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VABILO ob zaključku
projekta Označevanje
nepremičnih
kulturnih spomenikov
in pomembnejše
kulturne dediščine

V okviru Koroškega kulturnega poletja bo v
soboto, 19. julija 2014, ob 18. uri v Dvorcu
Radlje potekala prireditev z naslovom Naša
preteklost, skrita v podobah našega kraja.
Naše poslanstvo je ohranjanje kulturne
dediščine ter doprinos seznanjanja
pomembnosti za naš kraj.
Občina Radlje ob Dravi je skupaj s
Turističnim društvom Radlje, s Koroškim
pokrajinskim muzejem, Muzejem Radlje
ob Dravi, z Zavodom za varstvo kulturne
dediščine Slovenije, OE Maribor, sodelovala
pri projektu Označevanje nepremičnih
kulturnih spomenikov in pomembnejše
kulturne dediščine v Radljah. V okviru
projekta bomo s posebnimi tablami
označili 20 kulturnih spomenikov.
V programu bo sodeloval Turistični krožek
Osnovne šole Radlje ob Dravi s prepleti
zgodb o kulturnih spomenikih v našem
kraju in Moški pevski zbor Radlje ob Dravi,
ki ga vodi Silvo Brezovnik.

Vljudno vabljeni!

Občina Radlje ob Dravi

Blagoslovitev
obnovljenih del in
obnove orgel

Župnija Remšnik, podružna Cerkev sv.
Pankracija, prisrčno vabi na blagoslovitev
obnovljenih del in obnove orgel, ki bo na
Aleševo nedeljo, 20. julija 2014, ob 10. uri
pri sv. Pankraciju.
Obnovljena cerkev je bila zadnjič
blagoslovljena pred 102 leti. Pred, med
in po II. svetovni vojni je bila uporabljena
v različne namene, tudi kot hlev za konje.
Zaradi poteka državne meje po sredini
cerkve je bilo bogoslužje zelo omejeno.
Kljub ostri razmejitvi med državama so se
slovenski in avstrijski verniki nekajkrat na
leto srečevali ob skupnem dvojezičnem
bogoslužju.
Sedaj med sosedi ni več meja, Cerkev sv.
Pankracija je postala simbol združevanja
ljudi in vernikov z obeh strani nekdanje
meje, razgledni stolp pa nudi prečudovit
razgled na vse strani neba.
Slovesno bogoslužje bodo opravili cerkveni
dostojanstveniki obeh držav, bogoslužje bo
vodil škof msgr. Janez Lesnika. Obnovljene
cerkvene orgle iz leta 1725, ki so delo
priznanega orgelskega mojstra, Andreasa
Schwarza iz Gradca, pa bodo zaigrale z vso
svojo orgelsko močjo.
Po sv. maši bo avstrijsko-štajerskoslovensko srečanje, za prijetno glasbo pa
bo poskrbel gospod M. Valenti in njegov EU
VAŠKI ORKESTER.
Vljudno vabljeni!

USTVARJALNE POČITNIŠKE DELAVNICE
V MUZEJU

V Koroškem pokrajinskem muzeju, Muzeju Radlje ob Dravi smo za otroke pripravili
ustvarjalno počitniške delavnice:
11. 7. 2014 (petek) ob 10.00 uri - IGRA IN IGRAČE NEKOČ, IZDELAJ SI KONJIČKA (dvorec
Radlje, Koroška cesta 68, Radlje): Otroci spoznajo kako so se igrali otroci v preteklosti
(Rim, Egipt, Grčija) ter v času otroštva njihovih (pra)dedkov/(pra)babic in kakšne igrače so
poznali. Nato si sami izdelajo čisto svojega konjička
Čas trajanja posamezne delavnice: 90 minut. Cena: 1,50 EUR (v ceno je vključen material
ter pripomočki za izvedbo delavnice). Informacije: +386 2 62 12 549
Vljudno vabljeni!
Alenka Verdinek

Moje počitnice s
knjigo

Spet sta tukaj poletna meseca; čas počitnic,
dopustov, vročih dni, ko se sprostimo in
vsaj nekoliko oddahnemo. V knjižnici je to
čas spremenjenega odpiralnega časa, ki je
krajši kot med letom, in čas, ko knjižnico
spremenimo v igralnico ter v prostor za
sprostitev in kvalitetno preživljanje prostega
časa. Vabljeni v juliju in avgustu v Knjižnico
Radlje v počitniško igralnico, kotiček za otroke
in starše ali pa kar tako po knjige, revije,
video gradivo, s katerim si boste popestrili
proste dneve. Otroke in mlade vabimo na
ustvarjalne počitniške ponedeljke, ko bomo
med 10. in 12. uro vsakič ustvarjali kaj novega.
Udeležba na delavnicah je brezplačna in ves
potreben material bo pripravljen v knjižnici.
Za navdušene bralce pa smo seveda pripravili
nagradno akcijo Moje počitnice s knjigo. Z
zbiranjem žigov za prebrane knjige si boste
mladi bralci prislužili praktične in sladke
nagrade. Največja nagrada pa bo seveda vse
tisto, kar je povezano z branjem: miganje in
bogatenje možgančkov, spoznavanje novih
besed, odkrivanje domišljijskih svetov, ki
so povsem vaši in neponovljivi. Vabimo vas
tudi, da sodelujete v fotografskem natečaju
za najboljšo fotografijo, na kateri nas bo vaša
družina prepričala, da vsi v družini berete in
pri tem uživate. Najbolj prepričljive fotografije
bomo objavili in nagradili v septembru.
Med počitnicami vas vabimo tudi k reševanju
knjižne uganke, na video ure in k ogledu
razstav, ki smo jih pripravili. Razlogov za obisk
knjižnice med počitnicami je res veliko, pa
še pred vročim soncem in pred poletnimi
nevihtami se bomo skrili. Seveda pa bodite
pozorni na počitniški odpiralni čas. Prijetne
počitnice in dopust. Mi vsekakor priporočamo
knjigo in senco.

ODBOJKA

Zadnji dan v juniju je Ženski odbojkarski klub
Radlje organiziral turnir naključnih dvojic
v odbojki na mivki. Na igrišču za odbojko
na mivki (pri OŠ Radlje) se je zbralo precej
ljubiteljev rekreativne odbojke na mivki
vseh starosti in spolov. Na tekmovanje se
je prijavilo 7 ekip. Najuspešnejša dvojica
sta bila Mateja Aplinc in Igor Sredenšek,
ki sta v finalu premagala Tanjo Karničnik
in Suzano Bukovnik. Vsi tekmovalci so
prejeli praktične nagrade. Odbojka na
mivki je čudovit šport in dobra sprostitev.
Pridružite se nam na naslednjem turnirju,
veseli bomo vaše udeležbe.
Ženski odbojkarski klub Radlje

Velebit Ultra Trail 2014

Ponovno se je zgodila – podobna, morda za odtenek bolj napeta zgodba kot lani,
Velebit Ultra Trail 2014 namreč. Potekal je v kraju Starigrad - Paklenica, 20. 6. 2014,
sodelovalo pa je 479 tekmovalcev iz 14 držav. Pet Martinčkov je bilo boj s samim
seboj in s prečudovito, a zelo nevarno, skalnato gmoto. Kako veličasten je pogled
nanjo z obale! Ja, kaj pa rezultati? KATJA Č. RAC je na 27-km razdalji z 1750-m višinske
razlike med ženskami zasedla končno 2. mesto. Moški del Martinčkov pa se je letos
ponovno podal na najdaljšo in najtežjo, 100-km razdaljo z 6500-m višinske razlike. Vsi
so jo več kot odlično tudi premagali. MARKO PROT je končal na odličnem končnem
2. mestu, MATEJ KONČNIK na 6. mestu, ANŽE BOH in ROK SOBIECH pa na 24. in 25.
mestu. Martinčki so imeli na cilju nedvomno najštevilčnejšo in najglasnejšo navijaško
skupino. Ponovno je bila to za vse nas odlična izkušnja, enkratno druženje, vse skupaj
pa so popestrile nepozabne hišne specialitete naše gostiteljice bake Boje. Vsem
nastopajočim ponovno kapo dol. Več kot ponosni smo na vas. Aja, pa še to, Martinčki:
V tretje gre rado!
Klara Prot

Aktivnosti na projektu »Odvodnjavanje in
čiščenje odpadnih voda v porečju reke Drave –
Zgornja Drava

Čistilna naprava Radlje ob Dravi
• Zaključna dela na zunanji ureditvi
Kanalizacija Radlje ob Dravi
• pri križišču za naselje Radlje ob Dravi se nadaljuje izgradnja zadrževalnega bazena
• izgradnja kanalizacije kanal K 2 (Zg. Kozji Vrh)
Objekti na kanalizaciji Radlje ob Dravi
• Pri črpališčih in zadrževalnikih se izvaja zunanja ureditev
Strojnoinštalacijska dela
• Montira in s cevovodi se povezuje strojnotehnološka oprema (pralnik peska, rezervoar,
puhala, naprava za sprejem vsebine septičnih jam, montirajo se črpalke)
• Nadaljuje se delo na razvodih cevovodov (tlačni cevovod na mehansko stopnjo, dotočni
cevovod naprave za sprejem vsebine septičnih jam, …)
• Zmontirani so podstavki konzolnih dvigal, izdelana so konzolna dvigala
• Dobavljene in zmontirane so žerjavne proge v upravni stavbi
• Izvedena je montaža modulov nekaterih črpališč vključno s priključevanjem cevovodov
in montažo pokrovov ter lestev in montaža splakovalnikov v bazenih (črpališča ČRP9,
ČRP 10, ZB1, ZB2)
• V zbirnih bazenih ZB1 in ZB2 so zmontirane dušilke in pokrovi
• Dobavljena je praktično vsa oprema za urejanje okolice in drobna popravila
Elektroinštalacijska dela
• Izvaja se TK priključek čistilne naprave in kabelska kanalizacija
• Montirajo se kabelske police, v izvedbi so razvodi elektoinstalacij, sestavljeni so razdelilci
Občina Radlje ob Dravi
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