Novičke Občine Radlje ob Dravi • št. 42 • september • 2012

Novičke Občine Radlje ob Dravi
PODALJŠANA zapora občinske ceste

“Šola je vedno bil
najpomembnejši medij za
prenašanje bogastva tradicije z
generacije na generacijo. Danes
to morda velja še toliko bolj kot
včasih, ker je zaradi razvoja ekonomije pomen družine kot nosilca
tradicije oslabljen. Nadaljevanje
in zdravje človeške družbe je torej
še toliko bolj odvisno od šol.”
Albert Einstein

Dragi učenci in dragi dijaki,
prvi šolski dan je za vami, verjamem,
da je bil nekaj posebnega, še posebej
za tiste, ki vstopate prvič v osnovno in
srednjo šolo. Upam, da vam bo ta dan
ostal v lepem spominu.
Vsem vam želim, da bi se v tem
šolskem letu naučili veliko novega,
zanimivega in koristnega.

Veliko uspeha!
Alan BUKOVNIK,
župan

Obveščamo vas, da se podaljša rok za izgradnjo ceste št. 346051, Hmelina, v naselju Radlje ob Dravi. Popolna zapora ceste bo do 30. septembra 2012. Dela se bodo izvajala med
7. in 18. uro.
Občina Radlje ob Dravi

OTVORITEV CESTE
VUHRED - RIBNICA

V četrtek, 31. 8. 2012, so direktor Direkcije RS za ceste mag. Gregor Ficko, župan
občine Radlje ob Dravi Alan Bukovnik in
župan Ribnice na Pohorju Srečko Geč
uradno predali namenu posodobljen
odsek ceste R3-704, odsek 1353 VuhredRibnica na Pohorju. Nekdaj makadamska cesta je posodobljena v celoti, skupna
dolžina znaša 11 kilometrov.
Dela so se izvajala po etapah, strošek modernizacije vseh odsekov pa je znašal 6 milijonov evrov.
V sklopu modernizacije zadnje, šeste
etape, so bila izvedena naslednja dela:
zgrajena je bila nova voziščna konstrukcija,
brežine so bile sanirane, urejeno je bilo
odvodnjavanje ter zgrajeni dve avtobusni
postajališči.
Gradbena dela, ki jih je izvedlo podjetje
Kranjc Igor VNG s.p., so bila zaključena v
pogodbenem roku. Njihova vrednost je
znašala 1.254.208 evrov, ki jih je v celoti,
tako kot za modernizacijo vseh ostalih
etap, zagotovila Direkcija RS za ceste.
Krajanom na tem območju je z izboljšano
cestno povezavo zagotovljen višji nivo storitve, izboljšane so tudi možnosti za razvoj
turizma na območju Pohorja.
Občina Radlje ob Dravi
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Radeljska
srečanja 2012

Spoštovane občanke in občani,
September je mesec, ko naša občina praznuje. Radeljska srečanja 2012 so dogodek, ki s
svojo vsebino združijo vse občane. V okviru
občinskega praznika smo za vas pripravili okoli
štirideset prireditev. Želim si, da se prireditev
udeležite v čim večjem številu in da boste ob
koncu septembra zadovoljni s tem, kar smo
vam ponudili.

Vabim vas na otvoritev Radeljskih
srečanj 2012, ki bo v petek, 14.
septembra 2012, ob 17. uri,v veliki
dvorani MKC.
Program prireditev bo objavljen v naslednjih
Novičkah.
Ob praznovanju naše in vaše občine vam izrekam iskrene čestitke. Upam, da boste v
dneh, ki so pred nami, praznovali z nami, da se
srečamo na kateri izmed prireditev in skupaj zadihamo v duhu prazničnega časa.
Alan Bukovnik,
župan

AGRA 2012 –
osem medalj
za čebelarje ČD
Radlje ob Dravi

Med 25. in 30. avgustom 2012 je
potekal jubilejni 50. Mednarodni
kmetijsko -živilski sejem AGRA 2012 v
Gornji Radgoni.
V nedeljo, 26. avgusta 2012, je bil na
sejmu dan čebelarjev, na katerem so bili predstavljeni rezultati mednarodnega
ocenjevanja medu. Na prireditvi je bila izbrana tudi nova medena kraljica.
Ocenjevanja medu se je udeležilo tudi šest čebelarjev ČD Radlje ob Dravi, ki je v
ocenitev poslalo osem vzorcev medu.
Kljub temu, da je bila v letu 2012 ena od najslabših sezon čebelarjenja, saj so
čebelarji v povprečju pridelali le 1/3 medu, v primerjavi z letom 2011, so se
odločili, da se ocenjevanja na sejmu AGRA 2012 udeležijo.
Zavedali so se tudi, da so rezultati ocenjevanja iz leta 2011 nedosegljivi (8 zlatih
medalj, 4 srebrne in 1 bronasta), saj so v večini opravili le eno točenje, zaradi
česar je bilo težko oziroma nemogoče zagotoviti sortni med.
Kljub temu so tudi letos z rezultati zadovoljni. Za vse vzorce medu so prejeli
medalje,
in sicer:
• BEGIĆ Ahmet iz Mute, srebrno medaljo za kostanjev med in bronasto za gozdni;
• GLAZER Marko iz Podvelke, srebrno medaljo za gozdni med;
• KNEZ Jožef iz Radelj ob Dravi, bronasto medaljo za gozdni med;
• KNEZ Karel iz Radelj ob Dravi, bronasto medaljo za gozdni med;
• NOVAK Milan iz Lehna na Pohorju, prav tako bronasto medaljo za gozdni med
in
• VERDINEK Srečko iz Vurmata, dve bronasti medalji za kostanjev in gozdni med.
Ob že omenjenih neugodnih razmerah za pašo čebel v letošnjem letu so čebelice
kljub temu poskrbele, da je med ponovno izredne kakovosti. Čebelarji so kljub
opisani slabši letini z doseženim zadovoljni in že pridno skrbijo za zdravje svojih
čebelic in njihovo prehrano v upanju, da bodo čebele zimo lepo preživele ter
bodo pripravljene za novo sezono 2013. Za naslednje leto si čebelarji želijo, da
bo čebelja paša boljša.
Čebelarski pozdrav NAJ MEDI!

Foto Anka
Radeljska srečanja 2011

Oddajte svojo zgodbo!

Milan Novak,
tajnik

Ker bi radi, da prav vsi sodelujemo pri ustvarjanju tedenskih novičk Občine Radlje ob Dravi, vas vabimo, da nam najkasneje do ponedeljka do 12.00 ure pošljete na naslov novice@radlje.si vaše zgodbe in informacije, ki bi radi, da jih objavimo. Potrudili se bomo, da
bomo upoštevali prav vse, kar pa zaradi ažurnosti obveščanja ne bomo utegnili objaviti, bomo dodali na naš FB profil in spletno stran
Občine Radlje ob Dravi.
Občina Radlje ob Dravi
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