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NAPOVEDNIK PRIREDITEV

1. OKTOBER  2015 ČETRTEK
V vseh enotah Knjižnice Radlje. Začetek zbiranja prijav 
sodelujočih pri bralni znački za odrasle: Korošci pa 
bukve beremo. Branje knjig bo potekalo do aprila 2016, 
ko se bodo 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 
knjižnicah. Več informacij dobite v posamezni knjižnici.

9.00
MMKC Radlje ob Dravi. Dan starostnikov – posvet 
– refleksija dejavnosti. Vsak četrtek potekajo 
medgeneracijske čajanke, kjer poteka izmenjava izkušenj, 
idej …

18.00 in 19.10
Modra dvorana Vuzenica. Pilates (18.00),  TNZ step 
(19.10). Vadba poteka vsak torek in četrtek. Za dodatne 
informaciji pokličite 031 549 873. Organizator: PRK 
Harmonija Vuzenica. 

18.00
MMKC Radlje ob Dravi. Easy snack. 

19.00
MMKC Radlje ob Dravi. Predstavitev knjige: Simfonija 
ravnovesja avtorice Majde Ortan in Miše Pušenjak. 
Knjiga vam bo razkrila zelene skrivnosti in osvetlila 
odgovore na zanimiva vprašanja. 
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NAPOVEDNIKI PRIREDITEV

28. FEBRUAR 2010 • NEDELJA

15.00
Večnamenski prostor OŠ Lehen . Gledališka predstava – 
monokomedija avtorja Toneta Partljiča Čistilka in pred-
sednik uprave v izvedbi dramske igralke Mojce Partljič . 
Organizator: KD Lehen . 

18.00
Hotel Radlje ob Dravi . Gledališka predstava Toneta Par-
tljiča Gospa poslančeva v izvedbi Dramske skupine 
KUD Brezno Podvelka . Vstopnina: odrasli 5 eur, šolski 
otroci 3 eur .

1. MAREC 2010 • PONEDELJEK 

10. 00
Klubski prostor Društva upokojencev in invalidov Ra-
dlje, Mariborska cesta 26 . Bralno srečanje, namenjeno 
starejšim, upokojencem, invalidom, ki radi berete, želite 
brati in se ob knjigah pogovarjati ter družiti . Organizator: 
Knjižnica Radlje ob Dravi . 
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2. OKTOBER 2015 PETEK

9.00
MMKC Radlje ob Dravi. Joga za starejše. Obvezne 
prijave: GSM 030 304 624. 

18.00
MMKC Radlje ob Dravi. Radlje skozi čas. Ta petek: branje 
starih zgodb. 

21.00
MMKC Radlje ob Dravi. Karaoke. 

3. OKTOBER 2015 SOBOTA

10.00-13.00
V parku pred gasilskim domom Muta. Tradicionalna 
Ježkarjada. Pri nabiranju gob in naj ježka (vrsta gobe) 
bodo sodelovala društva iz vse Slovenije. Organizator: 
Društvo gobarjev Ježek Muta- Vuzenica. 

12.00 
Športna dvorana Muta. Srečanje starejših 
občanov, starih 70 in več let, zlatoporočencev 
in bisernoporočencev. Organizator: DU in DI, pod 
pokroviteljstvom Občine Muta.

18.00-21.00
Bowling center bajta Radlje ob Dravi. Državno 
prvenstvo v kegljanju 2. Slovenska liga vzhod – moški 
ekipno. Tekma 4. kroga med ekipama Pergola hiše Radlje 
in KK Dravograd. Organizator: Kegljaška zveza Slovenije 
in BC bajta Radlje.

18.00 -1.00 
Koroški pokrajinski muzej, Muzej Radlje ob Dravi (dvorec 
Radlje, Koroška cesta 68, Radlje).
Dolga noč muzejev / Lange Nacht der Museen. 
Dolga noč muzejev je v Avstriji že tradicionalna 
prireditev. Muzeji in galerije odpro vrata za vse kulturno 
zainteresirane ponočnjake od 18.00 do 1.00 ure zjutraj. 
Poleg različnih razstav pripravljajo tudi veliko zanimivih 
prireditev in posebnih dogodkov. V sodelovanju z 
Muzejem mineralov v Oberhaagu se letos vseavstrijski 
prireditvi pridružuje tudi Koroški pokrajinski muzej. 

Na avstrijski strani ogledi od 18.00 do 1.00 ure: muzeji 
(regija Leibnitz): Oberhaag (Mineralien im Naturpark – 
Diabas-Erlebnisbergbau), Großklein (Hallstattzeitliches 
Museum), Kitzeck (Steirisches Weinmuseum), Grottenhof 
(Regioneum Südsteiermark –Naturparkzentrum), 
Leibnitz (Stadtmuseum), Wagna (Römerhöhle Aflenz), 
Retznei (Museum Villa Retznai). Vstopnina 6 €, otroci 
do dvanajstega leta brezplačno. Več informacij na: 
langenacht.orf.at ali na tel.št. +386 2 62 12 549 (Muzej 
Radlje). Na slovenski strani ogledi od 19.00 do 21.00 ure: 
Muzej mineralov Remšnik (Remšnik 3, Podvelka) in Muzej 
Radlje ob Dravi (Koroška cesta 68, Radlje). Vstopnina 3 €, 
otroci do dvanajstega leta brezplačno. Več informacij na: 
www.kpm.si ali na tel. št. +386 2 62 12 549 (Muzej Radlje).

19.00 
MMKC Radlje ob Dravi. Ogled videosmešnic na platnu. 

4. OKTOBER  2015 NEDELJA

16.00 
Športni stadion Radlje ob Dravi. Nogometna tekma med 
NŠ NK Radlje U-19 in NK Rače U-19.

18.00
MMKC Radlje ob Dravi. Filmski večer. 

5.-9. OKTOBER 2015 

9.00-11.00
MMKC Radlje ob Dravi. Vrtec na obisku. V tednu otroka 
vabljeni tudi tisti otroci, ki sicer ne obiskujete vrtca. 
Pripravljene so zanimive vsebine za mlade radovedneže. 

5. OKTOBER 2015 PONEDELJEK

9.00 in 18.00
MMKC Radlje ob Dravi. Kuhanje marmelade. 

16.00
Knjižnica Podvelka. Pravljica potuje, tokrat: Majhna 
miška z velikim srcem.

18.00
Glasbena šola Radlje, kletna etaža. Pilates. Dodatne 
informaciji 031 549 873. Organizator: PRK Harmonija.
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6. OKTOBER 2015 TOREK

9.00 in 18.00
MMKC Radlje ob Dravi. Brezplačna delavnica: izdelava 
mila. 

10.00
Prostori 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. 

12.00 -15.00
V Marenberškem mladinskem kulturnem centru 
pričenjajo z zbiranjem prijav za osnovni tečaj 
računalništva za starejše. Delavnice temeljijo na 
medgeneracijskem sodelovanju in spodbujanju 
vseživljenjskega učenja. Z delavnicami želimo dvigniti 
računalniško pismenost in udeležence navdušiti nad 
uporabo interneta in računalnika. Slušatelji bodo 
spoznali osnove računalniških veščin kot so: iskanje 
informacij na internetu, osnovne funkcije računalništva, 
elektronsko pošto.
Cena tečaja je 5 evrov. Prijave zbirajo v Mareneberškem 
mladinskem kulturnem centru Radlje ob Dravi ali na 
telefonski številki 040 186 602 (Vojko).

15.00 
Sejna soba Zdravstvenega doma Radlje ob Dravi. De-
lavnica opuščanja kajenja. Brezplačno delavnico bo 
vodila Petra Čurin, dipl. med. s. Prijave in dodatne infor-
macije na tel: 877 08 01. Po dogovoru tudi individualna 
svetovanja za opuščanje kajenja.

16.00
Sejna soba Zdravstvenega doma Radlje ob Dravi. 
Delavnica dejavniki tveganja in zdravo hujšanje 
(redno merjenje odstotka maščob v telesu, tehtanje in 
merjenje obsega pasu). Brezplačno delavnico bo vodila 
Petra Čurin, dipl. med. s. Prijave in dodatne informacije na 
tel: 877 08 01.
 

16.00
Knjižnica Muta. Pravljica potuje, tokrat: Majhna miška z 
velikim srcem.

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 2015/16. Organizator: Bowling klub bajta in BC 
bajta Radlje.

18.00
Knjižnica Radlje. Odprtje razstave »Zlata 
jesen« likovne skupine STIL, KD Studenci – 
Maribor. Studenški likovniki (STIL) iz Maribora so 
najdlje delujoča in najštevilnejša  likovna skupina, 
ki danes deluje med petimi likovno-oblikovalskimi 
skupinami v Kulturnem društvu Studenci-Maribor.  V 
letu 2013, ko je društvo slavilo 90. obletnico delovanja, 
je skupina STIL štela 7 članov, od sredine tistega leta 
pa so dobili mentorico akademsko slikarko Miro 
Uršič in leto končali kot likovni oktet. V letu 2015, ko 
praznuje likovna skupina že 12. obletnico delovanja, 
se je številčno okrepila in ima že 27  članov, od tega 
21 slikark in 6 slikarjev. Organizacijski vodja skupine, 
ki poskrbi za delovno vzdušje in postavitve razstav, je 
že več let Peter Plavčak. Ljubiteljske slikarke in slikarje 
povezuje prijateljstvo in ustvarjalna dejavnost ter 
pripadnost lepotam narave, ki jo najraje upodabljajo 
v svojih delih. Članice in člani delujejo tudi v drugih 
društvih in sekcijah, kjer se strokovno izobražujejo pri 
znanih likovnih pedagogih. Skupina STIL je že večkrat 
razstavljala v Mariboru, v Lenartu, v Šentilju, v Ločah, 
na Sveti Ani, na Sv. Trojici in drugod. V preteklih letih 
so imeli veliko skupinskih in individualnih razstav v 
Sloveniji in tujini. Radi se udeležujejo likovnih kolonij, 
ex-tempor in srečanj z drugimi likovnimi skupinami 
ter humanitarnih akcij. Slike z veseljem podarjajo tudi 
v dobrodelne namene, zato so povsod priljubljeni. Na 
pobudo skupine STIL so na Mestni četrti Studenci - 
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Maribor, Šarhova 53, uredili razstavišče Studenček, kjer 
se že vrsto let vrstijo razstave likovnih umetnikov iz 
Maribora, Slovenije in tujine. Na razstavi Zlata jesen, se 
ob 12. obletnici delovanja likovne skupine STIL likovniki 
predstavljajo s tematsko skupinsko razstavo. Na ogled so 
različna umetniška dela, večina v tehnikah akrila, gvaša in 
akvarela, ki gledalca tako ali drugače popeljejo v središče 
lepe jesenske narave, ga z  harmoničnimi barvnimi 
niansami prepričajo, kako lepo je naše okolje, kako lepa 
je naša domovina in njena naravna dediščina. Hkrati pa 
te slike budijo v vseh nas, lepe spomine na mladostne 
doživljaje, pri starostnikov pa obujajo spomine na lepe 
trenutke ter jih tako, vsaj za trenutek ali dva, razveselijo 
in osrečijo. Dandanašnji je v teku večje število pobud 
in akcij, da lepo naravo in okolje očuvamo, skrbimo za 
vzdrževanje dreves, nasadov, parkov, vrtov, cvetličnih 
gredic idr.,  da se tako mlajše kot starejše generacije 
na sprehodih in druženju v lepi in čisti naravi, počutijo 
prijetno in veselo. Razstavo si lahko ogledate do 30. 
oktobra. 

7. OKTOBER 2015 SREDA

9.00 in 18.00
MMKC Radlje ob Dravi. Kuharska delavnica: piščanec v 
sladko – kisli omaki. 

8. OKTOBER 2015 ČETRTEK

9.00
MMKC Radlje ob Dravi. Medgeneracijska čajanka 
– pravno svetovanje. Brezplačno svetovanje 
strokovnjakinje iz društva Zavetje. 

12.00-15.00
V Marenberškem mladinskem kulturnem centru 
pričenjajo z zbiranjem prijav za osnovni in nadaljevalni 
tečaj nemškega in angleškega jezika ter osnovni 
tečaj ruskega jezika. Tečaji se bodo pričeli predvidoma 
v mesecu oktobru 2015. Prijave zbirajo v Mareneberškem 
mladinskem kulturnem centru Radlje ob Dravi ali na 
telefonski številki 040 186 602 (Vojko).

16.00
Pred Osnovno šolo Vuhred. Jesenkovanje »Kostanjček«. 
Pulili bodo debelo repo, se igrali, pekli domač krompir in 
se sladkali s kostanji. Organizator: vrtec in šola Vuhred v 
sodelovanju s KS Vuhred.

17.00
Koroški pokrajinski muzej, Muzej Radlje ob Dravi (dvorec 
Radlje, Koroška cesta 68, Radlje). Brezplačna otroška 
delavnica v tednu otroka Kako in zakaj praznujemo? 
Prazniki imajo poseben pomen v življenju posameznika 
in skupnosti. Osrednja tema, s katero se bodo seznanili 
predšolski otroci v koroških vrtcih, bodo prav prazniki, 
povezani z življenjskim krogom. Zakaj praznujemo rojstni 
dan, ali veste, kdaj godujete, kako in kdaj so praznovali v 
preteklosti in s čim so si polepšali praznovanja? Spoznali 
in igrali bomo igre, ki so jih poznale že naše babice in 
dedki, ter tako spoznavali preteklost, šege in življenjske 
izkušnje ljudi.

18.00
Knjižnica Muta. Predstavitev znanstvene magistrske 
naloge Govor Sv. Jerneja nad Muto avtorice mag. 
Majde M. Lesjak. Magistrsko delo Govor Sv. Jerneja nad 
Muto na 338 straneh prinaša teoretično in empirično 
analizo govora na vseh jezikovnih ravninah (na ravni 
glasoslovja, oblikoslovja, besedoslovja, besedotvorja in 
skladnje), dopolnjuje pa ga obsežno gradivo (besede in 
frazemi) za narečni slovar. V raziskavi je sodelovalo 22 
govorcev s Sv. Jerneja in okoliških vasi (tudi na avstrijski 
strani meje). Govor Sv. Jerneja nad Muto spada v koroško 
narečno skupino, v vzhodno podjunsko narečje. Z 
besedoslovnega in deloma skladenjskega vidika je za 
govor značilen predvsem velik vpliv nemškega jezika, 
na ravni glasoslovja in oblikoslovja pa je govor ostal 
zvest slovenskemu jezikovnemu razvoju. Predstavitev 
bo popestril dekliški pevski zbor s Sv. Jerneja nad Muto. 
Gostja na prireditvi bo akademikinja prof. dr. Zinka Zorko.

18.00
MMKC Radlje ob Dravi. Ptice okoli nas. Zanimivo 
predavanje prof. Brede Bobovnik o vodnih in ostalih 
pticah, ki se pojavljajo v urbanem okolju. 



6 7

16.00
Pred Osnovno šolo Vuhred. Jesenkovanje »Kostanjček«. 
Pulili bodo debelo repo, se igrali, pekli domač krompir in 
se sladkali s kostanji. Organizator: vrtec in šola Vuhred v 
sodelovanju s KS Vuhred.

17.00
Koroški pokrajinski muzej, Muzej Radlje ob Dravi (dvorec 
Radlje, Koroška cesta 68, Radlje). Brezplačna otroška 
delavnica v tednu otroka Kako in zakaj praznujemo? 
Prazniki imajo poseben pomen v življenju posameznika 
in skupnosti. Osrednja tema, s katero se bodo seznanili 
predšolski otroci v koroških vrtcih, bodo prav prazniki, 
povezani z življenjskim krogom. Zakaj praznujemo rojstni 
dan, ali veste, kdaj godujete, kako in kdaj so praznovali v 
preteklosti in s čim so si polepšali praznovanja? Spoznali 
in igrali bomo igre, ki so jih poznale že naše babice in 
dedki, ter tako spoznavali preteklost, šege in življenjske 
izkušnje ljudi.

18.00
Knjižnica Muta. Predstavitev znanstvene magistrske 
naloge Govor Sv. Jerneja nad Muto avtorice mag. 
Majde M. Lesjak. Magistrsko delo Govor Sv. Jerneja nad 
Muto na 338 straneh prinaša teoretično in empirično 
analizo govora na vseh jezikovnih ravninah (na ravni 
glasoslovja, oblikoslovja, besedoslovja, besedotvorja in 
skladnje), dopolnjuje pa ga obsežno gradivo (besede in 
frazemi) za narečni slovar. V raziskavi je sodelovalo 22 
govorcev s Sv. Jerneja in okoliških vasi (tudi na avstrijski 
strani meje). Govor Sv. Jerneja nad Muto spada v koroško 
narečno skupino, v vzhodno podjunsko narečje. Z 
besedoslovnega in deloma skladenjskega vidika je za 
govor značilen predvsem velik vpliv nemškega jezika, 
na ravni glasoslovja in oblikoslovja pa je govor ostal 
zvest slovenskemu jezikovnemu razvoju. Predstavitev 
bo popestril dekliški pevski zbor s Sv. Jerneja nad Muto. 
Gostja na prireditvi bo akademikinja prof. dr. Zinka Zorko.

18.00
MMKC Radlje ob Dravi. Ptice okoli nas. Zanimivo 
predavanje prof. Brede Bobovnik o vodnih in ostalih 
pticah, ki se pojavljajo v urbanem okolju. 
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19.00
MMKC Radlje ob Dravi. Društvo Ajda. Govora bo o delu v 
društvo, dobrodošli novi člani. 

9. OKTOBER 2015 PETEK

9.00
MMKC Radlje ob Dravi. Joga za starejše. 

9.00
Sejna soba Zdravstvenega doma Radlje ob Dravi. 
Delavnica dejavniki tveganja in zdravo hujšanje 
(redno merjenje odstotka maščob v telesu, tehtanje in 
merjenje obsega pasu). Brezplačno delavnico bo vodila 
Petra Čurin, dipl. med. s. Prijave in dodatne informacije na 
tel: 877 08 01.

12.00 
Sejna soba Zdravstvenega doma Radlje ob Dravi. De-
lavnica opuščanja kajenja. Brezplačno delavnico bo 
vodila Petra Čurin, dipl. med. s. Prijave in dodatne infor-
macije na tel: 877 08 01. Po dogovoru tudi individualna 
svetovanja za opuščanje kajenja.

18.00-24.00
Bowling center bajta Radlje ob Dravi. 2. tradicionalno 
zabavno-rekreativno druženje članov ŠD Vas s 
tekmo v bowlanju posameznikov za naslov Vaškega 
prvaka/prvakinje. Pravila so objavljena na oglasni deski 
v Bowling centru in na FB bajta. Organizator: Športno 
društvo Vas in BC bajta Radlje.

MMKC Radlje ob Dravi. 
20.00 Lačen si ful drugačen. 
21.00 Karaoke. 

10. OKTOBER 2015 SOBOTA

9.30 
Športni stadion Radlje ob Dravi. Nogometna tekma med 
NŠ NK Radlje U-15 in NK Malečnik/Dogoše 1 - U-15.
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10.00
Knjižnica Radlje ob Dravi. Predstava in ustvarjalna 
delavnica ob tednu otroka: O zeleni žabici Emi, ki 
ni marala vode. Zelena žabica Ema nikoli ni marala 
vode. Če je le lahko, je v svojih najljubših roza kopalkah 
z belimi pikami sedela na robu velike mlake, srkala 
limonado in brala dnevno časopisje. Tako je Ema veljala 
za žabico, ki je daleč naokoli vedela največ. Vedela je 
kakšno bo vreme, kaj je novega v sosednji mlaki, kje 
bodo odprli novo trgovino in kje se da imenitno zabavati. 
Predvsem pa je Ema poznala vse govorice, ki so krožile 
v bližnji in daljni okolici. In ker je včasih poslušala le z 
enim ušesom in brala tako na hitro, le z enim očesom, je 
kakšno informacijo razumela nekoliko po svoje. In prav 
zaradi tega se je življenje zelene žabice Eme pošteno 
zapletlo. Tako močno, da ji celo voda ni bil več tako zelo 
zoprna. Predstavo izvaja Pravljičarna, po predstavi otroci 
ustvarjajo s člani DPM Radlje. Udeležba je brezplačna. 
Organizator: Društvo prijateljev mladine Radlje. 

11.00
Športni stadion Radlje ob Dravi. Nogometna tekma med 
NŠ NK Radlje U-13 in NK Rače U-13.

17.00
MMKC Radlje ob Dravi. Ustvarjalna delavnica: mandale. 

18.00
Športni stadion Radlje ob Dravi. Nogometna tekma med 
NK Radlje člani in NK Videm člani.

18.00-21.00
Bowling center bajta Radlje ob Dravi. Državno 
prvenstvo v kegljanju 2. slovenska liga vzhod - 
ženske ekipno. Tekma 3. kroga med ekipama Remoplast 
Radlje in KK Korotan. Organizator: Kegljaška zveza 
Slovenije in BC bajta Radlje.

11. OKTOBER 2015 NEDELJA

10.30 (pričetek) 
Dvorišče župnijske cerkve Brezno. Trgatev potomke 
najstarejše trte na svetu - žametne črnine z 
mariborskega Lenta. V občini Podvelka klopotec in 
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ovtar že pridno opravljata zaupano nalogo, brači pa 
so tudi že nestrpni ...  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, 
predstavitev brošure z naslovom Potomka najstarejše 
vinske trte na svetu v sliki in besedi, avtorja mag. 
Jožeta Marhla in predstavitev stojnic ter pokušina 
domačih dobrot Vaške skupnosti in drugih ponudnikov. 
Organizator: Občina Podvelka skupaj z društvi. 

11.00 
Športni stadion Radlje ob Dravi. Nogometna tekma med 
NŠ NK Radlje U-11 in NŠ Dravograd U-11.

15.00
Mitnica Muta. Kostanjev piknik s sladkim moštom. Pri 
Mitnici bo spet zadišalo po pečenem kostanju in sladkem 
moštu. V primeru slabega vremena bo piknik prestavljen 
za 1 teden. Organizator: Mitnica Muta.

18.00
MMKC Radlje ob Dravi. Filmski večer. 

12. OKTOBER 2015 PONEDELJEK

9.00 in 18.00
MMKC Radlje ob Dravi. Jesenska dekoracija. 

16.00
Knjižnica Vuzenica. Pravljica potuje, tokrat: Majhna 
miška z velikim srcem.

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 
jesensko drevo, odrasli pa nakit iz mase fimo. Vse 
potrebno bo pripravljeno v knjižnici. Več informacij v 
knjižnici in na spletni strani.

13. OKTOBER 2015 TOREK

9.00 in 18.00
MMKC Radlje ob Dravi. Brezplačna delavnica: izdelava 
univerzalne kreme. 
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10.00 in 16.00
Knjižnica Radlje ob Dravi. Pravljica potuje, tokrat: Majhna 
miška z velikim srcem.

14. OKTOBER 2015 SREDA

9.00 in 18.00
MMKC Radlje ob Dravi. Kuharska delavnica: nutelina 
roža. 

16.00
Knjižnica Ribnica na Pohorju. Pravljica potuje, tokrat: 
Majhna miška z velikim srcem.

15. OKTOBER 2015 ČETRTEK

9.00
MMKC Radlje ob Dravi. Medgeneracijska čajanka: Za 
vsako bolezen rož’ca raste. 

18.00
MMKC Radlje ob Dravi. Easy snack. 

16.-17. OKTOBER 2015 
Slovenj Gradcu. Festival mlade literature Urška 2015. 
Festival je namenjen mladim, uveljavljajočim se avtorjem 
od 15. do 30. leta starosti. Selekcija za festival poteka v 
več delih. Na dvodnevnem Festivalu mlade literature 
Urška se bo predstavilo pet najboljših avtorjev (Karmen 
Hribar, Aleš Jelenko, Urška Kramberger, Jernej Kusterle 
in Karolina Zgaga) po izboru žirij regijskih srečanj in 
državnega selektorja. Na osrednji prireditvi v petek,  
16. 10. ob 20. uri, bo izbor Uršljana 2015, najboljšega 
med finalisti. Na samem festivalu ga bosta izbrala državni 
selektor in urednica Mentorja. Izbranemu avtorju bo 
JSKD natisnil prvenec, ki bo predstavljen na festivalu 
naslednje leto. Nagrada poleg natisa knjige izbranemu 
avtorju omogoča tudi enoletno mentorsko pomoč pri 
pripravi rokopisa, avtor pa bo dobil tudi sto izvodov svoje 
knjige. Podeljena bo še nagrada za Mentorjev feferon 
2015, najboljšo protestno pesem oz. družbeno satiro, 
ki bo uglasbena in prvič predvajana prav na festivalu. 
Organizator: JSKD. 
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16. OKTOBER 2015 PETEK

9.00
MMKC Radlje ob Dravi. Joga za starejše. 

17.00 
Avla OŠ Muta. Kulturni večer. V nadaljevanju bo v 
prostorih knjižnice Muta otvoritev in ogled razstave 
ročnih del z obeležjem 20-letnice delovanja in razstava 
zelišč. Razstava bo odprta tudi v soboto in nedeljo (17. in 
18. oktobra) med 9.00 in 18.00 uro. Sodelujejo ansambel 
Diaton, ŽePZ  Klasje, literarna skupina Utrip Zg. Drave. 
Organizator: DU in DI  Muta.

17.00-22.00
Cerkev sv. Marjete Muta. Svetopisemski maraton. 
Organizator: Župnija Muta.

18.00
Salon Ars Kulturnega doma Radlje ob Dravi. Odprtje 
razstave Črno, Belo in Mavrično. Ogledali si boste lahko 
grafike, linoreze in monotipije, ki so jih ustvarile članice 
likovne sekcije KD Radlje pod mentorstvom Zorana 
Ogrinca. Razstavljajo: Jožica Sobiech, Tanja Hari Vidmar, 
Polona Harum, Simona Svanjak, Lucija Vollmaier, Tanja 
Goričan, Renata Štraser, Darja Škrilec, Saša Plevnik in  
Tone Vodušek. Organizator: Likovna sekcija KD Radlje. 

19.00
Restavracija Pridigar Vuzenica. Ukrajinski večer s 
Tatjano Sušek. Cena z večerjo 13,50 eur. Rezervacije in 
prijave: GSM 052 428 518 ali pridigar.sonja@gmail.com. 

21.00
MMKC Radlje ob Dravi. Karaoke. 

17. OKTOBER 2015 SOBOTA

16.00 
Mitnica Muta. Predstava za otroke: Ah, ti zobki. 
Lutkovna skupina Sovice bodo predstavile poučno 
zgodbico o medvedku, ki si ni maral umivati zob. 
Vstopnine ni, Sovice bodo vesele prostovoljnega 
prispevka. Organizator: Mitnica Muta.
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18.00-21.00
Bowling center bajta Radlje ob Dravi. Državno 
prvenstvo v kegljanju 2. slovenska liga vzhod – moški 
ekipno. Tekma 6. kroga med ekipama Pergola hiše Radlje 
in KK Hrastnik. Organizator: Kegljaška zveza Slovenije in 
BC bajta Radlje.

19.00
MMKC Radlje ob Dravi. Potopis: Mehika, Gvatemala in 
Belize. Potovala sta Mihaela Tertinek in Damjan Možina. 

18. OKTOBER 2015 NEDELJA

15.00
Pred gasilskim domom Muta. Promenadni koncert 
PO Muta skupaj z PO Eibiswald iz sosednje Avstrije. 
Oba orkestra letos praznujeta 120. obletnico delovanja. 
Organizator: Društvo PO Muta.

18.00
MMKC Radlje ob Dravi. Filmski večer. 

19. OKTOBER 2015 PONEDELJEK

9.00 in 18.00
MMKC Radlje ob Dravi. Delavnica: aranžmaji za 1. 
november. 

17.00
MMKC Radlje ob Dravi. Kostanjev piknik. 

20. OKTOBER 2015 TOREK

9.00 in 18.00
MMKC Radlje ob Dravi. Delavnica: krema za suho kožo. 

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.

21. OKTOBER 2015 SREDA

9.00 in 18.00 
MMKC Radlje ob Dravi. Kuharska delavnica. 
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18.30
Dvorana Glasbene šole Radlje ob Dravi. Prvi jesenski 
nastop učencev Glasbene šole Radlje ob Dravi. 

22. OKTOBER 2015 ČETRTEK

9.00
MMKC Radlje ob Dravi. Medgeneracijska čajanka: 
šport in rekreacija. 

18.30
Dvorana Glasbene šole Radlje ob Dravi. Razredni 
nastop učencev in učenk kitare iz razreda Mateja 
Švaba.

23. OKTOBER 2015 PETEK

9.00
MMKC Radlje ob Dravi. Joga za starejše. 

18.00-22.00
Bowling center bajta Radlje ob Dravi. Jesenski turnir 
dvojic v bowlanju bajta 2015. Dvojico sestavljata 
dva tekmovalca ne glede na spol in starost. Gre za 
amatersko tekmovanje s ciljem nadaljnje popularizacije 
tega športa v našem okolju, zato se turnirja udeležite v 
čim večjem številu. Predtekmovanja oz. kvalifikacij za 
ta turnir ni! Organizator: Bowling klub bajta in BC bajta 
Radlje.

MMKC Radlje ob Dravi.
20.00 Lačen si ful drugačen
21.00 Karaoke. 

24. OKTOBER 2015 SOBOTA

9.30
Športni stadion Radlje ob Dravi. Nogometna tekma 
med NŠ NK Radlje U-15 in NK Korotan Prevalje U-15.

11.00 
Športni stadion Radlje ob Dravi. Nogometna tekma 
med NŠ NK Radlje U-13 in NK Malečnik 2 - U-13.
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15.00
Modra dvorana Vuzenica. Četrti otroški popoldanski 
Halloween v Vuzenici (2-dnevni FEST). Prvi dan bodo 
izrezovali buče in ustvarjali na otroških delavnicah ter se 
sprehodili po čarovniški tržnici. Čaka vas tudi posebno 
presenečenje! Vstop prost. Organizator: TIC Vuzenica.

16.00 
Športni stadion Radlje ob Dravi. Nogometna tekma med 
NK Radlje člani in NK Šmarje pri Jelšah člani.

16.30 
Muzej Muta. Otvoritev obnovljenih prostorov 
gasilskega muzeja Muta. Organizatorji: Občina Muta, 
GZ DD Radlje, PGD Muta.

17.00
MMKC Radlje ob Dravi. Delavnica: izdelovanje mask za 
noč čarovnic. 

25. OKTOBER 2015 NEDELJA

16.00
Pistrov grad Vuzenica. Razstava buč z ognjenim šovom. 
Drugi dan festa bodo vse izrezane buče razstavljene na 
Pistrovem gradu, zaplesali bomo s čarovnico, zakurili 
bomo kres in jo zažgali na grmadi, pekli bomo kostanj in 
še in še. Vstop prost. Organizator: TIC Vuzenica.
 

Haloween 2014.

18.00
MMKC Radlje ob Dravi. Filmski večer. 
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26.-30. OKTOBRA 

9.00
MMKC Radlje ob Dravi. Risanke za najmlajše. 

26. OKTOBER  2015 PONEDELJEK

17.00
MMKC Radlje ob Dravi. Jesenski 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 
čarovniško dekoracijo za okno, odrasli nadaljujejo z 
izdelavo nakita. Vse potrebno bo pripravljeno v knjižnici. 
Več informacij v knjižnici in na spletni strani.

27. OKTOBER 2015 TOREK
MMKC Radlje ob Dravi.
9.00 Delavnica: izdelava kreme za mastno kožo. 
11.00 Wii turnir. 
18.00 Delavnica: muffini. 
19.00 Filmski večer. 

28. OKTOBER 2015 SREDA

9.00
Zbor na avtobusni postaji pri OŠ Radlje. Počitniški 
izlet za otroke. Program izleta vključuje obisk Mini 
živalskega vrta v Slovenskih Konjicah in obisk Bumbar 
parka v Mariboru. Za otroke do 7. leta starosti je 
obvezno spremstvo odrasle osebe. Malica iz nahrbtnika. 
Informacije pri organizatorju Društvu prijateljev mladine 
Radlje: Vojko 070 820 288, Slavica: 041 489 348. Obvezna 
prijava do 23. oktobra in plačilo prispevka 5 €: v OŠ Radlje 
pri Milki Lunič, v Knjižnici Radlje ali v MKC Radlje.

MMKC Radlje ob Dravi.
9.00 Kuharska delavnica: kuskus.
11.00 Yugioh turnir. 
17.00 Druženje ob kotlu. 
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18.00
Koroški pokrajinski muzej, Muzej Radlje ob Dravi 
(dvorec Radlje, Koroška cesta 68, Radlje). Muzejski 
večer, predavanje mag. Boštjana Zajška »Sovražniki 
v isti domovini! Kakšna zabloda, kakšen zločin!« O 
zgodovini evangeličanske občine Maribor (1862-1945) 
in njene podružnice v Radljah ob Dravi. Starejši ljudje 
še pomnijo, da so včasih evangeličansko cerkev na 
Štajerskem in v Dravski dolini označevali za »švabsko«. Je 
to bil le predsodek, popačena slika njenega delovanja, 
politični populizem ali pa se v oznaki skriva kanček 
resnice? Na to bo skušalo odgovoriti predavanje mag. 
Boštjana Zajška, ki se bo dotaknil nekaterih zanimivih, 
žgečkljivih in včasih smešnih plati iz zgodovine 
novodobne Evangeličanske občine Maribor, ki je 
imela svojo podružnico tudi v Radljah ob Dravi. Razvoj 
mariborske cerkvene občine od nastanka leta 1862 do 
konca druge svetovne vojne bo predstavljen z vidika 
njene vpetosti v splošno družbeno dogajanje, zlasti kar 
se tiče napetosti med Slovenci in Nemci ter katoličani in 
evangeličani. Usodo evangeličanske skupnosti v Radljah 
po letu 1945 bo predstavila Alenka Verdinek. Letos 
mineva 110 let od zgraditve evangeličanske cerkve v 
Radljah, ki so jo porušili po drugi svetovni vojni.

29. OKTOBER  2015 ČETRTEK
MMKC Radlje ob Dravi.
9.00 Medgeneracijska čajanka: zobno protetični 
izdelki. 
11.00 Kuharska delavnica: pajkova torta. 
18.00 Delavnica: easy snack.  
19.00 Filmski večer. 

30. OKTOBER  2015 PETEK

dopoldne
Knjižnica Radlje. Žrebanje reševalcev knjižne uganke 
meseca oktobra. Za vse enote knjižnice. 

9.00
MMKC Radlje ob Dravi. Joga za starejše. 
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10.00
Koroški pokrajinski muzej, Muzej Radlje ob Dravi (dvorec 
Radlje, Koroška cesta 68, Radlje). Počitniška delavnica 
Bučni strah. V zadnjih letih se srečujemo s poplavo 
Jakove svetilke (Jack O’Lanterne), ki k nam prihaja z 
zahoda. Pri nas pa je še živa izdelava bučnih strahov 
v jesenskem času. Na delavnici se bomo seznanili s 
kulturnim izročilom bučnega straha in vsak udeleženec 
si ga bo tudi izdelal. Buče lahko prinesete tudi s seboj. 
Delavnica je primerna za otroke in odrasle.  
Vstopnina: 1,50 €.

11.00
MMKC Radlje ob Dravi. Poker turnir. 

21.00
MMKC Radlje ob Dravi. Karaoke. 

18.00
MMKC Radlje ob Dravi. Komemoracija. Organizator: 
Občina Radlje ob Dravi. 

31. OKTOBER 2015 SOBOTA 
Dan reformacije. 

20.00 
MMKC Radlje ob Dravi. Koktejli in glasbeni hiti 80 in  
90 let. 

POVABILO MoPZ  
RADLJE OB DRAVI – AVDICIJA 

Pevci Moškega pevskega zbora Radlje vabijo v svoje 
vrste! Si »dec« (J),  imaš veselje s petjem, z glasbo, pa si 
nikoli nisi vzel časa za kaj več kot brundanje v mislih ali 
pod tušem? Pridi in spoznaj lepote slovenske pesmi, petja 
in glasbe nasploh! Nič bat. So čisto normalna družba, ki 
se tedensko srečuje, vadi, kdaj malce posedi, vzame čas 
zase in prijatelje in na koncu lepo zapoje.  Pridi, veseli te 
bodo! 
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Avdicije za nove člane bodo v oktobru potekale vsako 
sredo ob 18.30 uri (Kulturni dom Radlje) oziroma po 
dogovoru. Dodatne informacije prejmeš na telefonski 
031 327 438 (Silvo Brezovnik) ali pri članih zbora. 

Moški pevski zbor Radlje ob Dravi

PLANINSKA DRUŠTVA

PLANINSKO DRUŠTVO BRICNIK MUTA 
18. 10.  Olševa (1929). Vodnika: Ervin Skutnik, Ernest   
 Preglav. 
24. 10.  200. nočni pohod na Bricnik. Vodnik: Ivan   
 Verčko. 

PLANINSKO DRUŠTVO RADLJE OB DRAVI 
3. 10.  Izlet v neznano. Vodnik: Rudi Ambrož,  
 GSM 041 443 453.
17. 10.  E7: Dobindol - Dolenjske toplice in Pleterje,   
 Kostanjevica na Krki. Vodnik: Ludvik    
 Podrzavnik, GSM 041 430 883. 

PLANINSKO DRUŠTVO VUZENICA
11. 10.  Po Haloški poti. Vodnika: Silvo Kovač in Bogo   
 Mrakič
18. 10.  Kostanjev piknik na Koči Planinc (Vida in Igo   
 Kaiser).
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POHODNO DRUŠTVO PERNICE
4. 10.  Pohod na Sv. Urban. Zbor ob 9. uri pri Domu   
 krajanov Pernice.
11. 10.  Atilova pot - Radgonsko kapelske gorice. Zbor  
 pri trgovini Sezam ob 6. uri.
25. 10.  Tojzlov vrh - pohod in nabiranje kostanjev.   
 Zbor  pri trgovini Sezam ob 6. uri.
 Prijave: Angela Palko, GSM 041 450 712 in Rado  
 Sušek, GSM 041 764 042.

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 15.00, sob. od 9.00 do 13.00, 
za skupine izven delovnega časa 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
 – 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
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Gostujoče razstave v muzeju: 
 – Moj portret za muzej
 – Za gozdove in ljudi (1.-30.10.). Razstava 

nam predstavlja mnogo obrazov gozda in 
gospodarjenja z njim. Med drugim govori o 
izjemnih drevesih, trajnostnem gospodarjenju, 
zdravju gozda, vlogi gozda in vode, zgodovini 
pohorskih gozdov, povezanosti pohorskih ljudi z 
gozdom in prenašanju njihovega znanja obdelave 
lesa in pohorskega kamna iz generacije v 
generacijo, o pomenu lesa za človeštvo, gozdnem 
živalstvu, lastništvu gozda in upodobitvi gozda v 
kiparstvu. Razstava je nastala leta 2012 v okviru 
promocije gozdov v sodelovanju Pahernikove 
ustanove in Prosilve Slovenija. 

Izven muzeja:
 – Muzej mineralov Remšnik (Remšnik 5, 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)
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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:
Razstava likovnih del ljubiteljskih likovnih ustvarjalcev v 
okviru razpisa JSKD, območne enote Radlje ob Dravi. Na 
ogled v Knjižnici Radlje do 3. oktobra. 
Razstava Zlata jesen likovne skupine STIL, KD Studenci – 
Maribor. Na ogled v knjižnici Radlje od 6. do 30. oktobra.
Razstava ilustriranih zgodb za lepše življenje (1.-30. 10. 
v knjižnici Muta). Avtorji zgodb so člani medmrežne 
skupine »tbmko«, avtorica ilustracij pa Petra Placet.  
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Zgodbice so namenjene vsem generacijam. Nastale so z 
namenom, da olepšajo življenje bralcu, bralki in da dajo 
človeku novih moči in energije. Snov za zgodbe so v 
skupini črpali iz življenja in narave. 

Ilustracija Petre Placet. 

Tematske razstave v oktobru, na ogled v knjižnici 
Radlje: 10. oktober: svetovni dan duševnega zdravja,  
31. oktober: dan reformacije, ki je Slovencem s Primožem 
Trubarjem prinesla prvo knjigo v slovenskem jeziku in 
prvo imenovanje pojma Slovenec.

Dejavnosti v knjižnici: tematske razstave knjižničnega 
gradiva, pravljica potuje, uganka meseca, vrtec in šola 
na obisku, rastem s knjigo, bralne ure v domu za starejše 
občane Hmelina, knjižne čajanke, bralna značka za 
odrasle: Korošci pa bukve beremo, bralno-pogovorno 
srečanje, ustvarjalna srečanja, 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,
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 – sproti dopolnjujemo zbirko zvočnih knjig in
 – uporabnikom je na voljo uporaba različnih lup z 

osvetlitvijo in podstavki za branje v knjižnici.

Ustvarjalne delavnice v knjižnici Radlje. 

Odprtje razstave Kvadrat in krog, kocka in krogla, 
na ogled v Knjižnici Radlje do 3. oktobra. 





Predstava in ustvarjalna delavnica 
ob tednu otroka: 

O ZELENI ŽABICI 

EMI, 
KI NI MARALA 

VODE.

sobota, 10. oktober 2015 
ob 10. uri 

v Knjižnici Radlje ob Dravi 


