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FESTIVAL HMELJA IN KULINARIKE
V petek, 23. septembra, se je s slavnostno
sejo Občinskega sveta občine Radlje ob Dravi
pričel Festival hmelja in kulinarike v Radljah
ob Dravi.
Z občinskimi odličji smo se na slavnostni seji
zahvalili tistim, ki so v preteklosti svojo energijo vlagali v razvoj in napredek občine Radlje
ob Dravi.
NAGRADO Občine Radlje ob Dravi za leto
2016 je prejelo:
•
Prostovoljno gasilsko društvo Vuhred za
140-letno delovanje za ljudi, ki deluje iz
humanitarnih vzgibov in ga krasi izjemen
čut za pomoč bližnjemu v nesreči
PLAKETE Občine Radlje ob Dravi za leto 2016
pa so prejeli:

•

Stanislava Gros za dolgoletno opravljanje funkcije predsednice krajevne organizacije Rdečega križa Vuhred,
•
Maksimiljan Planšak za dolgoletno
požrtvovalno delo v vaški skupnosti Spodnja Vižinga in Športnem društvu Spodnja Vižinga Havaji,
•
Marija Starc za več kot 30-letno aktivno
prostovoljno delo na območju RKS OZ
Radlje ob Dravi.
Pred samim dogodkom v soboto je župan v
najstarejši hiši v Radljah – Rosenhofu – sprejel
predstavnike veleposlaništev Hrvaške, Rusije
in Ukrajine v Sloveniji. Nato smo se podali v
center Radelj na pokušino jedi iz kar 13 slovanskih držav, katerih recepture je zbral dr. Janez Bogataj v knjigi S slovani za mizo, ki je izšla

v izdaji Foruma slovanskih kultur. Predstavile
so se Hrvaška, Slovenija, BIH, Srbija, Rusija,
Ukrajina, Belorusija, Bolgarija, Madžarska,
Češka, Poljska, Črna gora in Makedonija.
V veliki dvorani MKC-ja poteka razstava knjige
dr. Janeza Bogataja, ki je zaenkrat izšla le v angleškem jeziku. Kmalu pa jo pričakujemo tudi
v domačem, slovenskem jeziku.
Festival smo zaključili s tradicionalnim hmeljarskim likofom.
Hvala vsem za uspešen obisk prvega in kmalu
tradicionalnega Festivala hmelja in kulinarike
v občini Radlje ob Dravi, hkrati pa vas vabimo,
da se nam znova pridružite naslednje leto.
Občina Radlje ob Dravi

Foto Anka

Občina Radlje ob Dravi se zahvaljuje vsem donatorjem občinskega praznika: RIKO D.O.O. | SGP POMGRAD D.D. | CNC P&K-PUŠNIK
PROIZVODNJA IN TRGOVINA D.O.O. | HMELJARSTVO ČAS D.O.O. | PIVOVARNA LAŠKO | KORATUR D.D. | GEOMERITVE D.O.O. | DELAVSKA
HRANILNICA D.D. | ZAVAROVALNICA TRIGLAV D.D. | AVTO KOLETNIK D.O.O. | STROJ D.O.O. | ARRIVA ŠTAJERSKA D.D. | STANOVANJSKA
ZADRUGA SMREKA Z.O.O. | LORIS D.O.O. | BANKA KOPER | KAMOT SISTEM D.O.O. | PARTNER D.O.O. | NOTARKA MIRJANA PARADIŽ
VERDINEK | PRAZNIK IVAN
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JAVNA DRAŽBA ZA PRODAJO
NEZAZIDANEGA STAVBNEGA
ZEMLJIŠČA
Občina Radlje ob Dravi razpisuje javno dražbo
za prodajo nezazidanega stavbnega zemljišča.

STANOVANJSKIH PROSTOROV
Občina Radlje ob Dravi razpisuje javno dražbo
za prodajo stanovanjskih prostorov.
Predmet prodaje je stanovanje številka 1 v klet-

Predmet prodaje je nepremičnina ID 804372/5-0, parc. št. 372/5, k.o. 804 – Radlje ob
Dravi, v izmeri 805 m2.
Javna dražba bo potekala 5. 10. 2016 na sedežu Občine Radlje ob Dravi, soba 313/III, s

pričetkom ob 12.00 uri.
Objavo javne dražbe lahko najdete na spletni
strani občine: http://www.radlje.si/razpisi-in-natecaji/1884/javna-drazba-za-prodajo-nezazidanega-stavbnega-zemljisca

ni etaži večstanovanjske stavbe, številka stavbe
938, na naslovu Prisoja 3, v izmeri 61,00 m2.
Javna dražba bo potekala 5. 10. 2016 na sedežu Občine Radlje ob Dravi, Mariborska cesta 7,
soba 313/III, s pričetkom ob 11. uri.

Objavo javne dražbe lahko najdete na spletni
strani občine http://www.radlje.si/razpisi-in-natecaji/1885/javna-drazba-stanovanje
Občina Radlje ob Dravi
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POTRDITEV NASLOVA
»KULTURNA ŠOLA«
IN POSEBNO PRIZNANJE ZA
KULTURNO UDEJSTVOVANJE
NA MEDNARODNEM
PODROČJU

Osnovna šola Radlje skupaj s podružnicama
svojim učencem nudi pester nabor kulturnih
dejavnosti in vsaj polovica učencev se v te dejavnosti tudi vključuje. Vsako šolsko leto zabeležimo okoli 50 kulturnih dogodkov, kjer smo
sami organizatorji prireditev ali pa se vključujemo v druge prireditve v kraju in občini.
Že leta 2013 smo za tri leta prejeli naziv KULTURNA ŠOLA; na letošnjem razpisu pa smo
dobili potrditev tega naziva za obdobje 2016–
2021.
Med 58 šolami v Sloveniji, ki so se potegovale
za ta naziv, smo bili nominirani med 15 šol, ki na
posameznem področju kulturnega udejstvovanja in ustvarjanja še posebej izstopajo.

V četrtek, 22. 9. 2016, so se učenca Špela Tertinek in Maroš Košir Novak, ga. Monika Ravnjak
in ravnatelj, mag. g. Damjan Osrajnik, udeležili
celodnevne prireditve v Petrovčah in Žalcu, kjer
je potekal zaključek in razglasitev NAJBOLJ KULTURNE ŠOLE LETA 2016.
Učenci in mentorji so si ogledali dvorec Novo
Celje, nato pa so učenci sodelovali v različnih
delavnicah, mentorji pa so se udeležili seminarja o neobveznem izbirnem predmetu (NIP)
umetnost. Župane in ravnatelje nominiranih
šol sta gostila župan Občine Žalec, g. Janko Kos,
in direktor JSKD mag. Igor Teršar.
Špela in Maroš sta sodelovala v glasbeni delavnici, kjer so igrali na različna glasbila in se
naučili peti pesmico Od Žalca do Celja. Svojo
glasbeno točko so nato predstavili učencem
drugih delavnic.
Po dopoldanskem delu je sledil svečani zaključek v dvorani Kulturnega doma II. Slovenskega
tabora v Žalcu. Na izredno bogati prireditvi,
kjer so nastopali učenci iz Petrovč, je Osnovna
šola Radlje prejela priznanje za šolo, ki posebej
izstopa pri kulturnem udejstvovanju na med-

narodnem področju (sodelovanje s šolami v
Avstriji, Švici in Biogradu).
Naziv KULTURNA ŠOLA in posebno priznanje
pa sta za našo šolo seveda zaveza, da bomo še
naprej tako ustvarjalni.

se zavedamo njene lepote, še pomembneje
je zavedati se prelepe domače besede in korenin našega naroda. In prav to je poslanstvo
vsakoletnega petkovega večera pod krošnjo
dobrških dreves. Našemu letošnjemu srečanju
smo dodali še poseben pečat, medse smo namreč povabili Ivana Sivca, pisatelja, publicista
in popotnika. Sam je zapisal: Še danes je zame
branje čarobna stvar. Preden vzamem knjigo v
roke, začutim v sebi nek čuden popotniški nemir. Zdi se mi, da se bo pred mano odprl krajevno in duševno neizmerno bogat svet, ki si ga
že dolgo želim spoznati, pa sem se sam v sebi
zatajeval, češ da ne utegnem oditi na to prijetno dolgo pot. Ko pa začnem brati, pozabim na
vse okoli sebe in se povsem predam potovanju
skozi čas in prostor. Vsak prosti trenutek izkoristim potem za to, da lahko nadaljujem pot. In ko
na koncu vendarle pristanem na zaključku poti,
hodijo junaki in kraji še dolgo z menoj. Postali

so moji prijatelji, z menoj se pogovarjajo in izmenjujejo mnenja, postali so del mene.
V več kot dveh urah smo potovali v kraljestvo
zgodb Ivana Sivca, od časov kralja Sama, celjskih grofov, biografij znanih Slovencev vse do
skladb narodnozabavne glasbe in fenomena
Slavka Avsenika. Z odličnim čutom za pripovedovanje in izjemno izbiro snovi ter tem za zgodbe, ki sežejo v pravo slovensko dušo, je Ivan
Sivec pisec, ki svoje ustvarjanje tesno povezuje
s slovensko kulturno dediščino.
V programu so sodelovali še mladi bralci iz
Dobrave, Pevski zbor Sv. Anton na Pohorju in
člani Literarne skupine Utrip zgornje Drave
Knjiga je studenec, pri katerem se lahko vsakdo
napaja s kristalno čisto vodo. (Ivan Sivec)

ŠKUD OŠ Radlje ob Dravi
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POGOVOR Z IVANOM
SIVCEM NA DOBRAVI
Beseda ima neizmerno moč … Nudi užitek in
zavetje, potolaži, boža, udari … Vse premalo

KŠTD Dobrava
Alenka Helbl
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FLOSARSTVO
Pred dobrim letom je bil v časopisu objavljen
članek o slovenskem filmu Tri zgodbe, ki je bil
posnet leta 1955. Za Turistično društvo Radlje
je bil pravi izziv za občane spet pripraviti nekaj
zanimivega. Predsednica, Antonija Račnik, je
takoj prek mnogih zvez in poznanstev začela
iskati možnost, kako priti do filma in 10. septembra letos je ta že bil pripravljen za ogled.
Ob 19. uri, ko je sonce že zašlo in nam svetloba
ni bila več v napoto, smo se zbrali v Dvorcu in
si prvi del filma z naslovom Smrt Andreja Vitužnika po noveli Antona Ingoliča tudi ogledali.
Splavarjenje na Dravi je bilo posneto prav na radeljskem območju, pri Geratu in naprej po brzi-

cah Drave mimo pečin in sipin, skozi mostove.
S posebnim zanimanjem so si film prišli ogledat
tudi domačini oziroma njihovi potomci, ki so
nekoč ob Dravi imeli svoje domove in posestva.
Zaradi gradnje hidroelektrarn pa so se okoli leta
1956 morali izseliti. Gospod Franjo Šarman,
potomec družine splavarjev, je pripovedoval o
nevarnosti splavarjenja nekoč in o splavarjenju
danes, ki je namenjeno le turizmu. Ogled filma
pa je popestril še en dogodek; z vsem spoštovanjem smo namreč na prireditvi lahko pozdravili
gospo Olgo Šega, ki je kot statist v filmu uspešno odigrala vlogo prikupne natakarice.
Čas teče, generacije se vrstijo in mnogi so za
film, ki je prikazal Dravo kot živahno, deročo
reko, slišali in videli prvič. Ob zaključku smo še

dolgo kramljali, s spomini vrtali v preteklost in
obžalovali minljivost.
Turistično društvo Radlje
Ivana Hauser

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

