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REKONSTRUKCIJA
MOSTU ČEZ REKO
DRAVO IN NADVOZA
ČEZ ŽELEZNIŠKO
PROGO
V četrtek, 13. oktobra, smo se predstavniki
občine Radlje ob Dravi udeležili delovnega
sestanka na gradbišču projekta Rekonstrukcija
mostu čez reko Dravo in nadvoza čez železniško progo. Skupaj s predstavniki izvajalca del
podjetja Pomgrad d.d. in nadzornimi inženirji
iz DRI smo si ogledali gradbišče, na katerem
trenutno potekajo dela za stabilizacijo terena
in posamezna dela na spodnjem delu obeh
mostov.
Zaradi naravovarstvenih projektnih pogojev
lahko dela na reki Dravi potekajo med 1. 10.
in 30. 3. naslednje leto, zato bodo v naslednjih
dneh v reko Dravo spustili dve ploščadi, ki bosta namenjeni vstopu in izstopu potapljačev v

reko. Zaradi širitve cestišča in kolesarskih poti
ter pločnikov bodo na mostu čez reko Dravo
dodatno ojačali vse stebre. Najprej bodo s posebnim curkom očistili mulj s temeljev in jih na
globini 8 do 10 metrov zabetonirali in ojačali.
Pod mostom bodo postavili gradbeni oder v
dolžini celotnega mostu, ki bo služil kot dodatna ojačitev konstrukcije mostu z jeklenicami.
Obnova mostu je zahtevnejša od gradnje, saj

ob začetku gradnje tega mostu, reka še ni bila
zajezena in so tok reke prestavljali ter gradili
stebre na suhem, zdaj pa bodo to delo morali
opraviti potapljači v zimskem času.
O nadaljnjih aktivnostih na projektu vas bomo
obveščali.
Popolna zapora mostu bo pričela veljati od
srede, 2. 11. 2016.
Občina Radlje ob Dravi

Dnevih slovenskega turizma v Radencih, kjer je
bila v torek zvečer, 11. 10., sklenjena letošnja
vseslovenska odmevna akcija Moja dežela –
lepa in gostoljubna. Akcija poteka pod okriljem
Turistične zveze Slovenije in s častnim pokroviteljstvom predsednika države Boruta Pahorja.
Turistična zveza Slovenije je na tem osrednjem
turističnem dogodku v Sloveniji med drugim letos že 25. zapovrstjo podelila priznanja najbolj
urejenim in gostoljubnim krajem v okviru tek-

movanja Moja dežela – lepa in gostoljubna. V
tekmovanju z osrednjim poslanstvom urejanja
in ohranjanja okolja so sodelovali kraji, razdeljeni po kategorijah, prilagojenih značilnostim
naselja in njegovi turistični ponudbi. Letos je
priznanje dobila tudi naša občina Radlje ob
Dravi, ki je v kategoriji manjša mesta zasedla 2.
mesto.
JZ ŠKTM RADLJE
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2. MESTO V
AKCIJI MOJA
DEŽELA – LEPA IN
GOSTOLJUBNA
Tudi letos so se vsi pomembnejši turistični dogodki v Sloveniji združili pod eno streho – na
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AKTIVNA JESEN
GORSKIH
REŠEVALCEV GRS
MARIBOR
Jesenski dnevi so v GRS Maribor že tradicionalno namenjeni vajam, usposabljanju in
pripravi na zimsko sezono. V začetku oktobra
smo reševalci GRS Maribor reševalne skupine Radlje ob Dravi aktivno sodelovali pri vaji
»Skupaj močnejši 2016« v organizaciji NMP
Koroške. Na vaji smo skupaj z gorskimi reševalci iz Slovenj Gradca skrbeli za reševanje
ponesrečencev z višine. Poleg tehničnega
reševanja smo poškodovancem nudili tudi
ustrezno prvo pomoč in jih pripravili na transport z reševalnim vozilom.
V nedeljo, 9. 10., pa smo se udeležili velike
reševalne vaje »Železniška nesreča 2016«, ki
je potekala v Mariboru. Na vaji je sodelovalo
več kot 350 ljudi. Gorski reševalci RS Radlje
ob Dravi smo bili zadolženi za spust ponesrečencev po zahtevnem terenu in za reševanje s pomočjo helikopterja. Vaja je pokazala
dobro pripravljenost vseh reševalnih ekip in

sposobnost skupnega delovanja v primeru
množične nesreče.
Do začetka zimske sezone nas čaka še nekaj
reševalnih vaj na žičniških napravah, iskalna
vaja in redno letno usposabljanje iz nudenja
prve pomoči.
Prijetno in varno jesen v hribih ter gorah vam
želi GRS Maribor – reševalna skupina Radlje
ob Dravi.
Reševalna skupina Radlje ob Dravi

Dolga noč muzejev je tradicionalna prireditev v Avstriji, ki poteka vsako prvo soboto v
oktobru. Muzeji, galerije in druge kulturne
ustanove odprejo vrata za vse kulturno zainteresirane ponočnjake od 18. do 1. ure zjutraj.
V letošnjem letu je 1. oktobra sodelovalo več
kot 700 muzejev in drugih kulturnih ustanov.
Organizator in promotor prireditve je avstrijska nacionalna televizija ORF (skupaj s Kronen
Zeitung in ÖBB). Zelo veseli in ponosni smo, da
se je prvič tej vseavstrijski prireditvi uradno
pridružila Slovenija, in sicer Koroški pokrajinski muzej – Muzej Radlje ob Dravi.
Sodelovanje z avstrijskimi kolegi se je rodilo
iz dobrega sodelovanja z avstrijskim muzejem
mineralov v Oberhaagu. Muzej je že vrsto let
povezan s slovenskim muzejem mineralov na
Remšniku in zbirateljem g. Zmagom Žoržem.
Avstrijski in slovenski muzej povezuje tudi
Geološka pot Remšnik – Oberhaag. Čezmejno
sodelovanje smo v preteklosti že nadgradili z
uspešnimi dogodki, kot je npr. pohod po geološki poti. Poskusno smo se prireditvi Dolga
noč muzejev priključili že v lanskem letu. V letošnjem letu pa smo uradno pristopili, vključili
so nas v knjižico, ki jo prejme vsak obiskovalec,

vsak prvi in tretji teden v mesecu
v torek in cetrtek
ob 15.30 uri

Dobimo se pred MMKC
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DOLGA NOČ
MUZEJEV/LANGE
NACHT DER MUSEEN

Pohodi po Radljah in okolici

in v promocijo, za katero skrbi avstrijska nacionalna televizija ORF. V septembru smo se
predstavniki muzeja udeležili še tiskovne konference v Gradcu, kjer so naši predstavitvi namenili posebno pozornost. Naše sodelovanje
so predstavili tudi v prispevku, ki so ga objavili
v poročilih na avstrijski nacionalni televiziji.
V Koroškem pokrajinskem muzeju smo za obiskovalce Dolge noči muzejev pripravili pestro
ponudbo: vodeni ogledi v slovenskem in nemškem jeziku so potekali v Muzeju mineralov na
Remšniku ter v Muzeju Radlje. V Radljah smo
za otroke pripravili še posebno delavnico, na
kateri so si lahko izdelali svojega medvedka.
Dolgo noč muzejev na slovenski strani je popestrila še rojstna hiša Huga Wolfa v Slovenj
Gradcu, kjer je potekal koncert Hugo Wolf
goes Jazz. Številni obiskovalci so prisluhnili jazz
aranžmajem Wolfovih samospevov. Tako smo
skupaj zares doživeli polno »dolgo noč«. Hvala
vsem obiskovalcem, ki ste se nam pridružili.

Prostovoljno gasilsko društvo Radlje ob Dravi vas vabi v soboto, 22. 10. 2016, med 10. in
12. uro pred gasilski dom v Radlje na prikaz
gašenja začetnih požarov ter prikaz gašenja
maščob v kuhinji.
PGD Radlje ob Dravi

Alenka Verdinek, Muzej Radlje ob Dravi
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