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27. DECEMBRA JE
IMEL DEDEK MRAZ
VELIKO DELA
V decembrskem jutru polnem pričakovanj je bilo praznično drevesce v prostorih
MMKC Radlje ob Dravi obdano s skoraj tristo darili, ki so nestrpno čakala na drobcene
roke, ki se jih bodo trdno oprijele in odnesle domov z mislijo, da dobri mož ni pozabil
na njih. Prireditev z obdarovanjem se je
pričela ob 10. uri in čas do prihoda dedka
Mraza je hitro minil, za kar so poskrbeli nastopajoči – Ana Grdadolnik s pesmijo, Društvo prijateljev mladine Radlje ob Dravi s

kratko igro in Glasbeni center Jureta Vučiča
z orkestrom harmonikašev. Izraz hvaležnosti in od sreče sijoče oči otrok ob prejetem
darilu je v svoj objektiv ujel fotograf prireditve, Silvo Salčnik Sax. Organizator prireditve, Center za socialno delo Radlje ob
Dravi, se zahvaljuje vsem donatorjem, družinam in posameznikom, ki so velikodušno odprli dlani in pripomogli, da je lahko
dedek Mraz obdaril 290 otrok iz rejniških
družin in družin z manj priložnostmi. Pravijo, da se dobro z dobrim vrača, zato vam
želimo, da se vam vaš vzgib dobrodelnosti
povrne v veliki meri osebnega zadovoljstva
in poslovnih uspehov.
CSD Radlje ob Dravi

POZDRAV
NOVEMU LETU
Na vabilu je pisalo, da se zberemo ob pet čez
pol štiri pri starem gasilskem domu v Radljah.
Prijave niso potrebne, samo pridite. In tako smo
se radeljski planinci zbrali na našem zadnjem
lanskem pohodu. Začeli smo ob soncu, nadaljevali v mraku in zaključili v temi na Kapunarju.
Na Kapunarju za večino presenečenje – topla
hiša, topel sprejem, topel čaj in zakuhan vinček.
Hvala vam radioamaterjem, še posebej našemu
Pepiju Urnaut, za takšen sprejem. Malo statistike – dva naša najstarejša planinca Dragica in

Franček, trije planinski vodniki, dve strokovno
usposobljenimi medicinski zaščiti, 18 zadovoljnih planincev in neskončno uživanja. Pa so tudi
ti lepi trenutki minili. Sledile so naglavne lučke,
»rukzoki« na hrbet, rokavice na roke, klepet v
skupini in navzdol v Radlje. Bližje smo bili, več je
bilo poka in raket, manj nam tako dragega miru.
V mestnem središču še zadnji stisk rok, lepe želje za 2017 in vsak k svojemu pričakovanju zaključka starega in pričetku novega.
Tako smo radeljski planinci zaključili lansko pohodniško sezono, čas izkoristili, kot rečejo »do
zadnje minute«, vam bralcem pa v novem letu
želimo sreče in zdravja in še poziv – pridružite
se nam!!!
Planinsko društvo Radlje

Občina Radlje ob Dravi si pridržuje pravico do spremembe lektorske in vsebinske obsežnosti avtorskih prispevkov. | Oblikovanje, tisk in lektura: Agencija Novelus, d.o.o.

POSLOVNA CONA
»PUŠNIK«
Na Občini Radlje ob Dravi se je v decembru
sestala projektna skupina za projekt Poslovna cona »Pušnik«.
Projekt bo prijavljen na Javni razpis Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo
za sofinanciranje vlaganj v ekonomsko-poslovno infrastrukturo za obdobje 2016–
2017.
S projektom se bo uredila cestna infrastruktura v poslovni coni »Pušnik«, kjer sedaj čez polovico podjetja CNC P&K-PUŠNIK
d.o.o. poteka javna cesta. S projektom
bomo tako na lokaciji primerno uredili prometni režim.

OSKRBA S PITNO VODO
V POREČJU DRAVE –
3. SKLOP
Pri projektu Oskrba s pitno vodo v porečju
Drave – 3. sklop, ki je sofinanciran s strani
Evropske Unije in sicer iz Kohezijskega sklada in v sklopu katerega sodeluje več občin,
so že vidni napredki.
V okviru projekta občina Radlje ob Dravi
trenutno izvaja dela na Remšniku. Do sedaj
smo položili že 1,5 km vodovoda, zgradili
črpališče ena in pričeli z deli na vodohramu
dva.
Predviden zaključek del v skladu s terminskim planom izvajalca za dela na Remšniku
je november 2017.

DONACIJA SKUPINE
STROKA.SI
V predprazničnem času nas je ponovno
presenetilo podjetje Skupina Stroka.si. Že
v preteklosti so se odločili pomagati našim
učencem, ki prihajajo iz socialno šibkejših
okolij. Tudi letošnja donacija bo porabljena

za namen zagotavljanja brezplačne malice
desetim otrokom do konca šolskega leta.
Skupini Stroka.si se iskreno zahvaljujemo
za njihovo družbeno in socialno odgovornost, ki jo vseskozi izkazujejo. Vsa pohvala
za izkazano samoiniciativnost v želji pomagati otrokom.
Osnovna šola Radlje ob Dravi
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