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REKONSTRUKCIJA DRŽAVNE CESTNE
INFRASTRUKTURE V OBČINI
Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija Republike Slovenije za
infrastrukturo izpolnjuje še eno obljubo o rekonstrukciji državne
cestne infrastrukture, ki poteka na območju občine Radlje ob Dravi,
in sicer gre za obnovo in modernizacijo dela regionalne ceste Vuhred–
Ribnica na Pohorju v kraju Vuhred.
Zagotovo bomo lahko v prihodnje priča še obnovi regionalne ceste
Vuhred–Vuzenica.
S strani države je bilo v državno cestno infrastrukturo na območju
občine Radlje ob Dravi obnovljenega in narejenega kar nekaj:
• izgradnja obvoznice Radlje 1. faza + viadukt Radlje;
• izgradnja obvoznice Radlje 2. faza + akvadukt;
• obnova in modernizacija regionalne ceste Radlje ob Dravi–
mednarodni mejni prehod Radelj;
• modernizacija regionalne ceste Vuhred–Ribnica na Pohorju v
celotnem poteku ceste na območju občine Radlje ob Dravi,
• izgradnja dveh krožišč;
• celovita obnova treh mostov na Vasi na magistralni cesti
Dravograd–Maribor;
• celovita obnova mostu čez reko Dravo in železnico v Vuhredu;
• celovita obnova kamnite zložbe v Radljah ob Dravi iz leta 1849 na
Koroški cesti;
• ureditev hodnika za pešce med mostom čez reko Dravo in
naseljem Sp. Vižinga;
• izvedba zaščitnih mrež na Zg. Kozjem Vrhu in pri hidroelektrarni
Vuhred;
• preplastitve državnih cest na relaciji Zg. Vižinga–Muta, od krožišča
v Sp. Vižingi proti Vasi, v naselju Vas, v Zg. Kozjem Vrhu proti HE
Vuhred, od krožišča v Sp. Vižingi proti Vuhredu.
Zahvaljujemo se vsem, ki ste skupaj z nami sodelovali pri vseh projektih
v naši občini in s tem zagotovo dvignili kakovost življenja naših občank
in občanov.
Občina Radlje ob Dravi

OBVESTILO O PRESTAVITVI »ČISTILNE AKCIJE
2021«
Spoštovani predstavniki društev, organizacij in vsi tisti, ki vam je mar
za čisto Radlje,
na podlagi dopisne seje Vlade Republike Slovenije z dne, 9. 4. 2021
in priporočila Nacionalnega inštituta za javno zdravje ter zaradi
odgovornosti, ki jo čutimo tudi mi, da bi čim bolj omejili širjenje
okužbe z novim virusom, PRESTAVLJAMO čistilno akcijo »Rad’mam
čisto Radlje«, ki je bila predvidena za soboto, 17. aprila 2021.
Verjamemo, da jo bomo skupaj z vami izvedli predvidoma v
mesecu maju, če nam bodo epidemiološke razmere to omogočale.
V danem trenutku pa želimo in moramo poskrbeti predvsem za
zdravje. Preprečiti moramo vsako možnost, da bi se bolezen širila.
O nadomestnem terminu in poteku čistilne akcije »Rad’mam čisto
Radlje« boste pravočasno obveščeni.
Za vsa dodatna vprašanja smo vam z veseljem na voljo na telefonski
številki: 040 852 287 ali na e-naslovu: turizem@sktmradlje.si,
Dominika Karlatec, koordinator čistilne akcije »Rad’mam čisto Radlje«.
Zahvaljujemo se vam za razumevanje.
JZ ŠKTM Radlje ob Dravi
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USTVARJANJE ZELIŠČNE KOZMETIKE
NAŠA DRAVA – ZBIRANJE SPOMINOV
Projekt Naša Drava je projekt desetih Lokalnih akcijskih skupin z
območja reke Drave. Na našem območju projekt izvaja LAS Mislinjske
in Dravske doline. Prispevek našega Koroškega pokrajinskega muzeja
bo zbiranje spominov in kulturno-zgodovinskega gradiva v občinah
Dravograd, Muta, Podvelka, Radlje ob Dravi in Vuzenica.
Reka Drava je že dolga stoletja vir življenja za ljudi ob njenih bregovih.
Tudi v današnjem času je živo prisotna v spominih ljudi, ki živijo ob
reki in z njo. V okviru projekta Naša Drava želimo zabeležiti osebne
spomine ljudi na to veličastno in hkrati nemirno reko, ob kateri živimo.
Na podlagi zbranega gradiva bomo pripravili razstavo, katere osrednji
del bo vizualna projekcija.
Glede na omejitve, ki veljajo zaradi koronavirusa, na žalost ne moremo
izvesti delavnic in terenskega dela, zato vas vabimo k sodelovanju.
Prosimo vas, da nas pokličete na telefonsko številko 041 412 855 in
nam zaupate vašo zgodbo, utrinek ali doživljaj, povezan z reko Dravo,
ki se vam je vtisnil v spomin in ste ga pripravljeni deliti z nami, mi pa
ga bomo zapisali. Prepričani smo, da je veliko zanimivih zgodb, ki jih
bomo s tem ohranili. In vsaka zgodba je pomembna, saj odstira vašo
osebno izkušnjo. Spomnite se, kako je ob reki Dravi potekalo življenje
v vaši mladosti od otroških iger na obrežju, poletnega kopanja,
zimskega drsanja, vožnje s čolni, ribolova, potem gradnja mostov
in hidroelektrarn, ki so spremenili podobo krajev … in kako poteka
življenje danes. Pri tem pa ne smemo pozabiti, da ima reka Drava več
obrazov, je umirjena in spokojna, hkrati pa tudi uničujoča, ko poplavlja
in jemlje ter se na njej dogajajo nesreče.
Zgodbo lahko zapišete tudi sami in nam jo pošljete na naslov alenka.
verdinek@kpm.si ali Koroški pokrajinski muzej, Muzej Radlje ob Dravi,
Koroška cesta 68, 2360 Radlje ob Dravi. K sodelovanju vabimo ne samo
starejše, temveč tudi srednje in mlajše generacije, saj želimo zbrati
spomine iz različnih časovnih obdobij. Grški filozof Heraklit je dejal, da
nihče ne stopi dvakrat v isto reko, ker to ni več ista reka, pa tudi sam
ni več isti človek. Zato je toliko bolj pomembno, da v tem trenutku
zabeležimo naše spomine, ker so najbolj podvrženi minevanju in
pozabi.
Zelo veseli bomo vašega odziva.
Alenka Verdinek,
Koroški pokrajinski muzej,
Muzej Radlje ob Dravi

Vuhred, pred drugo svetovno vojno

V okviru projekta VGC Dogaja se! Center aktivnosti Koroške in
Mladinskega programa smo v mesecu februarju in marcu izvedli
delavnice Ustvarjanje zeliščne kozmetike. Sodelovali smo z Naravno
kozmetiko Timus, katere ustanoviteljici sta Marija in Irena, mama in
hči. Zanimanje za delavnico, čeprav smo jo izvedli na daljavo preko
orodja MS Teams, je bilo ogromno, zato smo omogočili prijavo 30
udeleženkam. Delavnic se je udeležilo kar nekaj mladih. Večerne ure
ob sredah so bile rezervirane za izvedbo delavnic, na katerih smo zelo
hitro ugotovile, da vse udeleženke, kljub različni starosti, povezuje
ljubezen do narave. V večini je že vsaka udeleženka imela izkušnje
z nabiranjem zelišč, nekatere so si kozmetiko že pripravljale same
doma. Na delavnicah smo si izmenjale izkušnje, Irena in Marija pa
sta nam posredovali ogromno znanja, ki ga imata z izdelavo naravne
kozmetike. Vsaka udeleženka je po prvem srečanju po pošti dobila
paket s sestavinami, iz katerih smo si izdelal dve mazili, maslo za
telo ter galenovo mazilo. Udeleženke so bile navdušene tako nad
delavnicami kot tudi nad izdelano kozmetiko.
JZ ŠKTM

