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Novičke Občine Radlje ob Dravi
URADNA PREDAJA
NOVO ZGRAJENE II. FAZE
OBVOZNICE RADLJE OB DRAVI

V sredo, 17. oktobra 2012 so novo zgrajeno II.
fazo obvoznice Radlje ob Dravi uradno predali
prometu minister za infrastrukturo in prostor,
Zvone Černač, direktor Direkcije za ceste, mag.
Gregor Ficko, župan Občine Radlje ob Dravi
Alan Bukovnik.
Investicija obvoznice Radlje ob Dravi je v drugi
fazi obsegala izgradnjo nove dvopasovne ceste
v dolžini 2.724 m, ureditev petih križišč in izgradnjo akvadukta v skupni dolžini 40 m. Prestavitev
žičnice posameznih hmeljišč in prestavitev
cevovoda namakalnega sistema, ureditev Potoka iz Hude luknje v območju prečkanja z obvoznico, ureditev protihrupne zaščite (preplastitev obvoznice z ustrezno absorpcijsko podlago
z namenom zmanjšanja emisij na viru, ograja
v dolžini 340 m in dodatna pasivna zaščita varovanih prostorov) ter ureditev komunalnih
vodov in odvodnjavanja, in ureditev javne razsvetljave na območju križišč, prometne opreme
in signalizacije.
Vrednost gradbenih del za obvoznico Radlje ob
Dravi v drugi fazi je znašala 4,6 milijonov evrov. Investicija je bila v višini 85% upravičenih
stroškov sofinancirana iz Evropskega sklada za
regionalni razvoj. Direkcija RS za ceste je prispevala 15% vrednosti celotne investicije za drugo
fazo, znesek v višini 107.130 evrov pa je zagotovila Občina Radlje ob Dravi.
Odprtje obvoznice se bo prebivalcem Radelj
močno zmanjšala prometna obremenitev v
mestnem središču, posledično se bo zaradi
zmanjšanja škodljivih emisij povečala prometna
varnost in občutno dvignila kakovost življenja.

Medobčinska rokodelska
delavnica v Radljah ob Dravi

V četrtek, 11. oktobra, in v ponedeljek, 15. oktobra 2012, je na
kmetiji Šrajner v Radljah ob Dravi potekala medobčinska delavnica tradicionalnega, ročnega načina izdelave lesene posode, kot so
krničke, nečke, kuhalnice in žlice. Brezplačno delavnico je organiziral Podjetniški rokodelski center Slovenj Gradec v sodelovanju
z Društvom za ohranitev kulturne dediščine in umetnosti iz Radelj
pod vodstvom mentorja Mirka Kogelnika. Delavnice se je udeležilo
osem nadobudnih ustvarjalcev, med njimi tudi dve ženski.
Najmlajša udeleženka, dijakinja oblikovanja, Nina, je tako kot
drugi, spoznala veščine, znanja in spretnosti izdelave lesene
žlice in mlinarske zajemalke za moko. Delavnico je popestrila
bica s harmoniko, domačini pa so poskrbeli za hrano in pijačo.

Udeleženci srečanja bodo
svoje prve lesene izdelke razstavili tudi na priložnostni razstavi.
Katarini Žagar, direktorici
Podjetniškega centra iz
Slovenj Gradca, in kmetiji
Šrajner se za organizacijo
delavnice prisrčno zahvaljujemo. Snujemo pa že
nove načrte za nadaljne
delavnice.

Hermina Ropaša

Novičke Občine Radlje ob Dravi • št. 49 • oktober 2012

BOWLING KLUB BAJTA

V soboto, 27. oktobra, prireja Bowling klub bajta že svoj peti tekmovalni turnir v letu 2012 in istočasno drugi turnir v dvojicah. V prijetnem
športno-tekmovalnem vzdušju bomo preživeli sobotni večer in se borili za pokale in praktične nagrade. Kvalifikacij ni, tako da se lahko prijavite na
turnir najkasneje do 17.45 in z nami doživite s športom in zabavo izpolnjen sobotni večer. In – vredno omembe je, da imajo ženske udeleženke
dvojic 15 točk bonusa v vsaki igri. Pravila so izobešena na oglasni deski BKB v Bowling centru bajta.
Bowling klub bajta pa nadaljuje svoje uspešno delo na turnirjih z organizacijo zahtevnejšega projekta pod naslovom Jesensko-pomladanska
bowling liga BKB v sezoni 2012/13. Dobivali se bomo po urniku Bowling lige vsakih 14 dni med tednom ob 18:00 in 20:00 (dan bodo določili predstavniki ekip na prvem sestanku). Vsi zainteresirani za rekreativno tekmovanje lahko prijavite svojo ekipo (minimum so trije aktivni tekmovalci na
vsaki tekmi + ena rezerva) na e-mail bowlingklubbajta@gmail.com ali na telefon 041 662 542 (Jože), kjer boste prejeli podrobnejše informacije.
Ekipo za Bowling ligo lahko prijavite najkasneje do ponedeljka, 5. novembra 2012.
Vlasta Kozjak

Na polju in gozdu prostranem
se moje spočije oko.
Ko pesem čez travnik zapojem,
v duši je moji toplo!

		
		

Društvo kmetic Dravska dolina praznuje 20. obletnico delovanja!
Vabimo vas na praznovanje, ki bo v petek, 26. oktobra 2012, ob 16. uri v dvorani
Kulturnega doma v Radljah ob Dravi.

Kulturnemu delu prireditve bo sledila otvoritev razstave ročnih del in kulinarike v dvorani mladinskega hotela v
Radljah. Razstava bo na ogled tudi v soboto in nedeljo med 9. in 17. uro.
Vljudno vabljeni!

SIMBIOZA

Simbioza je prijetno družila prostovoljce
in starejše tudi v Marenberškem mladinskem kulturnem centru. V tednu od 15. do
19. oktobra 2012 so se odvijale brezplačne
delavnice o računalništvu in telefoniji. Zadeva je potekala pod krovno organizacijo
Zavoda Ypsilon, ki vsako leto organizira
tečaj računalništva za starejše, projekt simbioz@. Pri nas v Marenberškem mladinskem kulturnem centru je bilo vključenih
16 starejših oseb in pet prostovoljcev.
Udeleženci so se seznanili z osnovami
računalništva in mobilne telefonije.
Projekt je namenjen predvsem starejšim,
ki nimajo izkušenj z računalnikom. Na
delavnicah so sodelovali tudi starejši, ki so
hoteli znanje obnoviti ali nadgraditi.
Odzivi udeležencev projekta so bili zelo
pozitivni, zato ga bomo v skrajšani obliki v
lastni organizaciji ponavljali skozi celo leto.
Poleg računalniškega znanja so udeleženci
pridobili tudi nove prijatelje. Delavnica je
eden od načinov druženja različnih generacij, saj so na delavnicah sodelovale vse tri
generacije.

Vojko Gmajner, JZ ŠKTM

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

Srečanje starostnikov v Vuhredu

Krajevna organizacija Rdečega križa Vuhred
je v četrtek, 18. oktobra, organizirala
srečanje starostnikov, ki imajo za sabo že
sedemdesetletnico. Organizacijske vajeti
srečanja je v svojih rokah držala Stanislava
Gros, ki je pri krajevni organizaciji Rdečega
križa aktivna že vse od leta 1988, in bi se ji
ob tej priložnosti tudi želeli zahvaliti za ves
trud in delo.
Srečanja se je udeležilo skoraj 70 upokojencev KS Vuhred in KS Sv. Anton na Pohorju ter vabljenih gostov. Srečanje je začinil
kulturni program, pri katerem sta sodelovali enoti vrtca in osnovne šole Radlje v
Vuhredu s folklorno skupino in pevci pod
taktirko učiteljice Franje ter Cerkveni pevski zbor Vuhred. Vse prisotne je pozdravil

tudi župan Alan Bukovnik, predsednik KS
Sv. Anton, Branko Kanop, predstavnica KS
Vuhred, Frida Mravljak, župnik dr. Ivan
Rojnik, direktorica CSD Mirjana Popijal
ter predsednica OZ Rdečega križa Radlje,
Antonija Račnik. Posebne pozornosti na
srečanju so bili deležni tudi vsi, ki so v
tem letu slavili okrogle obletnice, seveda
tudi najstarejša krajanka in krajan v vsaki
krajevni skupnosti. Kar šest jih je za sabo
že pustilo osemdeset let, dva devetdeset.
Ob pogostitvi po uradnem delu se je
dvorana napolnila s klepetom, smehom,
spomini ter aktualnimi temami. V popoldanskih urah je snidenje izzvenelo z željo,
da se zdravi in zadovoljni snidejo tudi
naslednje leto.

Katja Črešnik Rac,
Rdeči križ Slovenije, OZ Radlje ob Dravi

Občina Radlje ob Dravi si pridržuje pravico do spremembe lektorske in vsebinske obsežnosti avtorskih prispevkov.

