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PRIREDITEV
28. FEBRUAR 2010 • NEDELJA

31. 15.00
DECEMBER 2015 ČETRTEK
Večnamenski prostor OŠ Lehen . Gledališka predstava –

22.30
monokomedija avtorja Toneta Partljiča Čistilka in predZborsednik
pri večnamenski
dvorani
Vuhred.
z lučkami
uprave v izvedbi
dramske
igralkePohod
Mojce Partljič .
na silvestrovanje
v Radlje.
Organizator: KD Lehen .
23.00-01.00
18.00
Parkirišče
Mladinskega
kulturnega
centra Radlje.
Hotel Radlje
ob Dravi . Gledališka
predstava
Toneta Partljiča Gospa poslančeva
v izvedbi
DramskeStil
skupine
Silvestrovanje
na prostem
z ansamblom
5.
KUD Brezno
Podvelka .
Vstopnina:
odrasli 5 eur, šolski
Organizator:
Občina
Radlje
ob Dravi.
otroci 3 eur .

1. – 6. JANUAR 2016
Bistriški jarek, Muta. Jaslice v kapelici Mir in dobro
Frančiškovega gaja.
1. JANUAR 2016 PETEK
2. JANUAR 2016 SOBOTA
15.00
Zbirališče MMKC Radlje ob Dravi. Aktivno v novo leto:
1. MAREC 2010 • PONEDELJEK
Novoletni pohod na stari grad.
10. 00

3. JANUAR
2016
NEDELJA
Klubski prostor
Društva
upokojencev in invalidov Radlje, Mariborska cesta 26 . Bralno srečanje, namenjeno

16.00
starejšim, upokojencem, invalidom, ki radi berete, želite
MMKC
Radlje
obknjigah
Dravi.pogovarjati
Eksperimenti
-- 3 Organizator:
k5p3r1m3
brati
in se ob
ter družiti .
n 7 i.Knjižnica Radlje ob Dravi .
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4. JANUAR 2016 PONEDELJEK
9.00 in 18.00
MMKC Radlje ob Dravi. Ustvarjalna delavnica: Nakit iz
fimo mase.
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16.00
Knjižnici Podvelka. Pravljica potuje, tokrat: Zimski
prijatelji.
5. JANUAR 2016 TOREK
9.00 in 18.00
MMKC Radlje ob Dravi. BODI FIT. Nov leto se je komaj
začelo in čas je, da uresničite svoje novoletne želje.
Vabimo vas na brezplačno svetovanje in predstavitev v
prostore Centra za rekreacijo in zdravje MarnFit.
10.00
Prostori društva upokojencev Muta, Glavni trg 27.
Bralno – pogovorno srečanje, namenjeno starejšim,
upokojencem, invalidom, ki radi berete, želite brati in se
ob knjigah pogovarjati ter družiti.
16.00
Knjižnici Muta. Pravljica potuje, tokrat: Zimski
prijatelji.
6. JANUAR 2016 SREDA
9.00 in 18.00
MMKC Radlje ob Dravi. Kuharska delavnica: Jedi iz
kislega zelja. Malo drugačne, nenavadne, pa vendar
dobre.
19.00
MMKC Radlje ob Dravi. 3. Martinčkov večer - Via Alpina
direkt. 1 gornik, 107 dni, 2.640 km, 140 km vzpona,
5 parov čevljev, 12.000 fotografij. Igor Gruber je v
lanskem poletju uspel uresničiti svoje sanje in prehodil
Rdečo pot Via Alpina od Monte Carla do Trsta. Ta epski
pohod ga je popeljal preko celotnih Alp in osmih držav.
V 107 dneh je prehodil 2.640 km in se povzpel za 140
km. Na poti ga je spremljal 14 kg nahrbtnik in 5 parov
čevljev. Posnetih pa je bilo preko 12.000 fotografij. Pohod
je preko socialnih omrežij redno spremljalo več kot
10.000 ljudi. Igor je pot in dogodivščine na poti strnil v
potopisni predstavitveni film. K temu pa je dodal precej
vzpodbud in razmišljanj o življenju in naravi. Predstavitev
je razdeljena v dva dela: predstavitveni film ter nato
pogovor in diskusija z Igorjem Gruberjem.
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VIA ALPINA
7. JANUAR 2016 ČETRTEK
9.00
MMKC Radlje ob Dravi. Medgeneracijska čajanka:
Spoznavanje funkcij mobilnih in pametnih telefonov.
18.00
Knjižnica Radlje ob Dravi. Odprtje 7. ex-tempore
Sladka Istra. Razstava del, ki so nastala na sedmi
slikarski ex-tempore Sladka Istra, 20. septembra 2015,
v sklopu 15. festivala Sladka Istra v Kopru. Ex-tempore
prinaša in hkrati goji v mestu Koper stičišče umetnostne
ustvarjalnosti in ob tem likovno dejavnost kot slogan v
izražanju. Letos je ustvarjalo v Kopru 105 umetnikov, med
njimi kar devet ljubiteljev iz naše območne izpostave.
Dvajset del, ki jih je izbral selektor mag. Tilen Žbona,
akademski slikar, pa se seli po Sloveniji (Koper, Radlje ob
Dravi, Laško, Izola, Divača). Med njimi je tudi delo Polone
Harum iz Brezna. Na ogled v odpiralnem času knjižnice
do 28. januarja. Organizator: JSKD OI Radlje ob Dravi in
Koper.
8. JANUAR 2016 PETEK
18.00
MMKC Radlje ob Dravi. Radlje skozi čas: Pot domov.
Na tokratnem srečanju, se nam bo pridružil dr. Marjan
Linasi, muzejski svetnik in avtor koroškega dela projekta
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Pot domov. Predstavljene bodo zgodbe tistih, ki so se
po končanih vojnah vračali domov: kaj vse so še doživeli
potem, ko je bilo vojne že konec, kakšni občutki so jih
spremljali in kakšno stanje so našli doma, ko so se vrnili.
9. JANUAR 2016 SOBOTA
10.00-16.00
Modra dvorana Vuzenica. Gledališka delavnica: Kaj in
kako čutimo na odru? Na delavnici se boste seznanjali
z osnovami improvizacije in z izražanjem osnovnih
čustev na odru. Pod »taktirko« vodje delavnice se boste
osredotočili na uporabo glasu, obrazne mimike ter celega
telesa. Ukvarjali se boste z odrsko prezenco in eksistenco
ali drugače, kako »biti in obstajati« na odru. Delavnico bo
vodil režiser Kajetan Čop. Končal je študij na gledališki
akademiji v Pragi (DAMU) – scenografijo na katedri
lutkovnega in alternativnega gledališča ter avtorski
pristop h gledališču. 1996 je diplomiral z lutkovnogibalno predstavo Klukec ter 1998 magistriral s predstavo
Momo. Je režiser, scenograf, scenarist, igralec, mentor
igre, improvizator … Prijave in informacije: oi.radlje.
ob.dravi@jskd.si. Organizator: JSKD Območna izpostava
Radlje ob Dravi.
13.00-19.00
Bowling center bajta Radlje ob Dravi. 5. tradicionalni
novoletni turnir v kegljanju – tokrat z mednarodno
udeležbo. Tekmovanje sestavlja predtekmovanje
(kvalifikacije) od 2.12.2015 do 7.1.2016 in veliki finale v
soboto 9.1.2016 ob 13. uri. V rekreativni kategoriji bodo
podeljeni pokali, v generalni kategoriji pa pokali in visoke
denarne nagrade. Propozicije turnirja so objavljene na
facebook bajta bowling, na spletni strani Kegljaške zveze
Slovenije in na oglasni deski v BC bajta. Prijave na turnir
in dodatne informacije na 041 738 008. Organizator: BC
bajta Radlje in Kegljaški klub Radlje.
17.00
MMKC Radlje ob Dravi. Pica večer, v dobri družbi z
različnimi picami v MMKC-ju.
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10. JANUAR 2016 NEDELJA
9.00
Športna hiša Radlje ob Dravi. Dvoranski nogometni
turnir Radlje, mlajših dečkov U/13.
10.00
Župnijska cerkev Muta. Srečanje staršev otrok,
krščenih v letu 2015. Organizator: Župnija Muta.
11.30
Sv. Primož na Pohorju. Proslava ob 72. obletnici
ustanovitve Zidanškove brigade. Organizator: Občina
in TIC Vuzenica v sodelovanju z Občinskim odborom
Zveze borcev za vrednote NOB Vuzenica, Območnim
združenjem veteranov vojne za Slovenijo zgornje
Dravske doline, Policijskim veteranskim društvom SEVER
za Koroško, Območnim združenjem zveze Slovenskih
častnikov in ostalimi domoljubnimi organizacijami
Koroške.
14.00-16.00
Bowling center bajta Radlje ob Dravi. Medobčinska
kegljaška liga MKD Drava. Tekma 9. kroga med
ekipama Obrtniki Radlje : Keglbar B. Organizator: BC
bajta Radlje in MKD.
16.00
MMKC Radlje ob Dravi. Eksperimenti -- 3 k 5 p 3 r 1 m 3
n 7 i.
11. JANUAR 2016 PONEDELJEK
16.00
Knjižnici Vuzenica. Pravljica potuje, tokrat: Zimski
prijatelji.
17.00
Knjižnica Radlje. Ustvarjalna srečanja za otroke in
odrasle. Otroci bodo iz valovite lepenke izdelovali
sovice, odrasli bodo oblikovali kvačkan nakit iz barvne
žice in perlic. Vse potrebno bo pripravljeno v knjižnici.
17.00
MMKC Radlje ob Dravi. Društvo Solzice: Izguba, ki
zaznamuje za celo življenje.
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12. JANUAR 2016 TOREK
9.00 in 18.00
MMKC Radlje ob Dravi. Delavnica: Prehranjevalne
navade. Na tokratni delavnici se bomo pogovarjali o
prehranjevalnih navadah .
10.00 in 16.00
Knjižnici Podvelka. Pravljica potuje, tokrat: Zimski
prijatelji.
18.00-22.00
Bowling center bajta Radlje ob Dravi. Bowling liga bajta –
ekipno mešano. Redna tekma 10. kola. Ob 18. uri dvoboji
GMG : Isoliertechnik; Bajta : Remoplast in Daro : Mizar Jože.
Ob 20. uri Erjavc : Kvitro; Cargobull : Triglav in Split : Ultra
okno. Organizator: Bowling klub bajta in BC bajta Radlje.
13. JANUAR 2016 SREDA
9.00 in 18.00
MMKC Radlje ob Dravi. Nenavadne sladice. Pečene,
kuhane ali pa kar surove, sploh ni važno kakšne, samo da
so dobre.
16.00
Knjižnici Ribnica na Pohorju. Pravljica potuje, tokrat:
Zimski prijatelji.
14. JANUAR 2016 ČETRTEK
9.00
MMKC Radlje ob Dravi. Religiozne ure: Sveto pismo.
18.00
Knjižnica Radlje. Potopisno predavanje Mateje Mazgan:
Elbrus. Elbrus se nahaja okoli 20 km severno od glavne
gorske verige Kavkaza in 65 km jugo-jugozahodno od
ruskega mesta Kislovodsk. Njegov vrh, visok 5.642 m,
pokriva ledena kapa, ki z ledom oskrbuje 22 ledenikov,
te pa nato z vodo oskrbujejo reke Baskan, Kuban in
Malka. Gora je ugasel vulkan, ki leži na kavkaški tektonski
prelomnici. Elbrus je ena najbolj obiskanih gora na svetu,
vsako leto jo obišče preko tisoč plezalcev, ki se želijo
povzpeti na njegov vrh in tako osvojiti najvišji vrh Evrope
in zahodne Azije.
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Mateja Mazgan nam bo predstavila odpravo na goro in
seveda vključila vtise iz dežel, ki so jih obiskali na tej poti.
15. JANUAR 2016 PETEK
18.00
MMKC Radlje ob Dravi. Druženje ob ognju. Ko mraz nam
mori, mi bi pa zunaj bili, zakurimo si in srečni bomo vsi.
16. JANUAR 2016 SOBOTA
17.00
Modra dvorana Vuzenica. Ponovoletni bazar plesa
in mode. Vabljeni na večer plesa in mode. Večer bo
poln žlahtnega izročila plesa, lepih stvari in oblačil.
Predstavljena bo ustvarjalnost okoliških žensk, ki so
prave umetnice v izdelovanju ročno narejenih izdelkih
vseh vrst, s svojo ponudbo se nam bodo pridružili
tudi predstavniki domačih obrti. Predstavljene izdelke
bo možno po prireditvi na ponovoletnem bazarju v
prireditveni dvorani tudi kupiti. Organizator: Smaragdne
oči, plesna sekcija KD Vuzenica in KUD Muta v
sodelovanju s TIC-em Vuzenica.
19.00
MMKC Radlje ob Dravi. Filmski večer s kokicami.
Zagozdiš se v žakelj, si platno nastaviš in mini kino
pripraviš.
17. JANUAR 2016 NEDELJA
9.00
Športna hiša Radlje ob Dravi. Dvoranski nogometni
turnir Radlje, starejših dečkov U/15.
12.00
Dvorana na Remšniku. Tradicionalna licitacija
suhomesnatih izdelkov. Izkupiček gre za obnovo
podružnične cerkvice sv. Urbana. Organizator: Ključarji
cerkve sv. Urbana.
16.00
MMKC Radlje ob Dravi. Eksperimenti -- 3 k 5 p 3 r 1 m 3
n 7 i.
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17.00
Avla OŠ Muta. Veseloigra umetniškega društva Vila iz
Lehna: »Mijidvi boma vse porihtali.« Vstopnina: 5 eur.
Organizator: Turistično društvo Muta.
18. JANUAR 2016 PONEDELJEK
9.00 in 18.00
MMKC Radlje ob Dravi. Okvir za slike izpred koša za
smeti. Na tokratni ustvarjalni delavnici bomo izdelali
okvir za sliko iz materialov, ki so skorajda končali v košu
za smeti.
19. JANUAR 2016 TOREK
9.00 in 18.00
MMKC Radlje ob Dravi. Tekoče kalijevo milo. Na tokratni
delavnici bomo iz kalijevega hidroksida izdelali tekoče
milo.
20. JANUAR 2016 SREDA
9.00 in 18.00
MMKC Radlje ob Dravi. Kuharska delavnica: Kitajska
sladko kisla pekoča juha.
18.00
Knjižnica Radlje. Predavanje Vpliv čustev na mišični
sistem. Povezava uma, telesa in čustev je bila skozi
zgodovino obravnavana iz različnih zornih kotov.
Skozi celosten pogled interakcije med vsemi tremi
komponentami bo predstavljen krožen vpliv čustev na
mišični sistem, ki poudarja pomembnost psihofizičnega
prepleta. Čustva imajo svojo telesno komponento,
vplivajo na samo oblikovanje telesa, kakor tudi na
teksturo mišic in napetost, ki se posledično pojavlja
in nas omejuje. Telo tako predstavlja neskončen
vir (emocionalnih) informacij, podrobneje odraža
posameznikovo stanje in hkrati predstavlja tudi orodje
za raziskovanje nas samih. Predavanje bo vodila Martina
Vajs, ba. pth., specializantka gestalt psihoterapije. Zaradi
priprave gradiva za udeležence so zaželjene predhodne
prijave na telefon knjižnice 02 888 0404 ali naslov:
knjiznicardl@r-dr.sik.si.

8

18.00
Dvorana Glasbene šole Radlje ob Dravi. Nastop učencev
iz razreda Vojka Trnjeka in Dejana Kusa. Predstavili se
bodo učenci na kljunasti flavti, saksofonu, klarinetu in
flavti.
21. JANUAR 2016 ČETRTEK
9.00
MMKC Radlje ob Dravi. Medgeneracijska čajanka:
Ločevanje odpadkov. Ne veste, kam bi z odpadki?
Z nami bo Eva Štraser iz družinskega podjetja Bokri, ki je
strokovnjakinja za izdelavo biorazgradljive plastike.
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.
17.00
MMKC Radlje ob Dravi. Predavanje: Kako preprečiti
zlorabo otroka na internetu? Predavatelj: kriminalistični
inšpektor Iztok Šimek. Predavanje je namenjeno staršem.
Organizator: CSD, ŠKTM Radlje.
18.00
MMKC Radlje ob Dravi. Pesniška delavnica, prvo
srečanje. Namen delavnic je raziskovanje pesniškega
izraza in spoznavanje različnih pesniških pristopov, skozi
katere bodo pesniki in pesnice še bolj izoblikovali svojo
lastno pesniško poetiko. V desetih srečanjih se bodo
udeleženci spoznali z nekaterimi tradicionalnimi ter
sodobnimi pesniškimi praksami. Pri tem se bodo ukvarjali
z vizualno podobo pesmi, z njeno zvočnostjo in vsebino.
Poseben poudarek bo na grajenju individualnega
pesniškega glasu ter na medsebojni pesniški izmenjavi.
Ob koncu pesniških delavnic bodo udeleženci
predstavili svoje pesmi na zaključnem literarnem večeru.
Delavnico vodi: Larisa Javornik. Pogoja za udeležbo je
dopolnjena starost osemnajstih let in poslane tri do pet
pesmi. Prijave in informacije: oi.radlje.ob.dravi@jskd.si.
Organizator: JSKD Območna izpostava Radlje ob Dravi.
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22. JANUAR 2016 PETEK
18.00		
MMKC Radlje ob Dravi. Poker večer. Malo za šalo, malo
za res, še poker AS mi obrne, pa grem kar na ples.
23. JANUAR 2016 SOBOTA
18.00
MMKC Radlje ob Dravi. Okrogla miza: Socialna
izključenost ranljivih skupin in migrantski tok v
današnjem času.
18.00
Kulturni dom Radlje. Gledališka prestava za abonma in
izven: Slovenska literatura od A do Ž v izvedbi Špas
teatra. Naj vas literarna tematika ne prestraši; skrb, da
bi v predstavi lahko izvedli kaj pretirano pametnega je
odveč – o šesti umetnosti bo predaval Lado Bizovičar, ki
knjige uporablja predvsem kot obtežilnik za neplačane
položnice in občasno domači herbarij. Da bi pa zadevo
ohranili na vsaj zmerno dostojni kulturni ravni, se mu
bosta na odru pridružila akademsko izobražena igralca
Jaša Jamnik in Jernej Čampelj. Vstopnice lahko dobite
eno uro pred predstavo ali naročite pri 040 741 242 Petra.
Organizator: KD Radlje.
24. JANUAR 2016 NEDELJA
16.00
MMKC Radlje ob Dravi. Eksperimenti -- 3 k 5 p 3 r 1 m 3
n 7 i.
17.00
Kulturni dom Radlje ob Dravi. Dobrodelni koncert
»Koncert za Timpane«. Glasbena šola Radlje ob Dravi
že dolgo želi kupiti timpane, ki so del programa pouka
tolkal. Potrebujemo jih za večjo kakovost programa ter
uporabo v šolskih orkestrih, v mestni pihalni godbi in
na tekmovanjih, saj so timpani obvezni del programa.
Zaradi tega smo se skupaj s KUD Radlje ob Dravi odločili
organizirati koncert, ki bo namenjen finančni podpori
nakupa timpanov. Na koncertu bodo sodelovali: Matic
Črešnik in Nežka Prosenjak (tolkala), Rusalke s Tadejo
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Vulc, Baletni oddelek GŠ Radlje z Galino Čajka, Kvartet
saksofonov GŠ Radlje z gosti, učitelji GŠ Radlje ob Dravi,
Brassband Radlje z Aljo Krušič in Ansambel Rosa.
25. JANUAR 2016 PONEDELJEK
9.00
MMKC Radlje ob Dravi. Načrtovanje vrta: sejemo prva
semena. Kmalu bomo poprijeli za lopate in se podali na
vrtove. Na tokratni delavnici bomo naredili načrt, kdaj
bomo kaj sadili in katere rastline bodo med sabo sosede.
Z nami bo Eva Štraser iz družinskega podjetja Bokri, ki
je strokovnjakinja za izdelavo biorazgradljive plastike.
Predstavila nam bo lončke za saditev, ki so v naravi
razgradljivi.
17.00
Knjižnica Radlje. Ustvarjalna srečanja za otroke in
odrasle. Otroci bodo oblikovali domiseln nakit, odrasli
bodo nadaljevali z oblikovanjem kvačkanega nakita iz
barvne žice in perlic. Vse potrebno bo pripravljeno v
knjižnici.
18.00
Dvorec Bukovje Dravograd. Javni nastop učencev iz
Oddelka Bukovje. Na koncertu bodo igrali in plesali
učenci, ki na pobudo Občine Dravograd obiskujejo naš
Oddelek Glasbene šole v Dvorcu Bukovje.
26. JANUAR 2016 TOREK
18.00
MMKC Radlje ob Dravi. Kristali. Tokratno delavnico bo za
nas pripravila Zana Peci, pogovarjali se bomo o kristalih.
27. JANUAR 2016 SREDA
9.00 in 18.00
MMKC Radlje ob Dravi. Bolgarska kuhinja. Na tokratni
delavnici se nam bo pridružila gospa Rayna, ki prihaja iz
Bolgarije, vendar že nekaj let živi v Sloveniji. Pripravila
nam bo odlične bolgarske jedi.
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28. JANUAR 2016 ČETRTEK
9.00
MMKC Radlje ob Dravi. Medgeneracijska čajanka:
Zobno protetični izdelki. Izraz protetika v
zobozdravstvu pomeni nadomeščanje manjkajočih zob.
Manjkajoče zobe moramo zato nadomestiti, saj lahko le
sklenjena zobna vrsta optimalno opravlja svojo funkcijo
žvečenja, vam pa omogoči sproščeno komunikacijo v
vsakdanjem življenju in privlačen nasmeh. Pogovarjali se
bomo s strokovnjakinjo na tem področju.
29. JANUAR 2016 PETEK
dopoldne
Knjižnica Radlje. Žrebanje reševalcev knjižne uganke
meseca januarja, za vse enote knjižnice. Izžrebane čaka
praktična nagrada.
15.00 do 17.00
MMKC Radlje ob Dravi. Bolšji sejem. Najamete lahko
brezplačno stojnico do zasedbe le-teh. Informacije na
telefonsko številko 030 304 624.
17.00
Modra dvorana Vuzenica. Gledališče Kukuc, otroški
gledališki abonma: 2. predstava z naslovom
Medvedja simfonija. Organizator: Vrtec Vuzenica.
30. JANUAR 2016 SOBOTA
9.00 in 11.00
MMKC Radlje ob Dravi. Bolšji sejem. Najamete lahko
brezplačno stojnico do zasedbe le-teh. Informacije na
telefonsko številko 030 304 624.
31. JANUAR 2016 NEDELJA
9.00
Športna hiša Radlje ob Dravi. Dvoranski nogometni
turnir Radlje, članskih ekip.
16.00
MMKC Radlje ob Dravi. Eksperimenti -- 3 k 5 p 3 r 1 m 3
n 7 i.
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PLANINSKA DRUŠTVA
PLANINSKO DRUŠTVO BRICNIK MUTA
2. 1. 21. zimski pohod na Bricnikov vrh.
Vodnica: predsednica z vodniki društva.
9. 1. Zimska kulturna srečanja na Uršlji gori.
Vodnika: Ivan Verčko in Alojz Eršte.
23. 1. 203. nočni pohod na Bricnik. Vodniki: Alojz Eršte.
PLANINSKO DRUŠTVO RADLJE OB DRAVI
31. 12. Novemu letu naproti. Vodnika: Franc G., Rudi A.,
GSM 031 804 056.
9. 1. Sv. Primož nad Vuzenico. Vodnik: Franc Glazer, 		
GSM 031 804 058.
16. 1. Lavinski dnevi. Vodnik: Rudi Ambrož,
GSM 041 443 453.
PLANINSKO DRUŠTVO VUZENICA
9. 1.

Kulturni dnevi na Uršlji gori. Vodnika: Silvo Kovač,
GSM 041 547 712 in Valerija Padjen.
10. 1. Pohod na Sv. Primož na Pohorju. Vodnika: Lučka
Bricman in Miro Kričej. Odhod na Sv. Primož bo 		
ob 9.30 od gostilne Prodnar.

RAZPISI JSKD
––
––
––
––
––
––

Srečanje je odraslih gledaliških skupin – ogledi po
dogovoru.
Gledališka delavnica, 9.1..
Pesniška delavnica, 21. 1..
Srečanje pevcev ljudskih pesmi in godcev ljudskih
viž Koroške, 28. 2..
Srečanje otroških gledaliških skupin, 7. 4..
Srečanje lutkovnih skupin, 11.3..
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––
––
––
––
––
––

Srečanje otroških in mladinskih pevskih zborov,
31. 3..
Srečanje odraslih pevskih zasedb in malih vokalnih
skupin, 9. 4..
Srečanje otroških (15. 3.) in odraslih folklornih
skupin (23./24.4.).
Srečanje literatov, festival Urška in seniorjev.
Srečanje plesnih skupin, 1. 4.
Likovna razstava – tema prosta, september 2016.

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.

KOROŠKI POKRAJINSKI MUZEJ

MUZEJ RADLJE OB DRAVI
Koroška cesta 68, 2360 Radlje ob Dravi
Tel.: +386 2 62 12 549, 041 412 855
Spletni naslov: www.kpm.si
E-pošta: info.sg@kpm.si
Odprto:
tor. - pet. od 9.00 do 15.00 ure,
sobota od 9.00 do 13.00 ure.
Za skupine izven odpiralnega časa ogledi po dogovoru.
Stalne muzejske zbirke in razstave v muzeju:
–– Spominska soba rodbine Pahernik
–– Od umetnosti poklican, zgodnja leta ustvarjalnosti
Karla Pečka
–– Rimski kamniti spomeniki v Dravski dolini in 2000
let stara soseda iz Radelj
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––
––
––
––

Ogledni depo Leitingerjeve zbirke
Zbirka kladiv Ferdinanda Leitingerja
Zbirka Foruma slovanskih kultur, Centra Radlje ob
Dravi
»Gremo rinkico talat«, otroški svet iger in igrač,
zbirka igrač Majde Marije Sušek

Gostujoče razstave v muzeju:
–– Moj portret za muzej
–– Za gozdove in ljudi
Izven muzeja:
–– Muzej mineralov Remšnik (Remšnik 3, Podvelka)
–– Župankova domačija (Št. Janž pri Radljah 66, Radlje
ob Dravi) – Občasna razstava Partizanska saniteta na
Koroškem
–– Kovaški in gasilski muzej Muta (Glavni trg 17, Muta)
–– 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)
Vstopnina:
Odrasli – 2,50 eur (z vodenjem 3,00 eur)
Mladina – 1,70 eur (z vodenjem 2,00 eur)
Invalidi in upokojenci – 2,00 eur (z vodenjem 2,50 eur)
Pedagoške delavnice – 1,50 eur
Vstop prost za imetnike kartic: ICOM, SMD, PRESS.
Vstop prost na dan:
–– 8. februar – Prešernov dan
–– 15. maj – Mednarodni dan družine – za družine
–– 18. maj – Mednarodni dan muzejev
–– 3. december – Ta veseli dan kulture
–– Vsak prvi petek v mesecu v Muzeju Radlje ob Dravi
15

KNJIŽNICA RADLJE OB DRAVI
Odpiralni čas:
Knjižnica Radlje ob Dravi, Koroška c. 61a,
2360 Radlje ob Dravi, tel.: 02 888 04 04
ponedeljek-četrtek: od 8.00 do 17.00, petek od 7.00 do
15.00, sobota od 8.00 do 13.00.
Knjižnica Muta, Glavni trg 17, 2366 Muta,
tel.: 02 88 79 607
torek in četrtek od 14.00 do 17.00. sreda in petek od
11.00 do 14.00
Knjižnica Vuzenica, Mladinska ul. 3 (Osnovna šola),
2367 Vuzenica, tel.: 02 87 91 249
ponedeljek od 13.00 do 17.00, petek od 11.00 do 15.00.
Knjižnica Podvelka, Podvelka 13, 2363 Podvelka,
tel.: 02 87 69 503
ponedeljek in četrtek od 14.00 do 17.00
Knjižnica Ribnica na Pohorju, Ribnica 28,
2364 Ribnica na Pohorju, tel.: 02 888 03 03
sreda od 11.00 do 17.00
Knjižnica Kapla, Spodnja Kapla 2 (Osnovna šola),
2362 Kapla, tel.: 02 88 79 716
ponedeljek od 14.00 do 16.00
Razstave:
Knjižnica Radlje ob Dravi: razstavni prostor: razstava
Sladka Istra: likovna dela, ki so nastala na slikarski koloniji
v sklopu 15. festivala Sladka Istra v Kopru. Na ogled do
28. januarja.
Knjižnica Radlje ob Dravi: razstava ob mednarodnem
dnevu gora: 11. decembrom: Brati gore. Na razstavi bo
povezana ljubezen do gora in ljubezen do literature ter
poezije, ki opeva gorski svet in naravne lepote gora. Ob
čudovitih pogledih in razgledih se v nas prebuja poetična
plat. Nekateri pišejo, drugi pa literaturo prebirajo.
Vabljeni v knjižnične gore, ki jih lahko berete od
11. decembra do 30. januarja.
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in

vas vabita na dobrodelni
koncert:

»KONCERT
ZA

TIMPANE«,

ki bo v
nedeljo, 24. januarja 2016 ob 17. uri
v Kulturnem domu Radlje.
Izkupiček bo namenjen za nakup timpan.

Na ogled v
Razstavišču Knjižnice
Radlje ob Dravi,
med 7. in 28. januarjem.
Odprtje:
v četrtek, 7. januar 2016 ob 18.uri.
Glasbeni program:
Vokalna skupina pod vodstvom
Smiljane Lunič.

Vabljeni.

