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Spoštovane občanke in občani Občine Radlje ob Dravi!
Občinski praznik Občine Radlje ob Dravi je znova pred nami
in je najboljša priložnost za prijateljska srečanja, odkrite
pogovore v sproščenem vzdušju in pregled vsega dobrega,
kar nam je uspelo narediti v letu dni.
V okviru občinskega praznika, Radeljskih srečanj 2019, smo
vam znova pripravili številne raznovrstne dogodke. Program
je pester in bogat, kar nam ne bi uspelo brez društev, krajevnih skupnosti, zavodov in posameznikov. Lepa priložnost je
zagotovo slavnostna seja občinskega sveta občine s podelit-

vijo priznanj, na kateri se lahko zahvalimo vsem in podelimo
priznanja tistim posameznikom in skupinam, ki so k razvoju
skupnosti prispevali več, kot bi smeli od njih pričakovati.
Zaključek praznovanja pa bomo doživeli s tradicionalnim
Hmeljarskim likofom.
Dovolite mi, da vam iskreno čestitam ob prazniku naše
občine, za katero se bomo še naprej trudili, da bo v ponos
sleherni občanki in slehernemu občanu.
mag. Alan BUKOVNIK, župan

PROGRAM RADELJSKIH SREČANJ OD 10. 9. DO 15. 9. 2019
Celoten program praznovanja od 10. 9. do 29. 9. 2019 smo že objavili v prejšnjih Novičkah Občine
Radlje ob Dravi, v okviru vodnika. Danes sledi program do 15. 9. 2019.
TOREK, 10. SEPTEMBER 2019

Muzej Radlje
18.00
Odprtje razstave Gozdarstvo v sozvočju z naravo in otvoritev
Radeljskih srečanj 2019. Stalna razstava v novem Centru sonaravnega gospodarjenja z gozdovi v dvorcu Radlje ob Dravi
bo predstavila glavne značilnosti sonaravnega gospodarjenja z gozdovi skozi čas v Sloveniji in po svetu. Organizator:
Muzej Radlje/ JZ ŠKTM

10.00
10.00

SREDA, 11. SEPTEMBER 2019

Dvorec Radlje
17.30
Položitev temeljnega kamna CENTER SONARAVNEGA IN
TRAJNOSTNEGA GOSPODARJENJA Z GOZDOVI RADLJE OB
DRAVI, PAVILJON PRO SILVA, Organizator: Občina Radlje ob
Dravi. Organizator: Občina Radlje ob Dravi

PETEK, 13. SEPTEMBER 2019
14.00

Pri čebelarju Andreju Šilerju, Kozji Vrh 35. Dan odprtih vrat.
Organizator: Čebelarsko društvo Radlje.
16.00
Kegljišče Keglbar in Bajta Radlje. Kegljanje za pokal mesta
Radlje. Organizator: Medobčinsko kegljaško društvo Drava
18.00
Vaški Dom Dobrava. Literarni večer z Mileno Miklavčič. Organizator: KŠTD Dobrava
Vadbeni Center Društva
18.00
Vadba STEP MIX. Organizator: Društvo Razgibaj se
19.00
Vadba OBLIKOVANJE TELESA. Organizator: Društvo Razgibaj se
20.00
Vadba PILATES FLOW. Organizator: Društvo Razgibaj se

SOBOTA, 14. SEPTEMBER 2019
10.00

V parku dvorca Radlje ob Dravi. Likovna ustvarjalnica. V
okviru Radeljskih srečanj bodo na likovni ustvarjalnici, poleg
članov Likre, ustvarjali tudi povabljeni umetniki. Organizator: KD Radlje, Likovna sekcija Likra Radlje.

10.00
10.00
12.00
18.00
20.30

PARKIRIŠČE PRI BAJTI. Promenadna vožnja. Organizator:
Oldtimer klub Radlje.
Pri Dvorcu Radlje ob Dravi. Tudi letos bodo otroci lahko
ustvarjali v več ustvarjalnih delavnicah. V parku se bodo
igrali, poslušali pravljice in si ob 11.30 ogledali predstavo.
Muzej ima tisto dopoldne prost vstop in oglede svojih zbirk
ter muzejsko ustvarjanje, otroci se bodo lahko preizkusili v
dveh muzejskih ustvarjalnih delavnicah: Prstki v glini in Povodni mož. Stare igre pa jim bo predstavil Anton Zorman.
Dogajanje bo pestro in zabavno, zato se nam pridružite. V
primeru dežja se bomo zatekli v dvorano dvorca. Vstop je
prost. Organizatorji: Društvo prijateljev mladine Radlje, Muzej Radlje ob Dravi in Knjižnica Radlje ob Dravi.
Muzej Radlje. Dan odprtih vrat z ustvarjalnimi delavnicami.
Knjižnica Radlje. Knjižnica pod drevesi.
Tenis igrišče Radlje. Tenis dvojic. Organizator: Tenis klub Radlje ob Dravi.
Turistični dom VUHRED. Srečanje ljudskih pevcev in godcev.
Organizator: TD Vuhred.
Izliv Vuhreščice v Dravo. "Lampionada". Organizator: ČD
Skala

NEDELJA, 15. SEPTEMBER 2019
7.00
8.00
9.00
10.00
11.00

Ribnik Reš. Tekmovanje za pokal občine Radlje. Organizator: RD Radlje
Zbirališče pred stavbo Center Radlje. Pohod po mejah občine. Organizator: PD Radlje ob Dravi
Zbirališče stadion Radlje ob Dravi. Rad 'mam tek. Organizator: KAK Radlje
Pri parkirišču Mercator v Vuhredu. Gorko kolesarjenje. Organizator: KK Vuhred
Pankracij. Mednarodno srečanje planincev na Pankraciju.
Organizator: PD Radlje ob Dravi

Odgovorne osebe izvajalcev GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB: info@jkp-radlje.si, 02 88 71 105
Odpadki: Igor Faletič - 041 411 646 | Vodovod: Kristijan Palko - 041 321 271 | Pogrebi: Marjan Lorenci - 031 606 911
info@jpkic-radlje.si ali toni.potnik@jpkic-radlje.si, 05 993 54 40 | Kanalizacija, ceste, stanovanja in pokopališča: Toni Potnik - 040 596 939
Občina Radlje ob Dravi si pridržuje pravico do spremembe lektorske in vsebinske obsežnosti avtorskih prispevkov. | Oblikovanje, tisk in lektura: Agencija Novelus, d.o.o.

NASLOV ŠAMPIONA IN PRVAKA TER 10
ZLATIH MEDALJ RADELJSKIH ČEBELARJEV
Gornja Radgona, 25.08.2019 – V sklopu 57. mednarodnega
kmetijsko – živilskega sejma AGRA 2019 so bila v okviru
dneva čebelarjev podeljena priznanja 13. ocenjevanja medu
z mednarodno udeležbo, na katerem je sodelovalo 83
čebelarjev oz. podjetij iz Slovenije (72), Hrvaške (5), Slovaške (5) in Črne gore (1) s 111 vzorci medu, med dobitniki
priznanj in medalj pa so bili tudi čebelarji Čebelarskega
društva Radlje ob Dravi. Ocenjevalna komisija je vzorce
medu ocenjevala po veljavnem pravilniku Čebelarske zveze
Slovenije, na vseh vzorcih pa so bile v skladu s pravilnikom
predhodno opravljene meritve vsebnosti vode in elektrolitske prevodnosti. Nagrajen je bil 101 vzorec medu, od tega
je 50 vzorcev prejelo zlato, 38 vzorcev srebrno in 13 vzorcev
bronasto medaljo. Najvišje priznanje – naslov šampiona (tj.
med z najvišjim številom točk med vsemi ocenjenimi vzorci)
je prejel gozdni med Srečka Mazgana z Vasi, ki je prav tako
postal tudi prvak vrste v kategoriji gozdnega medu (tj. med
z najvišjim številom točk znotraj posamezne vrste medu).
Srečko, ki je član Čebelarskega društva Radlje ob Dravi od
leta 2011, je tako postal šele drugi Korošec in Radeljčan, ki
je prejel naslov šampiona (op. a., v preteklosti je naslov kot
prvi prejel Jožef Knez iz Spodnje Vižinge).

Srečkov izjemni dosežek so dopolnili še preostali člani
društva, ki so prav tako dosegli odlične rezultate, saj so
prejeli kar 10 zlatih medalj (tj. ena petina vseh podeljenih
zlatih medalj) in 1 srebrno medaljo. Prejemniki medalj so
tako tudi: Ahmet Begič (1 zlata – gozdni med), Čebelarstvo
Pot – Tomažič Stanko (1 zlata – gozdni med), Čebelarstvo
Glazer Marko (1 zlata – gozdni med), Peter Hartman (1 zlata
– gozdni med), Tatjana Hartman (1 zlata – gozdni med),
Kmetija Kajžer – Ivan Praznik (1 zlata – gozdni med), Andrej
Krecenbacher (1 zlata – gozdni med), Čebelarstvo Alfonz
Resnik (1 zlata – gozdni med), Čebelarstvo Verdinek (1 zlata
– hojev med in 1 srebrna – gozdni med) in Srečko Mazgan
(1 zlata – gozdni med).
Vsem nagrajencem iskreno čestitamo!
Vesna Mazgan Jurač

IZLET NA KOZJANSKO
Sobota, 17. avgusta. Vreme jasno, prijazno, primerno za izlet Društva upokojencev. Vožnja preko Maribora, Podčetrtka
do Podsrede je minila hitro. S pobočja
Orlice se je bahavo razkazoval grad
Podsreda. Ob pogledu nanj se nam je
zdel povsem nedostopen. A se je le našla
cesta, ki je vodila na ta, 465 metrov visoki vrh, si grad ogledali in ga občudovali.
Naslednji cilj je bil Kukovičičev mlin. Mlada družina se je pogumno podala v obnovo 500 let starega
mlina. Potočna voda spet poganja veliko kolo, da se v mlinu
drobi zrnje vseh vrst. Žena pa je celo pustila službo, peče
kruhke, dela namaze, sokove in še kaj. Vse to smo lahko tudi
pokusili.
Na turistični kmetiji Mramor smo prisluhnili mlademu
vinarju Marku, izvedeli nekaj o zgodovini kmetije, o gojenju
trte, o pridelavi in negi vina. Mi pa smo medtem pokušali
kozjanska vina, sir in salame. Brez zadrege lahko priznamo,
da se nam je to zelo prileglo. Pritrjevali smo Valvasorjevi
trditvi: Kjer ni vina, ni veselja.

V Minoritskem samostanu Olimje so bili na ogled cerkev
Marijinega Vnebovzetja, stara samostanska lekarna in
čokoladni butik. S kosilom v restavraciji Haler Olimje, kjer
smo pokusili pivo iz njihove pivovarne, je bil program izleta
izčrpan. Pred nami je bila samo še pot do doma, kjer se
bomo še dolgo spominjali prijetnega vzdušja in čudovite
kozjanske pokrajine, ki je ohranila svojo cenjeno pristnost
prav po zaslugi nekdanje zaostalosti v razvoju.
Hvala g. Tonetu Hriberniku za uspešno izpeljan izlet.
Tekst: Ivana Hauser, Foto: Tone Hribernik

