Ljudskim pevkam s Kaple je bilo na
zboru podeljeno tudi posebno priznanje, saj s
svojim prepevanjem popestrijo marsikatero
društveno prireditev.
Vesele so, da delo društva, ki sicer poteka večinoma po devetih krajevnih odborih, podpirajo tudi občine s pomočjo razpisov. Kmetice,
povezane v društvu, so skoraj nepogrešljive na
različnih prireditvah, ki potekajo po posameznih krajih in občinah. Ker so vključene v Zvezo
kmetic Slovenije, se udeležujejo tudi raznih
tekmovanj in srečanj drugod po Sloveniji.
Bernarda Javornik
Oblikovanje, tisk in lektura: Agencija Novelus, d.o.o. Občina Radlje ob Dravi si pridržuje pravico do spremembe lektorske in vsebinske obsežnosti avtorskih prispevkov.

TRADICIONALNI POHOD

Tudi letos je ŠD Vas ob slovenskem
kulturnem prazniku, v nedeljo, 8.
februarja, organiziralo tradicionalni pohod. Lansko leto je pohod
preprečil žled, letos pa se je pohoda kljub malce slabšemu vremenu
udeležilo 23 pohodnikov različnih
starostnih kategorij. S startom na
Remšniku so najmlajši pohodniki
pričakali svoj cilj po dobrih treh kilometrih v okrepčevalnici Verenluc
na Radelci, izkušeni pohodniki pa
so mimo cerkve Sv. Urbana pohod

v pravih zimskih razmerah nadaljevali do Kapunarja. Po povratku
in okrepčilu v Verenlucu je bil cilj
za vse pohodnike Remšnik, kjer so
utrujeni ugotovili, da je za njimi
dobrih 10 km prehojene poti v zelo
različnih vremenskih razmerah.
Obljubili so si ponovno druženje na
tradicionalnem velikonočnem pohodu (6. aprila), ki bo letos potekal
iz Vuhreda na Sv. Anton.
Kumer Tomaž – predsednik ŠD VAS

PRVA POMOČ IN OŽIVLJANJE

K-TD Havaji iz Sp. Vižinge, je v petek,
13. februarja 2015, organiziralo predavanje na temo PRVA POMOČ in OŽIVLJANJE,
ki ga je vodila dr. Ivica Podrzavnik.
Osvežili smo znanje prve pomoči in izvedeli veliko novosti – kako oskrbeti rano, o
imobilizaciji poškodovanih delov telesa,
predstavljen nam je bil pomen zgodnjega
oživljanja in defibrilator.
Predavanje je bilo namenjeno širši populaciji, saj smo bili poučeni tudi o zdravstvenih težavah starejših, osteoporozi in
poškodbah, ki se lahko končajo tragično.
V jesenskem času načrtujemo še eno takšno srečanje, zato vabljeni
k sodelovanju!

K-TD HAVAJI

VABLJENI NA ZADNJO PREDSTAVO
ZA GLEDALIŠKI ABONMA IN IZVEN,
KI BO V SOBOTO, 21. FEBRUARJA 2015,
OB 18. URI V KULTURNEM DOMU RADLJE

Paula Vogel
NAJSTAREJŠA OBRT (The Oldest Profession)
Mestno gledališče Ptuj KOMEDIJA
Režija, dramaturgija Peter Srpčič
Igrajo Zvezdana Mlakar, Anica Kumer, Marijana Brecelj, Alenka Cilenšek, Marinka
Štern
Pri predstavi sodelujeta še Helena Blagne, Peter Srpčič

PRVENSTVO SLOVENIJE
V ATLETIKI

V nedeljo, 8. februarja 2015, je v
Slovenski Bistrici potekalo Prvenstvo Slovenije v dvorani v posamičnem in ekipnem mnogoboju za pionirje in pionirke U12, katerega se je
udeležila tudi naša Lucija Potnik in
zasedla zavidljivo skupno 7. mesto.
Izmed štirih disciplin (60 m, skok v
daljino, met težke žoge – 2 kg, 300
m) je najbolje nastopila v teku na

60 m, kjer je z osebnim rekordom
zasedla 5. mesto ter v skoku v daljino, kjer je prav tako z osebnim
rekordom zasedla odlično 4. mesto.
Čestitamo!
Treningi atletike potekajo vsak ponedeljek in četrtek od 17. ure do
18. ure v Športni hiši Radlje ob Dravi. Vabljeni vsi osnovnošolci!
Lep tekaški pozdrav,
Koroški atletski klub Radlje ob Dravi

NOV ODPIRALNI ČAS

Koroški pokrajinski muzej, Muzej Radlje ob Dravi (Koroška cesta 68,
Radlje), vas obvešča, da je s 1. februarjem 2015 začel veljati za obiskovalce
nov, razširjen, odpiralni čas:
• tor.–pet. od 9. do 15. ure
• sobota od 9. do 13. ure.
Za skupine izven odpiralnega časa so ogledi po dogovoru na
tel. št.: 02 62 12 549.
Več informacij o dogodkih, razstavah in zbirkah na www.kpm.si.
Vljudno vabljeni v Muzej Radlje!

Têrmin najstarejša obrt se bere in razume kot prostitucija in tukaj naslov govori dejansko o tem, čeprav ima večplastni pomen.
V besedilu Paule Vogel namreč nastopa pet dam, ki se ukvarjajo s to »najstarejšo obrtjo«, njihova starost se giblje med
dvainsedemdeset in triinosemdeset. Gre za dame stare šole,
ki svoj poklic dvomljivega slovesa opravljajo s stilom in maniro, česar danes pri modernih prostitutkah ne najdemo več.
Seveda, če je pet bab na kupu, še posebej takih, ki se presneto dobro
poznajo, je normalno, da med njimi prihaja do nesoglasij in trenj.
Še posebej aktualno je vprašanje nasledstva, saj bo najstarejša med
njimi, Mae, ki je tudi zvodnica tega krdela, v kratkem odšla v težko
prislužen pokoj in tako bo morala ena od ostalih prevzeti skrb za družino prijateljic noči. Ob tem se na izjemno zabaven in humoren način
lomijo kopja glede vprašanja njihovega poslovnega modela, novih
trendov pri opravljanju tovrstnih storitev, odnosa do strank in stanja
gospodarske krize, ki seveda tudi ob postopnem izumiranju njihovih
stalnih strank najeda njihovo eksistenco.

