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KOMUNALNA UREDITEV STANOVANJSKE
GRADNJE NA HMELINI – ZAKLJUČNA FAZA
Občina Radlje ob Dravi je skupaj z Organom skupne občinske uprave Koroške pripravila dokument identifikacije
investicijskega projekta »Komunalna ureditev stanovanjske
gradnje na Hmelini – zaključna faza«. Treba je izvesti še 124
metrov ceste s fekalno in meteorno kanalizacijo.
Z investicijo se bodo bistveno izboljšale cestne povezave, prav tako tudi varnost v cestnem prometu in varnost
koristnikov javnih prevozov ter vseh udeležencev v cestnem
prometu. Izboljšali bomo kakovost življenja vseh prebivalcev
naselja, občanov občine ter zagotovili enakovrednejše bivalne pogoje občanov na območju naselja Hmelina. Izboljšali
bomo tudi kanalizacijsko infrastrukturo in infrastrukturo za
nadaljnje širjenje individualnih stanovanjskih objektov in
s tem zagotovili višji življenjski standard in povečali pritok
prebivalstva na urejene stanovanjske površine.
Skupna vrednost investicije znaša 95.177,53 evra, od tega
bo Občina Radlje ob Dravi zagotovila sredstva v višini
55.044,01 evra. Višina sredstev, sofinanciranih po ZFO-1,
znaša 40.133,52 evra.
Občinski svet Občine Radlje ob Dravi je na svoji 4. redni seji,
4. 2. 2019, potrdil dokument identifikacije investicijskega
projekta »Komunalna ureditev stanovanjske gradnje na
Hmelini – zaključna faza«.
Občina Radlje ob Dravi

TRADICIONALNI
POHOD OB
KULTURNEM
PRAZNIKU
Tudi letos smo se podali
na tradicionalni pohod, ki
ga organizira KŠTD Remšnik. Zbralo se nas je kar
lepo število pohodnikov.
Čeprav je bil praznik in bi si
lahko privoščili daljši počitek, smo se kljub temu zjutraj zbrali in se podali
na pohod in raziskovanje Breznega vrha. Pot nas je vodila od Droskajše
mimo Renata, nato pa po grebenu na Ditnarjevo in nazaj. Pot ni bila
prezahtevna. Pohoda so se udeležile vse generacije, prehodili pa smo jo
v treh urah. Po vrnitvi na Remšnik smo se okrepčali, komentirali prehojeno pot in se tudi kulturno udejstvovali. Za še bolj kulturen praznik nam
je član skupine deklamiral Prešernovo Zdravljico.
KŠTD Remšnik

MOTNJE V OBRATOVALNEM PROCESU
CENTRALNE ČISTILNE NAPRAVE RADLJE
OB DRAVI

Pri obratovanju CČN Radlje ob Dravi ter pripadajočih kanalizacijskih sistemih z zadrževalniki in črpališči se soočamo z
velikimi težavami, ki jih povzročajo predmeti in odpadki, ki
jih občani odvajate v kanalizacijski sistem. Vse to predstavlja
velike težave pri obratovanju kanalizacijskega sistema, črpališč in CČN ter posledično višje obratovalne stroške. Občane
pozivamo, da odrazijo svojo kulturo in v kanalizacijski sistem
ne odvajajo spodaj navedenih predmetov in odpadkov,
katere najpogosteje odkrivamo pri servisnih posegih:
• umetnih in naravnih tkanin (vatirane palčke za ušesa, vlažilni in higienski robčki, papirnate brisače, vatirani tamponi, tekstil, zamaški, plenice, obveze, britvice, kondomi ...),
• odpadnih olj in naftnih derivatov,
• kuhinjskih odpadkov in ostankov hrane (olja za cvrtje,
masti ...),
• barv, topil, škropiv, dezinfekcijskih sredstev, kislin, zdravil.
Vsi naštete odpadke je treba odlagati v namenske zabojnike (mokri odpadki, bio odpadki) ali pa oddati v zbirnem
centru v Radljah (barve, topila, olja, trave ...). Vsi ti predmeti
in odpadki namreč ovirajo delovanje čistilne naprave in
kanalizacijskega sistema (zastoji črpališč, mašenje cevovodov, zatikanje grabelj, usedanje v bioloških reaktorjih in
mašenje prezračevalnega sistema) in zaradi pogostih okvar
povzročajo nepotrebne stroške ter občasne izlive odpadnih
voda v okolico, predstavljajo pa tudi nevarnost za zaposlene
delavce.
Za razumevanje se vam zahvaljujemo.
JP KIČ Radlje ob Dravi d.o.o.
JKP Radlje ob Dravi d.o.o.

Odgovorne osebe izvajalcev GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB: info@jkp-radlje.si, 02 88 71 105
Odpadki: Igor Faletič - 041 411 646 | Vodovod: Kristijan Palko - 041 321 271 | Pogrebi: Marjan Lorenci - 031 606 911
info@jpkic-radlje.si ali toni.potnik@jpkic-radlje.si, 05 993 54 40 | Kanalizacija, ceste, stanovanja in pokopališča: Toni Potnik - 040 596 939
Občina Radlje ob Dravi si pridržuje pravico do spremembe lektorske in vsebinske obsežnosti avtorskih prispevkov. | Oblikovanje, tisk in lektura: Agencija Novelus, d.o.o.

AKTIVNOSTI V ČASU ZIMSKIH POČITNIC
Člani Društva prijateljev mladine Radlje vabimo na tradicionalni dejavnosti v času zimskih počitnic:
V torek, 19. februarja, od 11. do 13. ure v Kegl bar v Radljah na KEGLJANJE za fante in dekleta. Primerno je tudi za začetnike, ki se kegljanja želijo
naučiti. Obvezna je športna oprema: udobno oblačilo in telovadni copati. Udeležba je brezplačna. Predhodne prijave niso potrebne.
V četrtek, 21. februarja, ob 10. uri: zbor pred MMKC-jem in pohod na
STARI GRAD nad Radljami. Priporočamo primerna oblačila in obutev ter
malico iz nahrbtnika. Udeležba je brezplačna. Predhodne prijave niso
potrebne.
DPM Radlje

PROSLAVA OB SLOVENSKEM KULTURNEM
PRAZNIKU V VUHREDU

TUDI NA REMŠNIKU PRIREDITEV POSVEČENA
V ČAST KULTURNEMU PRAZNIKU
»Komú narpred veselo zdravljico, bratje! čmò zapét'!«
S temi znanimi verzi znamenitega slovenskega pesnika, Franceta Prešerna, se je v nedeljo, 10. 2. 2019, v organizaciji KŠTD Remšnik in ŠKUD OŠ
Remšnik pričela že tradicionalna kulturno obarvana krajevna prireditev.
Tudi letos so učenci in otroci folklorne skupine Hribovčki obiskovalcem
s pestrim kulturnim programom polepšali še eno nedeljsko urico. V čast
slovenskemu pesniku so učenci peli in recitirali pesmi, zaigrali na Orffova
glasbila in se odlično znašli v dramskih vlogah. Da pa je bil mozaik kulturne prireditve popoln, je svoj kamenček s prekrasnim petjem dodal še
Kvartet štirih deklet.
Valerija Tertinek, OŠ Remšnik

8. februarja obeležujemo smrt Franceta Prešerna, našega največjega pesnika, ki zaradi svoje mojstrsko dovršene poezije med Slovenci zagotovo
ne bo nikoli pozabljen. Na slovenski kulturni praznik pa ne proslavljamo
le njegove poezije, temveč vso slovensko kulturo.
S tem namenom je Podružnična šola Vuhred v sodelovanju s Krajevno
skupnostjo Vuhred v četrtek, 7. 2. 2019, priredila proslavo v počastitev
slovenskega kulturnega praznika. Veseli smo, da tudi pri nas dajemo kulturi velik pomen, saj smo se v večnamenski dvorani v Vuhredu zbrali v
velikem številu.
Na proslavi so sodelovali učenci Podružnične šole Vuhred, Moški pevski zbor Vuhred, Folklorna skupina KPD Kovač Lija Vuhred, Ženski pevski
zbor svetega Lovrenca ter etno skupina Šajke.
Po poti Prešernovega življenja, polnega zanimivosti, so nas popeljale
učenke 3. in 4. razreda. Proslavo so popestrile tudi recitacije in deklamacije pesmi ustvarjalnih slovenskih pesnikov. Učenci 4. razreda so pripravili dramatizacijo Prešernovega Povodnega moža s pomočjo kamišibaja,
ki nas ni pustila ravnodušne. Za okrasitev dvorane so poskrbeli učenci s
svojimi likovnimi izdelki.
Kolektiv POŠ Vuhred

POTOPISNO PREDAVANJE TIBET
Vabljeni v četrtek, 14. februarja 2019, ob 18. uri v Knjižnico Radlje na
potopisno predavanje TIBET – STREHA SVETA.
Popotnik Matej Košir nas bo popeljal na potovanje od Pekinga do Lase
z vlakom in naprej pod Everest in v Katmandu: »Potovanje z vlakom po
najvišje ležeči železniški progi na svetu od Pekinga do Lhase in nato nadaljevanje poti po čudoviti tibetanski planoti pod najvišjo goro sveta Mt.
Everest je zagotovo skrita želja vsakega pravega popotnika. Vabim vas na
mistično potovanje z vlakom od Pekinga do Lase in še naprej z manjšim
avtobusom po strehi sveta med številne budistične samostane v samo
osrčje veličastnega Tibeta – vse do baznega tabora pod Everestom, kjer
se odprejo čudoviti pogledi na osemtisočake in neskončna prostranstva
Himalaje. Potovanje sem zaključil v prestolnici Nepala – v Katmanduju,
kjer sem si ogledal pomembne znamenitosti mesta, ki je zaradi svoje
čudovite arhitekture pod zaščito UNESCA.«
Vabljeni v soboto, 16. februarja 2019, ob 10. uri v Knjižnico Radlje na pravljično predstavo za otroke: PACO SE ZALJUBI in ustvarjalno delavnico.
Novi sosedje pomenijo veliko spremembo. Le kako bi jih lahko kar sprejeli, če pa delajo vse drugače kot mi? No ja, mogoče pa …
Udeležba je brezplačna.

