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Novičke Občine Radlje ob Dravi
KOMEMORACIJA

V torek 30. oktobra 2012, je v dvorani
Mladinskega kulturnega centra s Hotelom
Radlje ob Dravi potekala Komemoracija
v spomin na vse padle žrtve vojne. Za
kulturni program je poskrbela Glasbena
šola Radlje ob Dravi, in sicer Ana Kramer
na violončelu. Župan Alan Bukovnik je
v ta namen dopoldan položil cvetlične
aranžmaje na vse grobove v skladu s sklepom Občinskega sveta Občine Radlje ob
Dravi, ki so opredeljeni kot zgodovinski
spomenik.

IZBOR NAJ POTI 2012

Občina Radlje ob Dravi je v mesecu avgustu 2012 prijavila »Gozdno in zgodovinsko učno
pot Stari grad Radlje« na Tekmovanje za najboljšo tematsko pot v letu 2012 na Zavod za
gozdove Slovenije, Območna enota Slovenj Gradec.
Tekmovanje na področju turizma, urejanja in varstva okolja v okviru projekta Moja dežela –
lepa in gostoljubna za najboljšo tematsko pot v letu 2012 so skupaj objavili: Turistična zveza Slovenije, Zavod za gozdove Slovenije, GIZ za pohodništvo in kolesarjenje pod častnim
pokroviteljstvom predsednika RS dr. Danila Tϋrka in v sodelovanju z Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo RS – Direktoratom za turizem in internacionalizacijo.
Območna komisija je izbrala našo prijavljeno pot za naj pot v Območni enoti Slovenj Gradec za leto 2012. Priznanje nam bo podeljeno na prireditvi sejma Alpe-Adria »Turizem in
prosti čas« 27. januarja 2013.
Občina Radlje ob Dravi

DRUGI POKAL VUHREDA

Na podlagi 3. odstavka 79. člena Statuta
Občine Radlje ob Dravi
(MUV št. 25/06),vas
ŽUPAN OBČINE RADLJE OB DRAVI
Vabi na
ZBOR OBČANOV
ZA OBMOČJE OBČINE RADLJE OB DRAVI,
ki bo,
v ponedeljek, 12. novembra 2012,
ob 18. uri,
v veliki dvorani Mladinskega kulturnega
centra s Hotelom Radlje ob Dravi.
Predlog dnevnega reda zbora občanov:
Predstavitev projekta »Odvodnjavanje in
čiščenje odpadnih voda v porečju Drave
– Zgornja Drava« in sprejem Odloka o
ustanovitvi javnega podjetja »Kanalizacija
in ČN Radlje d.o.o.«
VLJUDNO VABLJENI!
Župan Občine Radlje ob Dravi
Alan BUKOVNIK

Občina Radlje ob Dravi

V začetku meseca oktobra, dne 7. 10. 2012,
je na ribniku Reš v Radljah ob Dravi potekalo ribiško tekmovanje za pokal Vuhreda.
Že v mesecu avgustu sem začel pripravljati
in načrtovati, kako bo potekalo. Zataknilo
se je pri odločanju, kdo bo lahko lovil, ali
samo prebivalci Vuhreda, ali bo tekmovanje
odprtega tipa. Odločitev je bila jasna, lovil
bo lahko vsakdo, ki ga ta šport privlači. Vedel
sem, da bom pri organizaciji imel kar nekaj
dela (praktične nagrade, priprava in lepljenje
plakatov, pokali, medalje, organizacija kosila,
itd.). Končno sem lahko malo zadihal, saj sem
imel vse pripravljeno. A v meni je bilo še kar
nekaj nemira pred odločilnim datumom.
Nedelja, 7. oktobra 2012, jutro s prelepimi
sončnimi žarki, kot bi si ga lahko samo želel.
Z Aljažem sva sedla v avto, poln ribiške opreme, v upanju, da se bo tekmovanja letos
udeležilo več tekmovalcev kot leto poprej.
Ura se je bližala sedmi, ribiči so se začeli zbi-
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OBVESTILO LOVSKE DRUŽINE RADLJE OB DRAVI

Obveščamo vas, da se bo dne, 11. oktobra 2012 ob 8.00 do 13.00 ure izvajal lov na področju
Starega gradu in Perkolice. Vse sprehajalce na tem območju opozarjamo za previdnost.

LD Radlje ob Dravi

HOSTEL MKC RADLJE
ZAŽIVEL

V času od 20. do 28. oktobra 2012 je v
Marenberškem mladinskem hotelu in v
mladinskem kulturnem centru potekalo
mednarodno usposabljanje 21 strokovnjakov s področja dela z mladimi z motnjo v
duševnem razvoju. Udeleženci iz Litve, Romunije, Hrvaške, Srbije, Makedonije, Velike
Britanije in Slovenije so izmenjavali izkušnje
ter krepili teoretična znanja o inkluziji in
snovali bodoče skupne projekte. Že nekaj
mesecev sem sina Boštjana prigovarjala, naj
pripelje v naš domači kraj goste/udeležence
usposabljanj oziroma izobraževanj, ki jih
organizira v okviru svoje službe v Zavodu
Janeza Levca iz Ljubljane. MC Radlje namreč
omogoča zelo dobre storitve s praktično
novimi in dobro opremljenimi prostori prav
tovrstnemu izobraževalnemu turizmu.
Sama sem svojo vlogo videla predvsem kot
pomoč (tudi Sara Berglez, vodja MC je mnogo pripomogla …) pri organizaciji turističnih
dejavnosti za udeležence oziroma Tistega,
kar Radlje z okolico ponuja in priznam,
nisem bila čisto prepričana, ali bo vse potekalo tako, kot smo načrtovali.
Moje skrbi so bile odveč, kajti že pri zeliščarki
Jožici Okrogelnik so se udeleženci razživeli,
uživali ob pitju čaja in pokušanju zeliščnih
namazov. Kar priganjati smo jih morali,
da smo nadaljevali pot do čebelarstva Lojzka Podlesek, kjer so okušali medene namaze in medico. Tudi od tu smo krenili z
zamudo skupaj z zelo angažirano vodičko

Dominiko Karlatec po vodni učni poti Dobrava, vse do ribnika Reš, kjer so nam člani
ribiške družine Radlje pripravili ribiško malico
in udeležencem pomagali pri športnem ribolovu. Za udeležence, kakor tudi za mene in tudi
sina kot vodjo in organizatorja usposabljanja
oziroma Izobraževanja, je bil to nepozaben
dan, kajti vsi so se maksimalno izkazali pri organizaciji, prijaznosti in profesionalnosti.
Za udeležence je bil tudi nočni pohod z baklami skupaj s planinskim vodnikom Zmagom
Sobiechom na Stari grad enkratno doživetje,
kjer so ob sladkem moštu in kostanju v režiji
Mitje Blaznika občudovali razsvetljeno Radlje. Prav tako je bilo zanimivo kegljanje v
Kegl baru, kajti mnogi od udeležencev tovrstnega kegljanja (z razliko od bowlinga) ne
poznajo. Vse skupaj smo zaključili s kulturnim
presežkom, pod katerim je Radlje znano že
leta – dobrimi jazz glasbeniki, in sicer z open
jazz-funk koncertom Timotej Kotnik sexteta
v Marenberškem MKC, ki je bil napolnjen z
mladimi in starimi do zadnjega kotička.
Radlje ob Dravi je slikovito, zanimivo in čisto
mestece po izjavah udeležencev izobraževanja
sodeč in verjamem, da lahko ponudi bogato
in kakovostno ponudbo slehernemu turistu
oziroma obiskovalcu. Vsi domačini, ki smo
sodelovali pri organizaciji in izvedbi, od nastanitve, izvedbe prostočasnih dejavnosti do
zaključnega koncerta, smo dokazali, da znamo in zmoremo, samo priložnosti si moramo
še ustvariti. To je bila prva, pri kateri smo se
izkazali, vsaka pot se namreč začne s prvim
korakom.

Danica Kotnik

rati, sledil je stisk rok. Seveda ni manjkalo
jutranje okrepitve, za katero sta poskrbeli
Marjana in Jožica, ki sta fante razvajali s prigrizki, čajem, kavico ter kakšnim močnejšim.
Beno mi je povedal, da imamo prijavljenih
13 ekip oziroma 39 tekmovalcev in da lahko
začnemo. Vsem udeležencem sem zaželel
dobrodošlico na ribniku Reš ter jim zaželel
dober prijem. Seveda pa nisem pozabil
besed, ki sem jih izrekel leto poprej, da svet
stoji na mladih. Bili so različni komentarji in
kar nekaj smeha.
Tako, pa začnimo. Beno, kot sodnik, je še
razložil pravila tekmovanja. Lovilo se je po
pravilih ribiške zveze Slovenije, kar je pomenilo, da smo lovili štiri ure na eno ribiško
palico in da so se po tehtanju ulova vse ribe
vrnile v ribnik. Fantje, in seveda eno dekle,
so odšli na svoja lovna mesta, kjer so imeli
čas do začetka lova ob 9.30. Prvih prijemov
nismo dolgo čakali, ko se je že slišalo veselje:
»Mam krapa!«. Ti vzkliki so se slišali skozi
celo tekmovanje, ki se je zaključilo ob 13:30.
Sledilo je tehtanje ulova. V sektorju A je zmagal Jože Javernik iz Vuhreda (4830 g), v sektorju B Iztok Robnik iz Vuhreda (11730 g), v
sektorju C Aljaž Javernik iz Vuhreda (14730 g).
Aljaž Javernik je že drugo leto zapored ulovil
največjo težo trase in tako obdržal prehodni
pokal Vuhreda. Ekipno prvo mesto so osvojili
Prvaki 2012, ekipno drugo mesto so osvojili
Prvaki 2013, tretje mesto pa Kraguljčki.
Zaključek našega druženja je bil pri Ringlšpilu,
kjer nam je gospod Žižek postregel zelo okusno kosilo. Pozdravila nas je tudi predsednica
Krajevne skupnosti Vuhred Metka Erjavec.
Upam, da se bo pokal Vuhreda nadaljeval
tudi v naslednjih letih. Na kancu bi se zahvalil vsem sponzorjem, ki so mi priskočili na
pomoč s praktičnimi nagradami. To so: Žaga
Robnik d.o.o., Krajevna skupnost Vuhred,
MG les d.o.o., Restavracija Markač, Pizzerija
Lovec, Ringlšpil, Zavarovalnica Triglav, Zavarovalnica Adriatic Slovenica, Šola varne
vožnje Felix, Som.si, Trofeja, Foto Izi, Zlatarna
škorpijon, V.A.B. – Vesna Novak s.p..
Vsem tekmovalcem se zahvaljujem za
udeležbo in jih vljudno vabim tudi naslednje
leto.
Boštjan Javernik

Oblikovanje, tisk in lektura: Agencija Novelus, d.o.o.

Občina Radlje ob Dravi si pridržuje pravico do spremembe lektorske in vsebinske obsežnosti avtorskih prispevkov.

