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Vabila
KRESNA NOČ

Prosvetno
cesta 55,

društvo »Matej Bor«
2204 Miklavž

Dobrovce, Kidričeva

Mladi Borovci iz Dobrovc so učenci osnovne
šole in cicibani iz vrtca. Prvič so se vam predstavili na pustni povorki, sedaj pa se vam bodo
predstavili z otroško veselo igro, ki so jo poimenovali;

POMLAD IMA TEŽAVE
Odigrali jo bodo v nedeljo 10. junija ob 16. uri,
v prostorih KS Dobrovce.

POLETNI SOLSTICIJ
Turistično društvo Miklavž vas vabi

v soboto, 16. junija 2018, ob 20.30 uri,
v prijetno, zgodovinsko okolje rimske gomile,
kjer bo prireditev
»Kresna noč – poletni solsticij.«
Praznovanje kresne noči izvira še iz poganskih časov.
Marsikje obudijo staro obredno kurjenje kresov - kres
bo zagorel tudi ob naši rimski gomili. Kresnik je bog
sonca, s kresovi so hoteli naši predniki počastiti sonce in mu z ognjem pomagati, da ne bi omagalo. Naši
ljudje so ga videli tudi v kresničkah in »Kresnicah«
- belo oblečenih dekletih s cvetjem v laseh. Mogoče
bo komu padlo v žep tudi praprotno seme in se bo
to noč lahko pogovarjal z živalmi, kot pravi najbolj
znana legenda o kresni noči.

Pridite in doživite z nami čarobnost te noči ob kulturnem programu s pridihom preteklosti in z razstavo likovnih del naših miklavških umetnikov.

Obljubljajo nam veliko smeha in napotkov, kako se lotiti reševanja težav v prebujajoči se pomladi. Letos nam nasveti ne bodo kaj
prida koristili, zagotovo pa pride nova pomlad in takrat, takrat bo
vse drugače.
Prosvetno društvo

»Matej Bor« Dobrovce

NAPOVEDNIK 493.
INFORMATIVNE
ODDAJE

V torek 12. 6. ob 9. in 20. uri si lahko na kanalu TVM
Miklavž ogledate:
- KOMUNALNE PRIDOBITVE PRETEKLIH DNI
- ZAKLJUČNI, PREDDOPUSTNIŠKI KONCERT KUD
ZVONKA ANTOLIČIČ
- NOVA GENERACIJA PETOŠOLCEV S KOLESARSKIMI
IZPITI V ŽEPU
- PODELITEV GASILČKOV POUDARILA POMEN POŽARNE VARNOSTI
- ZAPELE SO KOSE IN KOSCI OB KOŠNJI TRAVE NA
STAR NAČIN
- OSNOVNOŠOLCI SUVERENO PREVZELI MUZEJ
NARODNE OSVOBODITVE MB
- POMLADNA POT PO SRČNI POTI
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Dogodki
PONUDNIKI MIKLAVŠKE TRŽNICE SE
PREDSTAVLJAMO
»PEČEMO, KOT SO PEKLE NAŠE BABICE«
Vonj sveže pečenega kruha, potic, gibanic in drobnega peciva je eden najprijetnejših dražljajev za
naše čute. Če temu dodamo še okus domačih sestavin, peko v krušni peči in roko gospodinje, dobimo
dobrote iz kmetije Šolar, iz Marjete na Dravskem polju. Smo poljedeljsko – živinorejska kmetija na kateri
imamo registrirano dopolnilno dejavnost.
»Kruh na drva«, kot ga imenujemo, je super hrana,
ob kateri so zrasle številne generacije naših prednikov. Danes pa se z nostalgijo vračamo h kruhu, poticam in gibanicah, kot so jih pekle naše babice.
Naša kmetija se že več let ukvarja s peko domačih
dobrot, ki se s tradicijo prenaša na mlajše rodove.
Naše izdelke tržimo doma in na tržnici vsak petek v
Miklavžu od 15. do 18. ure.
PREDNOSTI NAŠE PEKE:
-krušna peč narejena iz opeke iz gline
-kurimo na tradicionalni način na drva
-sestavine za kruh kupujemo v lokalnem okolju
-izdelki ne vsebujejo dodatkov in so obstojni več dni

ORGANIZIRA
MERJENJE HOLESTEROLA, SLADKORJA V KRVI
in KRVNEGA PRITISKA

OBVESTILO
Izkažimo spoštovanje do
sosedov in upoštevajmo
njihove pravice do miru ob
nedeljah in praznikih
S prihodom pomladi se je
pričelo tudi intenzivnejše čiščenje in urejanje okolice, kar lahko povzroča večje količine odpadkov. Z
uporabo kosilnic in drugih naprav z motorji pa se
hkrati povzroča še bistveno višja raven hrupa.
Občane opozarjamo, da je v skladu z Odlokom o javnem redu in miru na območju Občine Miklavž na
Dravskem polju (MUV, št. 10/14 in 13/14) prepovedano znotraj stanovanjskih naselij ob nedeljah
in dela prostih praznikih uporabljati kosilnice,
škropilnice, motorne žage in druge naprave z
motorji na notranje izgorevanje, vrtalne in brusilne stroje, kladiva in žage ter izvajati druga
hrupna hišna opravila.
Lastniki, najemniki ali uporabniki zgradb in nezazidanih stavbnih zemljišč so dolžni poskrbeti za obrezovanje grmovnic, dreves in živih mej (višina je
lahko 2,5 m) tako, da ne segajo čez mejo parcele na
javno površino ali na drug način ogrožajo varnost
občanov. Po čiščenju in urejanju zelenic je lastnik
oz. uporabnik dolžan odpadni material v najkrajšem
možnem času odstraniti. Če odpadnih vej, pokošene trave in drugih bioloških odpadkov ni mogoče
kompostirati, jih občani lahko brezplačno predajo v
zbirni center, ki obratuje v torek in četrtek med
15. in 19. uro ter v soboto med 8. in 16. uro.
Prosimo vse občane, da upoštevajo določbe, opredeljene v navedenem odloku, ter tako omogočaj
mirno in prijetno sobivanje za vse občane.

V SOBOTO, 16. junija 2018, od 8. do 10. ure,
v KULTURNEM DOMU MIKLAVŽ
Cesta v Rogozo 11
PRIDITE TEŠČI !
PRISRČNO VABLJENI!

Občinska uprava
NASLEDNJE MIKLAVŠKE NOVICE izidejo v petek 22. 6. 2018,
zato prosimo vse, ki želite objaviti dogodek ali prispevek, da
ga v pisni obliki pošljete na mail: obcina.miklavz@miklavz.si
z zadevo ZA NOVIČKE, najkasneje do ponedeljka 18. 6. 2018.
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