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NA PODLAGI 79. ČLENA STATUTA OBČINE RADLJE OB DRAVI, (MUV ŠT. 25/06, 20/15,28/16, 35/17), 
VAS ŽUPAN OBČINE RADLJE OB DRAVI VABI NA

ZBOR OBČANOV
KI BO POTEKAL PO NASLEDNJEM RAZPOREDU:

Predlog dnevnega reda zbora občanov:
seznanitev z aktualnostmi v občini ter druga problematika.
V primeru morebitne spremembe termina zbora občanov
vas bomo pravočasno obvestili.

VABILO
V sodelovanju z društvi, ki gojijo spomin na obdobja preteklih 
vojn in v sodelovanju s tistimi posamezniki, ki tisti čas še vedno 
nosijo v svojih srcih, vas v počastitev praznika dneva spomina na 
mrtve vabimo na osrednjo KOMEMORACIJO, ki bo v sredo, 30. 
oktobra 2019, ob 17. uri, v Galeriji Knjižnice Radlje ob Dravi v 
Centru Radlje ob Dravi.

Vljudno vabljeni!
Občina Radlje ob Dravi

• ponedeljek, 11. november 2019, ob 19. uri, SV. ANTON NA 
POHORJU, dvorana KS,

• torek, 12. november 2019, ob 19. uri, VUHRED, večnamenska 
dvorana,

• sreda, 13. november 2019, 19. uri, VAS, gostilna pri Erjavcu,
• četrtek, 14. november 2019, ob 19. uri, ZG. VIŽINGA, Ribiški 

dom Radlje ob Dravi,
• petek, 15. november 2019, ob 19. uri, RADLJE OB DRAVI,
• Galerija v Knjižnici Radlje.

• ponedeljek, 4. november 2019, ob 19. uri, SP. VIŽINGA, 
Mladinski dom Havaji,

•  torek, 5. november 2019, ob 19. uri, ŠT. JANŽ PRI RADLJAH, 
gostilna Žohar,

• sreda, 6. november 2019, ob 19. uri, DOBRAVA, Vaški dom 
Dobrava,

• četrtek, 7. november 2019, ob 19. uri, SV. TRIJE KRALJI, 
Dom krajanov,

• petek, 8. november 2019 , ob 19. uri, REMŠNIK, dvorana 
na Remšniku,

NA OŠ REMŠNIK OB LIČKANJU KORUZE 
OBUJALI SPOMINE NA STARE LJUDSKE 
OBIČAJE
Narava se je že odela v prelepe jesenske barve in v preteklosti je bilo 
v tem času na kmetih veliko jesenskih opravil, ki jih je bilo treba opra-
viti pred dolgo zimo. Med ta opravila je zagotovo sodilo tudi ličkanje 
koruze. In ker življenje naših prednikov najlažje spoznavamo skozi 
šege in navade, smo se na OŠ Remšnik odločili, da v okviru projekta 
Aktivno preživljanje prostega časa obudimo spomine na stare ljudske 
običaje skupaj z našimi starši in starimi starši, ki nosijo v sebi pravo 
zakladnico spominov. K sodelovanju smo povabili domačinko, go. 
Eriko Altbauer, ki nam je pokazala, kako spretna je s svojimi pletilka-
mi, g. Bogomirja Altbauerja, ki je pokazal, kako se pletejo košare iz 
leskovih vej, ter go. Kristino Račnik, ki je na zanimiv in hudomušen 
način pripovedovala o ličkanju koruze ter spretno predla volnene niti 
na svojem kolovratu. Povabili smo tudi g. Stanka Erjavca in se mu zah-
valili za podarjeno bučo velikanko, ki se že vso jesen baha pred našo 
šolo. Prav tako gre posebna zahvala družinama Uranek in Smrečnik, ki 
sta nam pripeljali koruzo.

Da bi se čim bolj vživeli v ta običaj, so se nekatere učiteljice oblekle 
v oblačila, ki so jih pri kmečkih opravilih nosili naše babice in dedki.
Med ličkanjem in vezanjem koruze smo prepevali ljudske pesmi, se 
pogovarjali v narečju, nekatere učenke so pridno luščile fižol, in ker na 
takem druženju nikoli ni smela manjkati harmonika smo tudi zaplesali 
ter se posladkali z domačimi kmečkimi dobrotami.
Vsem sodelujočim, ki ste pripomogli, da je druženje uspelo in ga bomo 
ohranili v lepem in trajnem spominu, se iskreno zahvaljujemo.

Kolektiv OŠ Remšnik

VLJUDNO VABLJENI!
Župan Občine Radlje ob Dravi

Mag. Alan BUKOVNIK

VABILO
SOBOTA, 26. OKTOBER 2019, ob 10.00 v MKC-ju
Predavanje Špele Kresnik. Kako premagati strah? 

Strah ni vedno nekaj, kar je negativnega. Res pa je, da je v 
negativnem pomenu vedno ovira, ki nam onemogoča 
napredovanje. Zato boste na predavanju spoznali, kako in zakaj se 
sploh spoprijeti s svojimi strahovi. 



OBVESTILO GLEDE ODLAGANJA TEKSTILA, 
OBUTVE
Spoštovane občanke in občani!

Zadruga Dobrota nas je obvestila, da bo umaknila zabojnike za 
rabljen tekstil. 

Obveščamo pa vas, da lahko tekstil oziroma oblačila ter obutev 
pripeljete v Zbirni center Radlje ob Dravi.

Delovni čas zbirnega centra Radlje:
pon.–pet.: 8. do 15. ure
torek: 8. do 17. ure
sobota: 8. do 12. ure

Občina Radlje ob Dravi

LETNO SREČANJE ROKODELCEV
Društvo upokojencev Radlje je 20. septembra v prostorih Društva 
upokojencev Radlje gostilo letno srečanje rokodelcev Delfink in 
Delfincev ZDUS-a.
Ob 10. uri je prispelo okoli 50 gostov, med njimi tudi tri predstavni-
ce pobratenega DU iz Ivančne Gorice. Po nastopu pevskega zbora 
Mavrica in odprtju razstave so si ogledali dela naših rokodelk in sli-
karjev. Nato so se odpeljali v dvorec, si pod vodstvom Alenke Ver-
dinek ogledali muzej in nadaljevali z ogledom znamenitosti Radelj. 
Opoldan so se vrnili na sedež DU Radlje, kjer je že dišalo po bogra-
ču. Na dvorišču so ga kar v kotlu kuhali naši izkušeni člani in ga delili 
vsem, ki so si ga želeli. Sledil je še krajši kulturni program. Uvodni 
govor je podal predsednik DU Radlje Anton Vodušek. Branko Su-
hadolnik, vodja rokodelcev ZDUS-a, je govoril o organizaciji, delu 
in načrtih rokodelskih delavnic. Navzoče je pozdravil tudi podžu-
pan Radelj Robert Potnik. V nadaljevanju sta svojo liriko predstavili 
Marjeta Vitrih in Marija Vajs. Prebrane so bile tudi pesmi Zdenke 
Kunčnik in Mire Kumer, ki pa sta bili odsotni. K mikrofonu je pristo-
pila še gostja Marta iz Prekmurja, ki je svoje pesmi brala v spevni 
prekmurščini. Profesorji glasbene šole pa so vse navzoče še pose-
bej razvedrili s poskočno, domačo glasbo. 
Zadovoljni in vedri ter bogatejši za nova poznanstva in z vtisi kraja 
Radlje, so se gostje poslovili. Gostiteljem pa so zapustili prijetne 
spomine na vseslovensko srečanje rokodelcev, ki je tokrat potekalo 
prav v Radljah ob Dravi.
                                                                        Za DU Radlje Ivana Hauser

150 LET ŠOLE NA SV. ANTONU V BESEDI IN 
SLIKI
V nedeljo, 13. oktobra 2019, je bilo na Sv. Antonu na Pohorju slove-
sno. Dolgoletna učiteljica na šoli na Sv. Antonu, tu je tudi začela svojo 
uspešno pedagoško pot, Frida Dovnik Mravljak, je številnim udele-
žencem te slovesnosti predstavila svojo knjigo Tisoč in ena zgodba 
o šoli Svetega Antona. V njej z zgodovinskimi podatki in številnimi 
fotografijami na zanimiv in poučen način opisuje zgodovino šole od 
njene prve omembe leta 1841, do njene ukinitve leta 1992. V knjigi so 
tudi zapisane pripovedi in spomini nekdanjih učencev in učiteljev, pa 
tudi nekaj pomembnih zgodovinskih mejnikov pri razvoju kraja. Na za-
ključku se je zahvalila vsem za pomoč pri pripravi in izdaji knjige, med 
njimi Občini Radlje ob Dravi in KS Sv. Anton na Pohorju. 
Po predstavitvi knjige so njeni avtorici izrekli pohvalne in zahvalne be-
sede: župan Občine Radlje ob Dravi mag. Alan Bukovnik, ravnatelj OŠ 
Radlje ob Dravi in predsednik KS Sv. Anton na Pohorju mag. Damjan 
Osrajnik, učitelj Bogdan Železnik (učil na šoli leta 1954 in 1955), Rudi 
Moge, prof. (nekdanji poslanec Državnega zbora), Andrej Horvat, dr. 
med., dolgoletni predsednik KS Sv. Anton na Pohorju Branko Kanop, 
dekan Dekanije Radlje-Vuzenica prof. dr. Ivan Rojnik pa je svojo po-
hvalo zaključil z besedami: »Jesenski čas daje sadove, tako smo tudi 
danes dobili dragoceni sad.« 
Bogat kulturni program, ki ga je povezovala Saša Zupančič, so izvedli 
Vokalna skupina z Remšnika z zborovodkinjo Martino Mrakič, prof., 
učenki Špela in Ajda, humorist Danko Kristan in Ivanka Đukić z recita-
cijo.

Za KS Sv. Anton na Pohorju zapisal mag. Jože Marhl
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