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1. OKTOBER 2014 SREDA
Knjižnica Radlje z enotami. Začetek zbiranja prijav
sodelujočih pri bralni znački za odrasle: Korošci pa
bukve beremo. Branje knjig bo potekalo do aprila 2015,
ko se bomo na zaključni prireditvi srečali s slovenskim
pisateljem ali pisateljico. Vsi bralci, ki bodo v tem
obdobju prebrali vsaj 5 knjig s priporočilnega seznama,
bodo na zaključni prireditvi prejeli knjižno nagrado in
praktično darilo. Korošci pa bukve beremo je skupen
projekt promocije branja za odrasle v vseh koroških
1. MAREC 2010 • PONEDELJEK
knjižnicah.
Več informacij dobite v posamezni knjižnici.
10. 00
10.30
Klubski
prostor
DruštvaPočastitev
upokojencevsvetovnega
in invalidov RaMMKC
Radlje
ob Dravi.
dneva
dlje, Mariborska cesta 26 . Bralno srečanje, namenjeno
starostnikov.
starejšim, upokojencem, invalidom, ki radi berete, želite
brati in se ob knjigah pogovarjati ter družiti . Organizator:
17.00
Knjižnica Radlje ob Dravi .
MMKC Radlje ob Dravi. Kuharska delavnica: mufini.
1

17.30
Športni stadion Radlje. Nogometna tekma NŠ NK
Radlje U/17 : ND Korotan Prevalje. Organizator: ŠD
Radlje.

1

2. OKTOBER 2014 ČETRTEK
9.00 in 11.00
Koroški pokrajinski muzej, Muzej Radlje ob Dravi (Dvorec
Radlje, Koroška cesta 68, Radlje). Dediščina gre v
šole, dnevi evropske kulturne dediščine, 27. 9. - 4. 10.
2014. Tudi v Muzeju Radlje smo se pridružili pestremu
vseslovenskemu programu prireditev, katerih namen je
izobraževanje o dediščini (več na www.zvkds.si/dekd), in
smo za otroke organizirali dve brezplačni delavnici:
––

ob 9.00 delavnica Kleši, kleši kamen. Na delavnici
si bodo udeleženci pogledali pogoste motive na
rimskih nagrobnih spomenikih in razširili vedenje
o najdenih nagrobnikih v zgornji Dravski dolini,
predvsem na radeljskem območju. Spoznali bodo,
kako so Rimljani pridobivali marmor. V praktičnem
delu se bodo preizkusili v vlogi kamnoseka. S
pravim kamnoseškim orodjem bodo klesali črke, po
predlogah pa razne motive. Delavnica traja 90 minut.

––

ob 11.00 delavnica Predmet na predmet zbirka.
Udeleženci delavnice bodo spoznali, kaj je muzejski
predmet, kaj pomeni zbiranje in kaj je zbirka.
Ogledali si bodo zbirko več kot 2500 predmetov
ljubiteljskega zbiratelja in domačina Ferdinanda
Leitingerja, ki je na način oglednega depoja
razstavljena v muzeju. Pogovorili se bomo, kaj otroci
danes zbirajo, ustvarili bodo nov izdelek za svojo
zbirko in pripravili razstavo. Delavnica traja 90 minut.

18.00
MMKC Radlje ob Dravi. Okrogla miza o nenasilju.
18.00
Knjižnica Muta. Odprtje razstave Sveti Jernej nekoč
in danes. Na razstavi bo z besedili in fotografijami
predstavljen utrip kraja skozi čas. Razstavo sta pripravila
profesorica Majda M. Lesjak in upokojeni novinar Kristl
Waltl. V prostorih knjižnice Muta bo na ogled do 28.
novembra.
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3. OKTOBER 2014 PETEK
9.00
MMKC Radlje ob Dravi. Marnfit za seniorje. Nizka do
srednje intenzivno vodena vadba za tiste v najlepših letih.
Druženje, zabava in sproščena rekreacija je glavno vodilo
te vadbene zvrsti. Dinamičnemu delu vadbe sledi krepilni
del z vajami za ohranjanje vitalnosti, gibljivosti, ravnotežja
in moči celotnega telesa. Še vedno zbiramo prijave na:
040 852 287 (Dominika) ali 040 186 602 (Vojko). Mesečni
prispevek za vadbo znaša 10 €. Rekreacija poteka v
sodelovanju s športnim društvom Marenberg.
17.00
Modra dvorana Vuzenica. Delavnica izdelave nakita
iz KATO modelirne mase. Izdelali bodo prstan. Zaradi
omejenega števila mest so obvezne predprijave na 040
575 184 ali na e-mail: spela.pigeon@gmail.com. Delavnico
bo vodila domačinka Špela Golob. Organizator: TIC
Vuzenica.
18.00
MMKC Radlje ob Dravi. Radlje skozi čas: Znamenitosti
radeljske zgradbe nekoč in danes. Prvi petki v mesecu
so namenjeni spoznavanju preteklosti naše okolice.
Pred nami je drugi vsebinski sklop, Znamenite radeljske
zgradbe nekoč in danes. Spoznali bomo skrivnosti, ki so
ujete v zidovih naših starih radeljskih hiš, ter izvedeli, kaj
so pomenile prebivalcem takrat in kaj danes. Organizator:
JZ ŠKTM v sodelovanju z Društvom za ohranjanje kulturne
dediščine Šentjanž nad Radljami ter Mirkom Kogelnikom.

STARI VRTEC RADLJE leta 1955.
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4. OKTOBER 2014 SOBOTA
9.00
Osnovna šola Vuzenica. Pričetek delavnice »Skupaj bomo
zmogli, živimo zdravo!«. Na srečanje pridite tešči, saj vam
bomo odvzeli kri za laboratorijske preiskave. Udeležba je
brezplačna. Po odvzemu krvi se boste okrepili z zdravim
zajtrkom. Organizator: Zdravstveno vzgojni center Radlje
ob Dravi, Petra Čurin, dipl. m. s., Društvo upokojencev
Vuzenica.
9.30
Športni stadion Radlje. Nogometna tekma NŠ NK Radlje
U/15 : NK Lenart U/15.
10.00-16.00
Bowling center bajta Radlje ob Dravi. 7. športne igre
članov Sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti in
kulture Slovenije. V BC bajta bo potekalo tekmovanje v
bowlanju in pikadu. Organizator: SVIZ Slovenije.
12.00
Športna dvorana pri OŠ Muta. Srečanje starejših
občanov, starih 70 in več let, zlatoporočencev
in bisernoporočencev. Organizator: DU in DI pod
pokroviteljstvom Občine Muta.
17.00
MMKC Radlje ob Dravi. Dan družabnih iger.
18.00-21.00
Bowling center bajta Radlje ob Dravi. Državno prvenstvo
v kegljanju 2. slovenska liga vzhod - ženske ekipno.
Tekma 4. kroga med ekipama Remoplast Radlje in Drava.
Organizator: Kegljaška zveza Slovenije in BC bajta Radlje.
20.00
MMKC Radlje ob Dravi. Filmsko druženje.
5. OKTOBER 2014 NEDELJA
10.00
Športni stadion Radlje. Nogometna tekma NŠ NK Radlje 2
- U/11 : NŠ Korotan Prevalje U/11.
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10.30
Brezno. Turistični dan Občine Podvelka. Program:
––

ob 10.30 sv. maša v župnijski cerkvi v Breznu,

––

ob 11.30 na župnijskem dvorišču v Breznu trgatev
potomke najstarejše trte z mariborskega Lenta s
kulturnim programom ter predstavitev stojnic in
pokušina domačih dobrot. Organizator: Občina
Podvelka.

11.00
Športni stadion Radlje. Nogometna tekma NŠ Radlje U9 :
NK Peca U/9.
15.00
Športni stadion Radlje. Nogometna tekma NŠ NK Radlje
U/17 : NŠ Šentilj U/17.
6.-8. OKTOBER 2014
Osnovna šola Ribnica na Pohorju, Enota Vrtec. Dnevi
odprtih vrat. Vabljeni otroci, ki še niso vključeni v vrtec, in
sicer v času od 8.00 do 11.30 (do kosila). V tem času bo za
otroke organizirana tudi malica. Otroci lahko obiščejo vrtec
po predhodnem dogovoru s strokovnimi delavkami vrtca.
Ob tednu otroka, med 6. in 10. oktobrom bodo v vrtcu
Vuhred pripravili v popoldanskem času za otroke in starše
prireditev Kostanjček. Zaradi spremenljivih vremenskih
razmer bodo točen datum prireditve sporočili na oglasni
deski v vrtcu in na spletni strani.
6. OKTOBER 2014 PONEDELJEK
16.00
Knjižnica Podvelka. Pravljica potuje, tokrat: Winnie in
čarobna palica.
17.00
MMKC Radlje ob Dravi. Slikanje na platno. Slikanje na
platno kar vabi k izražanju vaše kreativnosti. Tukaj boste
našli nasvete, različne tehnike ter družbo pri ustvarjanju.
Material lahko prinesete s seboj, nekaj pa ga vas bo čakalo
tudi na delavnici.
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18.00
MMKC Radlje ob Dravi. Izdelava okvirjev za slike.
Zagotovo je med številnimi slikami, ki jih imate shranjene
na telefonu ali računalniku, obilica takih, ki jih je vredno
natisniti. Pridite in skupaj jih bomo polepšali s kreativnimi
okvirji in naravnimi materiali. Delavnica je brezplačna.
19.30
VDC MUTA (Gasilska 4, Muta). Smejalna vadba – joga
smeha: predstavitev vadbe s praktičnim prikazom. Joga
smeha bo potekala ob ponedeljkih 13., 20. in 27. oktobra
ob 19.30 uri. Vstop prost. Organizator: Medobčinsko
društvo Sožitje Zgornje Dravske doline.
7. OKTOBER 2014 TOREK
10.00
V prostorih Društva upokojencev in invalidov Muta,
Glavni trg 27. Bralno-pogovorno srečanje, namenjeno
starejšim, upokojencem, invalidom, ki radi berete, želite
brati in se ob knjigah pogovarjati ter družiti. Vabljeni na
1. srečanje v sezoni 2014/2015.
16.00
Knjižnica Muta. Pravljica potuje, tokrat: Winnie in
čarobna palica.
17.00
MMKC Radlje ob Dravi. Slikanje na platno.
18.00
MMKC Radlje ob Dravi. Izdelava zapestnic. Zapestnice
različnih vzorcev, RainbowLoom oz. zapestnice iz gumic.
Pravi hit. Je še nimate? Bi imeli še kakšno? Delavnica,
ki je ne morete zamuditi. Material in orodje vas čakajo.
Delavnica je brezplačna.
8. OKTOBER 2014 SREDA
16.30 in 18.00
Koroški pokrajinski muzej, Muzej Radlje ob Dravi
(Dvorec Radlje, Koroška cesta 68, Radlje). V Tednu
otroka, ki poteka med 6. in 12. oktobrom 2014, se
Muzej Radlje ob Dravi pridružuje skupni akciji Z igro
do dediščine, ki poteka na pobudo in v organizaciji
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Sekcije za izobraževanje in komuniciranje pri Skupnosti
muzejev Slovenije. Z igro do dediščine želimo promovirati
pedagoško delo v muzejih ter njegov pomen pri
približevanju kulturne dediščine in muzejskega dela
javnosti. V Muzeju Radlje smo pripravili: ob 16.30 uri
delavnico Prazgodovinska umetnost. Na delavnici bodo
otroci izvedeli, kakšno je bilo življenje v prazgodovini.
Ljudje so že zelo zgodaj v zgodovini začeli ustvarjati. Kot
okras so moški in ženske nosili ogrlice iz školjk, levjih
zob in medvedjih krempljev. Nekateri so poslikali tudi
telo. Na stene jam so ustvarjali slike, iz kosti in kamna pa
so oblikovali različne kipce. Otroci se bodo preizkusili
kot prazgodovinski umetniki in na kamen ustvarili svoje
umetnije. Delavnica traja 90 minut. Ob 18.00 uri javno
vodenje po muzejskih razstavah in zbirkah v dvorcu Radlje.
Po razstavah bo vodila kustodinja Alenka Verdinek. Vse
prireditve so brezplačne.
17.00
MMKC Radlje ob Dravi. Slikanje na platno.
18.00
Športni stadion Radlje. Nogometna tekma NŠ NK Radlje
U/19 : NK Paloma U/19.
18.00
MMKC Radlje ob Dravi. Kuharska delavnica: jogurtove
miške s čajanko.
9. OKTOBER 2014 ČETRTEK
9.00-21.00
Fitcenter Radlje. Dan brezplačne vadbe - začetek
jesensko-zimske sezone. Poletja je konec in začenjajo
se hladnejši dnevi, ko se bomo raje odločali za vadbo v
zaprtih prostorih. V Fitcentru Radlje si želimo občanom
približati fitnes in zdrav način življenja ter vas spodbuditi,
da ostanete aktivni tudi v jesensko-zimskem času. Vsem
obiskovalcem bomo ta dan omogočili dan brezplačne
vadbe ter vas tako povabili, da tudi hladnejša obdobja
preživite čim bolj aktivno! Fitcenter Radlje se nahaja na
Koroški cesti 65 c (nad trgovino s kolesi – Bike Shop Radlje).
Informacije: 051 475 552, e-mail: fitradlje@gmail.com.
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17.00
MMKC Radlje ob Dravi. Slikanje na platno.
18.00
MMKC Radlje ob Dravi. Izdelava zapestnic.
18.00
Knjižnica Radlje. Predstavitev z delavnico: EFT tehnika
– tehnika doseganja čustvene svobode. Zagotovo ste
že slišali za tapkanje – to je to: tehnika nežnega tapkanja
po akupresurnih točkah, s katero vzpostavimo ravnovesje
v našem energijskem sistemu in odpravimo blokade, ki
povzročajo negativna čustva in fizične bolečine. In zakaj
jo uporabljati? Ker je učinkovita samopomoč, ki je vedno
na dosego rok. Več o tehniki, izvajanju in učinkovitosti
nam bo predstavila Andreja Valcl, certificirana EFT
izvajalka 3. stopnje.
10. OKTOBER 2014 PETEK
9.00
MMKC Radlje ob Dravi. Marnfit za seniorje.
16.00
Knjižnica Vuzenica. Pravljica potuje, tokrat: Winnie in
čarobna palica.
17.00
MMKC Radlje ob Dravi. Kostanjev piknik.
20.00
MMKC Radlje ob Dravi. Filmsko druženje.
11. OKTOBER 2014 SOBOTA
11.00
Športni stadion Radlje. Nogometna tekma NŠ NK Radlje
U/13 : NK Akumulator U/13.
16.00
MMKC Radlje ob Dravi. Dan družabnih iger.
18.00
MMKC Radlje ob Dravi. T-shirtrefashion. Stara majica,
newlook. Bi radi vašo majico naredili bolj izvirno
ali jo kako drugače preoblikovali v nekaj novega drugačnega? S pomočjo stilistke bo atraktivni videz stare
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majice zagotovljen. Ustvarjajte z nami. Potrebujete le
svojo staro majico in kakšne škarje.
18.00-21.00
Bowling center bajta Radlje ob Dravi. Državno
prvenstvo v kegljanju 3. Slovenska liga vzhod – moški
ekipno. Tekma 5. kroga med ekipama Pergola hiše Radlje
in Ceršak II. Organizator: Kegljaška zveza Slovenije in BC
bajta Radlje.
19.00
Športni stadion Radlje. Nogometna tekma NK Radlje
člani : NK Aha emmi Bistrica člani.
19.00
MMKC Radlje ob Dravi. Filmsko druženje.
12. OKTOBER 2014 NEDELJA
14.00
Pred gasilskim domom Muta. Promenadni koncert
Pihalnega orkestra Muta. Organizator: Društvo PO
Muta.
13. OKTOBER 2014 PONEDELJEK
10.00 (pričetek)
MMKC Radlje ob Dravi. Sam svoj mojster: pleskanje. Biti
sam svoj mojster doma pomeni prihraniti čas in denar.
Pridružite se nam in se naučite osnov beljenja, osnovne
dekoracije sten in drobnih mojstrskih nasvetov.
17.00
Knjižnica Radlje. Ustvarjalna srečanja v dveh vodenih
delavnicah. Delavnico za otroke od 5. leta starosti vodi
Vesna, delavnico za odrasle pa Slavica. Otroci izdelujejo
ustvarjalni dnevnik, odrasli pa jesenski aranžma s svečo.
Vse potrebno bo pripravljeno v knjižnici. Več informacij v
knjižnici in na spletni strani.
14. OKTOBER 2014 TOREK
10.00 in 16.00
Knjižnica Radlje. Pravljica potuje, tokrat: Winnie in
čarobna palica.
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10.00 (pričetek)
MMKC Radlje ob Dravi. Sam svoj mojster: pleskanje.
18.00-22.00
Bowling center bajta Radlje ob Dravi. Bowling liga bajta
– ekipno mešano. V tem tednu začne Bowling klub
bajta s tekmovanji v letošnji Bowling ligi bajta. Pravilnik
lige je izobešen v Bowling centru bajta. Ekipo sestavljajo
3 tekmovalci, igra se po razporedu, narejenem za celo
sezono 2014/15. Organizator: Bowling klub bajta in BC
bajta Radlje.
15. OKTOBER 2014 SREDA
7.30-12.00
Osnovna šola Radlje ob Dravi. Krvodajalska akcija.
Vabljeni vsi zdravi občani stari med 18. in 65. letom.
Na dan odvzema zajtrkujte nemastno hrano. S seboj
prinesite osebni dokument. Organizator: OZRK Radlje ob
Dravi.
10.00-11.00
Zbirališče v avli ZD Radlje ob Dravi. Simbioza giba.
Prikaz hoje s palicami za nordijsko hojo.
Pridite v športni opremi. Vsem udeležencem bo
omogočen tudi brezplačen pregled osnovnih
laboratorijskih preiskav od 16. 10. 2014 naprej. Udeležba
je brezplačna. Organizator: Zdravstveno vzgojni center
Radlje ob Dravi, Petra Čurin, dipl. med. s., Ljubica Grögl,
med. s.
11.00
Večnamenska dvorana Vuzenica (modra dvorana).
Srečanje folklornih skupin odraslih s posebnimi
potrebami. Folklorne skupine na Slovenskem
poustvarjajo plesno, pevsko, glasbeno in drugo
dediščino, s kostumi in glasbili pa posegajo tudi na
področje materialne kulture. V Centrih za usposabljanje,
delo in varstvo, varstveno delovnih centrih in društvih
Sožitje izhajamo iz naših uporabnikov in si prizadevamo
življenje in delo osebam z motnjami v duševnem razvoju
popestriti z različnimi aktivnostmi, ki jim omogočajo
bogatejše in zadovoljnejše življenje. Ena izmed njim
ljubih dejavnosti je folklorna dejavnost. Porodila se je
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ideja za srečanje folklornih skupin odraslih s posebnimi
potrebami. Ob spremljavi bo 10 skupin zaplesalo in zapelo
posamezne pesmi in plese, za katere so se s pomočjo
mentorjev pripravljali celo leto. Kot sami pravijo, zelo
radi nastopajo in pokažejo, kaj znajo in kaj so se naučili.
Prisrčno vas vabimo na našo prireditev. Organizator:
CUDV Črna – DE VDC Muta, Medobčinsko društvo Sožitje
Zgornje Dravske doline v sodelovanju z Zvezo Sožitje in
Občino Vuzenica.

Nastop folklorne skupine Sožitje Šentjur na zboru članov
Medobčinskega društva Sožitje Zgornje Dravske doline
v Vuzenici.
15.30
Pri dvorcu v Radljah ob Dravi. Pohod po obronkih
Zg. Vižinge in Sv. Treh Kraljev. Hoje: 2 uri. V primeru
slabega vremena pohod odpade. Prijave na telefon Ludvik
Podrzavnik (041 430 883). Organizator: Medobčinsko
društvo invalidov (MDI) Drava Radlje.
16.00
Knjižnica Ribnica na Pohorju. Pravljica potuje, tokrat:
Winnie in čarobna palica.
17.00
MMKC Radlje ob Dravi. Kuharska delavnica: kmečka
pojedina.
18.00
Športni stadion Radlje. Nogometna tekma NŠ NK Radlje
U/19 : NK Duplek U/19.
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16. OKTOBER 2014 ČETRTEK
18.00
MMKC Radlje ob Dravi. Makrobiotika in dopolnilna
prehrana v vsakodnevni rabi. 4 letni časi, 4 krvne
skupine. Govora bo tudi o glivicah in parazitih.
17. OKTOBER 2014 PETEK
7.30-12.00
Osnovna šola Muta. Krvodajalska akcija. Vabljeni vsi
zdravi občani stari med 18. in 65. letom. Na dan odvzema
zajtrkujte nemastno hrano. S seboj prinesite osebni
dokument. Organizator: OZRK Radlje ob Dravi.
9.00
MMKC Radlje ob Dravi. Marnfit za seniorje.
17.00
Avla Osnovne šole Muta. Kulturni večer z obeležjem
10-letnice zeliščarskega krožka »Kamilice«. Po
prireditvi otvoritev in ogled razstave ročnih del in zelišč
v knjižnici Muta. Razstava bo na ogled v soboto in
nedeljo od 9.00 ure do 18.00 ure. V programu sodelujejo
Diaton, ŽePZ Klasje, literarna skupina Utrip zg. Drave.
Organizator: DU in DI Muta.
17.00
Modra dvorana Vuzenica. Otroški gledališki abonma
2014/15, prva predstava z naslovom Tri kepice
prometa v izvedbi Gledališča KU KUC. Cena predstave
4 EUR, vstopnice lahko dobite v vrtcu Vuzenica ali uro
pred predstavo. Organizator: Vrtec Vuzenica.
19.00
Restavracija Pridigar Vuzenica. Ženski večer z Nino
Košir. Večerja, obvezne prijave, cena 13,50 €.
19.00
MMKC Radlje ob Dravi. Filmsko druženje.
18. OKTOBER 2014 SOBOTA
9.30
Športni stadion Radlje. Nogometna tekma NŠ NK Radlje
U/15 : NK Miklavž/Dobrovce U/15.
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10.00
Župnijska cerkev sv. Jurija na Remšniku. Slovesnost sv.
birme. Organizator: župnija Remšnik.
17.00
Telovadnica pri OŠ Vuzenica. Tekma 1. kroga 3. državne
ženske odbojkarske lige – vzhod. Organizator: ŽOK
Vuzenica.
17.00
MMKC Radlje ob Dravi. Dan družabnih iger.
18.00
Večnamenska dvorana Vuhred. Koncert ˝V dvoje
je lepše˝, Moški pevski zbor Vuhred z gostjami iz
Dravograda, Ženskim pevskim zborom Lipa. Moški pevski
zbor Vuhred pod vodstvom Urške Pečonik prireja koncert
ob pričetku nove pevske sezone. V goste so povabili
Ženski pevski zbor Lipa iz Dravograda pod vodstvom
Ele Skarlovnik. Obiskovalcem se obeta pester in raznolik
zborovski program ljudskih in zabavnih pesmi, zato vas
vabijo, da jim prisluhnete. Vstopnine ni, veseli pa bodo
vašega prostovoljnega prispevka. Prisrčno vabljeni.
18.00-21.00
Bowling center bajta Radlje ob Dravi. Državno
prvenstvo v kegljanju 2. slovenska liga vzhod ženske ekipno. Tekma 6. kroga med ekipama Remoplast
Radlje in Nafta. Organizator: Kegljaška zveza Slovenije in
BC bajta Radlje.
19.00
MMKC Radlje ob Dravi. Filmsko druženje.
19.30
Telovadnica pri OŠ Vuzenica. Tekma 1. kroga 3. državne
moške odbojkarske lige – vzhod. Organizator: OK
Vuzenica.
19. OKTOBER 2014 NEDELJA
10.00
Športni stadion Radlje. Nogometna tekma NŠ NK Radlje
1 - U/11 : NŠ R.Koren Dravograd 1.
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11.00
Športni stadion Radlje. Nogometna tekma NŠ NK Radlje
U/9 : NŠ Korotan Prevalje U/9.
15.00
Športni stadion Radlje. Nogometna tekma NŠ NK Radlje
U/17 : NK Tabor U/17.
17.00
Modra dvorana Vuzenica. Koncert Adija Smolarja.
Vstopnina 5 €, otroci do 10. leta starosti imajo brezplačen
vstop. Vabljeni! Organizator: Društvo za kulturo in druženje
Vuzenica.

20. OKTOBER 2014 PONEDELJEK
17.00
MMKC Radlje ob Dravi. Uvodno srečanje za tečaj
nemščine. Poznavanje jezikov je v današnjem svetu
pomembno tako v poslovnem svetu kot v zasebnem,
zato je jezikovni program v Marenberškem mladinskem
kulturnem centru Radlje ob Dravi primeren za vse
generacije. Jezikovni tečaji pri nas potekajo pod vodstvom
prijaznih, razumevajočih in strokovno podkovanih
učiteljev. Nemščina velja za težak jezik, kar je laž. Težko je
vse, česar ne znamo. Težak je vsak začetek. Nemški jezik je
precej sistematičen in organiziran. Je kot lego kocke, ko
ga znate zlagati, znate nemško. Vabimo vas na začetne in
nadaljevalne programe. Prijave in informacije na 040 852
287 (Dominika) ali 040 186 602 (Vojko). Cena 30-urnega
tečaja je 40 €.
18.00
MMKC Radlje ob Dravi. Izdelava scene za igro. Jesenske
počitnice so tu. In pripravljali bomo sceno za igro Kekec.
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Material bo na voljo pri nas. Veseli pa bomo kakršne koli
ideje, ki bi pripomogla pri izdelavi scene. Sodelujte, da bo
igra še bolj zanimiva.
21. OKTOBER 2014 TOREK
17.00
Avla OŠ Muta. Predavanje na temo »Novosti in
obnovitev cestno prometnih predpisov«. Predavali bodo
uslužbenci policijske postaje in inštruktor vožnje. Vabljeni
vsi krajani, člani DU, člani DI.
18.00
MMKC Radlje ob Dravi. Izdelava scene za igro.
22. OKTOBER 2014 SREDA
17.00
MMKC Radlje ob Dravi. Kuharska delavnica: bučna
porova juha.
18.00
Športni stadion Radlje. Nogometna tekma NŠ NK Radlje
U/19 : NK Cerkvenjak U/19.
23. OKTOBER 2014 ČETRTEK
9.30
Dom 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.
17.00
Prostori MKC Radlje. Otvoritev razstave klekljarskih
umetnin klekljaric DU in DI Radlje. Izdelki izpod veščih
rok so vselej nekaj posebnega. V njih se zrcali trud ter
veliko potrpljenja, ki ga je potrebno imeti ob ustvarjanju.
Sekcija klekljaric DU in DI Radlje že vrsto let ustvarja
najrazličnejše čipkarske izdelke, saj so jim idrijske čipke
prav poseben izziv in so ponosne na vsak izdelek, pa naj
bo to prtiček, zavesa ali nakit ali še kaj drugega. Njihove
izdelke si boste lahko ogledali v prostorih MKC – v recepciji
- vse do 20. novembra. Organizator: Klekljarice DU in DI
Radlje, JZ ŠKTM, MMKC.
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24. OKTOBER 2014 PETEK
9.00
MMKC Radlje ob Dravi. Marnfit za seniorje.
21.00
MMKC Radlje ob Dravi. Koncert: Okustični trio. Člani
tria Mate Brodar, Karin Zemljič in Katja Koren so že
uveljavljeni spremljevalni vokali na slovenski glasbeni
sceni. Od lanske Slovenske popevke, ko so skupaj
peli spremljevalne vokale, pa nastopajo pod imenom
Okustični trio. V večini preigravajo tuje priredbe, ki so
prilagojene njihovemu okusu in ki odlično zvenijo v
aranžmajih s samo tremi vokali in kitaro. To so pesmi,
vzete iz različnih obdobij glasbene zakladnice, ki govorijo
predvsem o ljubezni in življenju samem. Ker pa je Mate
Brodar član skupine Da Phenomena, ki ima do zdaj
posneti dve študijski plošči, Katja Koren pa prav tako
svojo samostojno ploščo, se bo seveda slišala tudi kakšna
avtorska skladba. Skratka, na koncertu bomo slišali tri
vrhunske vokale, ki skupaj zvenijo zelo naravno, iskreno
in brez umetnih zvokov.
25. OKTOBER 2014 SOBOTA
10.30
Koroški pokrajinski muzej, Muzej Radlje ob Dravi (Dvorec
Radlje, Koroška cesta 68, Radlje). Delavnica Zgodbe
iz pradavnine – obleka naredi človeka ali pač ne.
Človeku je zunanji videz že v preteklosti veliko pomenil.
Z oblačili so ljudje izražali sebe, skupnost in čas, v
katerem živijo. Najprej so bila oblačila zelo preprosta,
vendar so kmalu začela pridobivati na dekorativnem
pomenu. Na delavnici bodo izvedeli, kakšne vrste volno
so uporabljali, kako so jo predli, s katerimi naravnimi
barvili so jo pobarvali in to tudi praktično preizkusili.
Nošo iz prazgodovine – železne dobe nam bo predstavil
Jože Brunčko. Delavnica traja 90 minut. Cena: 1,50 EUR
(v ceno je vključen material ter pripomočki za izvedbo
delavnice).
11.00
Športni stadion Radlje. Nogometna tekma NŠ NK Radlje
U/13 : NŠ R.Koren Dravograd U/13.
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15.00
Modra dvorana Vuzenica. Tretji otroški popoldanski
Halloween v Vuzenici (2-dnevni FEST). Prvi dan bomo
izrezovali buče in ustvarjali na otroških delavnicah. Čaka
vas tudi posebno presenečenje!

Bučijada 2013.
16.00
MMKC Radlje ob Dravi. Dan družabnih iger.
19.00
MMKC Radlje ob Dravi. Filmsko druženje.
19.00
Športni stadion Radlje. Nogometna tekma NK
Radlje člani : NK Koroška Dravograd člani.
20.00-00.30
Bowling center bajta Radlje ob Dravi. Plesni večer. Vsako
tretjo soboto v mesecu - široka paleta plesnih ritmov za
vse, ki radi zaplešejo v prijetni družbi. Organizator: BC
bajta Radlje.
26. OKTOBER 2014 NEDELJA
16.00
Pistrov grad Vuzenica. Čarovniški ples in razstava
buč z ognjenim šovom. Drugi dan bodo vse izrezane
buče razstavljene na Pistrovem gradu, zaplesali bomo
s čarovnico, zakurili bomo kres in jo zažgali na grmadi,
priča bomo ognjenemu šovu žonglerk, pekli bomo
kostanj. Vstop oba dni prost. Organizator: TIC Vuzenica.
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27. OKTOBER 2014 PONEDELJEK
10.00
MMKC Radlje ob Dravi. Ogled risanke na platnu.
16.00
MMKC Radlje ob Dravi. Filmski popoldan in kostanjev
piknik.
17.00
Knjižnica Radlje. Ustvarjalna srečanja v dveh vodenih
delavnicah. Delavnico za otroke od 5. leta starosti vodi
Vesna, delavnico za odrasle pa Slavica. Otroci izdelujejo
čarovniške klobuke, odrasli nadaljujejo z jesenskim
aranžmajem. Vse potrebno bo pripravljeno v knjižnici.
Več informacij v knjižnici in na spletni strani.
28. OKTOBER 2014 TOREK
10.00
MMKC Radlje ob Dravi. Izdelava ikebane in namiznega
aranžmaja. Izdelovali bomo različne ikebane in namizne
aranžmaje različnih oblik in velikosti. Za material je
poskrbljeno.
17.00
MMKC Radlje ob Dravi. Gledališka igra.
18.00-22.00
Bowling center bajta Radlje ob Dravi. Bowling liga bajta
– ekipno mešano. Redna tekma 2. kola. Organizator:
Bowling klub bajta in BC bajta Radlje.
29. OKTOBER 2014 SREDA
10.00
MMKC Radlje ob Dravi. Kuharska delavnica: čokoladna
torta in krašenje z brizgalko.
16.00
MMKC Radlje ob Dravi. Turnir v namiznem tenisu.
30. OKTOBER 2014 ČETRTEK
dopoldne
Knjižnica Radlje. Žrebanje reševalcev knjižne uganke
meseca oktobra.
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10.00
MMKC Radlje ob Dravi. Izdelava ikeban.
16.00
MMKC Radlje ob Dravi. Bučkijada. Noč čarovnic nas že
lovi. Potrebnih je veliko priprav. Izrezovanje buč, odbita
dekoracija in kostumi … Prinesi pribor za izrezovanje,
bučo in kakšno malenkost za okras. Sveče vas čakajo v
MKC-ju. Se vidimo.
31. OKTOBER 2014 PETEK
8.00

MMKC Radlje ob Dravi. Lan party. Tokratni petek bo
zagotovo privabil vse navdušence računalniških iger.
Prijave in informacije na 040 186 602 (Vojko).

1. NOVEMBER 2014 SOBOTA
19.00
MMKC Radlje ob Dravi. Filmsko druženje.
2. NOVEMBER 2014 NEDELJA
9.30
Športni stadion Radlje. Nogometna tekma NŠ NK Radlje
U/15 : NK Marles hiše U/15.
15.00
Športni stadion Radlje. Nogometna tekma NŠ NK Radlje
U/17 : NK Starše/Šentjanž U/17.

PLANINSKA DRUŠTVA
PLANINSKO DRUŠTVO BRICNIK MUTA
11. 10.
Kostanjev piknik in 187. nočni pohod na 		
		
Jernej. Vodnica: Andreja Izak.
PLANINSKO DRUŠTVO RADLJE OB DRAVI
4. 10.
Šmohor. Vodnica: Simona Hlade Mavc,
		
GSM 041 489 872.
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18. 10.
		

V neznano. Vodnik: Ludvik Podrzavnik,
GSM 041 430 883.

POHODNO DRUŠTVO PERNICE
5. 10
Pohod k Svetemu Urbanu. Zbor pri Domu 		
		
krajanov ob 9. uri.
26. 10
Žavcarjev vrh - pohod in nabiranje kostanjev.
		
Zbor pri trgovini Sezam ob 7. uri.
		
Prijave: Angela Palko, GSM 041 450 712 in 		
		
Rado Sušek, GSM 041 764 042.
PLANINSKO DRUŠTVO VUZENICA
4. 10.
Pohod po Haloški poti. Vodnika: Silvo Kovač
		
in Toni Matjaš.
19. 10.
Kostanjev piknik na Koči Planinc. Odgovorni
		
Igo Kaiser.

KOROŠKI POKRAJINSKI MUZEJ

MUZEJ RADLJE OB DRAVI
Koroška cesta 68, 2360 Radlje ob Dravi
Tel.: +386 2 62 12 549
Spletni naslov:
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.
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4.
5.
6.
7.
8.

Slomšek v Vuzenici (1838 – 1844), Zgornji trg 28,
Vuzenica.
Splavarski muzej, Javnik 6, 2363 Podvelka.
Muzej kamnoseštva, steklarstva in gozdarstva,
Kulturni dom Josipdol.
Partizanska bolnišnica Tevakin, Kapla na Kozjaku.
Urbančeva lovska koča, Lehen na Pohorju 17, 2363
Podvelka.

Stalni razstavi:
Spominska soba rodbine Pahernik. Spominska soba je
posvečena slovensko zavedni in napredni rodbini Pahernik
iz Vuhreda, ki je pomembno prispevala k razvoju Vuhreda,
Marenberškega (Radeljskega) okraja, Dravske doline in
Pohorja na vseh področjih življenja, od gospodarskega,
narodnostnega, kulturnega, socialnega do političnega.
Pahernikovi so bili pomembni in premožni veleposestniki, v
lasti so imeli obsežne gozdove na Pohorju. Z njimi so zgledno
gospodarili, se ukvarjali z žagarstvom, lesno trgovino,
prevozom lesa s splavi in šajkami po Dravi, električno oskrbo,
pa tudi s hmeljarstvom, sadjarstvom in drugimi dejavnostmi.
V narodnostno mešanem obmejnem območju so kot zavedni
Slovenci prispevali h krepitvi slovenstva in kulturnega
življenja. Podpirali so delovanje raznih društev in darovali
denar za cerkve, domove, šole, otroke, študente in druge
pomoči potrebne ljudi. Med drugim so leta 1884 zgradili tudi
cerkev v Vuhredu. Inženir gozdarstva Franjo Pahernik (1882–
1976) je svoje strokovno znanje in delo usmeril v uveljavljanje
novih metod gospodarjenja z gozdovi, ki so upoštevale
naravni razvoj gozda, in kasneje postal prepoznan za pionirja
sonaravnega gozdarjenja v Dravski dolini. V Spominski sobi
rodbine Pahernik so predstavljene življenjske zgodbe članov
rodbine, v ambientalno urejenem prostoru pa so razstavljene
fotografije in likovne upodobitve, izvorno pohištvo (iz
Pokrajinskega muzeja Maribor) in drugi predmeti, ki so
jih Pahernikovi uporabljali. Razstavljeni sta tudi inženirska
diploma iz gozdarstva, ki jo je Franju Paherniku podelila
Visoka šola za gozdarstvo in agronomijo na Dunaju leta 1905,
ter knjiga Šajke in splavi na Dravi, na ogled pa je tudi drugo
arhivsko gradivo.
Od umetnosti poklican. Zgodnja leta ustvarjalnosti
Karla Pečka. Karel Pečko, umetnik, mentor, kulturni
delavec in nestor razvoja upodabljajočih umetnosti na
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Koroškem je bil rojen leta 1920 v Vuhredu. Kljub težkim
otroškim in mladostnim letom ga je niz (ne)naključnih
dogodkov pripeljal na pot umetnosti, k najemu prvega
ateljeja v Radljah in k vpisu slikarstva na Akademiji
likovnih umetnosti v Ljubljani. Na stalni razstavi v dvorcu
Radlje želimo spomniti na umetnikova zgodnja leta, ki
so soustvarila ter pomembno zaznamovala življenje in
osebnost tega velikega Korošca.
Občasne razstave:
–– razstava Partizanska saniteta na Koroškem na
Župankovi domačiji,
––

ogledni depo Leitingerjeve zbirke,

––

muzej mineralov Remšnik.

RAZPIS JSKD
Srečanje literatov – literarna delavnica, tema:
Krik (v temi), Muta, 22. november 2014 (rok oddaje del
6. 10. 2014).
Plesna delavnica, Vuzenica, 18. 10. 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.

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 88 79 607
tor. in čet.. 14.00-17.00, sre. in pet. 11.00-14.00
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Knjižnica Vuzenica,
Mladinska ul. 3 (Osnovna šola), 2367 Vuzenica,
tel.: 02 87 91 264
pon. 09.00-14.00, pet. 14.00-17.00
Knjižnica Podvelka,
Podvelka 13, 2363 Podvelka, tel.: 02 87 69 503
pon. in čet. 14.00-17.00
Knjižnica Ribnica na Pohorju,
Ribnica 28, 2364 Ribnica na Pohorju, tel.: 02 888 03 03
sre. 11.00-17.00
Knjižnica Kapla,
Spodnja Kapla 2 (Osnovna šola), 2362 Kapla,
tel.: 02 88 79 716
pon. 14.00-16.00
Obiščite spletno stran: www.knjiznica-radlje.si.
Razstave:
Razstava likovnih del ljubiteljskih likovnih ustvarjalcev v
okviru razpisa JSKD, OI Radlje ob Dravi, na ogled v Knjižnici
Radlje do 18. oktobra.
Razstava »Cvetje v jeseni z unikatnim nakitom Kleopatre
ART«, na kateri bo Klavdija Sinreih predstavila svoje
unikatne izdelke. Avtorica svoj hobi najbolje predstavi z
izdelki, na kratko pa tudi z besedami: »Veselje do kreiranja
nečesa novega, drugačnega, v kombinaciji razno raznih
barv in predvsem veselje ob tem, da izdelki na obraze
vseh ljudi pričarajo veselje in presenečenje, je tisto, kar me
navdušuje pri oblikovanju nakita in izdelovanju različnih
kreacij iz papirja in mavca.« Na ogled v razstavnih vitrinah
Knjižnice Radlje do 30. oktobra.
Tematske razstave v oktobru, na ogled v knjižnici Radlje:1.
oktober: svetovni dan starejših,1. oktober: svetovni dan
glasbe, 31. oktober: dan reformacije, ki je Slovencem s
Primožem Trubarjem prinesla prvo knjigo v slovenskem
jeziku in prvo imenovanje pojma Slovenec.
Kristina BRENK, rojena 22. 10. 1911.
Stalne dejavnosti v knjižnici, ki potekajo v oktobru:
Tematske razstave knjižničnega gradiva. Vsak mesec
razstavimo gradivo na določeno temo, ki je lahko spominski
dan, pomemben dogodek, rojstni dan ali obletnica
slovenskega pisatelja. Razstavljeno gradivo je namenjeno
izposoji.
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Pravljica potuje od oktobra do junija. Pripotovala bo v
knjižnice Muta, Podvelka, Vuzenica, Radlje in v Ribnico
na Pohorju. Vabljeni otroci, starejši od 3 let. Po pravljici
ustvarjamo.
Uganka meseca. Osnovnošolci vabljeni k reševanju uganke
in sodelovanju pri nagradnem žrebanju, ki bo konec meseca.
Nagrada je … uporabna.
Vrtec in šola na obisku. Predstavitveni ogledi knjižnice in
priložnostna pravljica po dogovoru.
Rastem s knjigo 2014/2015. V okviru projekta “Rastem s
knjigo”, ki je zasnovan s strani Javne agencije za knjigo in
izveden v sodelovanju s slovenskimi splošnimi knjižnicami,
nas bodo od jeseni do pomladi obiskali učenci osnovnih šol
in srednje šole z območja, na katerem izvajamo knjižnično
dejavnost.
Knjižne čajanke v osnovni šoli. Čajanke izvajamo v
sodelovanju z OŠ Muta.
Bralna značka za odrasle: Korošci pa bukve beremo.
V mesecu oktobru začnemo z novo sezono bralne značke za
odrasle.
Bralno-pogovorna srečanja, namenjena starejšim,
upokojencem, invalidnim osebam, ki radi berete ali bi radi
brali in se ob knjigah pogovarjali ter družili. Dobimo se enkrat
mesečno v prostoru Društva invalidov in upokojencev na
Muti, Glavni trg 27.
Bralne ure v domu za starejše občane Hmelina. Namenjene
so klepetu ob knjigah, branju, ustvarjanju in druženju.
Dobimo se enkrat v mesecu v dopoldanskem času.
Točka za samostojno učenje v knjižnici Radlje, kjer je
omogočen brezplačen dostop do gradiv za samostojno
učenje nekaterih tujih jezikov in osnov računalništva.
Uporaba po dogovoru. Točka deluje v okviru projekta TVŽU
Koroška, katerega nosilec je zavod MOCIS Slovenj Gradec.
Individualno usposabljanje uporabnikov za uporabo
podatkovnih baz in Cobiss OPACA v knjižnici Radlje vsako
SREDO med 10. in 11. uro in po dogovoru.
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
na odprtje razstave

Sveti Jernej
nekoč in danes
v četrtek, 2. oktobra 2014,
ob 18.00 uri
v Knjižnico Muta.
Razstavo sta pripravila
Majda M. Lesjak in Kristl Waltl.
Razstava bo na ogled do 28. novembra.

KPD Kovač Lija Vuhred
MoPZ Vuhred

vas vabi na koncert

Moškega pevskega zbora
Vuhred z gostjami iz
Dravograda,
Ženskim pevskim zborom
Lipa,
v soboto, 18. oktobra 2014,
ob 18. uri
v večnamensko dvorano Vuhred.

