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NAPOVEDNIKI
PRIREDITEV
NAPOVEDNIK
PRIREDITEV
28. FEBRUAR 2010 • NEDELJA
15.00
Večnamenski prostor OŠ Lehen . Gledališka predstava –
monokomedija avtorja Toneta Partljiča Čistilka in predsednik uprave v izvedbi dramske igralke Mojce Partljič .
Organizator: KD Lehen .
18.00

1. MAREC
2014
– SOBOTA
Hotel Radlje
ob Dravi .
Gledališka predstava Toneta Partljiča Gospa poslančeva v izvedbi Dramske skupine

10.00
KUD Brezno Podvelka . Vstopnina: odrasli 5 eur, šolski
Igrišče
pri3Osnovni
šoli Vuzenica. Veselo pustno
otroci
eur .
rajanje. Zabaval nas bo pikapolonček Mimi in kurenti
s Ptuja. Organizator: TIC Vuzenica.
13.00
Dvornikova ravna ob smučišču Ribnica na Pohorju.
10. pustovanje na Ribnici na Pohorju. Tradicionalno,
že 10. Pustovanje, vabi vse velike in male maškare na
pustno rajanje na »Dornikovo ravno«. Najbolj izvirne
pustne šeme čakajo bogate nagrade. Organizator:
Turistično
društvo
na Pohorju, Bar smučar.
• PONEDELJEK
1. MAREC
2010Ribnica
14.00
10. 00
Gortina.
Pustna
na Gortini
od Krivca
Klubski
prostor povorki
Društva upokojencev
in invalidov
Ra- do
pekarne
Sezam. cesta
Vabljene
malesrečanje,
in velike
maske.
dlje, Mariborska
26 . Bralno
namenjeno
starejšim,
upokojencem,
invalidom,
radi berete,
želite čaka
Najlepša
maska
bo nagrajena.
Vsekipustne
maske
brati in seSezam
ob knjigah
pogovarjati
družiti .
Organizator:
pri pekarni
slastni
pustniterkrof.
Organizator:
Knjižnica Radlje ob Dravi .
Kmečka godba Pernice.
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16.00
Dvorana MKC Radlje. Pustovanje Fiju, fiju …
maškare gredo. Pripravili bodo zabavne igre, plesali
na najboljšo glasbo, vse maske bodo nagrajene.
Organizator: Društvo prijateljev mladine.
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20.00
MKC Radlje. Pustovanje s skupino Harmony band.
Vabijo vas na pustno rajanje, da boste skupaj pregnali
zimo (čeprav ne premrzlo) in bomo končno dočakali
pomlad. Za dobro vzdušje bo poskrbela skupina
Duoharmony.
2. MAREC 2014 – NEDELJA
10.00
Župnijska cerkev sv. Katarine na Kapli na Kozjaku.
Neposreden prenos sv. maše na TV SLO 1, po radiu
SLO 3 in radiu Ognjišče.
14.00
Zbirališče pred pošto v Podvelki. Pustna povorka.
Male in velike maske se bodo zbrale pred pošto
v Podvelki, nato bo krenila povorka do šole v Breznu.
Za vse pustne maske bodo na voljo krofi in čaj.
Organizator: KUD Brezno Podvelka.
14.00
Igrišče Vuhred. Tradicionalna pustna prireditev
v Vuhredu. Organizator: Turistično društvo
v sodelovanju z Občino Radlje, KS, šolo in vrtcem
Vuhred.
15.00
Modra dvorana Vuzenica. Velike in male maškare
vabljene na otroško pustno zabavo. Organizator:
vrtec Vuzenica v sodelovanju z Občino Vuzenica.
3. MAREC 2014 – PONEDELJEK
9.30
Zdravstveni dom Radlje ob Dravi (sejna soba).
Predavanje na temo: Zakaj se redimo? Organizator:
Zdravstveno vzgojni center.
16.00
Knjižnica Podvelka. Pravljica potuje: Srček
za mamico.
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19.00
Glasbena šola Radlje ob Dravi. Klavirski recital
Tomaža Petrača. Izredni profesor, pianist in
predstojnik Oddelka za inštrumente s tipkami (klavir,
orgle, čembalo, harmonika) na Akademiji za glasbo
Univerze v Ljubljani, kjer je diplomiral. Tomaž Petrač
izhaja iz znane mariborske glasbene družine, bil
je varovanec slovite Dubravke Tomšič Srebotnjak.
Koncertni študij je zaključil v Baslu. Izpopolnjeval se je
pri znanih pianistih in dobil več najvišjih nagrad doma
in v tujini. Nastopa kot solist, v komornih skupinah in
v znanih orkestrih. Koncerte ima v Italiji, Franciji, Švici,
Nemčiji, Makedoniji, Srbiji in na Hrvaškem. Njegova
študentka je tudi nekdanja naša učenka, domačinka
Helena Kreuh. Program: Mozart, Beethoven, Ukmar,
Brahms.
4. MAREC 2014 – TOREK
10.00
Prostori Društva upokojencev in invalidov Muta,
Glavni trg 27. Bralno srečanje, namenjeno starejšim,
upokojencem, invalidom, ki radi berejo, želijo brati
in se ob knjigah pogovarjati ter družiti.
16.00
Knjižnica Muta. Pravljica potuje: Srček za mamico.
18.30
Zdravstveni dom Radlje ob Dravi (sejna soba).
Predavanje na temo: Zakaj se redimo? Organizator:
Zdravstveno vzgojni center.
5. MAREC 2014 – SREDA
10.00
MKC Radlje. Dinamična joga. Dinamična joga je
eden od odgovorov na potrebe sodobnega človeka,
ki v svoj natrpan urnik tedensko lahko vrine uro
sprostitve v obliki vsakokrat drugačne srednje ali zelo
zahtevne vadbe ob prijetni glasbi, zraven pa poskrbi
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za svoje telo z vajami za krepitev in raztezanje. Joga
poteka vsako sredo, 12., 19. in 26. marca. Mesečni
prispevek je 5 eur.
19.00
MKC Radlje. 5. Martinčkov večer. Na zadnji
Martinčkov večer v tej sezoni bo gost Tomo Jeseničnik.
Izkušnje in znanje iz fotografije je sprva nabiral
v domačem okolju, v gorah, gozdovih in dolinah
Koroške. Kasneje pa ga je pot vodila v visoke gore
v Karakorumu in Himalaji ter prostranstva Turčije in
Kamčatke. Uživalo bomo ob čudovitih fotografijah
gorskega sveta s komentarji iz prve roke! Vstop prost.
Organizator: PK Martinček, MKC Radlje.
6. MAREC 2014 – ČETRTEK
19.00
Knjižnici Radlje. Predstavitev knjige Grege
Hočevarja: Ustvarjen za gibanje: Vse, kar mora
o ustroju in delovanju svojega telesa vedeti
rekreativni in vrhunski športnik. Grega Hočevar
(1972) je bil državni prvak in osem let član triatlonske
državne reprezentance, udeležil se je skoraj dvesto
triatlonov po vsem svetu. Je avtor nekaj strokovnih
in več poljudnih člankov s področja vzdržljivostnega
treninga, telesne aktivnosti, gibanja, zdravja, zdrave
prehrane, športne fiziologije in biomehanike.
Ustvarjen za gibanje ni enciklopedični pripomoček,
ki bi odgovarjal na tisoč in eno vprašanje. Je bolj
pripoved, ki nas poskuša spoprijateljiti z lastnim
telesom in jo bomo z veseljem prebirali vsi, ki si
kdaj obujemo tekaške copate, sedemo na kolo ali
kako drugače poženemo svoj stroj v višje obrate.
Najverjetneje je ne bomo prebrali na dušek in se
bomo h kakšnemu poglavju večkrat vračali – nič za to:
avtor je našel celo fiziološko potrditev pregovora, da
se počasi daleč pride. Knjigo bosta predstavila avtor in
predstavnik založbe Ciceron.
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7. MAREC 2014 – PETEK
16.00
Knjižnica Vuzenica. Pravljica potuje: Srček
za mamico.
17.00
Športna hiša Radlje. Radlje ob Dravi. Prireditev
ob mednarodnem dnevu žena s Klapo Kampanel.
V programu bodo sodelovali učenci OŠ Radlje
ob Dravi. Vstop prost. Organizator: Občina in
OŠ Radlje ob Dravi.
8. MAREC 2014 – SOBOTA
9.00–11.00
Knjižnica Radlje. Prva ZELEmenjava in SEMEnjava
na Koroškem – darilo za 8. marec. Na Zelemenjavi
menjamo semena, sadike, pridelke, recepte,
izkušnje in navdihe z domačega vrta. Semenjava pa
pomeni menjavanje semen, sadik, vrtnarskih knjig,
cvetličnih lončkov, posušenih zelišč in začimb, sladkih
kolačkov, praktičnih nasvetov in srčnih nasmehov.
Cilj ZELEmenjave in SEMEnjave je na solidaren in
zabaven način povezati vse navdušence dobrot in
lepot z domačega vrta ter to navdušenje raztrositi
med ostale someščane in sovaščane. Vabljeni vsi, brez
izjeme: vrtnarski guruji in popolni začetniki, mladi in
starejši, taki z enim samim lončkom na balkonu kot
tisti s kilometrsko njivo. Pridite s polnimi žepi dobre
volje, razveselili pa se bomo tudi vsake slaščice iz
domače pečice. Na zele(seme)njavi bomo le menjali
in podarjali, zato denarnice pustite doma. Kontaktna
oseba in koordinatorica: Zana Peci.
18.00
Modra dvorana Vuzenica. Prireditev ob dnevu žena.
Nastopili bodo: učenci OŠ Vuzenica, Dravograjski
sekstet, gostja večera pa bo Nuša Derenda. Vstop
prost. Organizator: TIC Vuzenica.
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19.00
Podružnična OŠ Kapla na Kozjaku. Predstava za
gledališki abonma in izven: Nekaj dragega in
popolnoma neuporabnega v izvedbi KUD Selnica.
Organizator: KD Kapla.
9. MAREC 2014 – NEDELJA
10.30
Župnijsko dvorišče Brezno. Rez trte v Breznu.
V Občini Podvelka od leta 2010 raste potomka
najstarejše vinske trte z mariborskega Lenta. Na
Gregorjevo bo prireditev ob rezu potomke Stare trte
na župnijskem dvorišču v Breznu. Program: 10.30 –
sveta maša, 11.30 – začetek prireditve Rez trte, ki jo
bo spremljal kulturni program in blagoslov dvorišča.
Na stojnicah se bodo predstavili nosilci različnih
dejavnosti s svojimi pridelki, izdelki, promocijskim
materialom … S prireditvijo se bo začela nova
vinogradniška sezona v občini Podvelka.

Rez trte v Breznu.
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17.00
Kulturni dom Podvelka. Komedija Tašča.com 3
v izvedbi dramske skupine KUD Stane Sever
Ribnica na Pohorju. Predstavo poklanja ob prazniku
žena KUD Brezno Podvelka. Vstop prost. Predstavo
si bo v sklopu selektorskih ogledov za državno
Linhartovo srečanje odraslih gledaliških skupin
ogledala strokovna spremljevalka JSKD, akademska
igralka Dunja Zupanec. Organizator: KUD Brezno
Podvelka.
10. MAREC 2014 – PONEDELJEK
17.00
Knjižnica Radlje. Ustvarjalna srečanja za otroke in
odrasle. Otroci oblikujejo v ločeni delavnici ptičke.
Material bo pripravljen v knjižnici. Odrasli izdelujejo
posodice iz modelirne mase, okrašene s kamenčki.
Udeleženci potrebujejo manjšo skodelico, ostali
material bo pripravljen v knjižnici.
18.00
MKC Radlje. Šnops turnir. Prijave in informacije:
GSM 040186602, Vojko.
11. MAREC 2014 – TOREK
10.00 in 16.00
Knjižnica Radlje ob Dravi. Pravljica potuje: Srček
za mamico.
12. MAREC 2014 – SREDA
16.00
Knjižnica Ribnica na Pohorju. Pravljica potuje: Srček
za mamico.
18.00
MKC Radlje. Ljubezenski napoj. Pripravljali bodo
zdrave napitke, ki poživijo telo in izboljšajo počutje.
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13. MAREC 2014 – ČETRTEK
17.00
Glasbena šola Radlje ob Dravi. Interni nastop
učencev klavirja. Na razrednem nastopu bodo igrali
učenci, mladi pianisti iz razredov Estere Vidakovič
Hari in Damijane Sgerm Kristan. Poslušali bomo
učence z Ribnice na Pohorju, iz Podvelke, Dravograda,
Vuzenice in Radelj ob Dravi.
17.00
Učilnica OŠ Vuzenica. Predavanje o terapevtski
hipnozi. Vas zanima, kako deluje naša podzavest?
Odgovore boste našli na predavanju. Vstopnine ni.
Organizator: TIC Vuzenica.
14. MAREC 2014 – PETEK
18.00
MKC Radlje. Še vedno vozim, vendar ne hodim.
Večer je namenjen mladim in bodočim voznikom,
ki zaradi neizkušenosti, načina življenja in drugih
razlogov spadajo v rizično skupino, kateri se je treba še
posebej posvetiti in ji ravno zaradi mladosti pristopiti
z novimi, inovativnimi načini. Na delavnici bo mladim
omogočen neposreden stik s tistimi, ki so v prometnih
nesrečah utrpeli poškodbe hrbtenjače in so zaradi
prometne nezgode za celo življenje prikovani na
invalidski voziček.
15. MAREC 2014 – SOBOTA
19.00
MKC Radlje. Ogled video smešnic na platnu. Skupaj
so zabavne stvari še bolj zabavne in smešne. Pridite,
da se boste skupaj nasmejali do solz ob ogledu video
smešnic.
19.30
Gasilski dom Trbonje. Komedija Tašča.com 3
v izvedbi dramske skupine KUD Stane Sever
Ribnica na Pohorju.
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16. MAREC 2014 – NEDELJA
18.00
Kulturni dom Radlje. Gledališka predstava za
abonma in izven Špas teatra: Udar po moško 2.
Igrata: Denis Avdić in Vid Valič. Kaj se zgodi, ko se
srečata slovenska in bosanska kultura? Je boljša
svoboda samskega življenja ali čar odgovornosti
družinskega? Kako se seksa učijo ženske in kako
moški? Kdaj je seks najboljši in kako brezmadežno
spočeti? Kdaj bomo zares prilezli iz krize in kdaj se ne
‚štela‘ radia? Še več politično-družbene kritike in še več
zabavnih resnic o moško-ženskih odnosih! Posamezne
vstopnice uro pred predstavo na blagajni. Organizator:
KD Radlje ob Dravi.
17. MAREC 2014 – PONEDELJEK
9.30
Zdravstveni dom Radlje ob Dravi (sejna soba).
Predavanje na temo: Utrujenost, je morda kriva
prehrana? Organizator: Zdravstveno vzgojni center.
18. MAREC 2014 – TOREK
8.20–10.35
Muta, Vuzenica. Srečanje lutkovnih skupin Koroške.
Na razpis so se lahko prijavile vse lutkovne skupine
in posamezniki, ki delujejo samostojno ali v okviru
šole, kulturnih zavodov in kulturnih društev, oziroma
vse predstave, v katerih so vsi igralci ljubitelji.
Starost nastopajočih ni omejena. Izbor bo temeljil
na naslednjih kriterijih: likovni celovitosti predstave,
izvirnosti predstave, kvaliteti interpretacije vlog
igralskega ansambla, angažiranosti igralcev in
mentorsko delo.
Program:
Osnovna šola Muta:
8.20 Lutkovna sekcija Mavrica Dravograd, avtorice
Franziska Stich: Dobri snežak (20 min)
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8.50 VVZ Slovenj Gradec, Vzgojiteljice, avtorica Katja
Reider: Se lahko igram s tabo (30 min)
Modra dvorana Vuzenica:
9.35 Lutkovna skupina OŠ Prežihov Voranc Ravne,
avtorica Aleksandra Slatinšek Mlakar: Mačka ali
miš, le da se veliko smejiš (45 min)
10.35 Lutkarji OŠ Črna na Koroškem, Hans Christian
Andersen: Grdi raček (20 min)
Organizator: JSKD Območna izpostava Radlje ob Dravi.

18.30
Zdravstveni dom Radlje ob Dravi (sejna soba).
Predavanje na temo: Utrujenost, je morda kriva
prehrana? Organizator: Zdravstveno vzgojni center.
19. MAREC 2014 – SREDA
18.00
Glasbena šola Radlje ob Dravi. Koncert učencev in
ansamblov Glasbene šole Radlje. Poslušali bomo
soliste in ansamble različnih oddelkov Glasbene šole.
Za organizacijo: Oto Kolednik in Vojko Trnjek.
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20. MAREC 2014 – ČETRTEK
9.30
Dom za starejše občane Hmelina Radlje. Bralne ure
v domu za starejše občane Hmelina. Knjižničarke iz
Knjižnice Radlje se s stanovalci doma pogovarjajo
o knjigah na določene teme, berejo, ustvarjajo in se
družijo.
16.30
MKC Radlje. Učinkovita komunikacija in delo
z ljudmi. Predavanje bo obravnavalo naslednja
vprašanja: kako vplivati na svoja notranja čustvena
stanja, npr. samozavest in odločnost, kako vzpostaviti
s sogovorniki pristen sodelovalni odnos, s katerimi
besedami lahko najbolj vplivate na sogovornike, kako
pravilno pohvaliti in kako podati konstruktivno kritiko,
kako motivirati ljudi in kako motivirati sebe, kako se
hitro in uspešno naučiti novih veščin … Spoznanja
bodo lahko udeleženci po predavanju praktično
preizkusili v osebnem življenju (partnerski odnos,
vzgoja otrok …), v izobraževalne namene (učenje,
poučevanje …) in poslovne namene (kariera, vodenje,
prodaja, pogajanja …). Predavanje je primerno za
vodje, starše, učitelje, uradnike, prodajalce, svetovalce,
podjetnike, prostovoljce, babice, dedke, dijake,
študente, zdravstvene delavce, trenerje (športne ali
osebnostne) ter za kogarkoli, ki dela z ljudmi ali med
ljudmi. Delavnico bo vodil Marjan Račnik, informacije
na tel. št.: 040/186-602, Vojko.
18.00
Galerija Posavskega muzeja Brežice. IV. Državna
tematska razstava Parafraze, palimpsesti, citati
in prisvojitve. Na desetih regijskih razstavah po
Sloveniji je državni selektor, akademski slikar Janez
Zalaznik, izbral dvainpetdeset del. Med njimi tudi dve
iz Območne izpostave Radlje ob Dravi, in sicer deli
Tanje Goričan (Umetnik in model II.) in Lucije Vollmaier
(Skrivnost ulice). Čestitke! Razstava bo na ogled vse do
13. aprila 2014. Organizator: JSKD.
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19.00
Knjižnica Radlje. Literarni večer z Ivano Hauser.
Domačinka, ki zase pravi, da je zgolj ljubiteljska
pisateljica, je od leta 2002 članica Mariborske literarne
družbe. Na pobudo mentorja Marjana Pungartnika je
začela pisati prozo. Piše o živalih, njihovih prirojenih
in določujočih lastnostih in odnosih človeka do
njih. Napisala je tudi sklop zgodb o deklici Johani
in njenem odraščanju. V okviru Javnega sklada za
kulturne dejavnosti (JSKD) se udeležuje literarne šole,
delavnic in kolonij ter si tako izpopolnjuje in širi svoja
pisateljska obzorja. Na tokratnem literarnem večeru
bomo prisluhnili zgodbam, ki nas bodo popeljale
v otroštvo deklice Johane. Literarni večer bo vodila
Tanja Volmajer. Glasbeni program bodo izvedli učenci
Glasbene šole Radlje ob Dravi.
21. MAREC 2014 – PETEK
16.00
Glasbena šola Radlje ob Dravi. Pomladni nastop
flavtistov. Na nastop vabi Sanja Krajnc, profesorica
flavte, učenci pa prihajajo iz Brezna, Ribnice, Vuzenice
in Radelj.
17.00
Modra dvorana Vuzenica. Ustvarjalna delavnica
nakita iz fimo mase. Tokrat bodo na delavnici
izdelali obesek za verižico v tehniki ‚»mokume gane«.
Delavnica bo potekala pod vodstvom domačinke
Špele Golob. Če imate možnost, s seboj prinesite
strojček za izdelavo rezancev. Več informacij in prijave
na: spela.pigeon@gmail.com ali 040/575-184. Število
prostih mest je omejeno, predprijave obvezne!
Organizator: TIC Vuzenica.
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Izdelki Špele Golob.
18.00
Restavracija Pridigar Vuzenica. Ženski večer
s predstavitvijo življenja v Vuzenici nekoč – mala
šola zgodovine. Predavala bosta Mirko Kogelnik in
Hermina Ropoša. Predavanje z večerjo: 13,50 eura,
rezervacije na GSM 051/428-518, Sonja.
19.00
Krajevna dvorana Remšnik. Komedija Tašča.com
3 v izvedbi dramske skupine KUD Stane Sever
Ribnica na Pohorju.
19.00
Športna dvorana pri OŠ Muta. 21. Jožefov koncert.
Na koncertu bodo nastopili: Kmečka godba Pernice,
ansambel Gadi, ansambel Veseli svatje, Tanja Žagar,
ansambel Nasmeh, ansambel Koroški muzikanti,
ansambel Klapovuhi, ansambel Banovšek, Roki
Krajnc, harmonikarji iz Mežice, humoristi iz Sv. Antona
in voditelj Domen Hren. Vstopnice po 6 € so
v predprodaji na Muti v cvetličarni Mira, okrepčevalnici
Danita, bistroju Time out, pizeriji Zajnadler, trafiki
v Radljah ob Dravi, papirnici Barbara v Vuzenici,
marketu Sezam na Gortini in piceriji Picolo v Trbonjah.
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Vabljeni na nepozaben večer z obilico dobre glasbe in
polno mero humorja!
22. MAREC 2014 – SOBOTA
9.00–18.00
Športna hiša Radlje. Tekmovanje v športnem
plezanju vzhodna liga. PK Martinček organizira
tekmovanje za okrog 240 otrok iz vzhodne Slovenije.
Vstop prost. Organizator: PK Martinček Radlje, ŠKTM,
MKC Marenberški.
16.00
Večnamenska dvorana Vuhred. Prireditev ob dnevu
žena in materinskem dnevu, za matere in žene.
Organizator vrtec in šola Vuhred z gosti.
17.00
Športni stadion Radlje ob Dravi. Nogometna tekma
med NK Radlje in NK Kovinar Štore. Organizator:
Nogometni klub Radlje.
20.00
MKC Radlje. Koncert skupine IF: Tribute to Pink
Floyd. Člani klasične zasedbe SydBarret Pink Floyd,
so nastali v Londonu, v šestdesetih letih prejšnjega
stoletja. Richard Wright, Roger Waters, Nick Mason
in seveda kasnejši kitarist in vokalist David Gilmour
so bili ustvarjalci nekaterih najbolj prepoznavnih
albumov vseh časov: Dark side of the moon, Wish you
were here, The wall … Mnoge znane pesmi, katerih
zvrsti se raztezajo od bluesa, rocka, psihadelike in
seveda tudi glasbo iz drugih albumov vam bodo
predstavili člani skupine IF iz Tržiča. Glasbena skupina
IF je nastala z namenom ustvarjati harmonične
glasbene trenutke skupine Pink Floyd in s tem pričarati
pozitivno glasbeno energijo, ki povezuje ljudi in je
sama sebi namen.
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23 MAREC 2014 – NEDELJA
24. MAREC 2014 – PONEDELJEK
17.00
Knjižnica Radlje. Ustvarjalna srečanja za otroke
in odrasle. Otroci oblikujejo v ločeni delavnici
domiselne ogrlice – zase ali za darilo; material bo
pripravljen v knjižnici. Odrasli oblikujejo kamniti
prtiček ali podstavek z lepljenjem manjših ploščatih
kamnov na podlago. Material bo pripravljen
v knjižnici, udeleženci lahko prinesejo kamne, ki bi jih
želeli uporabiti.
25. MAREC 2014 – TOREK
17.00
Športna dvorana Muta. Prireditev ob materinskem
dnevu: Mama – sonce, smeh in sreča. Organizator:
OŠ Muta

Materinski dan 2013.
19.00
MKC Radlje. Potopisni večer z Matejo Mazgan. Sicer
za večino nenavadna kombinacija dveh popotnic,
vendar že do dobra usklajeni in izkušeni vnukinja in
babica sta obdelali še nekaj zanimivih in neznanih
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dežel. Vabljeni na potopisno predavanje dežel z na
videz neskončno dolgimi ravnimi cestami, čudovitimi
nacionalnimi parki, prijaznimi domačini, pusto,
a zanimivo pokrajino in še mnogo več: Colorado, Nova
Mehika, Arizona in Utah.
19.00
Modra dvorana Vuzenica. Humorni večer
s Kimperk Teatrom z Ojstrice – ob materinskem
dnevu. Kimperk Teater deluje že tri leta pod
umetniškim vodstvom Igorja Glasenčnika. Radi
improvizirajo in se poslužujejo raznih aktualnih
dogodkov in tem iz vsakdanjega življenja, seveda na
humoren način. Lani so prejeli tudi občinsko priznanje
občine Dravograd in na to so zelo ponosi. Sicer pa
osvajajo publiko po celi Koroški, tokrat se nam bodo
samostojno prvič predstavili v Vuzenici. Predstavo
podarja župan svojim občankam ob materinskem
dnevu. Vstopnine ni! Organizator: TIC Vuzenica.
26. MAREC 2014 – SREDA
19.00
Glasbena šola Radlje ob Dravi. Koncert učiteljev
Glasbene šole. Na Glasbeni šoli Radlje deluje nekaj
odličnih mladih umetnikov, ki delujejo tudi kot
pedagogi. Vabimo vas na koncert glasbe različnih
stilov.
27. MAREC 2014 – ČETRTEK
18.00
Glasbena šola Radlje ob Dravi. Spomladanski
koncert kitaristov iz razreda vsestranskega
instrumentalista, predvsem pa kitarista Mateja
Švaba.
19.00
Knjižnica Radlje. Odprtje 1. samostojne razstave
likovnih del ljubiteljskega slikarja Antona
Voduška. Slikar slika intenzivneje zadnja tri leta,
ko je pričel ustvarjati v likovni sekciji Kulturnega
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društva Radlje ob Dravi. Prej je slikal manj in občasno,
kolikor mu je poleg službenih obveznosti dopuščal
čas. Razstavljal je že večkrat na skupinskih razstavah,
sodeloval pri razpisih JSKD – območne enote Radlje
in se udeleževal likovnih kolonij. Svoje prve slike je
naslikal z oljnatimi barvami na platnu, v zadnjem času
pa uporablja predvsem akrilne. Motivi, ki jih izbira, pa
so bolj stalni: največ slika naravo, slikovite poglede,
ki jih lahko predstavi s pestrimi barvami, in tihožitja.
Tokratna razstava je torej prva samostojna razstava in
bo v knjižnici Radlje na ogled do 3. maja.
28. MAREC 2014 – PETEK
18.00 uri
MKC Radlje. Literarni večer na temo Harryja Potterja
z Renejem Doplerjem. Harry Potter je domišljijska
pripoved v sedmih knjigah pisateljice J. K. Rowling.
Po seriji knjig so posneli tudi filme. Z Renejem si bomo
ustvarili magični literarni večer ob besedi in sliki
z delavnico izdelovanja čarobnih palic.
29. MAREC 2014 – SOBOTA
30. MAREC 2014 – NEDELJA
16.00
Modra dvorana Vuzenica. Monodrama Gregorja
Čušina: Vera levega razbojnika.Vsebina: Kaj
verujem? V koga? Komu? In zakaj? Preprosta izpoved
vere človeka, ki se dostikrat znajde na »napačni
strani« – kot levi razbojnik … Spet predstava, ki to
ni … Monolog, v katerem Čušin prvič tudi igra …
resda bolj slabo… pa še to le na ukulelo … in
zapoje. Gregor Čušin se je rodil 11. januarja 1970 na
Koroški Beli. Najprej je izbral študij slavistike, a se
je po končanem prvem letniku leta 1990 odločil za
igralstvo. Na AGRFT je v letniku Štefke Drolc in Dušana
Jovanovića leta 1994 zaključil študij dramske igre
in umetniške besede z vlogo Jacksona v Ardenovi
drami Živite kot svinje. Za vlogo v diplomski predstavi
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in za vlogo Duha v Shakespearovem Hamletu je
leta 1995 prejel akademijsko Prešernovo nagrado.
Že med študijem je igral v Mestnem gledališču
ljubljanskem in v SLG Celje. Takoj po diplomi 1994
se je zaposlil v MGL. Leta 1999 je za dve sezoni sicer
odšel v kranjsko Prešernovo gledališče, a se je 2001
vrnil v MGL. Tu je odigral že skoraj 40 vlog. Igral je tudi
v Špas teatru, Slovenskem komornem gledališču in
Cafe teatru. Nastopil je v več filmih. Ukvarja se tudi
z režijo, predvsem v polprofesionalnih gledališčih, kot
sta Šentjakobsko gledališče v Ljubljani in Gledališče
Toneta Čufarja na Jesenicah. V sezoni 2008/09 je bil
umetniški vodja Šentjakobskega gledališča. Znan je po
avtorskih monodramah, v katerih obravnava krščansko
tematiko. Njegovi najuspešnejši monodrami sta
Hagada in Evangelij po Čušinu.Organizator: Dekanija
Radlje Vuzenica.
31. MAREC 2014 – PONEDELJEK
dopoldan
Knjižnica Radlje. Žrebanje reševalcev knjižne
uganke meseca marca za vse enote knjižnice.

PLANINSKA DRUŠTVA
PLANINSKO DRUŠTVO BRICNIK MUTA
2. 3. Zimski pohod Arihova peč s PD Slov. Gradec.
Vodnika: Vlasta Senica in Ervin Skutnik.
30. 3. Sv. Boštjan – Vič. Vodnika: Jožef Dobnik in Jože
Hiter.
15. 3. 180. nočni pohod na Pernice. Vodnik: Ivan
Verčko.
PLANINSKO DRUŠTVO VUZENICA
8.3. Pohod na Kočo Planinc ob prazniku. Vodnika:
Miro Kričej in Igo Kaiser.

18

PLANINSKO DRUŠTVO RADLJE OB DRAVI
8. 3. Za naša dekleta. Vodnik: Rudi, GSM 041/443-453.
20. 3. Lepenatka. Vodnica: Katja, GSM 031/616-896.

KOROŠKI POKRAJINSKI MUZEJ
KOROŠKI POKRAJINSKI
MUZEJ
MUZEJ RADLJE OB DRAVI
Koroška cesta 68,
2360 Radlje ob Dravi
Tel.: +386 2 62-12-549
Spletni naslov: www.kpm.si, E-pošta: info.sg@kpm.si
Odprto: tor.–pet. od 9.00 do 13.00 in po dogovoru.
Stalne muzejske zbirke in razstave:
1. Zbirka kladiv Ferdinanda Leitingerja, Koroška
cesta 68, 2360 Radlje ob Dravi.
2. Župankova domačija, Št. Janž pri Radljah 66,
2360 Radlje ob Dravi.
3. Kovaški in gasilski muzej Muta, Glavni trg 17,
Muta. Prostori, kjer se nahaja Kovaški in gasilski
muzej Muta, so predmet prenove, zato je muzej do
nadaljnjega zaprt za oglede.
4. Slomšek v Vuzenici (1838–1844), Zgornji trg 28,
Vuzenica.
5. Splavarski muzej, Javnik 6, 2363 Podvelka.
6. Muzej kamnoseštva, steklarstva in gozdarstva,
Kulturni dom Josipdol.
7. Partizanska bolnišnica Tevakin, Kapla na Kozjaku.
8. Urbančeva lovska koča, Lehen na Pohorju 17,
2363 Podvelka.
Občasni razstavi:
Razstava Rimski kamniti spomeniki v Dravski
dolini in 2000 let stara soseda iz Radelj v dvorcu
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Radlje. V Dravski dolini so zanimivi predvsem rimski
kamniti spomeniki, ki izvirajo iz območja med Muto in
Radljami, saj kažejo na poselitev tega dela, hkrati pa
tudi na lokalno cestno povezavo zgrajeno po Dravski
dolini, ki je povezovala to območje z večjimi središči.
V vitrini so predstavljene najnovejše arheološke
najdbe, pridobljene ob izgradnji radeljske obvoznice
leta 2011.
Razstava Partizanska saniteta na Koroškem na
Župankovi domačiji (Št. Janž pri Radljah 66, Radlje
ob Dravi). Razstava je na ogled po predhodni najavi.
Informacije in najava: +386 2 62 12 549 .

VPIS OTROK V VRTEC za šolsko leto
2014/2015
Vpis otrok v vrtec Muta: 25. in 26. marca med 8.
in 11. uro in 27. marca med 13. in 17. uro. Vpis bo
v pisarni vrtca na Muti.
Vpis otrok v vrtec Vuzenica: od 31. marca do 4. aprila
2014 vsak dan od 12.00 do 15.00 ure, v četrtek,
3. aprila od 7.00 do 17.00 ure, v petek, 4. aprila 2014
pa od 7.00 do 14.00 ure. Vrtec vpisuje otroke, stare od
11 mesecev do vstopa v osnovno šolo.

RAZPISI JSKD
Srečanje odraslih gledaliških skupin, februar–april 2014.
Srečanje odraslih pevskih zasedb, Radlje ob Dravi,
5. 4. 2014.
Srečanje mladinskih pevskih zborov, Radlje ob Dravi
7. 4. 2014.
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Srečanje otroških folklornih skupin, 8. ali 16. 4. 2014.
Srečanje odraslih folklornih skupin, 12. in 13. 4. 2014.
Srečanje otroških pevskih zborov, Muta, 7. 5. 2014.
Srečanje otroških gledaliških skupin, Vuzenica, Ravne.
Seminar za mažorete, Vuzenica, 31. maj 2014.
Srečanje likovnikov, razstava, tema: prosta, Radlje
ob Dravi, september 2014.
Vse informacije in prijave: e-pošta: oi.radlje.ob.dravi@
jskd.si, Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, Območna
izpostava Radlje ob Dravi, Mariborska cesta 7
(pisarna 415), 2360 Radlje ob Dravi, www.jskd.si.

MARENBERŠKI MLADINSKI
KULTURNI CENTER RADLJE OB DRAVI
Odpiralni čas: od ponedeljka
do četrtka od 8.00 do 22.00 ure,
v petek od 8.00 do 23.00 ure,
v soboto od 15.00 do 23.00 ure,
nedelje in prazniki zaprto.
V MMKC zagotavljajo: informiranost mladih,
participacija mladih, neformalna izobraževanja za
mlade in druge skupine v širšem okolju, prostovoljno
spodbujanje mladih, socialna povezanost med
mladimi, druženje mladih med seboj, učna pomoč,
svetovanje mladim, delavnice za otroke in mlade,
rojstnodnevne zabave, najem prostorov, varstvo otrok,
fotokopiranje.
Vpisi v tečaje:
Začetni tečaj angleškega jezika.
Računalniški tečaj (osnovni) za starejše in druge.
Delavnica temelji na medgeneracijskem sodelovanju
in spodbujanju vseživljenjskega učenja. Z delavnicami

21

želijo dvigniti računalniško pismenost in udeležence
navdušiti nad uporabo interneta in računalnika.
Na delavnicah bodo spoznali osnove računalniških
veščin, kot so: iskanje informacij na internetu, osnovne
funkcije računalništva, elektronsko pošto. Cena tečaja
je 5 evrov.
Informacije in prijave (do 8. marca) na telefonski
številki 040/186-602, Vojko.
Stalne dejavnosti:
Dinamična joga vsako sredo ob 10.00 uri.
Rojstni dan vašega otroka.
Več informacij osebno v prostorih MKC-ja ali na telefonski
številki: 040/852-287 (Dominika), 040/125-134 (Ines).

KNJIŽNICA RADLJE OB DRAVI
Odpiralni čas:
Knjižnica Radlje ob Dravi, Koroška c. 61a, 2360 Radlje
ob Dravi, tel.: 02/888-04-04,
pon.–čet.: 8.00–17.00, pet.: 7.00–15.00, sob.: 8.00–13.00
Knjižnica Muta, Glavni trg 17, 2366 Muta,
tel.: 02/887-976-07
tor. in čet.: 14.00–17.00, sre. in pet.: 11.00–14.00
Knjižnica Vuzenica, Mladinska ul. 3 (Osnovna šola),
2367 Vuzenica, tel.: 02/879-12-49
pon.: 09.00–14.00, pet.: 14.00–17.00
Knjižnica Podvelka, Podvelka 13, 2363 Podvelka,
tel.: 02/876-95-03
pon. in čet.: 14.00–17.00
Knjižnica Ribnica na Pohorju, Ribnica 28, 2364 Ribnica
na Pohorju, tel.: 02/888-04-04
sre.: 11.00–17.00
Knjižnica Kapla, Spodnja Kapla 2 (Osnovna šola),
2362 Kapla, tel.: 02/887-97-16
pon.: 14.00–16.00
Obiščite spletno stran: www.knjiznica-radlje.si.
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Razstave:
– Razstava ročnih del in unikatnih izdelkov
ročnodelskega krožka Trobentice z Mute. Krožek
deluje 18 let. V njem se srečuje okoli 20 udeleženk,
ki so predvsem upokojenke in invalidke v starosti
od 50 do 80 let. Poleg klasičnih ročnih del rade
spoznavajo in preizkušajo nove tehnike in uporabijo
različne materiale, tako nastajajo različni unikatni
izdelki; vse od rožic iz različnih materialov, svilenih
poslikav, verižic, polstenih izdelkov, do servietne
tehnike na različnih medijih. Vsako leto se
predstavijo na vsaj eni razstavi v svojem domačem
kraju, rade pa razstavljajo tudi drugod – samostojno
ali z drugimi ročnodelskimi skupinami. Tokratna
razstava bo na ogled v razstavnih vitrinah v knjižnici
Radlje od 1. do 31. marca.
– Razstava fotografij. Fiji in Nova Zelandija, avtorice
Mateje Mazgan. Na ogled v Knjižnici Radlje do
24. marca 2014.
– Razstava likovnih del Antona Voduška. Na ogled
v knjižnici Radlje od 27. marca do 3. maja 2014.
Tematske razstave na ogled v knjižnici Radlje
od 1. do 30. marca:
– 21. marec: svetovni dan lutkarjev,
– 23. marec: svetovni dan meteorologije,
– Majda Koren – mladinska pisateljica, rojena
12. marca 1960,
– Miki Muster – akademski kipar, ilustrator, animator,
dobitnik številnih priznanj za svoje ustvarjanje.
13. februarja 2014 ga je predsednik države Borut
Pahor odlikoval s srebrnim redom za zasluge
za vrhunsko pionirsko delo na področju slovenskega
animiranega filma in stripa.
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Stalne dejavnosti v knjižnici:
– tematske razstave knjižničnega gradiva,
– uganka meseca,
– pravljica potuje,
– vrtec in šola na obisku,
– rastem s knjigo 2013/2014,
– knjižne čajanke v osnovni šoli,
– bralno-pogovorna srečanja,
– bralne ure,
– ustvarjalna srečanja,
– bralna značka za odrasle,
– podoba in življenje Radelj skozi čas,
– točka za samostojno učenje v knjižnici Radlje,
– individualno usposabljanje uporabnikov za uporabo
podatkovnih baz in Cobiss OPACA.
Knjižnica in knjiga dostopna slepim in slabovidnim
uporabnikom:
– vidno označujemo leposlovne knjige z večjim
tiskom;
– sproti dopolnjujemo zbirko zvočnih knjig;
– uporabnikom je na voljo uporaba različnih lup
z osvetlitvijo in postavki za branje v knjižnici;
– pripravljamo spremembe spletne strani, ki bo
prijaznejša in predvsem uporabnejša za slepe
in slabovidne uporabnike.
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Vabljeni v Knjižnico Radlje ob Dravi na

literarni
večer z Ivano
Hauser,

v četrtek, 20. marca 2014 ob 19. uri

odprtje
1. samostojne
razstave
likovnih del
ljubiteljskega
slikarja
Antona
Voduška,
v četrtek, 27. marca 2014 ob 19. uri

Kmečka godba Pernice
vabi na

21. JOŽEFOV KONCERT,

ki bo v petek,

21. marca 2014 ob 19. uri
v športni dvorani na Muti.

