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Novičke Občine Radlje ob Dravi
Otvoritev Muzeja
Radlje ob Dravi

V četrtek, 27. septembra 2012, je v prostorih
Dvorca Radlje ob Dravi potekalo odprtje poslovnih prostorov nove enote Koroškega pokrajinskega muzeja Muzeja Radlje ob Dravi.
Sodelovanje med muzejem in občino se je
začelo intenzivneje razvijati od leta 2004 dalje,
ko je občina odkupila znano zbirko Ferdinanda
Leitingerja in s tem zastavila nadaljnji razvoj
muzejske dejavnosti v kraju in občini.
Naloge, ki so si jih v Muzeju Radlje ob Dravi zastavili, so v prvi vrsti povezane z izvajanjem javne
službe varovanja premične kulturne dediščine,
kot sta evidentiranje in dokumentiranje gradiva;
preučevanje bo vezano na lokalno pomembne
vsebine iz zgodovine in drugih sorodnih ved, vezane na območje Radelj z okolico ter na Dravsko
dolino.
Ob tej priložnosti so v prostorih dvorca na ogled
ponovno postavili fotografsko razstavo mojstra
fotografije Toma Jeseničnika; DRAVA, ŽIVLJENJE
REKE.

Antončani smo se, z ureditvijo spominske
sobe, spomnili svojega pokojnega župnika
Štefana Žemliča

V začetku letošnjega oktobra je minilo že osem let od smrti priljubljenega župnika župnij
Sv. Anton na Pohorju in Vuhred, Štefana Žemliča.
In ker čas prehitro briše sledi minulih dogodkov, smo Antončani pokojnemu župniku v
mežnariji ob antonski župnijski cerkvi uredili spominsko sobo, da vsaj delček zgodb, ki so
se napletle v skoraj šestih desetletjih našega sobivanja, ohranimo spominu in odvzamemo
pozabi.
V »štiblu« v mežnariji, kjer je sedaj soba posvečena njemu, je župnik Štefan prva leta, ko je
še peš hodil na Sv. Anton, tudi večkrat prespal.
Na panojih je predstavljeno njegovo življenje, vse od otroštva v rodnih Lipovcih in vseh
njegovih šestdeset let, ko je deloval v naših dveh župnijah. Avtentična oprema sobe, predmeti, povezani z njegovim življenjem, ter pisno in slikovno gradivo, tvorijo zaokroženo celoto prostora in časa, v katerem je pokojni župnik Štefan Žemlič živel in delal. Spominsko
sobo je v nedeljo, 7. oktobra 2012, ob prisotnosti domačih faranov ter gostov, med katerimi so bili tudi pokojnikovi sorodniki iz Prekmurja, blagoslovil domači župnik Fredi Mlinarič.
Branko Kanop, predsednik KS Sv. Anton na Pohorju

Srečanje članov Društva upokojencev Radlje ob Dravi in
članov Medobčinskega društva invalidov »Drava« Radlje
ob Dravi z županom Občine Radlje ob Dravi

V petek, 28. septembra 2012, so se na povabilo župana Alana Bukovnik člani Društva
upokojencev Radlje ob Dravi in člani Medobčinskega društva invalidov »Drava« Radlje ob
Dravi udeležili srečanja z županom Občine Radlje ob Dravi. Tovrstno srečanje je že drugo
zapovrstjo in letos so se srečanja udeležili tudi oskrbovanci Doma Hmelina. Za prijetno
razpoloženje so poskrbeli Ribniški fantje, Mešani pevski zbor Mavrica in ansambel Hopla.
Veselo druženje je trajalo vse do popoldanskih ur.

Občina Radlje ob Dravi

Novičke Občine Radlje ob Dravi • št. 47 • oktober 2012

Območno tekmovanje v
šahu v organizaciji »MDI –
DRAVA« Radlje

USPEŠEN ZAKLJUČEK
MESECA BREZPLAČNE
VADBE

Društvo za šport in rekreacijo Razgibaj
se je v mesecu septembru organiziralo
mesec brezplačne vadbe, ki je potekala vsak ponedljek in četrtek v
Športni hiši Radlje. Z namenom predstavitve različnih oblik aerobike smo
vsak ponedljek izvajali STEP AEROBIKO (vadbo s pomočjo stopničke),
vsak četrtek pa je potekala KLASIČNA
AEROBIKA.
Presenečeni nad odzivom smo mesec
brezplačne vadbe uspešno zaključili,
sedaj pa vas ponovno vabimo, da
se nam pridružite na vadbi. Vsem
vadečim se zahvaljujemo za udeležbo.

Za vsakega novega vadečega je prvi
obisk vadbe še vedno BREZPLAČEN!
Zaradi omejenega števila stepov so OBVEZNE PRIJAVE NA STEP AEROBIKO.
Več informacij na www.razgibaj-se.eu.
Tjaša Havnik

URNIK VADBE V MESECU OKTOBRU:
Dan / ura

19.00

20.00

Ponedeljek

STEP AEROBIKA
v Športni hiši Radlje

STEP AEROBIKA v
Športni hiši Radlje

Torek

KLASIČNA AEROBIKA
v Glasbeni šoli Radlje

Sreda

Četrtek

20.30

Preteklo soboto je v gostišču Penzion Markač v Vuhredu potekalo Območno tekmovanje v šahu za invalidska društva v okviru ZDIS-a.
Organizacija tega tekmovanja je bila zaupana
Medobčinskemu društvu invalidov »Drava« Radlje
ob Dravi, ki že vrsto let uspešno vodi to tekmovanje. Tekmovanja se je udeležilo dvanajst moških ekip
Severovzhodne Slovenije, od Ormoža do Mozirja, ter
dve ženski ekipi, Murska Sobota in Muta. Slednja je
slavila zmago.
Sodelovali smo tudi mi, z eno moško ekipo v sestavi:
Mirko Adam, Tone Jakopič, Karli Knez, Slavko Pajtler
in Ivan Gašper. Tekmovalce je nagovoril tudi župan
Občine Radlje ob Dravi Alan Bukovnik, ki je v svojem
govoru omenil pomen delovanja teh društev v našem
okolju. Na državno prvenstvo, ki bo v mesecu novembru v Litiji, sta se uvrstili ekipi Velenja in Raven
na Koroškem. Tekmovanje je potekalo v zadovoljstvu
vseh tekmovalcev, v prijetnem ambientu, kot tudi
odlični ponudbi gostišča.
Ivan Gašper

KLASIČNA AEROBIKA v večnamenski
dvorani Vuhred
STEP AEROBIKA v
Športni hiši Radlje

Foto Anka

IZLET NA OSANKARICO

Združenje borcev za vrednote NOB Radlje ob Dravi je organiziralo izlet za
svoje člane, ki prihajajo iz občin Muta, Vuzenica, Radlje ob Dravi, Podvelka
in Ribnica na Pohorju.
Izlet smo imeli v četrtek, 4. oktobra 2012, ob krasnem sončnem jesenskem
dnevu. Odpotovali smo kar z dvema avtobusoma ter se najprej ustavili v
Slovenski Bistrici, tam smo si ogledali Bistriški grad, ki je baročni biser
mesta. Pot smo nadaljevali do Doma na Osankarici ter si ogledali muzej
in kratki film o zadnjih bojih Pohorskega bataljona. Nato smo se peš, ob
spremljavi harmonike, odpravili do spomenika padlim borcem Pohorskega
bataljona, se tam poklonili njihovemu spominu ter zapeli nekaj partizanskih pesmi.
Okrog 15. ure smo imeli kosilo v Hotelu Jakec ter preživeli še lepo popoldne ob harmoniki in dobrem razpoloženju. S prijetnimi občutki smo se
vračali domov ter že kovali načrte za naš naslednji izlet. Bili smo zelo
počaščeni, da se je na našega izleta udeležil tudi predsednik združenja
borcev za vrednote NOB in župan Občine Radlje ob Dravi Alan Bukovnik.

koncertna turneja ZALJUBLJENA

V ŽIVLJENJE

Javni zavod ŠKTM za šport, kulturo, turizem in mladino RADLJE ob DRAVI

Erika Luzar

MILENA MIKLAVČIČ

Vabljeni v Knjižnico Radlje ob Dravi v četrtek, 11. oktobra 2012, ob 18.00 uri na POGOVORNI VEČER o knjigi
Milene Miklavčič: ŽENSKE. Milena Miklavčič je pisateljica in novinarka. Je poslušalka zgodb in njihova zapisovalka, topla rama v Zaupnostih v Nedelu, ženska, ki hodi naokoli z odprtimi očmi, da bolje vidi življenje, ki ga iz srca ljubi.
Njeni osrednji temi sta življenje in medsebojni odnosi. Z ''Ženskami'', ki so doživele že tretji ponatis, je avtorica doživela
že več kot 70 predstavitev in namerava do konca leta obiskati še vsaj 40 knjižnic in knjižnih klubov, ker pravi: »Knjiga je
moj otrok, zato se zanjo maksimalno potrudim!«
Oblikovanje, tisk in lektura: Agencija Novelus, d.o.o.

Občina Radlje ob Dravi si pridržuje pravico do spremembe lektorske in vsebinske obsežnosti avtorskih prispevkov.

