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Poštnina plačana pri
Občini Radlje ob Dravi

Novičke Občine Radlje ob Dravi
ŽUPANOV OBISK V
PODJETJU PEKARNA
RADLJE, D.O.O.

Na povabilo direktorja podjetja Pekarne Radlje, d.o.o., Gorazda Bobovnika
je župan Alan Bukovnik v petek, 17. 2.
2012, obiskal njihovo podjetje. Pekarna
Radlje, d.o.o., letos praznuje 60 –letnico svojega obstoja. Direktor podjetja je
župana seznanil s situacijo v podjetju,
ki jo kljub krizi ocenjuje za dokaj dobro.
Oba pa sta se strinjala, da naj Pekarna
Radlje, d.o.o., tudi v prihodnje predstavlja kamen v mozaiku gospodarskega potenciala v občini.
Občina Radlje ob Dravi

VABILO

Športno društvo Sv. Anton, Športna
zveza Radlje ob Dravi, Krajevna skupnost Sv. Anton na Pohorju in Kmetija
»Malej« vas vabijo na tradicionalni
veleslalom na Kmetijo »Malej« v
nedeljo, 26. 2. 2012, ob 10.00 uri.
Tekmovanje bo v več kategorijah, od
najmlajših do veteranov
(ženske in moški).
Vljudno vabljeni!

VABILO

Društvo podeželske mladine Dravska
dolina vabi vse člane društva, da se
nam pridružijo na občnem zboru, ki
bo v soboto, 25. 2. 2012, ob 19.00 uri
v Gostišču Erjavc. Zelo veseli bomo
tudi kakšnega nove člana.
Kontaktna številka za prijavo in
dodatne informacije:
031/550-103 (Damjan),
031/701-514 (Jani)

FIJU, FIJU ...
MAŠKARE GREDO

Nekoč je bilo drugače, danes je tudi
lepo. Maskirali smo se otroci, starši bolj
za zvečer, ko so odšli na pustno veselico,
kjer se je plesalo ob zvokih harmonike.
Društvo prijateljev mladine Radlje (v nadaljevanju DPM) v Radljah ne dovoli, da
bi pust odpadel, pa čeprav so počitnice.
Tudi letos smo na pustno soboto priredili
organizirano pustno rajanje v klubu Joker
(pri Ludu) pri Blažu, ki nam je odstopil
nekoč diskoteko in (nas) sprejel v svoje
mavrične prostore. Tam je naša maska
še bolj zasijala. Tradicijo so obnovile
številne maske iz Radelj in okolice. Prišli
so veliki in mali pusti, pa maskirane cele
družine. Žiga in Dima sta nam kot DJ-ja
pričarala ples v pravem pomenu. Člani
društva smo maskirani v Smrkce (hvala
Franji in Borisu) postregli goste s krofi,
sokom in bonbončki. Sabina jih je motivirala na plesišču in se tudi sama dobro
spotila. Veseli smo bili tudi družine Smrkcev iz Dobrave, ki so prinesli veliko dobre
volje. Ko sta prišla Bedanec in teta Pehta,
je veliko živali zbežalo v kot in se poskrilo.
A bila sta prijazna, zato naj le še prideta.
Podelili smo nagrado za lepo maskirano
družino Ledinek, ki prihaja že tradicionalno. Ni bojazni, da bi bila šega pustovanja
kdaj pozabljena, saj se radi zbiramo, pa
čeprav je zima, mraz ali sneg, saj nam je
vedno lepo, tudi v spremenjeni vlogi in
videzu. Hvala Tatjani, ki je bila tokrat naš
fotograf, dobrodošla še kdaj.
Gretka Verdnik,
DPM Radlje

136. REDNI ZBOR
ČLANOV PGD VUHRED

Zopet je minilo leto in gasilci smo se v
soboto, 18. 2. 2012, zbrali na rednem
zboru. Uradni pričetek Zbora članov so
popestrili pevci moškega pevskega zbora iz Vuhreda. Zapeli so gasilsko himno
in še dve pesmi. Predsednik, poveljnik
in blagajničarka društva ter predsedniki komisij so poročali o delu, ki smo ga
opravili v letu 2011. Po skromni razpravi
smo najprej sprejeli poročila o delu in
zaključni račun, nato pa smo še sprejeli
načrt dela in finančni načrt za leto 2012.
Sprejeli smo tudi nov Statut društva in interne pravilnike. Tako smo na novo uredili in predpisali delovanje društva. Zbora
so se poleg domačih gasilcev udeležili
tudi predsednik in poveljnik Gasilske
zveze Dravske doline, župan Občine Radlje ob Dravi Alan Bukovnik, poveljnik CZ
Občine Radlje ob Dravi Bogdan Ladinik,
predstavnik Policijske postaje Radlje ob
Dravi, predsednica Krajevne skupnosti,
predstavniki drugih društev iz Vuhreda
ter predstavniki sosednjih in pobratenih
gasilskih društev. Vsi so bili enotnega
mnenja, da »PGD Vuhred dobro dela!«
in izražali čestitke ob visokem jubileju z
željo, da »PGD Vuhred dobro dela tudi v
tem letu!«, ko mora pripraviti ekipo pionirk, ekipo članic A in ekipo starejših
gasilk na državno tekmovanje. Ekipe so
že obljubile, da se bodo resno trudile za
čim boljše rezultate.

Karl Kotnik,
tajnik PGD Vuhred
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DOBRAVO, RADLJE IN
VUHRED PREPLAVILI SMRKCI

Tudi letos je na pustno soboto na Dobravi potekalo že tradicionalno pustovanje v
izvedbi Kulturno – športno – turističnega
društva Dobrava. Na Dobrško pustovanje
so prišle maškare od blizu in daleč, najbolj številčni pa so bili člani KŠTD Dobrava, našemljeni v Smrkce z zlobnim
čarovnikom Gargamelom in njegovim
mačkom Azraelom. Pustnemu rajanju
ter pogostitvi z napitki in krofi je sledila
predstavitev vseh maškar, pa tudi izbor
najizvirnejših maškar ki so si prislužile
bogate nagrade. Nagrado za tretje mesto
– bon za družinsko pico - sta dobila večni
študent in njegova mama, drugo mesto
– potovanje na predbožični Dunaj za eno
osebo - si je prislužila pikapolonica, naRUBRIKA

grada za prvo mesto – udeležba na izletu
KŠTD Dobrava za dve osebi - pa je odšla
v roke nogometni žogi in njeni trenerki.
Sobotno pustno rajanje so Dobrški Smrkci nadaljevali v Radljah v klubu Joker, na
pustno nedeljo pa so se z izvirnim programom predstavili tudi na pustnem karnevalu v Vuhredu, kjer so po izboru organizatorjev kot najboljše maškare osvojili
1. mesto.

Postanimo odgovorni
do svojih živali

Občanka nam je poslala pismo, v katerem
je izrazila nezadovoljstvo nad ravnanjem
lastnikov psov, ki ne spoštujejo svojih
dolžnosti in za svojimi psi ne pospravijo
iztrebkov. Občina Radlje ob Dravi je v
preteklosti namestila koše z vrečkami
za pasje iztrebke, ki pa so žal že uničeni.
Prav zaradi tega imamo v letu 2012 namen znova postaviti koše z vrečkami za
pasje iztrebke, kljub temu pa vse lastnike
psov opozarjamo in prosimo, da skrbijo
za naše okolje in svoje ljubljenčke tako,
da pospravijo za njimi, ko jih peljejo na
svež zrak. Poskrbimo skupaj za urejeno
okolje!

Martinčki (člani Plezalnega kluba
Martinček) na svojih poteh vedno
iščemo nekaj novega in drugačnega, z
okusom pustolovstva in romantike. Z leti
se je nabralo kar nekaj takšnih zgodb, ki
bi jih bilo vredno povedati, zato smo se
odločili, da nekaj romantike delimo tudi
z ostalimi na Martinčkovih večerih.

KŠTD Dobrava

»POBUDE OBČANK IN OBČANOV«

V tajništvo naše občine smo prejeli kar
nekaj dobronamernih pobud občank in
občanov, s pomočjo katerih bomo lahko
le še izboljšali naše okolje in prostor,
v katerem živimo. Prav zato bomo od
sedaj naprej v rubriki »Pobude občank
in občanov« objavljali ideje in zamisli,
ki nam jih pošiljate. Zaradi omejenega
prostora pa vas prosimo za razumevanje, saj vseh pobud žal ne bomo mogli
objaviti.

2. MARTINČKOV VEČER

Pomoč živalim na reki
Dravi v zimskem času

Občan nam je prijazno pisal, da bi v teh
hladnih dneh, ko so temperature padle zelo pod ničlo in ko nas je preplavila
snežna odeja, lahko poskrbeli tudi za živali
na reki Dravi. Morda še naš nasvet; preden se odločite za pomoč tem živalim,
se obvezno posvetujte s strokovnjaki s
področja veterine.

Ogrevanje mrliške vežice

S strani občanke je prišlo pismo, v katerem
opozarja na nezadostno ogrevanje prostorov v mrliški vežici v Vuhredu. Že ob prevzemu pokopališč prvega januarja 2012
od dosedanjega upravljavca vzdrževanja in
urejanja pokopališč Javnega komunalnega
podjetja Radlje ob Dravi, d.o.o., je bilo ugotovljeno izjemno slabo stanje vseh grelnih
naprav v mrliški vežici Vuhred. Takoj po
prevzemu je Režijski obrat Občine Radlje
ob Dravi pozval ponudnike za oddajo ponudb za nabavo grelnih naprav. Po prejetih informativnih ponudbah 30. 1. 2012
je župan že naslednji dan, skupaj z vodjo
režijskega obrata, opravil terenski ogled
vseh pokopališč v občini. Projekt »Ogrevanje prostorov v mrliški vežici Vuhred«
je že realiziran. Trudili in prizadevali se
bomo za urejena in dobro vzdrževana
pokopališča v naši občini tudi v prihodnje.

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

Decembra smo na prvem Martinčkovem
večeru s Špelo Kovačič in Martino Kogelnik plezali v Italiji (Arco) in Grčiji (Kalymnos). Prvo zgodbo v letu 2012 pa sta
pripovedovala Jaka Ličen in Igor Lauko,
ki sta prehodila celotno E6 – klasični del
od Baltika do Jadrana – skupaj okoli 2400
km. Skupno sta bila na poti 73 dni in
povprečno prehodila okoli 36 km na dan.
Od predsednice Evropske popotniške
zveze (European Ramblers’ Association)
Liz Nielsen, ki nas je obiskala v Radljah,
sta dobila Priznanje za promocijo evropskih pešpoti. Za predstavitev smo iskali
primeren prostor, in tako smo na povabilo Edija Korata v soboto, 21. 1. 2012,
zgodbi o E6 prisluhnili v prenovljenem
Rožnem dvoru (Rosenhof), najstarejši
stavbi v Radljah ob Dravi.
Obiskovalce prevzamejo visoki prostori, staro pohištvo, mogočne stare peči
in poslikave, ki nazorno kažejo, kako je
včasih živela gospoda. Kot dvorec sam je
skrivnostna tudi pripoved o zakladu, ki
naj bi bil skrit v dvorcu in o katerem še
zmeraj krožijo razne legende.
Dvorec je znan tudi po svoji zdravilni energiji, ki obiskovalce prerodi in prevzame.
In prav takšen je bil tudi Martinčkov
večer!
Martinček
Več na: http://www.pk-martincek.net

