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 NAPOVEDNIKI PRIREDITEV 

 1. DECEMBER 2016 • ČETRTEK

MMKC Radlje ob Dravi.
9.00 Medgeneracijska čajanka: Nemščina.
10.00 Vaje sproščanja.
15.30 Aktivnosti v naravi.

19.00
Dvorana Glasbene šole Radlje ob Dravi. Predbožični 
koncert fl avtistov iz razreda Sanje Krajnc. Z glasbo 
vam bomo pričarali praznični večer in vas popeljali v 
zimsko pravljico. Organizator: Glasbena šola Radlje ob 
Dravi.

 2. DECEMBER 2016 • PETEK

18.00
MMKC Radlje ob Dravi. Druženje z literaturo in gostom 
večera. Vabljeni vsi ljubitelji kulture pred dnevom 
Ta veseli dan. Pesmi zbora Mavrica bodo druženje še 
popestrile. Organizator: DU Radlje ob Dravi.

 3. DECEMBER 2016 • SOBOTA

10.00
Vuzenica, ploščad pred bloki. Praznična božično-no-
voletna tržnica v Vuzenici. Vsako soboto v decembru 
se bodo na stojnicah predstavljali domači ponudniki, 
greli se bomo s 
kuhančkom in 
čajem ob prijetni 
praznični glasbi, 
seveda pa bo 
poskrbljeno 
tudi za veseli 
praznični program 
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domačih društev. Krasili bomo božično drevo, ustvarjali 
na delavnicah, zaplesali, se igrali, obiskal nas bo tudi 
božiček. Organizator: TIC in Občina Vuzenica.

9.00 – 12.00
V centru Vuzenice (pred bivšo banko). Smučarski sejem 
z demonstracijo pripravo smuči. Prodaja in nakup 
stare smučarske opreme. Organizator: Smučarski klub 
Vuzenica.

9.00 – 15.00
Koroški pokrajinski muzej, Muzej Radlje ob Dravi (dvorec 
Radlje, Koroška cesta 68, Radlje).
Ta veseli dan kulture. 3. december je dan, ko številne 
kulturne ustanove po vsej Sloveniji brezplačno odpro 
vrata za obiskovalce in tako počastijo obletnico rojstva 
pesnika Franceta Prešerna. Prireditvam se pridružuje 
tudi Koroški pokrajinski muzej, Muzej Radlje ob Dravi, ki 
vas vabi med 9.00 in 15.00 uro, da ga obiščete. Ob 10.00 
uri bo javno vodstvo in delavnica. Po stalnih razstavah 
Spominska soba rodbine Pahernik, Od umetnosti 
poklican, zgodnja leta ustvarjalnosti Karla Pečka, »Gremo 
rinkico talat«, otroški svet iger in igrač, zbirka igrač Majde 
Marije Sušek in po oglednem depoju Leitingerjeve zbirke 
bo vodila kustodinja Alenka Verdinek. Med vodenjem 
bo poskrbljeno tudi za otroke. Za njih bomo pripravili 
ustvarjalno delavnico Punčke iz cunj »trampe«.

MMKC Radlje ob Dravi.
18.00 Mladi kuhamo.
20.00 MMKC Radlje ob Dravi. Kulturni večer: Ta veseli 
dan ali Prešeren se je rodil. Kulturni program so 
sooblikovali mladi, poskrbljeno bo tudi za glasbeno 
popestritev.
21.00 Križanje mnenj.

18.30
Podružnična Osnovna šola Kapla na Kozjaku. 10. tra-
dicionalni Miklavžev večer in 960 let Kaple. Gre za 
največjo prireditev, ki jo bodo konec leta izvedli na Kapli. 
Ob 10. obletnici Miklavževih večerov se bodo še posebej 
potrudili in povabili posebne goste. Z vami bodo: Oktet 
Suha, Il divji, Ljudske pevke s Kaple, Veseli Kaplčani, 
Dekliški pevski zbor Aglaja in Ljudski godci iz Gradišča. 
Letošnje leto pa je zaznamovano še dodatno – pred 
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960 leti je bil prvi pisni zapis kraja Kapla, hkrati pa je 
letos Kapla prejela nagrado za najlepše urejen vaški trg 
v Sloveniji s strani Turistične zveze Slovenije – predaja 
priznanja bo tudi del večernega dogajanja. Vstop je 
prost. Več informacij: mateja.rihter@kapla.si. Organizator: 
Kulturno društvo Kapla.

 4. DECEMBER 2016 • NEDELJA

13.00
Dom krajanov na Pernicah. Miklavžev koncert. Gostja 
koncerta bo Adriana Kamnik. Organizator: Kmečka 
godba Pernice in Pohodno društvo Pernice.

16.00
Večnamenska dvorana Vuhred. Prvih pet let Folklorne 
skupine KPD Kovač Lija Vuhred. Folklorna skupina 
KPD Kovač Lija iz Vuhreda združuje člane vseh generacij, 
ki z ljubeznijo in vztrajnostjo ohranjajo ljudsko izročilo. 
V prvih petih letih so že osvojili mnogo koroških 
plesov, s katerimi se zelo radi predstavijo na številnih 
prireditvah doma in v tujini. Skupina deluje pod 
vodstvom Tatjane Šumnik. V nedeljskem popoldnevu si 
boste lahko ogledali splete: FS KPD Kovač Lija Vuhred, 
FS KD Prežihov Voranc Ravne na Koroške, FS Dravca, 
Otroške FS OŠ Radlje ob Dravi in Otroške FS vrtca in šole 
Vuhred. Članicam in članom skupine pa bodo podeljene 
Maroltove značke za delovanje na področju folklorne 
dejavnosti. Organizator: KPD Kovač Lija Vuhred.
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MMKC Radlje ob Dravi.
16.00 Hengerska nedelja.
17.00 Projektna idejnica.
18.00 Parklova maska.
19.00 Filmski večer.

16.30
Župnijska cerkev Muta. Miklavževanje. Organizator: 
Otroški župnijski pevski zbor.

 5. DECEMBER 2016 • PONEDELJEK

9.00
MMKC Radlje ob Dravi. Peka “parklov” iz kvašenega 
testa.

16.00
Knjižnica Podvelka. Pravljica potuje, tokrat: Neke 
hrupne noči.

17.00
Župnijska cerkev Vuhred. Miklavževanje. Organizator: 
Župnija in KS Vuhred.

18.00
Turistična hišica ob igrišču na Sv. Vidu. Miklavževa-
nje. Miklavž bo s svojim spremstvom obiskal v hišici 
zbrane otroke. Vsak po svojih najboljših močeh s tem 
prispeva droben kamenček v mozaik srečnega otroštva 
najmlajšim. Organizator: ŠTD Sv. Vid.

 6. DECEMBER 2016 • TOREK

9.00
MMKC Radlje ob Dravi. Posvet: obrazne maske iz 
domačih sestavin.

12.00
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. Tokrat se 
dobimo ob 12. uri, ker bomo s prijetnim druženjem 
zaključili koledarsko leto.



5

16.00
Knjižnica Muta. Pravljica potuje, tokrat: Neke hrupne 
noči.

 7. DECEMBER 2016 • SREDA

MMKC Radlje ob Dravi.
09.00 Kuharska delavnica: Kmečki zajtrk.
18.00 Društvo Ajda: Srečanje članov in članic.
19.00 2. Martinčkov večer. Gost bo Grega Lačen, 
član alpinističnega kluba Črna. Grega Lačen in Andrej 
Gradišnika (AK Ravne) sta letos poleti obiskala Kirgizijo, 
kjer sta opravila nad dolino Ak Su vrhunski vzpon - 
znamenito Perestroika Crack. Grega Lačen je vrhunski 
alpinist, ki je v svoji plezalni karieri nanizal veliko 
vrhunskih vzponov, prvi alpinist s Koroške na osem-
tisočaku, uspešen na Mount Everestu, vodja uspešne 
odprave Koroška 8000 na Broad Peak leta 201, ki se 
znajde tako v skali, kot ledu.

18.00
Osnovna šola Brezno – Podvelka. Predpraznični koncert 
učencev Glasbene šole Radlje ob Dravi. To je nastop, 
kjer se predstavijo učenci različnih instrumentov in 
ansamblov. S svojim programom nam bodo pričarali 
praznično vzdušje. Organizator: Glasbena šola Radlje ob 
Dravi in OŠ Brezno – Podvelka.

 8. DECEMBER 2016 • ČETRTEK

MMKC Radlje ob Dravi.
9.00 Medgeneracijska čajanka: Religiozne urice.
10.00 Vaje sproščanja.
16.00 Bralne urice s kosmatinci.

16.30
Zbor z lučkami na parkirišču pri gostilni Markač Vuhred. 
Pohod z lučkami do šole in praznični bazar, kjer bodo 
stojnice z otroškimi izdelki. Organizator: vrtec in šola 
Vuhred.

 9. DECEMBER 2016 • PETEK

MMKC Radlje ob Dravi.
17.00 Okrasni snežak iz vrvice.
18.00 Mladi in glasba (kitara, bobni …).
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19.00 Male sive celice.

17.00
Dvorana Glasbene šole Radlje ob Dravi. Predbožični 
nastop godalnega oddelka Glasbene šole Radlje ob 
Dravi. Organizator: Glasbena šola Radlje ob Dravi.

 10. DECEMBER 2016 • SOBOTA

8.00
Zbirališče center Mute. Predbožični izlet v Zagreb. V 
jutranjih urah odhod iz Slovenije proti meji s Hrvaško. 
Po prihodu v Zagreb se bomo z avtobusom odpeljali na 
krožni ogled mesta (zelena podkev, narodno gledališče, 
sedež univerze, železniška postaja, džamija). Pot bomo 
nadaljevali peš z vzponom na Kaptol, kjer kraljuje 
Zagrebška katedrala z 108 m visokim stolpom. Mimo 
tržnice Dolac se bomo spustili na Tkalčičevo. Na poti do 
Markovega trga, kjer stojita Saborna cerkev in parlament, 
se bomo podali mimo srednjeveških Kamnitih vrat, ki 
so nekdaj vodila v Gradec. Ogledali si bomo tudi simbol 
Zagreba – stolp Lotrščak in po spustu nadaljevali do 
glavnega trga Bana Jelačiča. Cena: 25 € na osebo. Prijave 
in informacije: tur.drustvo.muta@gmail.com. Glede 
točne ure odhoda sporočimo nekaj dni pred odhodom. 
Organizator: Turistično društvo Muta.

10.00
Vuzenica, ploščad pred bloki. Praznična božično-novo-
letna tržnica v Vuzenici. Vsako soboto v decembru se 
bodo na stojnicah predstavljali domači ponudniki, greli 
se bomo s kuhančkom in čajem ob prijetni praznični 
glasbi, seveda pa bo poskrbljeno tudi za veseli praznični 
program domačih društev. Krasili bomo božično drevo, 
ustvarjali na delavnicah, zaplesali, se igrali, obiskal nas bo 
tudi božiček. Organizator: TIC in Občina Vuzenica.

18.00
Kulturni dom Radlje ob Dravi. 2. predstava za gledališki 
abonma in izven, komedija/kabaret Društva za 
sodobno klovnsko umetnost: Za crknt. Profesionalni 
klovni, ki z rdečimi noski redno razveseljujejo bolne 
otroke, so se odločili, da je napočil čas, da poskrbijo 
tudi za boljše počutje vsakega izmed nas. Za crknt je 
projekt skupine profesionalnih igralcev, plesalcev in 
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klovnov, ki jim je, poleg primarne umetniške dejavnosti, 
skupna strast do humorja in uprizarjanja človeške 
komedije skozi karakterje slehernice in slehernika. 
Odkrivamo skrite in slastne plati Slovenije, žlahtnost in 
žmohtnosti podalpskega življenja. Vstopnice na voljo 
v predprodaji v Trgovini točenih parfumov Uran in uro 
pred predstavo na blagajni Kulturnega doma Radlje. 
Informacije: Petra 040 741 242, tajnistvo@kdradlje.si. 
Organizator: Kulturno društvo Radlje.

MMKC Radlje ob Dravi.
18.00 Kuhanje z mladimi.
21.00 Križanje mnenj.

 11. DECEMBER 2016 • NEDELJA

MMKC Radlje ob Dravi.
16.00 Hengerska nedelja.
17.00 Projektna idejnica.
18.00 Okrasni snežak iz vrvice.
19.00 Filmski večer.

17.00
Večnamenska dvorana Vuhred. Koncert „Zunaj tiho 
sneži“ Moškega pevskega zbora Vuhred z zborovod-
kinjo Urško Pečonik. Na odru se jim bodo pridružile 
pevke Dekliškega pevskega zbora AGLAJA Kulturnega 
društva Radlje pod vodstvom Kerstin Pori in učenci 
OŠ Radlje pod vodstvom Simone Svanjak. Vstopnine 
ni, veseli pa bodo vašega prostovoljnega prispevka. 
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Organizator: Moški pevski zbor Kulturno prosvetnega 
društva Kovač Lija Vuhred.

 12. DECEMBER 2016 • PONEDELJEK

9.00
MMKC Radlje ob Dravi. Praznično pecivo brez peke.

16.00
Knjižnica Vuzenica. Pravljica potuje, tokrat: Neke 
hrupne noči.

17.00
Knjižnica Radlje ob Dravi. Ustvarjalna srečanja za 
otroke in odrasle. Otroci bodo izdelovali snežake iz 
nogavic, odrasli pa bodo izdelovali voščilnice in darilne 
škatlice iz papirja. Za otroke bo vse potrebno priprav-
ljeno v knjižnici, odrasli potrebujejo osnovno orodje za 
obdelavo papirja in kartona: ravnilo, škarje, tapetniški 
nož, svinčnik, lepilo.

 13. DECEMBER 2016 • TOREK

MMKC Radlje ob Dravi.
10.00 Zeliščarska skupina.
15.30 Gibanje v naravi – Zdravo v zimo.

10.00 in 16.00
Knjižnica Radlje ob Dravi. Pravljica potuje, tokrat: Neke 
hrupne noči.

17.00
Osnovna šola Kapla. Predpraznični nastop na Kapli 
učencev, ki obiskujejo Glasbeno šolo Radlje ob Dravi. 
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Še prav posebej nas bodo navdušili učenci harmonike iz 
razreda Nade Bauer Krivograd.
Organizator: Glasbena šola Radlje ob Dravi in OŠ Kapla.

 14. DECEMBER 2016 • SREDA

9.00 in 18.00
MMKC Radlje ob Dravi. Kuharska delavnica: 
Okraševanje tort in slaščic.

16.00
Knjižnica Ribnica na Pohorju. Pravljica potuje, tokrat: 
Neke hrupne noči.

 15. DECEMBER 2016 • ČETRTEK

MMKC Radlje ob Dravi.
9.00 Medgeneracijska srečanja: Osteoporoza – 
delavnico bo vodila Petra Čurin.
10.00 Vaje sproščanja.
15.30 Gibanje v naravi – Zdravo v zimo.

9.30
Dom za starejše občane Hmelina v Radljah. Bralne ure 
v domu za starejše občane. Knjižničarke iz Knjižnice 
Radlje se s stanovalci doma pogovarjajo o knjigah na 
določene teme, berejo, ustvarjajo in se družijo.

18.00
Knjižnica Radlje ob Dravi. Predstavitev knjige Ljube 
Južnič: Pod okriljem kapucinke. Je roža, hrana za 
dušo. Pod okriljem kapucinke je energijska knjiga o živih 
rožah iz babičinega vrta, ki nagovarjajo dušo k harmoniji 
bivanja, človeka podpirajo pri vsakem dihu. Iz osebnih 
izkušenj avtorica opisuje različne vidike pomena živih 
rož v našem vsakdanjiku. Vstopili bomo v pokrajino, kjer 
kraljujejo rože, in kot Alica v čudežni deželi razkrivali 
druge sloje bivanja, ga dojeli z vsemi svojimi čuti. V tem 
našem čarobnem popotovanju bomo spoznavali rože po 
plasteh, od zunanje barve, oblike, vonja se bomo počasi 
spustili globlje, do bistva rože, do njenega poslanstva: 
da nam zdravi dušo in telo, kot to pripovedujejo ženske 
iz različnih krajev Slovenije in onkraj njenih meja. Učili 
se bomo korake drugačnega jezika, jezika intuicije, ki 
nam bo odprl razumevanje sveta narave, tega širšega 
prostranstva, katerega del smo tudi mi, v nenehni 
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povezavi z vsemi živimi bitji, z zemljo in s kozmosom. 
Napisana je od srca, v globoki želji, da bi ponovno 
vzpostavili pristen stik z naravo, se vrnili k sebi, v svoj 
pravi dom. Na tej poti so rože naše sopotnice in učiteljice. 
V rožnem vrtu nam vsak trenutek znova ponujajo 
paradiž. Poskusite.

 16. DECEMBER 2016 • PETEK

16.00 – 18.00
Zimska vas za Hostlom Radlje ob Dravi. Praznična 
tržnica, kjer lahko prodam, kupim, podarim, 
zamenjam … z glasbenim, zabavnim in atraktivnim 
programom, ki ga bodo izvedli domači in povabljeni 
gostje. Izdelovali bomo praznične lučke za večerne 
zimske sprehode. Pokrepčali se bomo s čajem, 
palačinkami in še s čim. Vabljeni na prijetno druženje v 
domačem kraju. Organizator: DPM Radlje.

18.00
MMKC Radlje ob Dravi. Mladi in glasba (kitara,bobni …).

18.00
Dvorana MMKC Radlje ob Dravi. Radlje skozi čas: 
druženje krajanov, ki so obiskovali osnovno šolo v 
Radljah in okolici v letih 1946-1975. Ogledali si boste 
lahko razstavo starih fotografij, dokumentov, spričeval in 
učbenikov iz tega obdobja. Glasbena popestritev: učenci 
Glasbene šole Radlje ob Dravi. Prikazana bo projekcija 
fotografij iz zbirke Mirka Kogelnika. Organizator: Mirko 
Kogelnik v sodelovanju s ŠKTM.
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 17. DECEMBER 2016 • SOBOTA

10.00
Vuzenica, ploščad pred bloki. Praznična božično-novo-
letna tržnica v Vuzenici. Vsako soboto v decembru se 
bodo na stojnicah predstavljali domači ponudniki, greli 
se bomo s kuhančkom in čajem ob prijetni praznični 
glasbi, seveda pa bo poskrbljeno tudi za veseli praznični 
program domačih društev. Krasili bomo božično drevo, 
ustvarjali na delavnicah, zaplesali, se igrali, obiskal nas bo 
tudi božiček. Organizator: TIC in Občina Vuzenica.

15.00
Pred občino Muta. Predbožični bazar. Pred občino bodo 
zasijale lepe luči in v zvokih božičnih pesmi bomo tudi v 
tem letu preživeli božični čas skupaj z našimi najmlajšimi, 
Zabavali vas bodo glasbeni gosti Adi Smolar, najmlajše 
škratka Mala Lu, ki bo poskrbela za veliko smeha in 
zabave. Pripravili so tudi veliko presenečenje za otroke, 
prišel bo božiček, ki bo najmlajšim prinesel tudi skromno 
darilo. Organizator: TD Muta.

16.30
Zbor v zimski vasi za Hostlom Radlje ob Dravi. Pohod 
z lučkami po Radljah do doma za starejše občane 
Hmelina. V domu sledi program s praznično predstavo 
za stanovalce in obiskovalce doma ter druženje. 
Pričakujemo tudi dedka Mraza z njegovim spremstvom. 
Organizator: DPM Radlje.

18.00
Modra dvorana Vuzenica. Tradicionalni božično–
novoletni koncert Vaške godbe z domačimi solisti. 
Dirigent: Aleksander Vinšek, prof. Organizator: Vaška 
godba Vuzenica.

18.00
Kopališče Vodni park Radlje (Reš). Tradicionalna 
igra Žive jaslice. Organizator: člani KŠTD Dobrava v 
sodelovanju z Gold Pubom.

MMKC Radlje ob Dravi.
18.00 Kuhanje z mladimi.
21.00 Križanje mnenj.
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19.00
Krajevna dvorana v Ožbaltu. Večer pesmi, glasbe in igre 
z Ožbalčkimi puobi. Vstop prost! Organizator: KD Ožbalt.

19.00
Dvorana Kulturnega doma Radlje ob Dravi. Koncert ob 
božičnem drevesu Dekliškega pevskega zbora Aglaja 
pod vodstvom Kerstin Pori. Ob kaminu vas bodo grele 
zimske, božične in druge melodije ter vas na krilih miru 
ponesle v praznične dni. Gosta na koncertu: Luka & 
Tomaž, sicer člana znane koroške zasedbe Farty Animals. 
Vstop je prost, vesele pa bomo prostovoljnih prispevkov. 
Organizator: Dekliški pevski zbor Aglaja.

 18. DECEMBER 2016 • NEDELJA

11.30
Dvorana Remšnik. Božično novoletni koncert na 
Remšniku. Nastopajo učenci OŠ Remšnik z gosti. 
Organizator: KD Remšnik.

16.00
Telovadnica Osnovne šole Ribnica na Pohorju. 46. 
Severjev dan. Program:

 – Moški pevski zbor KUD Stane Sever pod vodstvom 
Barbare Mrak.

 – Pozdrav, Srečko Geč, župan Občine Ribnica na 
Pohorju.

 – Predstava enega: Od tišine do glasbe, glasbena 
monokomedija z Juretom Ivanušičem. Avtorski 
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projekt odličnega interpreta, igralca in pianista, 
Jureta Ivanušiča, ki vas v slabi uri popelje skozi 
celotno zgodovino glasbe – od kamene dobe 
do Rolling Stonesov. Tako nasmejani se že dolgo 
niste ničesar naučili! Izvirna glasbena komedija, 
ki je praznovala že 300 ponovitev! Besedilo: Jure 
Ivanušič in Marko Vezovišek, igra: Jure Ivanušič.

 – Otroška folklorna skupina Severčki pod vodstvom 
Jerneje Osvald.

 – Pogovor Špele Šavc z Juretom Ivanušičem.
Organizator: JSKD OI Radlje ob Dravi ter Osnovna 
šola, Občina in KUD Stane Sever Ribnica na 
Pohorju.

18.00
Športna dvorana Muta. Božično novoletni koncert 
Pihalnega orkestra Muta. Gostje: učenci glasbene šole 
Melodija Muta. 

MMKC Radlje ob Dravi.
16.00 Hengerska nedelja.
17.00 Projektna idejnica.
19.00 Filmski večer.

 19. DECEMBER 2016 • PONEDELJEK

9.00
MMKC Radlje ob Dravi. Snikers kroglice.

17.00
Knjižnica Radlje ob Dravi. Ustvarjalna srečanja za 
otroke in odrasle. Otroci bodo izdelovali praznične 
okraske in krasili knjižnico, odrasli pa bodo nadaljevali 
z izdelovanjem voščilnic in darilnih škatlic iz papirja. Za 
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otroke bo vse potrebno pripravljeno v knjižnici, odrasli 
potrebujejo osnovno orodje za obdelavo papirja in 
kartona: ravnilo, škarje, tapetniški nož, svinčnik, lepilo.

 20. DECEMBER 2016 • TOREK

9.00
MMKC Radlje ob Dravi. Posvet: Skrb za zdravje v 
prazničnem času.

18.00
Modra dvorana Vuzenica. Plesna pravljica Snežna 
Kraljica. Organizator: Plesno rekreacijski klub Harmonija.

 21. DECEMBER 2016 • SREDA

9.00 in 18.00
MMKC Radlje ob Dravi. Kuharska delavnica: Naučimo 
se nekaj poslastic za božično večerjo.

16.30
Dom Hmelina Radlje ob Dravi. Božični koncert v izvedbi 
Mešanega pevskega zbora upokojencev in invalidov 
Mavrica z zborovodkinjo Urško Pečonik. Gostje: 
Marijan Valenti in Folklorna skupina KPD Kovač Lija 
Vuhred. Organizator: Dom Hmelina.
Dvorana Glasbene šole Radlje ob Dravi.
17.00 Predpraznični nastop pianistov iz razreda 
Estere Hari Vidakovič.
18.00 Nastop učencev kitare Glasbene šole Radlje 
ob Dravi iz razreda Marka Zaletelj, kjer se bodo učenci 
predstavili s skladbami različnih glasbenih obdobij in 
nas popeljali v čarobni predpraznični svet. Organizator: 
Glasbena šola Radlje ob Dravi.

18.00
Modra dvorana Vuzenica. Plesna pravljica Snežna 
Kraljica. Organizator: Plesno rekreacijski klub Harmonija.

 22. DECEMBER 2016 • ČETRTEK

MMKC Radlje ob Dravi.
9.00 Medgeneracijska čajanka: Nemščina.
10.00 Vaje sproščanja.
16.00 Bralne urice s kosmatinci.



15

18.00
Dvorana MMKC Radlje ob Dravi. Tradicionalni 
Novoletni koncert učencev Glasbene šole Radlje 
ob Dravi. Predstavili se bodo učenci različnih instru-
mentov, komornih skupin, orkestrov ter otroški pevski 
zbor Glasbene šole Radlje ob Dravi, plesna pripravnica 
in balet. S svojimi skladbami in koreografijami bodo 
pripravili dragocen glasbeni dogodek, ki nas bo popeljal 
v pričakovanje prazničnih dni. Organizator: Glasbena šola 
Radlje ob Dravi in ŠKTM Radlje ob Dravi.

 23. DECEMBER 2016 • PETEK

17.00
Dvorana Glasbene šole Radlje ob Dravi. Nastop učencev 
oddelka za tolkala, kjer se bodo predstavili učenci iz 
razreda Matica Črešnika. Tekmovalci pa bodo predstavili 
svoj tekmovalni program. Organizator: Glasbena šola 
Radlje ob Dravi.

17.00
Podružnična šola Lehen. Božično novoletni koncert 
Moškega pevskega zbora Lehen in gostov. Koncert 
bo predvidoma v petek 23. decembra, o morebitni 
spremembi datuma ali ure pričetka koncerta bodo 
vaščane Lehna pravočasno obvestili na krajevno običajen 
način. Organizator: Kulturno umetniško društvo Lehen.

18.00
MMKC Radlje ob Dravi. Mladi in glasba.

 24.12. 2016–6. 1. 2017

Kapelica »Mir in dobro« v Frančiškovem gaju v Bistriškem 
jarku. Jaslice. Čim je v Bistriškem Jarku zrasla ekološka 
kapelica, so domačini vanjo ob božiču vedno postavili 
jaslice. Zaradi utesnjenosti je med ključarji in ljudmi 
zrasla zamisel, da bi ob manjšem gospodarskem poslopju 



16 17

dogradili poseben objekt, ki bi ga namenili izključno 
stalni postavitvi jaslic. Domačini so poprijeli za delo, 
priskrbeli material in v decembru 2005 so prvič postavili 
božične jaslice v novi kapelici. Tako bodo letos v novi 
kapelici jaslice postavljene že enajsto leto. Pridite ter 
podoživite lepoto in duh božičnega večera. Organizator: 
župnija Muta, ključarji cerkve Marije ob Bistrici in 
domačini.

 24. DECEMBER 2016 • SOBOTA

10.00
Vuzenica, ploščad pred bloki. Praznična božično-novo-
letna tržnica v Vuzenici. Vsako soboto v decembru se 
bodo na stojnicah predstavljali domači ponudniki, greli 
se bomo s kuhančkom in čajem ob prijetni praznični 
glasbi, seveda pa bo poskrbljeno tudi za veseli praznični 
program domačih društev. Krasili bomo božično drevo, 
ustvarjali na delavnicah, zaplesali, se igrali, obiskal nas bo 
tudi božiček. Organizator: TIC in Občina Vuzenica.

17.00
MMKC Radlje ob Dravi. Non alko–zakuhanček za mlade.

22.00
Sv. Vid (Krajcvirtova kapelica)–Vuzenica in nazaj. Rimska 
procesija – obisk polnočnice z lučkami. Zbirati se 
začnejo okrog 22. ure pri Krajcvirtovi kapelici na Sv. Vidu 
in se z lučkami v rokah skupaj odpravijo k polnočnici v 
farno cerkev v Vuzenici. Pridružite se nam lahko tudi med 
potjo. Organizator: ŠTD Sv. Vid.

21.00
Cerkev na Sv. Treh Kraljih. Predpolnočnica. Po maši bo 
pred cerkvijo druženje, božiček pa bo obdaroval otroke. 
Organizator: ključarji Sv. Treh Kraljev.

 25. DECEMBER 2016 • NEDELJA

MMKC Radlje ob Dravi.
16.00 Božično henganje.
19.00 Božični filmski večer.

19.00
Dvorana Kulturnega doma Radlje ob Dravi. Božični 
koncert Mestnega pihalnega orkestra Radlje ob 
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Dravi. Tudi na letošnji božični večer vas Mestni pihalni 
orkester pod vodstvom Dejana Kusa vabi na tradicionalni 
božični koncert. Letošnji koncert bo s svojim glasom 
in stasom popestrila pevka Alja Krušič. Predprodaja 
vstopnic: bencinski servis Ina, BAR&IGRE Ludo in pri 
članih Mestnega pihalnega orkestra. Organizator: Mestni 
pihalni orkester Radlje ob Dravi.

 26. – 28. DECEMBER 2016

Ringa ringa raja, dedek Mraz prihaja, obdaritev otrok 
v Občini Radlje ob Dravi s prazničnim programom:
26.12. ponedeljek, ob 15. uri v bivši osnovni šoli na Sv. 
Antonu,
26.12. ponedeljek, ob 17. uri v večnamenski dvorani v 
Vuhredu,
27.12. torek, ob 17. uri v dvorani na Remšniku,
28.12. sreda, ob 16. in ob 18. uri v dvorani Hostla Radlje.
Osebna vabila na prireditev s prazničnim programom, 
obdaritvijo in pogostitvijo bo dedek Mraz otrokom 
od 1. do 6. leta starosti poslal v mesecu decembru. 
Organizator: DPM Radlje v sodelovanju z Občino Radlje.

 26. DECEMBER 2016 • PONEDELJEK

po maši
Pri župnijski cerkvi Vuhred. Štefanovo – žegnjanje konj. 
Organizator: TD in župnija Vuhred.

16.00
MMKC Radlje ob Dravi. MMKC kviz za mlade.
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18.00
Cerkev sv. Mihaela Radlje ob Dravi. 20. božično 
novoletni koncert Cerkvenega mešanega pevskega 
zbora sv. Mihael. Organizator: Pevsko društvo sv. Mihael 
Radlje ob Dravi.

18.00
Cerkev sv. Marjete na Muti. Božično-novoletni koncert 
mešanega pevskega zbora Zvon Muta pod vodstvom 
Metke Zupančič z gosti. Božično vzdušje vam bomo 
pričarali s petjem najlepših božičnih pesmi, od starih 
cerkvenih do črnsko-duhovnih in najpopularnejših 
angleških pesmi, prav tako pa bo slišati zvoke violin in 
saksofona, zato lepo vabljeni, da skupaj z nami preživite 
čaroben večer. Organizator: Pevsko društvo Zvon.

 27. DECEMBER 2016 • TOREK

MMKC Radlje ob Dravi.
10.00 Turnir wii.
10.00 Zeliščarska skupina.
20.00 Nočitev v MMKC.

 28. DECEMBER 2016 • SREDA

MMKC Radlje ob Dravi.
8.30 Zdrav zajtrk za mlade.
10.00 Izdelava nakita: Praznične verižice.
18.00 Karaoke.

 29. DECEMBER 2016 • ČETRTEK

MMKC Radlje ob Dravi.
10.00 Kreativni snežaki iz papirnatih tulcev.
18.00 Gremo se šetat.

 30. DECEMBER 2016 • PETEK

dopoldan
Knjižnica Radlje za vse enote knjižnice. Žrebanje 
reševalcev knjižne uganke meseca decembra. 
Izžrebane čaka praktična nagrada.

MMKC Radlje ob Dravi.
10.00 Izdelava nakita: novoletni prstani.
18.00 Mladi in glasba.
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 31. DECEMBER 2016 • SOBOTA

10.00
Vuzenica, ploščad pred bloki. Praznična božično-novo-
letna tržnica v Vuzenici. Vsako soboto v decembru se 
bodo na stojnicah predstavljali domači ponudniki, greli 
se bomo s kuhančkom in čajem ob prijetni praznični 
glasbi, seveda pa bo poskrbljeno tudi za veseli praznični 
program domačih društev. Krasili bomo božično drevo, 
ustvarjali na delavnicah, zaplesali, se igrali, obiskal nas bo 
tudi božiček. Organizator: TIC in Občina Vuzenica.

15.00 – 18.00
MMKC Radlje ob Dravi. Silvestrsko druženje.

23.00 – 01.00
Parkirišče Mladinskega kulturnega centra Radlje. Silve-
strovanje na prostem z ansamblom Stil 5. Organizator: 
Občina Radlje ob Dravi.

 1. JANUAR 2017 • NEDELJA

0.30
Turistična hišica ob igrišču na Sv. Vidu. Z buteljko pod 
jelko. Vsak s svojo buteljko se po dobri stari navadi 
na prvi dan novega leta zberemo ob okrašeni jelki v 
naši turistični hišici, si voščimo in skupaj nazdravimo. 
Organizator: ŠTD Sv. Vid.

 PLANINSKA DRUŠTVA 

PLANINSKO DRUŠTVO BRICNIK MUTA
10. 12. 214. nočni pohod na Jernej. Vodnik: Jože Hiter.
26. 12. 16. tradicionalni Štefanov pohod po mučki 

planinski poti. Vodnika: Eršte in Dobnik.

PLANINSKO DRUŠTVO RADLJE OB DRAVI
10. 12. E12. Vodnik Ludvik, GSM 041 430 88.
17. 12. Čez goro k očetu. Vodnik Rudi, GSM 041 443 453.
31. 12. Dragičin pohod. Vodnik Franc, GSM 031 804 058.
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PLANINSKO DRUŠTVO VUZENICA
4. 12. Miklavžev pohod. Vodnika: Silvo Kovač in Lučka 

Bricman.
17. 12. Čez goro k očetu. Vodnika: Miro Kričej in Bogo 

Mrakič. Prijavite se obvezno do srede, 14. 12., na 
GSM 031 348 028 – Mara.

 RAZPISI JSKD 

Pregledna srečanja:
 – Srečanje je odraslih gledaliških skupin, individu-

alni ogledi.
 – Srečanje otroških gledaliških skupin, Vuzenica, 24. 

3. 2017.
 – Srečanje lutkovnih skupin, 14. 3. 2017.
 – Srečanje otroških pevskih zborov, Muta, 25. 4. 

2017.
 – Srečanje mladinskih pevskih zborov, Brezno, 12. 4. 

2017.
 – Srečanje odraslih pevskih zasedb in malih vokalnih 

skupin, Muta, 1. 4. 2017.
 – Srečanje otroških folklornih skupin, Radlje ob 

Dravi, 28. 3. 2017.
 – Srečanje odraslih folklornih skupin, 8. in 9. 4. 2017.
 – Srečanje literatov, festival Urška, 10. 2. 2017.
 – Srečanje literatov – V zavetju besed, 1. 6. 2017.
 – Srečanje plesnih skupin, 30. 3. 2016.
 – Tematska likovna razstava, september 2017.

Izobraževanja:
 – Seminar za otroške folklorne skupine, 14. 1. 2017.
 – Likovna delavnica na temo državne razstave, 

marec 2017.
 – Zborovodska delavnica za otroške in mladinske 

zbore, februar 2017.

Vse informacije: e-pošta: oi.radlje.ob.dravi@jskd.si, Javni 
sklad RS za kulturne dejavnosti, Območna izpostava 
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Radlje ob Dravi, Mariborska cesta 7 (pisarna 415), 2360 
Radlje ob Dravi.

 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
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)
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 – 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)

 KNJIŽNICA RADLJE OB DRAVI 

Odpiralni čas:
V decembru praznični odpiralni čas: dan pred božičem, 
24. decembra in na zadnji dan v letu, 31. decembra, velja 
spremenjen odpiralni čas v osrednji knjižnici Radlje, ki bo 
odprta od 9. do 12. ure.

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
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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 v knjižnici Radlje:
 – razstavni prostor: Razstava slik, nastalih na 

10. likovni koloniji Kope 2016. Razstavlja 17 
umetnikov iz Slovenije. Razstava bo na ogled do 
13. decembra.

 – vitrine: Razstava miniaturnih razpel iz lesa, ki jih 
je oblikoval rezbar Simon Rutnik. Rezbar in kipar 
rezbari že od mladih let. Majhna razpela izdeluje 
od leta 2002. Izdelana so iz različnega lesa, saj je 
njegov način dela tak, da jih izdela iz kosa lesa, ki 
že sam po sebi narekuje motiv. Pravi, da kos lesa le 
dodela in mu da končno podobo. Razstava bo na 
ogled od 1. do 31. decembra.

Stalne dejavnosti v knjižnici, ki potekajo v 
decembru:
Tematske razstave knjižničnega gradiva.

Pravljica potuje od oktobra do junija.

Uganka meseca.

Vrtec in šola na obisku.

Rastem s knjigo 2016/2017.
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Knjižne čajanke v osnovni šoli.

Bralna značka za odrasle: Korošci pa bukve beremo.

Bralno-pogovorna srečanja.

Bralne ure v domu za starejše občane Hmelina.

Ustvarjalna srečanja.

Individualno usposabljanje uporabnikov za uporabo 
podatkovnih baz in Cobiss.

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.

4 6 .  S E V E R J E V  D A N
OSNOVNA ŠOLA  

RIBNICA NA POHORJU
NEDELJA, 18. DECEMBER 2016, 

OB 16.00 URI

program
nastop

Moškega pevskega zbora 
KUD Stane Sever Ribnica 

na Pohorju
pod vodstvom Barbare Mrak

pozdrav
župan Občine Ribnica 

na Pohorju
Srečko Geč

glasbena monokomedija
Od tišine do glasbe

v izvedbi
Jureta Ivanušiča

besedilo
Jure Ivanušič in Marko Vezovišek

nastop
otroške folklorne skupine Severčki

pod vodstvom Jerneje Osvald
gost večera

Jure Ivanušič
prireditev povezuje

Špela Šavc
Organizatorji:

Kulturno umetniško društvo Stane Sever
Ribnica na Pohorju,

Javni sklad RS za kulturne dejavnosti
Območna izpostava Radlje ob Dravi,
Osnovna šola Ribnica na Pohorju in

Občina Ribnica na Pohorju.

Naj bo novo leto radodarno z dobrim in lepim.
Naj bo zdravo, ustvarjano in iskrivo.

Naj bo veselo, odmevno in pogumno.
Naj bo toplo in prijetno.

Naj bo srečno.

Vse dobro v letu 2017 
vam želi 

vaš JSKD.
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Moškega pevskega zbora 
KUD Stane Sever Ribnica 

pod vodstvom
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FOLKLORNA 
SKUPINA

KPD Lija Kovač VUHRED
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