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NAPOVEDNIKI PRIREDITEV
30. SEPTEMBER 2016 • PETEK
17.00
Telovadnica Osnovne šole Muta. Prvi vseslovenski šolski narečni festival Vsaka vas ima svoj glas.
Narečni festival je posvečen 80-letnici rojstva priznane
slovenske dialektologinje, akademikinje prof. dr. Zinke
Zorko, ki je svoje življenje posvetila raziskovanju
slovenskih narečij, in je zasnovan kot zaključna prireditev
nagradnega natečaja Vsaka vas ima svoj glas, ki ga je
Osnovna šola Muta razpisala februarja letos. Nastopajo:
otroški in mladinski pevski zbor OŠ Muta, Milan Kamnik,
nagrajeni učenci in dijaki osnovnih in srednjih šol iz
Slovenije in Italije. Vabljeni na prijetno druženje ob
narečni besedi. Partnerji projekta: Knjižnica Radlje ob
Dravi, Koroški splavarji na Dravi z Mute, Občina Muta in
Kulturno umetniško društvo Muta. Organizator: Osnovna
šola Muta.
1. OKTOBER 2016 • SOBOTA
V vseh enotah Knjižnice Radlje. Začetek zbiranja prijav
sodelujočih pri bralni znački za odrasle: Korošci pa
bukve beremo. Branje knjig bo potekalo do aprila 2017,
ko bodo na zaključni prireditvi sodelujočim bralcem,
ki bodo v tem obdobju prebrali vsaj 5 knjig s priporočilnega seznama, podelili 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
Pri Gasilskem domu Muta. 13. tradicionalna Ježkarijada
na Muti. Organizator: Društvo gobarjev Ježek Muta-Vuzenica.
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18.00-01.00
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. Vseavstrijski prireditvi se letos že drugo leto
zapored pridružuje tudi Koroški pokrajinski muzej. Z
enotno vstopnico (6 EUR, otroci do dvanajstega leta
brezplačno) boste lahko obiskali avstrijske muzeje in
galerije ter zbirke in razstave Koroškega pokrajinskega
muzeja:
Muzej mineralov Remšnik (Remšnik 3, Podvelka)–Po
muzeju bo vodil Zmago Žorž, avtor zbirke, ki se že več kot
trideset let posveča raziskavam mineralov. Je član avstrijskega društva Joanneum Verein Sektion: Mineralogie v
Gradcu in član Društva prijateljev mineralov in fosilov
Slovenije.
Muzej Radlje ob Dravi (Koroška cesta 68, Radlje)–
Po razstavah in zbirkah bo vodila kustodinja Alenka
Verdinek. Od 18.00 do 21.00 ure bo potekala delavnica za
otroke Muzejski medvedek Medo.
Podatki o vseh vključenih muzejih na: http://langenacht.
orf.at/. Organizator: Koroški pokrajinski muzej in
ORF-Lange Nacht der Museen.
19.00
Kulturni dom Radlje. Jubilejni koncert ob 10. rojstnem
dnevu Vokalne skupine Remšnik. Organizator: Kulturno
društvo Remšnik, Vokalna skupina Remšnik.
19.00
MMKC Radlje ob Dravi. Music night.
2. OKTOBER 2016 • NEDELJA
9.00 (med nedeljsko sv. mašo)
Župnijska cerkev sv. Nikolaja v Vuzenici. Pričevanje
ozdravljenega odvisnika od mamil Dimitrija Rudolfa.
Organizator: Župnija Vuzenica.
MMKC Radlje ob Dravi.
15.00 Hengerska nedelja.
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17.00 Projektni popoldan za mlade.
19.00 Filmski popoldan.
3. OKTOBER 2016 • PONEDELJEK
16.00
Knjižnica Podvelka. Pravljica potuje, tokrat: Prijatelj
kot si ti.
18.00
MMKC Radlje ob Dravi. “Mi mamo se fajn”, pokemanija.
4. OKTOBER 2016 • TOREK
MMKC Radlje ob Dravi.
09.00 Posvet: Odstranjevanje madežev brez
kemikalij.
15.30 Gibanje v naravi: Rekreacija za starejše.
Zahtevnejša trasa. Gibanje pozitivno vpliva na naše
zdravje ter izboljšuje psihofizično stanje. Opravljali bodo
tudi meritve krvnega tlaka in srčnega utripa.
17.00 Planinska šola za osnovnošolce. Planinska šola
je namenjena predvsem osnovnošolcem, ki obiskujejo
planinski krožek in bi želeli več izvedeti o gibanju v
gorskem svetu, vremenu, prehrani v gorah, orientaciji,
vozlih, planinskih poteh, prvi pomoči … Planinsko šolo
bo izvajal strokovni kader Planinskega društva Radlje ob
Dravi.
18.00 Telovadba za starejše: Gibanje je del našega
življenja.
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.
Sejna soba Zdravstvenega doma Radlje ob Dravi.
15.30 Delavnica opuščanja kajenja.
17.00 Delavnica zdravo hujšanje (redno merjenje
odstotka maščob v telesu, tehtanje in merjenje
obsega pasu).
Brezplačni delavnici bo vodila Petra Čurin, dipl. med. s.
Prijava in dodatne informacije na tel: 877 08 01.
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16.00
Knjižnica Muta. Pravljica potuje, tokrat: Prijatelj kot si
ti.
18.00
Knjižnica Radlje ob Dravi. Predstavitev slikanice
Božična zgodba. Ob 30. obletnici delovanja Varstveno
delovnega centra Muta je izšla slikanica, ki jo je v celoti
izdelala (besedilo in ilustracije) uporabnica VDC-ja Sanja
Repnik. Sanja Repnik je povedala o sebi: »Delavnico
obiskujem že 17 let. Rada delam in se družim s sodelavci.
Raziskujem pustne običaje. Zelo rada berem in rišem,
si izmislim kakšno zgodbo. Pridružite se nam in delite
delček vsakdana z nami.«
5. OKTOBER 2016 • SREDA
09.00 in 18.00
MMKC Radlje ob Dravi. Kuharska delavnica: Rafaelo
kroglice.
6. OKTOBER 2016 • ČETRTEK
MMKC Radlje ob Dravi.
9.00 Medgeneracijska čajanka. Za vse, ki bi želeli
obnoviti osnovno znanje nemškega jezika s poudarkom
na govorjenju pripravljajo nemške pogovorne urice.
11.00 Vaje za sproščanje. Umirjeno in pravilno dihanje,
sproščanje mišic, umirjanje misli ter sproščanje z
domišljijo (vizualizacijo). Delavnica bo začinjena z veliko
glasbe in gibanjem.
15.30 Gibanje v naravi: Rekreacija za starejše.
Lahkotnejša trasa. Gibanje pozitivno vpliva na naše
zdravje ter izboljšuje psihofizično stanje. Opravljali bodo
tudi meritve krvnega tlaka in srčnega utripa.
10.00
Knjižnica Radlje. Postavljanje likovne razstave in
srečanje z umetnikom Dušanom Zavškom.
Dušan Zavšek je že zgodaj dal slutiti, da je drugačen,
samosvoj. Otroško domišljijo in radovednost je sproščal
na papirju, platnu, kartonu, celo na lesenih policah–
domala na vsem, kar mu je prišlo pod roke. Svinčnik
in radirka sta postala njegova stalna spremljevalca
za vse življenje. Zato se je zdela odločitev, da poišče
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znanje in poteši željo po izpopolnjevanju na Srednji
šoli za oblikovanje v Ljubljani, neizbežna, logična in
edina možnost v tistih časih. Postal in zaposlil se je kot
industrijski oblikovalec. Svoj prosti čas je zapolnjeval
s portretiranjem, organiziranjem razstav slikarjev in
drugih ustvarjalcev, združil je likovne amaterje in z njimi
prirejal samostojne likovne razstave v Celju in okolici.
Njegov nemirni duh ga je gnal v iskanje različnih izraznih
možnosti in tehnik. Odkril je glino, ki ga je povsem
prevzela in zaposlila. Burila je njegov domišljijski svet in
mu odprla neslutene možnosti izraženja v mali plastiki,
uporabni in dekorativni umetnosti ter slikarstvu. Iz nje
je začel izdelovati unikatne keramične izdelke za darila.
Na Obrtni zbornici Slovenije so jih ocenili za kakovostne
unikatne izdelke, ki sodijo v okvir umetnostne obrti na
Slovenskem. To mu je dalo novega poleta. Samozaposlil
se je kot samostojni podjetnik in sedaj izdeluje različne
ročne izdelke iz gline pod sloganom “Ko si narava
in umetnost podata roko”. Mnogo še neizkoriščenih
možnosti za svoj napredek in razvoj vidi v slikarski tehniki
risanja Z glino po glini, kar je njegova originalna zamisel.
Kljub temu da je glina njegova velika ljubezen in se
preizkuša v kiparstvu, pa še vedno nadaljuje z risanjem v
starih in novih tehnikah in slikanjem različnih motivov–
krajin, cvetja, portretov, dela na zemlji … Dušan je
človek, ki mu je hvalisanje tuje. O sebi pravi: »Naj počnem
karkoli, vedno me vodi misel, le tvoja dela so tvoj spomin,
zato naj namesto mene raje govore moja dela.« / Brigita
Kobe /. V knjižnici Radlje bodo na ogled slike v akrilu in
glinene slike. Razstava bo odprta od 6. do 29. oktobra.
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10.00
Koroški pokrajinski muzej, Muzej Radlje ob Dravi (dvorec
Radlje, Koroška cesta 68, Radlje). Muzejska delavnica Moj
kraj – moj svet. V središču Radelj ob Dravi je postavljena
ulična razstava Moj kraj – moj svet z motivi razglednic, ki
prikazujejo kraj v prvi polovici 20. stoletja. Otroci si bodo
ogledali razstavo, se seznanili z zgodovino in dediščino
kraja ter pojavom in razvojem razglednic, nato pa si bodo
sami izdelali razglednico. Delavnica bo potekala v okviru
Dnevov evropske kulturne dediščine in Tedna otroka (Z
igro do dediščine).
17.00
Modra dvorana Vuzenica. Kulturni program in druženje
ob 30. obletnici delovanja Varstveno delovnega
centra Muta in Medobčinskega društva Sožitje
Zgornje Dravske doline. Praznovanje je priložnost, da se
skupaj sprehodimo po poteh nastanka in delovanja dveh
tako pomembnih organizacij, ki z vzornim sodelovanjem
skrbita za napredek skupne in posamične skrbi za osebe
z motnjami v duševnem razvoju, njihove starše, zakonite
zastopnike in člane družin. V VDC-ju si prizadevamo
našim uporabnikom popestriti življenje in delo z
različnimi aktivnostmi, ki jim omogočajo bogatejše in
lepše življenje. Nudimo jim možnost samopotrjevanja z
osebnim delom. Veliko je bilo storjenega v minulih letih,
veliko načrtov in želja še nosimo v sebi. Upamo, da jih
bomo uresničili tudi z vašo pomočjo. Pridružite se nam in
delite veselje in srečo z nami.
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7. OKTOBER 2016 • PETEK
9.00
Sejna soba Zdravstvenega doma Radlje ob Dravi.
Delavnica zdravo hujšanje (redno merjenje odstotka
maščob v telesu, tehtanje in merjenje obsega pasu).
Brezplačno delavnico bo vodila Petra Čurin, dipl. med. s.
Prijava in dodatne informacije na tel: 877 08 01.
16.00
Pred OŠ in vrtcem Vuhred. Tradicionalna prireditev
ob tednu otroka »Kostanjček«. Organizirali bodo
športne in druge sprostitvene igre, pekli kostanj in še
kaj. V primeru slabega vremena se prireditev prestavi na
četrtek, 13. oktobra na 16. uro. Organizator: strokovne
delavke vrtca in šole Vuhred in KS Vuhred.
MMKC Radlje ob Dravi.
18.00 Fitkc.
20.00 “Konzola” night.
8. OKTOBER 2016 • SOBOTA
Nogometni stadion Radlje. Nogometne tekme.
9.30 NŠ NK Radlje U/15 : Šentilj-Pobrežje U/15.
11.00 NŠ NK Radlje U/13 : Dogoše/Malečnik U/13.
15.30 NK Radlje člani : NK Akumulator člani.
10.00
Knjižnica Radlje. Predstava za otroke in ustvarjalna
delavnica po predstavi. Je mogoče slabo voljo odčarati
in pričarati dobro? Obstaja recept za srečo, smeh in
zadovoljstvo? Seveda. Recept dobite vsi, ki se udeležite
naše predstave v tednu otroka. Udeležba je brezplačna.
Organizator: Društvo prijateljev mladine Radlje.
MMKC Radlje ob Dravi.
16.00 Kužki, konji in druge živali s Konjeniškim in
kinološkim društvom Radlje ob Dravi. Učenje, zabava,
terapija in šola za pse.
18.00 Kuhamo z mladimi.
21.00 Križanje mnenj.
18.00
Salon ARS v Kulturnem domu Radljah ob Dravi. Odprtje
likovne razstave. Na razstavi se bodo postavila na
ogled slikarska dela nastala na likovni koloniji v parku pri
7

Dvorcu Radlje, kjer so ustvarjali člani likovne sekcije ljubiteljskih slikarjev KD Radlje v sodelovanju s priznanimi
Koroškimi umetniki. Razstava bo po otvoritvi odprta še
vsako sredo od 16. do 19. ure do konca meseca oktobra.
Organizator: Likovna sekcija Kulturnega društva Radlje
ob Dravi.
9. OKTOBER 2016 • NEDELJA
pričetek 10.30
Župnijska cerkev in dvorišče v Breznu. Trgatev v
Občini Podvelka. V občini Podvelka klopotec in ovtar
že pridno opravljata zaupano nalogo, brači pa so tudi
že nestrpni … Na dvorišču župnijske cerkve v Breznu
bo potekala trgatev okoli 250 let stare trte in potomke
Najstarejše trte na svetu, ki jo je Mestna občina Maribor
leta 2010 podarila Občini Podvelka. Program: 10. 30 sv.
maša v župnijski cerkvi v Breznu in 11.30 na župnijskem
dvorišču v Breznu: trgatev potomke Najstarejše trte z
mariborskega Lenta s kulturnim programom; predstavitev stojnic in pokušina domačih dobrot (Vaške skupnosti
in drugih ponudnikov).
Nogometni stadion Radlje. Nogometni tekmi.
11.00 NŠ NK Radlje U/11 : NK Fužinar.
16.00 NŠ NK Radlje U/19 : NK Kunguta U/19.
MMKC Radlje ob Dravi.
15.00 Hengerska nedelja.
17.00 Projektni popoldan za mlade: Prijatelji
programa.
19.00 Filmski popoldan.
10. OKTOBER 2016 • PONEDELJEK
16.00
Knjižnica Vuzenica. Pravljica potuje, tokrat: Prijatelj
kot si ti.
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 si bodo
izdelali vsak po tri lončke, ki jih bodo potem uporabili
pri igri: »Pod katerim lončkom se skriva oreh?« Odrasli
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bodo oblikovali broške. Vse potrebno bo pripravljeno v
knjižnici. Več informacij v knjižnici in na spletni strani.
18.00
MMKC Radlje ob Dravi. “Mi mamo se fajn”, pečenje
krompirja na terasi.
11. OKTOBER 2016 • TOREK
8.00
Zbirališče na avtobusni postaji v Radljah. Pohod na
Žavcarjev vrh. Podalo se bo od gostišča pri Starem
Kovaču, 45 min traja pot do koče. Nato se po krožni poti
vrača nazaj na izhodišče. Prijave sprejemata do 8. 10.
2016: Ludvik Podrzavnik, GSM 041 430 883 in Alojz Jeršič,
GSM 051 603 162. Organizator: MDI Radlje ob Dravi.
10.00 in 16.00
Knjižnica Radlje. Pravljica potuje, tokrat: Prijatelj kot
si ti.
MMKC Radlje ob Dravi.
9.00 Posvet: Karitejevo maslo.
18.00 Telovadba za starejše.
18.00 Zeliščarska skupina: Na zeliščarski delavnici bodo
spoznavali moč različnih rastlin. Na srečanjih pa se bo
tudi kuhalo in izdelovalo razne kreme.
12. OKTOBER 2016 • SREDA
9.00 in 18.00
MMKC Radlje ob Dravi. Kuharska delavnica: Jabolčna
pita.
16.00
Knjižnica Ribnica na Pohorju. Pravljica potuje, tokrat:
Prijatelj kot si ti.
13. OKTOBER 2016 • ČETRTEK
MMKC Radlje ob Dravi.
9.00 in 18.00 Bralne urice za otroke s terapevtskimi
psi.
9.00 Medgeneracijska čajanka: Religiozne urice.
11.00 Vaje za sproščanje.
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14. OKTOBER 2016 • PETEK
MMKC Radlje ob Dravi.
18.00 Fitkc.
20.00 “Konzola” night.
17.00
Modra dvorana Vuzenica. 30. obletnica Koroškega
društva za cerebralno paralizo.
15. OKTOBER 2016 • SOBOTA
9.00
Vuzenica, Dravče – pri Čebelarstvu Žvikart. Dan doživetij
z Občino Vuzenica in Koronarnim klubom Dravske
doline v sodelovanju z Gobarskim društvom Ježek
Muta – Vuzenica. Program: zbor udeležencev, telesna
vadba ob glasbi, predaja defibrilatorja AED in prikaz
delovanja, pohod na Šentjanž nad Dravčami in nabiranje
gob pod strokovnim vodstvom determinatorjev
Gobarskega društva Ježek Muta – Vuzenica. Pogostitev
z zajtrkom in malico za vse udeležence. Vstop prost.
Organizator: Koronarni klub Dravske doline in Občina
Vuzenica.
10.00
Nogometni stadion Radlje. Turnir najmlajših cicibanov
U-7.
16.00
Pri PŠ Lehen. Otvoritev novega parkirnega prostora
ter 20. obletnica delovanja KUD Lehen. Organizator:
VS, KUD Lehen in Občina Podvelka.
MMKC Radlje ob Dravi.
18.00 Kuhamo z mladimi.
19.00 Pohod ob polni luni.
21.00 Križanje mnenj.
16. OKTOBER 2016 • NEDELJA
Župnijska cerkev sv. Nikolaja v Vuzenici. Srečanje
zakonskih jubilantov. Organizator: Župnija Vuzenica.
MMKC Radlje ob Dravi.
15.00 Hengerska nedelja.
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17.00 Projektni popoldan za mlade: Ogled dokumentarca o hrani.
19.00 Filmski popoldan.
16.00
Kovačija pri Kovaču, Janževski Vrh 74. Povabljeni
na Kovačijo pri Kovaču, kjer se bomo skupaj predali
vzdušju ob poslušanju Akademskega pevskega zbora
Maribor pod vodstvom akademske glasbenice Tadeje
Vulc. Ob tem vas vabimo tudi na ogled del, nastalih na
likovni koloniji „Kovačija 2016“. Več na: https://www.
facebook.com/PriKovacu/.

16.00
Nogometni stadion Radlje. Nogometna tekma: NŠ NK
Radlje U/19 : NŠ Miklavž U/19.
17. OKTOBER 2016 • PONEDELJEK
MMKC Radlje ob Dravi.
6.00 MKC to go: Dan boja proti revščini. Ali ste vedeli ali
veš?
18.00 “Mi mamo se fajn”, druženje ob družabnih igrah.
18. OKTOBER 2016 • TOREK
MMKC Radlje ob Dravi.
09.00 Posvet: Žitarice, del zdrave prehrane.
15.30 Gibanje v naravi: Rekreacija za starejše.
Zahtevnejša trasa.
17.00 Planinska šola za osnovnošolce.
18.00 Telovadba za starejše.
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18.00 Wellness večer z Oriflamom. Predstavitev
Oriflame izdelkov, s katerimi lahko poskrbite za svoj
čudovit videz in dobro počutje. Izvedeli boste, kako si
lahko svoje telo na enostaven in naraven način oblikujete
z Wellness pripravki in rednim gibanjem.
19. OKTOBER 2016 • SREDA
9.00 in 18.00
MMKC Radlje ob Dravi. Kuharska delavnica: Pohorski
lonec.
20. OKTOBER 2016 • ČETRTEK
9.30
Dom za starejše občane Hmelina v Radljah. Bralne
ure. Knjižničarke iz Knjižnice Radlje se s stanovalci
doma pogovarjajo o knjigah na določene teme, berejo,
ustvarjajo in se družijo.
MMKC Radlje ob Dravi.
9.00 Medgeneracijska čajanka: Vizija nič v lokalni
skupnosti. Policijska postaja Radlje ob Dravi v oktobru
nadaljuje z izobraževalnim projektom za izboljšanje
prometne varnosti v lokalni skupnosti. Projekt je
namenjen vsem, ki bi radi osvežili svoje znanje in
poznavanje cestnoprometnih predpisov.
Teme bodo na predavanju bodo: Novi prometni znaki
in pomen spoštovanja prometnih predpisov ter vpliv na
prometno varnost. Predavanje bo vodil Miroslav Črešnik,
pomočnik komandirja PP Radlje ob
Dravi.
11.00 Vaje za sproščanje.
15.30 Gibanje v naravi: Rekreacija za starejše.
Lahkotnejša trasa.
17.00 Zdrava kuhinja: Za življenje brez osteoporoze.
21. OKTOBER 2016 • PETEK
MMKC Radlje ob Dravi.
18.00 Fitkc.
20.00 Potopisno predavanje. Anja in Mateja sta
študentki ekološkega kmetijstva v Mariboru. V letošnjem
študijskem letu sta dobili priložnost udeležiti se
izmenjave na Azorske otoke, natančneje na otok Terciera,
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enega izmed devetih Azorskih otokov. Terciera je otok
kmetijstva, zelenih pašnikov, hortenzij in prijaznih ter
domačih ljudi. Tam sta preživeli štiri mesece, v tem času
pa sta spoznali njihov način življenja, študij in čudovito
naravo.
18.00
Avla Hrama kulture Arnolda Tovornika Selnica ob Dravi.
Likovna razstava na temo: Naše druženje z barvami.
Razstavljajo člani likovne sekcije KD Radlje. Razstava bo
odprta do 18. novembra. Organizator: Likovna sekcija KD
Radlje.
22. OKTOBER 2016 • SOBOTA
MMKC Radlje ob Dravi.
16.00 Pohajkovanje po mestu in okolici.
18.00 Kuhamo z mladimi.
21.00 Križanje mnenj.
23. OKTOBER 2016 • NEDELJA
9.30
Župnijska cerkev Vuhred. Srečanje zakonskih
jubilantov. Organizator: Župnija Vuhred.
Nogometni stadion Radlje. Nogometne tekme.
9.30 NŠ NK Radlje U/15 : NK Pobrežje U/15.
9.30 NŠ NK Radlje U/13 : NK Pohorje 2–U/13.
15.00 NK Radlje člani : NK Duplek člani.
MMKC Radlje ob Dravi.
15.00 Hengerska nedelja.
17.00 Projektni popoldan za mlade.
19.00 Filmski popoldan.
24. OKTOBER 2016 • PONEDELJEK
MMKC Radlje ob Dravi.
17.00 Jesenska dekoracija doma.
18.00 “Mi mamo se fajn”, piknik na terasi.
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 se bodo
pripravljali na noč čarovnic – Izdelava strašljivih dekoracij;
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odrasli bodo nadaljevali z izdelavo brošk. Vse potrebno
bo pripravljeno v knjižnici. Več informacij v knjižnici in na
spletni strani.
25. OKTOBER 2016 • TOREK
MMKC Radlje ob Dravi.
09.00 Posvet: Ali je naravna kozmetika zares naravna?
18.00 Telovadba za starejše.
18.00 Zeliščarska delavnica.
26. OKTOBER 2016 • SREDA
MMKC Radlje ob Dravi.
9.00 in 18.00 Kuharska delavnica: Rižota malo
drugače.
19.00 Transmisijska meditacija, ezoterična skupinska
meditacija nove dobe. Energijski procesi, ki potekajo
med transmisijsko meditacijo, so pomembna razvojna
spodbuda človeštvu. Na predavanju bo teoretično in
praktično predstavljena transmisijska meditacija.
27. OKTOBER 2016 • ČETRTEK
MMKC Radlje ob Dravi.
9.00 Medgeneracijska čajanka. Urica zdravja:
hormonske spremembe.
11.00 Vaje za sproščanje.
16.00 Bralne urice za otroke s terapevtskimi psi.
18.00
Knjižnica Radlje. Predavanje in
predstavitev knjige Starodavna
umetnost zdravljenja – tradicionalna evropska medicina. V
najnovejši knjigi avtorja Veronika
Plantan in mag. Uroš Plantan predstavljata model tradicionalne medicine,
ki pove, zakaj zbolimo in kako
ozdravimo. Avtorja na izviren način
prepletata stara, skoraj pozabljena znanja o življenju
in v vsakem stavku se zrcali njuna pronicljivost, ker
znata odstreti tančice do srži življenja, na nenavaden,
svež in mestoma presenetljiv način. V tej knjigi so prvič
predstavljeni vzroki bolezni, kar nam daje izjemno
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moč, da življenje vzamemo v svoje roke in udejanimo
spremembo v pravo smer, v smer življenja.
28. OKTOBER 2016 • PETEK
dopoldan
Knjižnica Radlje za vse enote knjižnice. Žrebanje
reševalcev knjižne uganke meseca oktobra.
MMKC Radlje ob Dravi.
9.00 Izdelava ikebane.
18.00 Fitkc.
20.00 Konzola night.
21.00 Noč klasičnih filmov.
29. OKTOBER 2016 • SOBOTA
15.00
Park ob Dravi – Vuzenica. 5. otroški Halloween v
Vuzenici. Izrezovanje buč, ustvarjalne otroške delavnice.
Vstop prost. V primeru slabega vremena bo prireditev v
Modri dvorani v Vuzenici. Organizator: TIC Vuzenica in
Občina Vuzenica.

21.00
MMKC Radlje ob Dravi. Križanje mnenj.
30. OKTOBER 2016 • NEDELJA
MMKC Radlje ob Dravi.
15.00 Hengerska nedelja.
17.00 Projektni popoldan za mlade.
19.00 Filmski popoldan.
31. OKTOBER 2016 • PONEDELJEK
MMKC Radlje ob Dravi.
18.00 »Mi mamo se fajn«, pečenje hrenovk na terasi.
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PLANINSKA DRUŠTVA
PLANINSKO DRUŠTVO BRICNIK MUTA
9. 10.
Vel. Zelenica (2114 m), Vel. vrh (2110 m).
Vodnika: E. Skutnik in V. Senica.
15. 10.
212. nočni pohod na Bricnik. Vodnik: Jože
Dobnik.
PLANINSKO DRUŠTVO RADLJE OB DRAVI
8. 10.
Babji zob. Vodnik: Vinko Mavc, GSM
041 330 150.
4. in 18. 10. Planinska šola za OŠ. Katja, GSM 031 616 896.
22. 10.
E7. Vodnik: Ludvik Podrzavnik, GSM
041 430 883.
PLANINSKO DRUŠTVO VUZENICA
8. 10.
Orientacijsko tekmovanje za Podravsko ligo,
organizator PD Vuzenica.
9. 10.
Kostanjev piknik na koči Planinc. V primeru
sprememb bo obvestilo na oglasni deski.
23. 10.
Po Haloški poti. Vodnika: Silvo Kovač in Bogo
Mrakič.
POHODNO DRUŠTVO PERNICE
9. 10.
Ribniška koča. Zbor ob 7. uri pri trgovini
Sezam. Prijave na GSM 041 764 042.

KOROŠKI POKRAJINSKI MUZEJ

KOROŠKI POKRAJINSKI MUZEJ
MUZEJ RADLJE OB DRAVI
Koroška cesta 68, 2360 Radlje ob Dravi
Tel.: +386 2 62 12 549, 041 412 855
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Spletni naslov: www.kpm.si
E-pošta: info.sg@kpm.si
Odprto:
tor.–pet. od 9.00 do 15.00 ure,
soboto 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
–– 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 Marije Sušek
Gostujoča razstava v muzeju:
–– Herman Lisjak v dvorcu Radlje.
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)
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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: 8.00-17.00,
petek: 7.00-15.00, sobota: 8.00-13.00
Knjižnica Muta, Glavni trg 17, 2366 Muta,
tel.: 02 88 79 607
torek in četrtek: 14.00-17.00, sreda in petek: 11.00-14.00
Knjižnica Vuzenica, Mladinska ul. 3 (Osnovna šola),
2367 Vuzenica, tel.: 02 87 91 249
ponedeljek: 13.00-17.00 in petek: 11.00-15.00
Knjižnica Podvelka, Podvelka 13, 2363 Podvelka,
tel.: 02 87 69 503
ponedeljek in četrtek: 14.00-17.00
Knjižnica Ribnica na Pohorju,
Ribnica 28, 2364 Ribnica na Pohorju, tel.: 02 888 03 03
sreda: 11.00-17.00
Knjižnica Kapla, Spodnja Kapla 2 (Osnovna šola),
2362 Kapla, tel.: 02 88 79 716
ponedeljek: 14.00-16.00
Razstave:
Dušan Zavšek: razstava slik. Na ogled v knjižnici Radlje od
6. do 29. oktobra.
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.
Razstava izdelkov ročnodelskega krožka
Trobentice in zeliščarskega krožka Kamilice z Mute,
na ogled v knjižnici Muta: v petek, 14. 10. popoldan (po
18

prireditvi, ki bo v OŠ Muta), v soboto, 15. 10. od 9. do 18.
ure in v nedeljo, 16. 10. od 9. do 17. ure.
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.
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 praktična.
Vrtec in šola na obisku. Predstavitveni ogledi knjižnice in
priložnostna pravljica po dogovoru.
Rastem s knjigo 2016/2017. 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. V projekt
sta vključeni generaciji sedmošolcev in dijakov prvih
letnikov srednjih šol. Pripravljen program zajema:
predstavitev knjižnice in knjižnično informacijskega
sistema, predstavitev uporabe knjižnice od doma ter
motivacijo za branje. Ob obisku bodo učenci in dijaki
prejeli mladinsko leposlovno delo. Osnovnošolci
mladinski roman Vinka Möderndorferja Kit na plaži,
dijaki pa roman Marjane Moškrič Sanje o belem štrpedu.
Projekt je del sistematične podpore razvoju bralne
kulture na različnih starostnih stopnjah.
Knjižne čajanke v osnovni šoli. Čajanke izvajamo v
sodelovanju z OŠ Muta za učence 2. in 3. triletja. Učenci
berejo knjige na določeno temo in branje zaključijo s
pogovorom, na katerega povabimo strokovnjaka z obravnavanega področja. Teme, ki so v programu od oktobra
2016 do februarja 2017: prestopništvo in mladostniški
kriminal; tehnološke igrače; nestrpnost in ksenofobija. Na
zaključno prireditev knjižnih čajank v aprilu povabimo
starše, učitelje, učence. Sodelujoči učenci in mentorice
pripravijo program, s katerim predstavijo čajanke,
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Knjižnica Radlje bo Dravi pa podeli nagrade sodelujočim.
Na tak način osnovnošolci berejo in se pogovarjajo o
temah, ki jih zanimajo in zadevajo ter se srečajo z ljudmi,
ki z njimi delijo svoje izkušnje.
Bralna značka za odrasle: Korošci pa bukve beremo. V
mesecu oktobru začnemo z novo sezono bralne značke
za odrasle. Branje knjig bo potekalo do aprila 2017,
ko se bomo na zaključni prireditvi srečali s slovenskim
pisateljem ali pisateljico. Vsi bralci, ki bodo od prijave do
zaključka prebrali vsaj 5 knjig s priporočilnega seznama
in oddali bralni karton, 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 in mape z
gradivom dobite v posamezni knjižnici.
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 vsak drugi mesec v dopoldanskem
času.
Ustvarjalna srečanja potekajo, če koledar ne narekuje
drugače, vsak 2. in 4. ponedeljek v mesecu ob 17. uri v
knjižnici Radlje. Srečujemo se od oktobra do marca. Ob
istem času potekata dve vodeni delavnici. Delavnico
za otroke od 5. leta vodi Vesna, delavnico za odrasle
pa Slavica. Podrobnejši načrt ustvarjanja v tej sezoni
je objavljen na spletni strani. Pridružite se nam vsi, ki
uživate ob ustvarjanju z različnimi materiali in tehnikami.
Individualno usposabljanje uporabnikov za uporabo
podatkovnih baz in Cobiss OPACA v knjižnici Radlje vsak
ponedeljek med 11. in 12. 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.
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Likovna sekcija

vas vabi na odprtje

razstave del,
nastalih na Likovni koloniji Radlje,
v soboto, 8. oktobra 2016 ob 18. uri
v salon Ars v Kulturni dom Radlje.
Razstavljajo:
Jožica Sobiech,
Anton Vodušek,
Polona Harum,
Zoran Rožič,
Alojz Kreuh,
Simona Svanjak,
Alojz Erjavc,
Hermina Kokalj,
Lucija Gosak,
Danilo Gorišek,
Tanja Hari Vidmar,
Gregor Pečolar in
Hana Golob.
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