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Novičke Občine Radlje ob Dravi
Aktivnosti na projektu
»Odvodnjavanje in čiščenjE
odpadnih voda v porečju
reke Drave-Zg. Drava«
Čistilna naprava Radlje ob Dravi:

• Na Upravni stavbi vidno zidanje
opečnih zidov, hidroizolacije, AB vezi
in preklade.
• Na Zalogovniku blata je dokončan
obod zalogovnika in stene stavbe.

Kanalizacija Radlje ob Dravi:

• Kanal K2 – položena tlačna kanalizacija
v dolžini 413,5 m in asfaltiranje (od
ČN Radlje ob Dravi proti Zg. Kozjemu
Vrhu).
• Kanal K1 – položena gravitacijskega
kanalizacija v dolžini 73,5 m in
asfaltiranje (Hmelina).

Objekti na kanalizaciji Radlje ob
Dravi:

• ZBDV1 – dokončanje izvedbe sten,
delni zasip objekta, delna izvedba
naklonskih betonov (pri podjetju CNC
P&K Pušnik, d.o.o.).
• ZBDV2 – dokončanje obodnih
sten zadrževalnega bazena ter
razbremenilnega objekta (pri starem
stadionu).
Občina Radlje ob Dravi

KULTRUNO DRUŠTVO RADLJE VABI - Gledališki abonma
2013/2014

IGRE VSEBINA

Nedelja, 24. 11. 2013 ob 18. uri
Predstava, ob kateri se vam bo naježila koža in ob kateri se boste do solz nasmejali. »Slovenska
muska od A do Ž« je namreč vse to in še mnogo več – parodija na domačo glasbeno sceno oziroma
pregled enciklopedije slovenske glasbe je navdušil že mnogo gledalcev. Naj tudi vas!
Igrajo: Lado Bizovičar, Gašper Konec, Miha Debevec.

December 2013

KUD Reporter Milan: Kandidat za vampirja - šesta predstava Kulturno Umetniškega Društva
Reporter Milan prinaša skrivnosti iz življenja Mariborskih Vampirjev, ki se srečujejo z vsakodnevnimi
težavami in so pred izumrtjem. Zato so organizirali avdicijo za nove člane. A vse ne gre po načrtih.
80 minut smeha in zabave. Igrajo: Dejan Vedlin, Matjaž Šalamun – Šalca, Tine Križanič – Tinček.

Januar 2014

SiTi teater: Tak si - kaj se zgodi povprečnemu taksistu v slovenski prestolnici, ko v njegov taksi
sedejo konceptualni umetnik, skrivnostna dama, novopečeni vstajnik, brezposelni punker s
kravato, duhovnik brez prakse, italijanski turist in dementni profesor marksizma?
Igrata: Klemen Slakonja in Tadej Toš.

Februar 2014

Špas teater: Udar po moško - kaj se zgodi, ko se srečata slovenska in bosanska kultura? Je boljša
svoboda samskega življenja ali čar odgovornosti družinskega? Kako se seksa učijo ženske in kako
moški? Kdaj je seks najboljši in kako brezmadežno spočeti? Kdaj bomo zares prilezli iz krize in kdaj
se ne ‘štela’ radia? Še več politično-družbene kritike in še več zabavnih resnic o moško-ženskih
odnosih! Igrata: Denis Avdić in Vid Valič

GLEDALIŠKI ABONMA: 50,00 € (PARTER), 45,00 € (BALKON)

Vpis abonmajev za stare abonente: 4. in 5. november, 16. - 18. ure, v avli
Kulturnega doma Radlje. Info: 070 874 746 - Ivanka, 040 741 242 - Petra.
Vpis abonmajev za nove abonente: 6. november, 16.- 18. ure, v avli Kulturnega
doma Radlje. Od 8. novembra naprej pa v IZI FOTO, KOROŠKA CESTA 2,
RADLJE. Info: 070 874 746 - Ivanka, 040 741 242 - Petra, tajnistvo@kdradlje.si.
CENE POSAMEZNIH VSTOPNIC V REDNI PRODAJI: gledališka predstava 17,00 €, redna prodaja
eno uro pred posameznimi predstavami na blagajni Kulturnega doma Radlje.
* PRIDRŽUJEMO SI PRAVICO DO SPREMEMB V PROGRAMU ABONMAJA!

18. Ljubljanski maraton

Upravna stavba
Operacijo delno financira Evropska Unija iz Kohezijskega sklada v
okviru Operativnega programa okoljske in prometne infrastrukture
za obdobje 2007-2013 v okviru prednostne usmeritve »Odvajanje
inčiščenje odpadne vode«, razvojne prioritete Varstvookolja –
področje voda.

V nedeljo, 27. oktobra 2013, je v Ljubljani potekal že 18. ljubljanski maraton, ki se ga je udeležil
tudi Koroški atletski klub Radlje ob Dravi. Maraton je najdaljša tekaška atletska disciplina in se
standardno izvaja na progi dolžine 42,195 km. Splošno se maraton smatra kot najtežja atletska
disciplina in ena najtežjih športnih disciplin. Poleg maratona je bilo v Ljubljani možno teči tudi
na krajše razdalje, in sicer na 10 km in mali maraton na 21 km. Poleg tekmovalcev so se dogodka
udeležili tudi naši rekreativni tekači, in sicer Ana Rudolf, Ana Luršak (obe v teku na 10 km), Jožica
Sušek (mali maraton) in Alan Bukovnik (maraton). Vsem udeležencem iskreno čestitamo!
Lep športnen pozdrav, Koroški atletski klub Radlje ob Dravi, Primož Miheu

1. MARENBERŠKI STREETBALL

100 –ti pohod članov Društva
invalidov Radlje ob Dravi

Člani – pohodniki smo v 8. letih, odkar je ta pohodniški
duh vnesel med nas vodja Ludvik Podrzavnik, opravili
kar 100 pohodov, in s tem ponesli glas našega kraja
po vsej Sloveniji.
Zaključek tega smo imeli v torek, 16. oktobra 2013
tako, da smo se spustili s splavom po reki Dravi.
Veseli smo bili, ker nas je prišel pozdravit župan Alan
Bukovnik ter nam zaželel prijeten spust in še veliko
pohodov po Sloveniji. Naše druženje smo nadaljevali
ob prijetnem klepetu v gostilni Šarman. Spomini na
vse te prehojene poti so bili ganljivi, zelo ponosno
nam je vodja povedal, da v vseh teh letih ni bilo
niti ene nesreče, kar je vse pohvale vredno. Člani
pohodniki se zavedamo, da imamo vodiča, ki mu
enakega blizu in daleč ni zato upamo, da nam boš
ostal zvest vodič še naprej. Seveda pa iskrena hvala
za skrb in znanje ter svoj prosti čas, ki si ga žrtvoval
za nas. Za invalide pohodnike je vsak pohod, ki ga
opravimo, ne le druženje temveč tudi spoznavanje
Slovenije in njene lepote, zato bi radi takšen način
druženja obdržali še nadaljnih 100 pohodov pod
istim vodstvom.
Erika Luzar

Na slikah: levo zgoraj: MIHA KOS (zmagovalec v metanju trojk),
desno zgoraj: 1. mesto - ekipa PIŠKOTKI (Kos, Škurnik, Gumpot,
Razpotnik), levo spodaj: 2. mesto - ekipa VIKEND (Bobovnik, Knez,
Lozinšek), desno spodaj: 3. mesto - ekipa GOTJENK (Strmčnik,
Tomšič, Germ, Markač).

Edi Koras, MMLS

Inkluzivni projekti za boljši jutri

Že drugo leto zapored v Radljah ob Dravi:
osem dni dogajanja, enajst različnih
jezikov, 29 mladih strokovnjakov in
ogromno dobrih idej. To je mednarodno
usposabljanje “Count Me in: Volunteering
for Active Inclusion”.
V Marenberškem mladinskem hotelu,
v okolju čudovite koroške narave, je
bilo od 11. do 18. oktobra 2013 precej
pestro. Mladinski delavci, strokovnjaki
in prostovoljci s področja posebnih
potreb iz enajstih različnih držav so na
mednarodnem usposabljanju programa
Mladi v akciji, ki ga je organiziralo Društvo
za kulturo inkluzije (DKI) iz Ljubljane,
izmenjevali svoje izkušnje. Vzajemno
učenje je potekalo z deljenjem primerov
dobrih praks, nasvetov, idej, ovir in
izzivov pri delu s posebnimi potrebami,
udeleženci so tudi prikazali možne rešitve
za različne situacije, kar jim bo pomagalo
pri delu v njihovih organizacijah.
Lotili so se številnih pomembnih
področij tako iz prostovoljnega kot
tudi profesionalnega dela z osebami s
posebnimi potrebami. Med drugim so tudi

sami preizkusili, kako se soočati s posebno
potrebo, saj so lahko pol dneva preživeli
na vozičku, bili slepi ali gluhi. Bili so
udeleženci Mednarodne potujoče razstave
Igraj se z mano (Bodi umetnik), kjer so
aktivno sodelovali z učenci osnovne šole
s prilagojenim programom, gimnazijci in
člani vzgojno-delovnega centra pri pripravi
likovne razstave. Naužili so se naravnih lepot
Koroške in kulinaričnih dobrot. Odpravili
so se po vodni učni poti Dobrava, obiskali
lokalno zeliščarko Jožico Okrogelnik, kjer so
preizkušali različne zeliščne čaje in namaze,
nato so obiskali pridelovalko medu
»Čebelarstvo Lojzka«, kjer so preizkušali
različne vrste meda in napitke ter zaključili
svoj pohod pri ribniku Reš, kjer so jim
ribiči Ribiške družine Radlje pripravili »ribji
piknik«. Odpravili so se tudi na nočni pohod
z baklami skupaj s planinskim vodnikom
Zmagom Sobiechom na Stari grad, kjer je s
toplo večerjo postregel Mitja Blaznik-lokal
Flamingo. Spekel je tudi kostanje, ki so jih
poplaknili z domačim moštom. Njegova
hčerka Dona pa je pripravila degustacijo
raznovrstnih domačih sirov. Udeleženci

so bili nad naravno lepoto in prijaznostjo
domačinov navdušeni, zelo zadovoljni
so bili z nastanitvijo in nudenjem ostalih
prostorov hostla, ki so jih pripravili delavci
Zavoda ŠKTM Radlje. Zadovoljni obiskovalci
naših krajev, ki po tednu bivanja v našem
kraju odhajajo domov z lepimi vtisi in
spomini, so najboljša promocija za razvoj
turizma v Radljah.
Preko različnih oblik učenja, raznoterih
aktivnosti, ki so vključevale lutke, čudovito
koroško naravo, izdelavo mask in še mnogo
drugega, so udeleženci pridobili potrebna
znanja ter orodja, ki jim bodo olajšala delo
z osebami s posebnimi potrebami.

Danica Kotnik

Oblikovanje, tisk in lektura: Agencija Novelus, d.o.o. Občina Radlje ob Dravi si pridržuje pravico do spremembe lektorske in vsebinske obsežnosti avtorskih prispevkov.

