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PROJEKT: »OSKRBA S PITNO VODO V
POREČJU DRAVE – 3. SKLOP«
V Občini Radlje ob Dravi, in sicer najprej
na Remšniku, so se pričela dela na projektu »OSKRBA S PITNO VODO V POREČJU DRAVE – 3. SKLOP«. Dela na Remšniku se bodo izvajala po terminskem
planu izvajalca, in sicer predvidoma od
septembra 2016 do decembra 2017.
Vrednost projekta na Remšniku je pribl.
2,5 mio. EUR, od tega bo EU sofinancirala sredstva v višini 86,15 %, ostalo pa bo
zagotovila občina iz lastnega proračuna.
Na območju zakoličbe v dolžini 1500 m
na Remšniku so se dela začela 13. 9. 2016
in končala v roku dveh mesecev. Zakoličba te trase je že potekala, naslednja pa
bo sledila v letu 2017. Precejšnji del vodovoda na območju Remšnika se nahaja
v sami cesti, kar pomeni, da bo treba na

določenih odsekih poskrbeti za popolno
zaporo ceste. Zapora bo vsak dan od 7.
ure zjutraj do 17. ure popoldan. Če bo
mogoče, se bomo potrudili, da bo na določenih odsekih urejena le delna zapora
ceste.
Občane vljudno prosimo, da nas o svojih potrebah uporabe ceste obvestite na
e-poštni naslov judita.gacnik@radlje.si
ali GSM 041 400631 – Judita Gačnik, da
se poskusimo v čim večji meri uskladiti z
izvajalcem.
Spoštovane občanke in občani Remšnika,
vljudno vas prosimo za razumevanje in
strpnost v času izvajanja projekta.
Občina Radlje ob Dravi
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Sobota, 24. 9. 2016
13.00 – 18.00 Pokušine
kulinaričnih dobrot 13-ih slovanskih
držav obogatene s pestrim kulturnim programom.
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Nedelja, 25. 9. 2016
8.00 Začetek Šmiheljskega sejma
10.00 Slavnostna maša v cerkvi Sv. Mihaela
15.00 Tradicionalni “Hmeljarski likof”

* Nakup hrane in pijače bo mogoč izključno z boni, ki jih lahko kupite na festivalu.

DOVOLJENJE ZA
ZAČASNO POPOLNO
ZAPORO CESTE

Zaradi izvedbe Festivala hmelja in kulinarike
se Javnemu zavodu ŠKTM Radlje se dovoli:
začasna popolna zapora občinskih cest:
• LZ št. 346101, Koroška – Mariborska
cesta na odseku od hišne številke
Mariborska cesta 4 in do hišne številke
Mariborska cesta 7;

•

LK št. 346211, Malgajeva ulica na
odseku od Slaščičarne Center in do
gostinskega lokala Buono;
• LK št. 346451, Tima – Mariborska cesta;
in sicer od sobote 24. 9. 2016 od 2. ure in do
nedelje 25. 9. 2016 do 24. ure.
Občina Radlje ob Dravi
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OBVESTILO
Spoštovani!
Vse udeležence v prometu obveščamo, da
bo zaradi sanacije mostu »Koležnikov most«
zaprta cesta LC 347082 Lakoše – Koležnikov
most. V času od 21. 9. 2016 do 30. 11. 2016
prehod čez most ne bo mogoč.
Dela bo izvajalo Javno podjetje KIČ.
Prosimo za strpnost in razumevanje.
Občina Radlje ob Dravi
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PRENOVA
VRVIČNEGA
KEGLJIŠČA

ČAZMA, FRIKA, PIZ
BOE, E-7, RESTAN
KROMPIR, PECA,
ŠVEDSKA IN ŠE KAJ
Ni vam jasno, kaj bi naj ta »čalabajs«
(Fikanova enolončnica na koči na
Smrekovcu) sploh pomenil. Pa razložimo:
Radeljski planinci smo bili (in smo še
zmeraj) v zadnjem času v nenormalni
»gužvi«. Avgusta smo skupaj s planinci
Mute in Ribnice osvojili 3152 m visok (ja
– višji od Triglava) vrh Piz Boe v Italijanskih
Dolomitih in se potepali po E-7, po
Gospodični (ne biti »žleht« v mislih – gre za
del pogorja Gorjancev). Sledi – E-7, tokrat
po južnih pobočjih bohinjskih očakov
Vogla, Rodice in Črne prsti. Nato pa je
prišel september. Prvi vikend – na obisku
smo imeli prijatelje planince iz hrvaškega
mesta Čazma (od tukaj restan krompir in
frika). Ja, v soboto smo jih peljali na festival
krompirja, popoldan na Stari grad, kjer smo
jih pogostili s pravo »holcarsko« polento,
friko in moštom – bili so navdušeni. Drugi
dan smo skupaj osvojili Raduho – še bolj
navdušeni. Pa se je nadaljevalo v drugi

vikend – brez nas ne bi bilo 36. srečanja
Koroških planincev na Peci in zadnjo
nedeljo srečanja planincev dveh dežel
na Sv. Pankraciju na avstrijsko-slovenski
meji. Tretji vikend, pravzaprav že v torek,
je skupina naših planincev odpotovala na
Švedsko, na evropsko srečanje pohodnikov
po evropskih pešpoteh, imenovano
Evrorando.
Medtem pa so potekale tudi priprave na
izdajo spominskega zbornika in akcija za
nakup našega planinskega prapora – še se
lahko pridružite s prispevki (vsebinskimi
ali spominskimi) ob prihajajočem 60.
rojstnem dnevu društva.
A vam je zdaj že bolj jasno, kaj je to
»planinska gužva«? Pa vendar, z dobro
voljo in v prijetni družbi gre vse kot po
polenti in restanemu krompirju.
Planinsko društvo Radlje
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Člani društva upokojencev smo s skupnimi
močmi prenovili vrvično kegljišče in na njem
izvedli tudi meddruštveno tekmovanje.
Otvoritve se je udeležil tudi naš župan mag.
Alan Bukovnik in direktor zavoda ŠKTM.
Župan je skupaj s predsednikom opravil
tudi prve mete. Tekmovanje je potekalo
v športnem in tekmovalnem duhu, ki ga
premorejo le upokojenci. Zmagovalne
ekipe so za osvojena mesta prejele pokale.
Naše članice so pokazale ne samo dobro
športno pripravljeno, ampak so tudi
spekle pecivo, po katerem so udeleženci z
veseljem posegali. Po tekmi smo si privezali
želodčke in tudi nekaj smo popili ter se po
sproščenem klepetu odpravili proti domu.
Obljubili smo si, da se prihodnje leto znova
vidimo. Vsi, ki smo bili vključeni v pripravo
tekme, smo zadovoljno sedli skupaj, se
pogovorili o pomanjkljivostih in si rekli, da
bomo naslednje leto še boljši! Hvala vsem
za prijetno druženje.
DU Radlje
Tone Vodušek

IGRIŠČE HAT TRICH
(UMETNA MASA)
V letu 2015 je občina Radlje ob Dravi
na Fundacijo za šport v sofinanciranje
prijavila projekt »IGRIŠČE HAT TRICH
(UMETNA MASA)« in bila pri pridobitvi
sofinanciranja uspešna.
V soboto, 17. 9. 2016, je potekala predaja
in otvoritev športnega objekta. S tem je

Občina Radlje ob Dravi zaključila vlaganja
v športno infrastrukturo na območju
Športno rekreacijskega centra Radlje ob
Dravi. Športni objekt je dimenzij 20 m x
40 m.
Želimo vam veliko športnih užitkov v
novi športni pridobitvi v Občini Radlje ob
Dravi! »Izvedbo programa je omogočilo
sofinanciranje Fundacije za šport«.
Občina Radlje ob Dravi

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

