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INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE LC
LAKOŠE–KOLEŽNIKOV MOST
Septembra smo zaključili Investicijsko vzdrževanje lokalne ceste Lakoše–Koležnikov most v skupni dolžini 1.873 m. Lokalna cesta je na
območju Remšnika.
Cestni odsek je bil zaradi uporabe in vremenskih razmer dotrajan
ter potreben vzdrževalnih del. Na cestišču sta se uredila odvodnjavanje in asfaltna preplastitev. Vrednost investicije znaša 188.896,28
eur z DDV, od tega smo prejeli 143.439,48 eur sredstev z Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo.
Z investicijo bomo tako zagotovili večjo varnost v cestnem prometu
in boljšo povezavo do regionalnega središča za prebivalstvo.

Agencija izpostavlja odgovorno prednost: voznike pozivajo, da
pešcem odstopijo prednost na prehodih ter še posebej v naseljih prilagodijo hitrost vožnje, pešce pa opozarjajo, naj se vedno
prepričajo, da razmere omogočajo varno prečkanje ceste.
S koordiniranimi aktivnostmi tudi Občina Radlje ob Dravi v sodelovanju s Policijsko postajo Radlje ob Dravi ter Avto-moto društvom
Radlje ob Dravi za varnost prometa opozarja in ozavešča pešce na
varno in ustrezno ravnanje v prometu (hoja po pločniku, prečkanje na označenih prehodih za pešce, nujno se prepričati o prosti poti pred prečkanjem, nakazati željo po prečkanju z dvignjeno
roko itd.). Z razdeljevanjem odsevnih teles pešce opozarja na nujno uporabo odsevnikov za boljšo vidnost v prometu, prav tako pa
želi Agencija v času akcije s koordiniranimi prehajanji pešcev čez
prehod opozoriti voznike na varnost pešcev.
Občina Radlje ob Dravi
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»KOSTANJČEK«
AKCIJA BODI VIDEN – BODI PREVIDEN
V naši občini je bila 9. oktobra izpeljana preventivna akcija razdeljevanja odsevnih teles.V torek, 1. oktobra, se je začela nacionalna
preventivna akcija za večjo varnost pešcev »Bodi viden – bodi previden«, ki bo trajala do 13. oktobra. Njen namen je opozoriti na
varnost pešcev, ki spadajo med ranljivejše udeležence v prometu, s
poudarkom na varnosti otrok in starejših udeležencev v prometu.
Skupni pobudi in koordinirani preventivni akciji za večjo varnost
pešcev se je pridružilo 50 občin, kjer bodo izvajali terenske aktivnosti razdeljevanja odsevnih trakov in kresničk, saj raba odsevnih
teles pešcu v temi in mraku lahko reši življenje.
Največ nesreč z udeležbo pešcev se zgodi prav v jesenskih in zimskih mesecih, ko so dnevi krajši, vidljivost slabša, ceste pa spolzke.
Zato je pomembno, da pešci z uporabo odsevnikov poskrbijo
za svojo vidnost, opozarja Agencija za varnost prometa, ki bo za
namen boljše vidnosti pešcev razdelila 16.000 odsevnih teles po
vsej Sloveniji.

V četrtek, 3. oktobra, je potekalo tradicionalno popoldansko
druženje »Kostanjček«.
Otroci iz vrtca in podružnične šole v Vuhredu so se skupaj s starši,
gospodom ravnateljem, učitelji in drugimi strokovnimi delavkami
vrtca peš odpravili izpred šole proti prostoru za piknik »Havaji«.
Tam so jih na igriščih pričakale zanimive gibalne igre. Otroci so se
lahko preizkusili v vlečenju vrvi, zadevanju cilja z žogicami, kegljanju, indijanskem nogometu in igrah s padalom.
Po aktivnem igranju in prijetnem druženju so pri KS Vuhred za
otroke spekli okusne kostanje. Nato pa so se lahko posladkali tudi
z dobrimi palačinkami ter se odžejali s sokom.
Pozdravit nas je prišel tudi gospod župan, mag. Alan Bukovnik.
Imeli smo se zelo lepo in že komaj čakamo na naslednje prihodnje
leto.
Učiteljice OŠ in strkovne delavke vrtca Vuhred
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OBVESTILO O POLOVIČNI ZAPORI LOKALNIH
CEST IN JAVNIH POTI
Spoštovani!
Obveščamo vas, da je izvajalec GVO, gradnja in vzdrževanje telekomunikacijskih omrežij, d. o. o., začel izgradnjo širokopasovnega
omrežja na območju Vuhreda in Radelj ob Dravi.
V času do vključno 10. novembra 2019 bo zato občasna polovična
zapora lokalnih cest in javnih poti, in sicer:
• LC 346111, Hmelina–Koroška cesta (Maistrova ulica),
natančneje od naslova Maistrova ulica 15 do križišča s Pohorsko
cesto;
• LK 346221, Lackova ulica;
• LK 346231, Šarhova ulica;
• LK 346241, Vrtna ulica;
• LK 346251, Maistrova ulica–Mariborska cesta–Obrtniška
ulica;
• LK 346261, Obrtniška ulica;
• LZ 346011, Partizanska ulica; natančneje od naslova Partizanska ulica 39 do Partizanska ulica 12;
• LK 346121, Pod Perkolico;
• LK 346122, Pod Perkolico, natančneje do naslova Ulica pod
Perkolico 32;
• JP 846481, Pod Perkolico–Krapež;
• JP 846301, Zadružni dom–Kralj–Pečoler; od naslova Vuhred 1
do Vuhred 13;
• JP 846361, Novak–Strmšnik; od naslova Vuhred 76 do Vuhred 158;
• JP 846311–Zadružni dom–Ponudba, od naslova Vuhred 42 do
Vuhred 43;
Prosimo vas za razumevanje.
Občina Radlje ob Dravi

ZAHVALA!

Vabljeni v četrtek, 17. oktobra 2019, ob 18. uri v Knjižnico Radlje
na literarni večer in predstavitev knjige Bogdana Biščaka:
IGRA IN BISERI – Kako sem hčerki z alpinizmom razložil življenje.
Bogdan Biščak v knjigi pripoveduje dve vzporedni zgodbi. Prva nam
približa njegova doživetja s prijatelji v stenah Julijcev, Centralnih
Alp, Himalaje in Patagonije; avtor je namreč eden izmed vidnejših
predstavnikov generacije, ki je slovenski alpinizem postavila v sam
svetovni vrh. Druga pa je stkana iz poglobljenih pogovorov s hčerko
Anjo, ki ji posreduje razmišljanja o pomembnih življenjskih vprašanjih in vrednotah: o izbiri življenjskega poslanstva, vztrajnosti, pogumu, modrosti, ovirah in napačnih izbirah, prijateljstvu, ljubezni,
samokritičnosti, zmagi in porazu, mladostni veri v vsemogočnost,
spreminjanju …
Literarni večer bo prav tako sestavljen iz prikaza fotografij z avtorjevimi komentarji ter pogovora med avtorjem in bibliotekarko Tanjo
Repnik, v katerega se bodo lahko vključili tudi obiskovalci.
Obeta se zanimivo alpinistično-literarno doživetje.
Knjiga je uvrščena na priporočilni seznam čtiva v 10. sezoni bralne
značke za odrasle Korošci pa bukve beremo in opisana na portalu
Dobreknjige.si.
Vabljeni v soboto, 19. oktobra 2019, ob 10. uri v Knjižnico Radlje
na predavanje Andreje Pažek za starše "Se lahko otroci skozi igro
učijo tudi lepega vedenja?"
Tako kot vzgojitelji in učitelji smo tudi starši pogosto v zagati, kako
otroku približati in privzgojiti pravila lepega, spodobnega, sprejemljivega vedenja, ki veljajo v naši družbi. Mimogrede naredimo
kaj »narobe« in otroci si naše spodrsljaje bolj zapomnijo kot vse
naše skrbne napotke.
Predavateljica Andreja Pažek, mag. prof. zgodnjega učenja in poučevanja, bo osvetlila tematiko z otroškega zornega kota, predlagala učinkovite načine ter podala koristne napotke iz svoje bogate
prakse, ki si jo je in si jo pridobiva kot vzgojiteljica v Vrtcu Kapla.
Da bo udeležba na predavanju omogočena tudi staršem z mlajšimi otroki, bo zanje sočasno v otroškem delu knjižnice potekala
ustvarjalno-igralna delavnica.
Vabljeni in dobrodošli na koristen-prijeten sobotni dopoldan v
knjižnici.
Slika:
Reichert: Mahrenberg,
1863–1866, litografija;
pogled na samostan dominikank
(levo) in dvorec Mahrenberg.

Pa je za nami in bilo je prijetno, zabavno, domiselno, pri našem gostitelju g. Jožetu Času in v središču našega lepega kraja. Prijetno
jesensko vreme nam je bilo dodaten dar k skupnemu razpoloženju.
Ta naš HMELJARSKI LIKOF – spet je privabil pisano množico in tako
zaključil lepo praznovanje naše občine. Vse se je izteklo v zadovoljstvo vseh, ki smo s skrbjo in tudi zadovoljstvom vse pripravili.
Naj bodo te besede namenjene v zahvalo vam, ki ste s svojim sodelovanjem doprinesli k prijetnemu vzdušju tega skupnega, nepozabnega dne. Hvala vam!

Likovna sekcija LIKRA

TD Radlje s predsednico Antonijo Račnik

Vas vabi na odprtje razstav:

PO GIZELINIH SLEDEH
V parku radeljskega dvorca je v okviru Radeljskih srečanj je potekala že četrta likovna ustvarjalnica, na kateri
je sodelovalo 17 udeležencev, poleg članov sekcije Likra še likovniki s Koroške, Štajerske in Prekmurja. Ustvarjali
so na temo Po Gizelinih sledeh. Razstavljajo: Alojz Erjavc, Alojz Kreuh, Feliks Frὓhauf, Marjana Haložan, Marjan
Špingler, Franjo Marošek, Oto Vogrin, Jože Kremžar, Karmen Šeruga, Tanja Goričan, Tanja Hari Vidmar, Simona
Svanjak, Polona Harum, Anton Vodušek, Mateja Poročnik, Darja Škrilec in Jožica Sobiech.

In

OD REALIZMA DO ABSTRAKCIJE,

Na ogled bodo dela članov likovne sekcije Likra, ki vsako leto obdelajo eno temo, letos so ustvarjali na temo
Od realizma do abstrakcije, pod vodstvom mentorja, slikarja Zorana Ogrinca. Razstavljajo: Tanja Goričan,
Polona Harum, Tanja Hari Vidmar, Saša Plevnik, Mateja Poročnik, Jožica Sobiech, Simona Svanjak, Breda
Ričnik, Darja Škrilec, Renata Štraser in Anton Vodušek.

V PETEK, 18. OKTOBRA 2019 OB 19. URI V SALON ARS
KULTURNEGA DOMA RADLJE OB DRAVI.

