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115 LET TURISTIČNEGA
DRUŠTVA RADLJE
Častitljivo obletnico smo proslavili 10. 8. 2018
v dvorcu Radlje, v našem osrednjem kulturnem spomeniku, in medse povabili občanke
in občane, še posebno bivše člane Turističnega
društva. S ponosom beležimo dosežke, ki zaznamujejo delovanje TD.
Osnovna dejavnost TD je skrb za okoljske razmere in ohranjanje kulturne dediščine. Ena od
zadanih nalog je tudi sajenje dreves. Prav zato
na zelenici pred pokopališčem že 18 let raste
platana. Med prvimi se je TD vključilo v akcijo
čiščenja okolja. Podelitev priznanja posameznikom ali delovnim organizacijam za urejeno
okolje je že dolgoletna praksa.
Najbolj odmeven in množično obiskan v organizaciji TD pa je Hmeljarski likof. Letos bo 31.
po vrsti in priprave nanj so že v polnem teku. V
določenih terminih je poskrbljeno tudi za izobraževanje in strokovne ekskurzije.

INVESTICIJE IN VZDRŽEVANJE LOKALNIH CEST
2014 - 2018
V skladu s programom obnove in modernizacije lokalnih cest si v zaporedju sledijo obnove naslednjih lokalnih cest:
•
Potekajo zaključna dela na pripravi ceste LakošeKoležnikov most,
in sicer najprej dokončanje s kamnom obloženih stranskih jarkov
na cesti od Koležnikovega mosta proti Breznemu Vrhu, nakar sledi
končna priprava za asfaltiranje ceste LakošeKoležnikov most;
•
za tem pričnemo z modernizacijo in asfaltiranjem ceste od Vasi proti Remšniku, v dolžini 600 m;
•
po zaključku teh del pa sledi modernizacija in asfaltiranje cest v Vuhredu ob železnici.
•
Na žalost lastniki zemljišč na tej cesti niso podpisali odstopnih izjav
za zemljišča v dodatni širini enega metra in bo zato cesta izdelana v
širini zemljišča, ki je v lasti Občine Radlje ob Dravi.
Občina Radlje ob Dravi

Na pobudo Turistične zveze Slovenije in vseslovenskega vključevanja v projekt je na vrhu
starega gradu nameščeno Zeleno okno.
Preprosto in domiselno izdelan okvir, ki nudi
presenetljiv pogled, osredotočen na Radlje.
Nič čudnega, da je bil izredno pohvaljen od
predstavnikov TZS-ja. Prejeto priznanje Turistične zveze Slovenije in dve priznanji Gospodarske zbornice Slovenije za uspešno in neprekinjeno dolgoletno delovanje je vzpodbuda za
nadaljnje prizadevanje.
Vse našteto in še veliko več pa ne bi bilo izvedljivo brez povezovanja z drugimi društvi in občino. Zato iskrena hvala vsem za razumevanje
in pomoč. Da pa bodo tudi v prihodnje cilji in
uspehi lažje dosegljivi, vabimo v članstvo vse,
ki jih ta dejavnost veseli.
Ivana Hauser

INVESTICIJE NA DRŽAVNI CESTNI
INFRASTRUKTURI NA OBMOČJU OBČINE RADLJE
OB DRAVI
Na območju Občine Radlje ob Dravi potekajo, oziroma so načrtovane,
naslednje investicije na državni cestni infrastrukturi:
•
Končana je obnova mostu čez reko Dravo in železnico v Vuhredu (v
vrednosti 4,5 milijona evrov);
•
modernizacija regionalne ceste na Mejni prehod Radelj;
•
izvedba Krožišča na obvoznici Radlje ob Dravi ( objavljen javni poziv
za izbiro izvajalca, rok prijave do 20. 8. 2018).
•
Občina je naročila izdelavo projektne dokumentacije in v skladu z
zakonom sofinancira cca 50.000,00 evrov;
•
gradnja kolesarske steze MutaZg. Vižinga ( Vodni park). Pripravljena dokumentacija za objavo javnega poziva za izbiro izvajalca, vendar ni soglasja s strani nekaterih lastnikov zemljišč. Rekonstrukcija
regionalne ceste VuzenicaVuhred;
•
rekonstrukcija regionalne ceste VuhredRibnica na Pohorju, v delu
kraja Vuhred  od mostu čez Vuhreščico do konec kraja Vuhred;
•
rekonstrukcija lokalne ceste VuhredHE Vuhred (klanec od "Gosakove domačije'' v dolžini 650 metrov);
•
podpisana pogodba med DRSI in Občino Radlje ob Dravi;
•
izvedba pešpoti med Sp. Vižingo in mostom čez Dravo v Vuhredu (v
planu DRSI za leto 2018).
Veseli nas, da tudi država pospešeno vlaga v cestno in kolesarsko infrastrukturo ter v infrastrukturo za pešce na območju Občine Radlje ob
Dravi.
Župan Občine Radlje ob Dravi
Mag. Alan BUKOVNIK

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

DNEVI BREZPLAČNE REKREACIJE
Društvo za šport in rekreacijo Razgibaj se vas vabi,
da se nam pridružite na dnevnih brezplačne rekreacije, ki bodo potekali med 3. 9. in 7. 9. v Razgibaj
se vadbenem centru Radlje, Koroška cesta 61a,
2360 Radlje ob Dravi (1. nadstropje Poslovnega
centra Hmelina).
Preizkusili boste lahko vadbe oblikovanja telesa, pilatesa, step mixa in hiit treninga. Urnik je objavljen
na spletni strani www.razgibaj-se.eu. Prijave na
termin so obvezne!
Veselimo se našega druženja.
Tjaša Havnik (Društvo Razgibaj se)

PROJEKT:
OSKRBA S PITNO VODO
V POREČJU DRAVE 3. SKLOP
Gradbišče : povezovalni vod Zg. Vižinga - Muta in Zg. Vižinga - Podvelka

TEDENSKI PROGRAM MMKC RADLJE OB DRAVI
31. 8. 2018 – 6. 9. 2018
DATUM

URA

21.00

Ustvarjalna delavnica: Izdelava kazalnikov
za knjige
Križanje mnenj

Sobota,
1. 9. 2018

16.00
20.00

Družabni popoldan
Kuhamo z mladimi

Nedelja,
2. 9. 2018

16.00

Družabni popoldan

Ponedeljek, 3.
9. 2018

17.00

Ustvarjalna delavnica ptički iz lesa

Torek,
4. 9. 2018

16.00
17.00

Družabni popoldan
Delavnica elementarnega plesa z Edito Črče

Sreda,
5. 9. 2018

9.00

Kuharska delavnica s Slovani za mizo –
Belorusija: Krompirjeve palačinke

09.00
10.00
18.00

Medgeneracijska čajanka
Urice za sproščanje z društvom ŠENT
Reševanje Sudoku

Petek,
31. 8. 2018

Četrtek,
6. 9. 2018

17.00

AKTIVNOST

