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KOLESARSKA POVEZAVA
RADELJ OD DRAVI Z NASELJI
VAS, BREZNO, PODVELKA,
OŽBALT IN VURMAT
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je v drugem povabilu Dogovora za razvoj regij pripravilo izhodišče financiranja gradnje regionalnih kolesarskih povezav za zagotavljanje
trajnostne mobilnosti na prednostni naložbi
4.4. Med ukrepi na nivoju kolesarskega omrežja ima Občina Radlje ob Dravi opredeljeno projekt izgradnje Dravske kolesarske poti. Pomen
te kolesarske povezave je v CPS-u opredeljen
kot: »Načrtovani projekt izgradnje Dravske kolesarske poti, ki bo omogočal povezovanje Radelj ob Dravi z naselji v Dravski dolini.
Z realizacijo projekta se bo z varno kolesarsko
povezavo med seboj povezalo dve občini v
Dravski dolini (Radlje ob Dravi in Podvelko), ter
manjših pet naselji ob reki Dravi z medobčinskim središčem Radljami ob
Dravi. Predvidena ureditev kolesarska povezava je razdeljena na 5 odsekov: ODSEK 1: Predvidena ureditev kolesarske povezave je med Radljami
ob Dravi in Vasjo. Dolžina odseka, ki je predviden kot novogradnja, je
okrog 1.500 m.
Projekt sofinancira Evropska unija na podlagi Dogovora regij. Vrednost
projekta za občino Radlje ob Dravi je 498.980,00 eurov. Od tega občina
prejmemo 85 % evropskih sredstev, njena lastna sredstva pa predstavljajo DDV.

MED ZIMSKIMI POČITNICAMI PESTRA
PONUDBA AKTIVNOSTI V VGC DOGAJA SE! ZA
VSE ŠOLARJE, KI NISO BILI NA SMUČANJU
Tudi letos smo v MMKC-ju šolarjem med zimskimi počitnicami pripravili
zanimive počitniške delavnice, ki so se odvijale v prijetnem vzdušju in
pod kvalitetnim pedagoškim vodstvom. Udeležba na delavnicah je bila
za vse brezplačna in se je v okviru VGC Dogaja se! izvajala od ponedeljka do petka, med osmo in štirinajsto uro, dnevno pa se je delavnic
povprečno udeležilo 14 otrok. Mladi so ob aktivnostih spoznavali različne veščine, predvsem
pa kvalitetno preživljali
prosti čas. Izjava ene
od mamic: »Hvala za
odlično organizacijo ter
zanimive aktivnosti na
počitniških delavnicah.
Bile so prijetna popestritev v mrzlih zimskih
dneh.«
VGC Dogaja se!

sreda, 1. 11. 2017
ob 18.00, kviz »bistre
glavice«

ob 10.00 in ob 18.00,
turnir v namiznem tenisu
četrtek, 2. 11. 2017
ob 10.00, ustvarjalna
delavnica in pohod
ob 18.00, turnir wii

sobota, 4. 11. 2017
ob 18.00, kostanjev piknik
nedelja, 5. 11. 2017
ob 18.00, filmski popoldan

VABILO NA PREDAVANJE: SONARAVNO
VRTNARJENJE BREZ PREKOPAVANJA TAL

PRIREDITEV OB DNEVU ŽENA
V sredo, 7. marca 2018, je v Športni hiši Radlje potekala tradicionalna
prireditev ob dnevu žena, ki so jo pripravili učenci in učenke OŠ Radlje
ob Dravi, s pomočjo učiteljic in v sodelovanju z Občino Radlje ob Dravi.
Prireditev sta odlično vodila učenca Maroš in Vid.
Otroci so s svojem petjem, plesov in recitali ogreli srca vsem mamicam,
babicam, ženam, tetam in dekletom. Prisotne je nagovoril še župan mag.
Alan Bukovnik in za konec prepustil oder skupini ČUKI.
Sledeč po nasmejanih obrazih otrok, so ti preživeli čudoviti popoldan.
Občina je vse ženske obdarila tudi z rožico.
Občina Radlje ob Dravi

V ponedeljek, 19. 3. 2018, ob 18. uri vas vabimo na brezplačno predavanje, ki ga bosta izvedla Robert Špiler in Tjaša Štruc iz Vrta Obilja.
Pomembno je zavedanje, da je treba za tla skrbeti 365 dni v letu in ne le
takrat, ko jih potrebujemo. Vodilo pri pripravi vrtnih tal je ustvariti univerzalno rodovitna tla, na katerih petdeset, sto ali več različnih rastlin
zelenjave istočasno uspešno raste. Robert in Tjaša na vrtu uporabljata
predvsem kompostno zastirko v kombinaciji z ostalimi organskimi materiali, ki zaščitijo tla in imitirajo pogoje v naravi. Tako dosežeta univerzalno
rodovitna tla, mnogo manj pleveli in za 95 % manj zalivanja; vse to brez
prekopavanja ali obračanja tal.
Na predavanju bosta podala praktične napotke, kako ustvariti rodovitna
vrtna tla brez prekopavanja z uporabo zastirk iz organskih materialov.
Tako lahko z manj dela pridemo do izjemno učinkovitega sonaravnega
vrta. Slednje sta Robert in Tjaša popisala tudi v svoji novi knjigi Štihanje?
Ne, hvala.
Veselimo se našega snidenja.
Dogaja se! Center aktivnosti Koroške (MMKC)

TEDENSKI PROGRAM MMKC RADLJE OB DRAVI

16. 3. 2018 – 22. 3. 2018
DATUM

URA

AKTIVNOST

Petek,
16. 3. 2018

11.00
21.00

Začetni tečaj nemščine
Križanje mnenj

15.00
19.00

Začetni tečaj nemščine
Mehiška sobota: osnove španščine,
kuhamo z mladimi, ustvarjalna
delavnica, kviz

15.00
17.00

Tečaj slovenskega jezika
Družabna nedelja

05.30
09.00
16.00

MKC TO GO
Angleške pogovorne urice
Nadaljevalni tečaj kvačkanja
Predavanje na temo Štihanje, ne hvala
z g. Robertom Špilerjem in ga. Tjašo
Štruc

Sobota,
17. 3. 2018

Nedelja,
18. 3. 2018

Ponedeljek,
19. 3. 2018

18.00
Torek,
20. 3. 2018

Sreda,
21. 3. 2018

Četrtek,
22. 3. 2018

19.00

Orientalski ples

09.00

Kuharska delavnica: Pirine kroglice z
dateljni
Delavnica naravnih čistil z ga. Katro
Petre. Prijave v MKC

17.00

09.00
10.00
18.00

Vseživljenjsko učenje: Facebook
Urice za sproščanje v sodelovanju z
društvom Šent
Delavnica Kako reči ne brez slabe vesti.
Prijave v MKC

