
V sklopu praznovanja 2. občinskega praznika občine Or-
mož je v nedeljo, 20. junija, potekal Dan kulture. Samo 
dogajanje se je pričelo ob 9. uri z Dnevom odprtih vrat 

Knjižnice Franca Ksavra Meška Ormož, v Pokrajinskem muzeju 
Ptuj-Ormož, enota Ormož si je bilo mogoče ogledati dve razstavi: 
Ormož na braniku svobode 1991 in retrospektivno razstavo čla-
nov Likovno kulturnega društva LIKUDO iz Ormoža. Ob 13. uri 
se je dogajanje preselilo na prizorišče pred Grajsko pristavo, kjer 
so se predstavili: Godba veteranov Štajerske Ervina Hartmana 
pod taktirko Ervina Hartmana, Slovenskogoriški pihalni orkester 
KD MOL Lenart pod taktirko Srečka Kovačiča in Pihalni orkester 
Glasbene šole Ormož pod taktirko Vladimirja Krničarja.

Ob 15. uri so oder zasedle ljubiteljske kulturne skupine, ki delu-
jejo na območju občine Ormož. Predstavili so se: Moški pevski 
zbor KŠD Dobrava, Vokalna skupina Tisa KD Simon Gregorčič 
Velika Nedelja, vokalna skupina Oslüšari KD Osluševci, ljudski 
godci Stori čehoki KD Podgorci, Folklorna skupina KD Podgor-

ci, vokalna skupina Septima KD Ormož in Trobilni kvintet KD 
Ormož. Vseskozi so bili prisotni tudi člani Likovno kulturnega 
društva Ormož, ki so poskušali dogajanje ujeti na platno. Vse na-
stopajoče sta pozdravila podžupanja Občine Ormož, Irma Mu-
rad, in direktor JZ TKŠ Ormož, Andrej Vršič.  
Dan kulture se je zaključil z baletno predstavo Pepelka v izvedbi 
baletnega oddelka Glasbene šole Ormož.
Veseli nas, da kultura ponovno živi, da se po dolgem času ponov-
no družimo v živo, da se v kulturne ustanove po vsej Sloveniji 
ponovno vrača življenje, ki ga prinašate vi, spoštovani ustvarjalci 
in ljubitelji kulture. Ljudje kulturo potrebujemo. Potrebovali smo 
jo v najtežjih obdobjih epidemije, potrebujemo jo zdaj in potre-
bovali jo bomo tudi v prihodnje. 

V mesecu septembru se veselimo praznika KS Ormož, kjer bomo 
med drugim pripravili in izvedli srečanje odraslih pevskih zbo-
rov in malih vokalnih skupin, srečanje poustvarjalcev glasbene-
ga izročila in folklornih skupin ter otroško lutkovno predstavo 
Mladinskega društva BTT – ECI PECI kreativnega gledališča z 
naslovom Bukla in dober knjižni tek. Vsi dogodki bodo potekali 
v skladu z veljavnimi navodili in priporočili Vlade RS in NIJZ.
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