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ENERGETSKA SANACIJA OBJEKTA TIMA
Zaradi energetske sanacije objekta TIMA Radlje ob Dravi bo popolna
oz. občasna popolna zapora JP št. 846761 Tima–Mariborska cesta in
LK 346211 Malgajeva ulica, natančneje popolna zapora pločnika in
parkirišča ob objektu Tima Radlje na severni (JP št. 846761, do 30.
12. 2017) in občasna popolna zapora ob objektu Tima na zahodni in
vzhodni strani (po potrebi v tem terminu), do 30. 12. 2017.
Energetska sanacija objekta zajema: sanacijo fasade, izolacijo
podstrešja in ravne strehe, sanacijo stavbnega pohištva, sanacijo
vkopane stene kleti, vgradnjo kotla na lesne sekance, vgradnjo
toplotne črpalke za sanitarno toplo vodo, sanacijo prezračevanja,
vgradnjo termostatskih ventilov in frekvenčnih črpalk ter vgradnjo
varčne razsvetljave.
Za razumevanje se vam iskreno zahvaljujemo.
Občina Radlje ob Dravi

OSNOVNOŠOLCI USTVARJALI V OKVIRU
EVROPSKEGA TEDNA MOBILNOSTI
Evropski teden mobilnosti (ETM) je najbolj razširjena kampanja na
področju trajnostne mobilnosti v svetu. Teden poteka vsako leto od 16.
do 22. septembra, s ciljem spodbujanja spremembe naših navad, načina
razmišljanja in prometnih praks v bolj trajnostno naravnane in človeku
prijazne pristope.
Letošnji pobudi so se pridružili tudi učenci OŠ Radlje ob Dravi, ki so
pod mentorstvom učiteljice Vlaste Pavlič razmišljali o okolju in zdravju
prijaznih oblikah potovanja, koliko prostora v urbanih središčih zasedajo
avtomobili in kako bi lahko prostor parkirišč preoblikovali v življenju
prijaznejša okolja. Svoja razmišljanja so upodobili na slikah, ki si jih lahko
ogledate v šolskem razstavišču. Vabljeni k ogledu!
EnergaP v sodelovanju s šolo in občino

Spoštovani!
obveščamo vas, da bomo v mesecu oktobru pričeli z obnovo vodovoda
v naselju Zgornja Vižinga ter nadaljevali z obnovo vodovoda v Lackovi,
Šarhovi in Vrtni ulici. Dela se bodo izvajala, kolikor bo to dopuščalo
vreme. Vse udeležene na območju gradnje prosimo za strpnost in
sodelovanje pri sami izgradnji.
Občina Radlje ob Dravi

DOLGA NOČ MUZEJEV
V letošnjem letu Koroški pokrajinski muzej,
Muzej Radlje ob Dravi že drugo leto zapored,
kot edini muzej iz Slovenije, sodeluje pri
vseavstrijski prireditvi Dolga noč muzejev (Lange Nacht der Museen),
ki bo potekala v soboto, 7. oktobra 2017, od 18.00 do 1.00 ure zjutraj.
Poleg avstrijskih muzejev in galerij si boste lahko to noč ogledali tudi
slovenski muzej. Na Remšniku bo za obiskovalce odprt Muzej mineralov
Remšnik (Remšnik 3, Podvelka), kjer so pripravili zanimiv program:
•
Ob 18.00 uri bomo odprli razstavo Minerali Zoisovih rudnikov na
zahodnem Pohorju, avtorja Zmaga Žorža, ki se že več kot trideset
let posveča raziskavam mineralov in je član društva Univerzalnega
muzeja Joanneum v Gradcu, sekcije Mineralogija in član Društva
prijateljev mineralov in fosilov Slovenije.
•
Od 19.00 ure dalje bodo potekali vodeni ogledi po muzeju.
Ogledali si boste lahko več kot 65 vrst mineralov, najdenih na
območju remšniških rudnikov. Občudovali in raziskali boste lahko
tudi v svetovnem merilu zelo redke minerale, kot sta beaverit in
brianyoungit. Po muzeju bo vodil Zmago Žorž.
Zelo veseli in ponosni smo, da je Muzej mineralov Remšnik predstavljen
v avstrijski brošuri, ki je dostopna tudi na spletu:
https://langenacht.orf.at/museum/bl/steiermark/li/koroski-pokrajinskimuzej-mineralienmuseum/
Vljudno vabljeni, da se nam pridružite!

Muzej Radlje ob Dravi

MEDNARODNO ZBOROVANJE
Aglaje smo se udeležile mednarodnega zborovskega tekmovanja
Rimini International Choral Competition, ki je potekalo od 21. do 24.
septembra 2017.
Pomerile smo se v ženski kategoriji, prav tako pa smo nastopile tudi
v ljudski kategoriji, v kateri smo tekmovale prvič. V obeh kategorijah
smo dosegle srebrno priznanje, uvrstile pa smo se tudi na Grand Prix
tekmovanja. Na dosežene rezultate smo ponosne, saj konkurenca ni
bila lahka.
Hvala vsem, ki ste navijali za nas.
Aglaja

TEDENSKI PROGRAM MMKC RADLJE OB DRAVI
6.10. – 12.10.2017
DATUM

URA

AKTIVNOST

Petek, 6. 10. 2017

17.00
18.00
21.00

Ustvarjanje mandal iz jesenskega listja
Izdelava sadnega pilinga za telo
Križanje mnenj

Sobota, 7. 10. 2017

20.00
20.00

Predstavitev mednarodnega mladinskega dela
Kuhajmo z mladimi

Nedelja, 8. 10. 2017

19.00

Filmski popoldan

Ponedeljek, 9. 10. 2017

09.00
10.00
16.00

Angleške pogovorne urice
Wellness z Oriflamom
Bralni popoldan na temo duševnega zdravja

10.00
17.45
19.00

Izdelava mila po hladnem postopku z društvom
ŠENT
Telovadba za starejše
Orientalski ples

Torek, 10. 10. 2017

Sreda, 11. 10. 2017

09.00
09.30
18.00

Kuharska delavnica: sadje z maskarponejem
Merjenje krvnega tlaka in sladkorja v krvi
Predstavitev izdelkov podjetja Essens

Četrtek, 12. 10. 2017

09.00
10.00

Vseživljenjsko učenje: religiozne urice
Urice za sproščanje

vas vabi na odprtje

11. RAZSTAVE
DEL, NASTALIH NA
LIKOVNI KOLONIJI
KOPE 2017.

Pridružite se nam v četrtek, 12. oktobra 2017, ob 18. uri v razstavišču
Knjižnice Radlje ob Dravi.
Razstavljajo: Stanislav Brodnik Cico s Prevalj, Igor Dolenc iz Ribnice
na Dolenjskem, Alojz Erjavc iz Radelj ob Dravi, Leander Fužir iz Črne,
Branko Gajšt iz Sestržja, Marijan Gregorc s Prevalj, Štefka Jesenek
»Šeša« iz Slovenske Bistrice, Drago Kopše iz Polskave, Alojz Krevh
s Prevalj, Vojko Kumer iz Oplotnice, Franjo Marošek iz Dravograda,
Jožica Sobiech iz Radelj ob Dravi, Marjan Špingler iz Vurberga in
Anton Vodušek iz Radelj ob Dravi.
Program: Otroška folklorna skupina OŠ Radlje ob Dravi z mentoricama Milko in Lilijano.

VABILO
Območno združenje Rdečega križa RADLJE
OB DRAVI vabi vse zdrave občane, stare od 18
do 65 let, na odvzem krvi, ki bo v sredo, 11.
10. 2017 v Osnovni šoli Radlje. K akciji lahko
pristopite med 7.30 in 12.00 uro. Na dan
odvzema zajtrkujte nemastno hrano.
Prosimo, da prinesete s seboj osebni
dokument.
SKUPAJ REŠUJEMO ŽIVLJENJA
Območno združenje
Radlje ob Dravi

9. JAVNI POZIV PVSP ZA PROBLEMSKO
OBMOČJE – PODALJŠANJE ROKA PRIJAVE
Iščeš zaposlitev? Projekt PVSP ponuja odlično priložnost za
brezposelne z območja občin Podvelka, Radlje ob Dravi in Ribnica na
Pohorju!
Kaj vam projekt PVPS nudi?
●
●
●
●

4-mesečno zaposlitev na RRA Koroška,
pridobitev novih znanj in kompetenc skozi usposabljanja,
zagotovljeno mentorstvo,
razvoj potencialnih poslovnih idej.

Rok za prijavo na javni poziv: 9. oktober 2017
Vse dodatne informacije prejmete na sedežu RRA Koroška (Meža 10,
2370 Dravograd), preko spletne strani www.rra-koroska.si, info@rrakoroska.si ali tel. številke 059 085 190.
Prijavna dokumentacija je dostopna na spletni strani www.rra-koroska.si.
Projekt je financiran s strani Ministrstva za gospodarski razvoj in
tehnologijo RS.

JSKD OI Radlje ob Dravi

PREDSTAVA IN
DELAVICA ZA
OTROKE
Vabljeni v soboto, 7. oktobra
2017, ob 10. uri v Knjižnico
Radlje na predstavo za otroke in
ustvarjalno delavnico.
Pripovedka o zrcalcu, ki ga je nekdo izgubil na gozdni jasi, je navdihnila
mnoge ustvarjalce. Tokrat bomo videli in slišali spet nekoliko
drugačno predstavitev zanimive in šaljive zgodbe. Po predstavi bomo
še ustvarjali in se igrali.
Organizator: Društvo prijateljev mladine Radlje. Udeležba je
brezplačna.

PREDAVANJE O HOMEOPATIJI
Vljudno vabljeni v četrtek, 5. oktobra 2017, ob 18. uri v Knjižnico Radlje
na predavanje Bojce Januš: HOMEOPATIJA ZA RASTLINE NA BALKONU,
VRTU IN NJIVI.
Homeopatija za rastline je mlada veja homeopatije, ki pa se tudi v Sloveniji
vedno bolj uveljavlja, ker ima pred drugimi (zlasti fitofarmacevtskimi)
metodami številne prednosti: cena, učinkovitost, vpliv na okolje ... Med
drugim bomo na predavanju izvedeli: v čem se homeopatija za rastline
razlikuje od homeopatije za ljudi in živali, ali lahko pripravke naredimo
sami, kako pravilno uporabljamo homeopatske pripravke za rastline,
kateri so in za katere bolezni, škodljivce in rastline …

