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Aktivnosti pri projektih

V tem mesecu so se pričela nadaljevalna dela pri projektu

»INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE LC ŠT. 347131 KAŽIR–ŠOLA–ANTON
Z NOVO AVTOBUSNO POSTAJO«

»POSLOVILNI OBJEKT SV. ANTON NA POHORJU – TIPSKI PROJEKT ZNAČILNE PODEŽELSKE ARHITEKTURE OBMOČJA«

Sanacija plazu

Lani ob hudem neurju na cesti
Vas–Remšnik, pri Mivcu, je prišlo
do zdrsa oz. plazu na delu cestišča. Dolžina plazu je okoli 25 m in
neposredno pod robom bankine se
brežina strmo spušča v globoko hudourniško grapo, ki je globoka vsaj
12–15 m. Občina Radlje ob Dravi

je za vsa plazišča v občini, ki so se
ob neurju zgodila, naročila preliminarno geotehnično mnenje. V
tem mesecu smo pričeli s sanacijo
plazu, katere vrednost ocenjujemo
na okoli 25.000,00 EUR. Predvidena sanacija bo zaključena v začetku
meseca aprila.
Občina Radlje ob Dravi

Dvorec Radlje ob Dravi

Na Občini Radlje ob Dravi je v torek, 17. marca 2015, potekal sestanek v zvezi z novelacijo projektne
dokumentacije za Dvorec Radlje
ob Dravi. Novelacija se bo vršila v
skladu z novimi vsebinami, ki bodo
oplemenitile ta kulturni spomenik v
Radljah ob Dravi.

Sestanka so se udeležile direktorica
Koroškega pokrajinskega muzeja,
Brigita Rajšter, kustodinja Muzeja
Radlje ob Dravi, Alenka Verdinek, in
Maruša Zorec, projektantka, ki bo
projektno dokumentacijo dopolnila
v skladu z novimi vsebinami in pravili stroke.
Nove vsebine v Dvorcu Radlje ob Dravi bodo zraven že obstoječih, Muzeja Radlje ob Dravi in Foruma slovanskih kultur, tudi sedež mednarodne
organizacije ProSilve Slovenije in čebelarjenja.
Glavni namen ProSilve je uveljavljanje sonaravnega in hkrati ekonomsko zanimivega gojenja
gozdov v praksi in znanosti.
Pri prenovi Dvorca bodo predvidene tudi IKT
tehnologije in preučena bo možnost oblikovanja
prostora za zastave, ki se potrebujejo ob mednarodnih dogodkih.
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.

ČISTILNA AKCIJA 2015

Spomladi, med svetovnim dnevom voda, 22.
marcem, in svetovnim dnevom Zemlje, 22. aprilom, po vsej Sloveniji potekajo čistilne akcije.
Skrb za čisto in urejeno okolje bo, kakor prejšnja leta, pokazala tudi Občina Radlje ob Dravi,
ki bo izvedla čistilno akcijo v soboto, 11. aprila
2015, s pričetkom ob 8. uri. V ta namen je v
četrtek, 19. marca, na Javnem zavodu ŠKTM Ra-

dlje ob Dravi, ki je koordinator akcije, potekal
sestanek s predstavniki društev, krajevnih skupnosti in drugimi predstavniki zainteresirane
javnosti. Na sestanku je vodstvo zavoda prisotnim posredovalo informacije v zvezi s potekom akcije in podatke o lanski, ki je bila, kakor
predhodne, tudi zelo uspešna.
Vse, ki bi želeli sodelovati pri čistilni akciji, po-

zivamo, da se obrnete na društva, krajevne skupnosti ali na Javni zavod ŠKTM, kjer boste dobili
potrebne informacije. Lokacije divjih odlagališč
javljajte na zavod, ki jih bo umestil v bazo divjih
odlagališč Društva Ekologov brez meja, ki podpira in vzpodbuja takšne akcije. Skupaj bomo lažje
poskrbeli za čistejšo prihodnost našega okolja.
Javni zavod ŠKTM Radlje ob Dravi

Srečanje ob materinskem dnevu

V soboto, 21. 3. 2015, smo se v prostorih »mladinskega doma« zbrale krajanke Sp. Vižinge na
našem že tradicionalnem srečanju žensk in deklet
ob materinskem dnevu, ki ga vsako leto organizira K-TD Havaji. Otroci so pripravili zanimiv in pe-

ster kulturni program, članice društva so poskrbele za drobne
pozornosti in presenečenja, na mizah pa je bilo polno dobrot,
ki so jih pripravile in s seboj prinesle krajanke. Nasmejane in
dobre volje smo se v poznih večernih urah razšle po domovih.
za K-TD HAVAJI Ivica Eman

SMUČARSKO TEKMOVANJE
GZ DRAVSKE DOLINE
Gasilka zveza Dravske doline je 12. 3. 2015
organizirala tekmovanje v veleslalomu na
smučišču Kope–Pungrat. Na tekmovanje smo
se polni energije in v pričakovanju uspešnih
rezultatov odpravili tudi člani in članice PGD
Vuhred. Prijavili smo se štirje tekmovalci. Bili
smo zelo uspešni, saj smo domov prinesli kar
tri pokale, in sicer, Metka je dosegla prvo me-

SaPRAMIŠKA
V SOBOTO, 28. 3. 2015
OB 16. URI

sto, Brigita tretje mesto in
Jan drugo mesto.
Preživeli smo res čudovit
in nepozaben večer. Hvala
vsem za dobro organizacijo in druženje.

GLEDALIŠKa PREDSTAVa

PGD Vuhred,
predsednik Rado Klemenc

VelikonočnI koncert

Člani Big Banda Radlje tudi to leto prirejajo
tradicionalni Velikonočni koncert. Big Band
bo pod vodstvom prof. trobente, Matjaža
Klemenca, pripravil pester in zanimiv program.
Koncert bosta popestrila solist na trobenti,
Darko Sedak Benčić, in pevka Alja Krušič. Prav

tako se bodo na koncertu pod mentorstvom Blaža Koreza
predstavili tolkalisti glasbene delavnice, ki je potekala v
sklopu priprav na Velikonočni koncert.
Vstopnice so na voljo, in sicer pri članih BBR, v lokalu Bar in
igre Ludo ter uro pred koncertom.
Peter Starc, predsednik BBR

IGRICO BOMO ODIGRALI
V PROSTORIH mmKC.
VSTOPNINE NI. Vabljeni!

Vabilo

V četrtek, 26. 3. 2015, vas
ob 19. uri vabimo v MMKC
na predstavitev uporabe
totrovega olja.
Predavanje bo pripravila
DOMAČIJA PEŽL iz Dobrove
pri Dravogradu.
Udeležba je brezplačna,
vabljeni.
MMKC

