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REKONSTRUKCIJA
MOSTU IN NADVOZA
V VUHREDU

Direkcija RS za infrastrukturo je po zagotovilu
proračunskih finančnih sredstev pristopila k
temeljiti obnovi mostu čez Dravo (MB0242) v
km 1.800 in železniškega nadvoza (MB0243) v
km 2.020 na cesti R3-704/1353. Oba objekta
sta v zelo slabem stanju, zato obnova vključuje
temeljita rekonstrukcijska in sanacijska dela.
Na javnem razpisu za izvedbo gradbenih del je
bil izbrano podjetje SGP Pomgrad d.d. iz Murske Sobote, pogodba v vrednosti 3.411.783,78
EUR je podpisana, izvajalec pa je že pričel z
deli. Rekonstrukcijska dela bodo potekala skla-

dno s projektno dokumentacijo, ki jo je izdelalo
projektivno podjetje Gradis BP d.o.o. iz Maribora, nadzor nad gradnjo pa bo vršilo podjetje DRI d.o.o. iz Ljubljane. Zaradi zahtevnosti
gradnje in zagotavljanja varnosti na gradbišču,
bo izvajanje del potekalo pod popolno zaporo.
Popolna zapora mostu čez Dravo v Vuhredu
bo izvedena naslednji dan po prazniku, v torek, 2. 11. 2016. Predviden zaključek del je 30.
6. 2018.

RAZLIKE MED MOSTOM ČEZ
DRAVO V VUZENICI IN MOSTOM
ČEZ DRAVO V VUHREDU

Oba mostova sta bila zgrajena v letih 1956–57
v sklopu ureditve infrastrukture pred zajezitvijo in dvigom gladine Drave s pregradami

hidroelektrarn. Bistvena razlika med njima je v
razporeditvi rečnih podpor, ki imajo v Vuzenici
enakomeren raster po 21,40 m, most v Vuhredu pa ima med podporami 21,20 m + 21,50 m +
42,80 m + 42,80 m + 21,50 m. Naslednja razlika
je pri nosilci: v Vuzenici razponsko konstrukcijo
med posameznimi podporami sestavljajo štirje
nosilci, ki so v vseh poljih enaki, na Vuhredu pa
sta nosilca samo dva, v posameznih poljih različna, v daljših dveh poljih pa so nameščeni še
štirje zunanji prednapeti kabli.
Kljub zahtevnosti posegov del je bilo pri izvedbi rekonstrukcije mostu v Vuzenici v letih 2007
in 2008 ob primerni pazljivosti s časovno razporeditvijo dodatnih mas zaradi širitve krova
objekta možno izvesti polovično zaporo po
fazah:
• ena stran je prevozna, druga se konzolno
razširi, a le v betonu brez hodnikov in robnih vencev,

Most čez Dravo v Vuzenici

• promet se preusmeri na razširjeno stran po
betonski plošči, zapre se nasprotna stran,
• konzolno se razširi še druga stan, izvedejo
se hodniki in venci ter poteka asfaltiranje,
• promet se znova preusmeri na asfaltirano
stran, dokončajo se hodniki, venci in asfaltiranje.
Rekonstrukcije mostu v Vuhredu ob polovični zapori ceste ni možno opraviti, saj je konstrukcija mostu v Vuhredu v letu 2016 v precej
slabšem stanju, kot je bila konstrukcija mostu v
Vuzenici leta 2007, posegi pa so zaradi podvodne sanacije temeljev in nameščanja dodatnih
prednapetih kablov zahtevnejši. Celotni krov
mostu bo zaseden s tehnološko opremo in
sidrišči za obešanje pomožnih konstrukcij pod
objektom, tako da potrebne varnosti za vožnjo
ali peš promet čez objekt pred asfaltiranjem
mostu ob koncu del ne bo mogoče zagotoviti.

Most čez Dravo na Vuhredu

Direkcija RS za infrastrukturo
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DAN DUŠEVNEGA
ZDRAVJA

ŠENT – slovensko združenje za duševno zravje,

Center za psihosocialno svetovanje Radlje ob
Dravi in Zdravstveni dom Radlje ob Dravi vabijo
v torek, 11. 10. 2016 ob 11.00 uri, na ploščad
pred MMKC Radlje ob Dravi.
Obeležili bomo Dan duševnega zdravja in rožnati oktober (svetovni mesec boja proti raku
dojk), skupaj s skupino otrok Vrtca Radlje ob
Dravi bomo izvedli gibalno urico na prostem in
storili nekaj za svoje zdravje. Vljudno vabljeni!

ODPRTJE RAZSTAVE

Člani likovne sekcije Kulturnega društva Radlje
ob Dravi vas vabimo na odprtje likovne razstave nastalih del na likovni koloniji Radlje 2016,
ki bo v soboto, 8. 10. 2016, ob 18. uri v Salonu
Ars v Kulturnem domu Radlje ob Dravi. Razstava bo odprta do 31. oktobra, vsako sredo od
16. do 19. ure. Vljudno vabljeni
Likovna sekcija KD Radlje ob Dravi

4
3

5
3

VABILO

Območno združenje Rdečega križa RADLJE OB DRAVI vabi vse zdrave občane stare od 18 do 65 let na odvzem krvi, ki bo v SREDO, 12. 10. 2016
v Osnovni šoli Radlje. Vpis na akcijo bo potekal od 7.30 do 12.00 ure.
Na dan odvzema zajtrkujte nemastno hrano.
Prosimo, da s seboj prinesete osebni dokument, ki izkazuje vašo istovetnost. SKUPAJ REŠUJEMO ŽIVLJENJA!

ZLATA POROKA

Pred 50 leti sta na skupno življenjsko pot vstopila Hedvika in Emil
Škamlec iz Radelj ob Dravi. V soboto, 1. oktobra sta si znova izrekla ljubezen in zvestobo drug drugemu. Na željo slavljenca je svečani obred
opravil župan mag. Alan Bukovnik. Ob koncu nagovora jima je iskreno
čestital in zaželel še mnogo srečnih dni skupnega življenja.
Občina Radlje ob Dravi
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PODJETNO V SVET
PODJETNIŠTVA (PVSP)

Projekt Podjetno v svet podjetništva predstavlja odlično priložnost za
brezposelne, ki razmišljate o uresničitvi svoje poslovne ideje! Rok za prijavo na javni poziv: 10. oktober 2016. Več informacij in dokumentacija
za prijavo: www.rra-koroska.si
RRA Koroška
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PGD VUHRED PRAZNOVALO 140
LET DELOVANJA
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SOFINANCIRANJE ŠOLSKIH
POTREBŠČIN

Občina Radlje ob Dravi je tudi v letu 2016 poskrbela za sofinanciranje
prosilcem, ki so oddali vloge za nakup šolskih potrebščin. V šolskem
letu 2016/2017 je občina iz proračuna Občine Radlje ob Dravi namenila
5.890,00 EUR za učence Osnovne šole Radlje ob Dravi in s podružnic
Remšnik ter Vuhred. Upravičencem do enkratne socialne pomoči za
nakup šolskih potrebščin je bila dodeljena denarna pomoč na podlagi
Pravilnika o dodeljevanju enkratnih socialnih pomoči v Občini Radlje ob
Dravi (MUV 11/05, 15/11 in 6/12). Občina Radlje ob Dravi je finančna
sredstva namenila 49 prosilcem, ki so dokazali finančno upravičenost.

Pomoč ljudem v stiski je plemenito dejanje, ki ostane v srcih tistih, ki ga
prejmejo, in tistih, ki plemenito dejanje opravijo.
Leta 1876 je posestnik in gostilničar Johann (Ivan) Urban okrog sebe
zbral še trgovca Antona Perka, posestnika in poštarja Franca Urma, tesarskega mojstra Gašperja Javornika in župana Franca Urbana ter skupaj
so ustanovili prvo organizirano skupino za pomoč in reševanje premoženja v Vuhredu. Zavedali so se pomembnosti širše organizacije varovanja premoženja pred požari – ne le svojega, temveč tudi sosedovega
– tujega. V gasilski enoti so zbrali vse obstoječe in po vasi razkropljene
pripomočke za gašenje: platnena vedra, kavlje in drugo drobno orodje.
Društvo je imelo na začetku le 16 članov. S pomočjo občine in nekaterih
domačinov je društvo še isto leto dobilo zelo moderno in močno ročno
brizgalno tovarne Franz Jauck iz Leipziga. Na tej brizgalni je tudi napisana letnica ustanovitve 1876 s pripisom “GEMEINDE WUCHERN” (občina
Vuhred).
Tako se je začela zgodba PGD Vuhred in v 140. letih se je zvrstilo veliko
število dogodkov, v društvu so se izmenjale mnoge generacije. Vuhred
so imenovali kar gasilska vas.
Razvoj prostovoljnega gasilskega društva v majhnem kraju, kot je Vuhred, je povezan tudi širše, saj sodelovanje mnogih posameznikov in
krajanov, ki se zavedajo pomena prostovoljnega dela pri skrbi za preventivo pred požari ter drugimi nesrečami in nesebična pomoč v nesrečah,
društvu ter njegovim članom veliko pomeni; to je potrditev bdenja nad
delom društva in mnogih ur, preživetih pri gasilskem domu.
Praznovanje 140. rojstnega dne je trajalo dva dneva; 9. in 10. september
s slavnostno sejo v prostorih gasilskega doma in podelitvijo zahval članom, sosednjim in pobratenim društvom ter donatorjem. Naslednji dan
smo priredili parado, prevzem novega vozila GV1 in prostora za hrambo
čolna ter ostale potrebne opreme. Svoj jubilej smo okronali še na slavnostni seji Občine Radlje ob Dravi, ko smo prejeli najvišje priznanje –
nagrado Občine Radlje ob Dravi.
Gasilci PGD Vuhred nadaljujemo pot humanitarnosti in pomoči v svojem
ožjem in širšem okolju.
PGD Vuhred
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