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 NAPOVEDNIKI PRIREDITEV 

 31. DECEMBER 2016 • SOBOTA

10.00
Vuzenica, ploščad pred bloki. Praznična božično-novo-
letna tržnica v Vuzenici. Še zadnjo soboto v letošnjem 
letu 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. Ustvarjali bomo 
na delavnicah, zaplesali in se igrali. 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.

16.00
MMKC Radlje ob Dravi. Novoletni filmski popoldan.

 2. JANUAR 2017 • PONEDELJEK

17.00
MMKC Radlje ob Dravi. Ustvarjalnica–hand and foot 
creative.
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 3. JANUAR 2017 • TOREK

MMKC Radlje ob Dravi.
9.00 Dejavniki, ki ogrožajo zdravje ljudi v stanovanjih 
(plesni).
15.00 Aktivnosti v naravi.

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.

16.00
Knjižnica Muta. Pravljica potuje, tokrat: Snežko, beli 
prijateljček.

 4. JANUAR 2017 • SREDA

MMKC Radlje ob Dravi.
9.00 Kuharska delavnica–pirin kruh, delavnico vodi 
gospa Helbl.
18.00 Društvo Ajda – srečanje članov in članic.
19.00 3. Martinčkov večer, gost večera: Tomo Česen. 
»Z alpinizmom se nisem nikoli nehal ukvarjati, ker so 
hribi pri meni še vedno nenehno na prvem mestu. Ker 
jih imam v krvi. To še vedno počnem, in to z večjim 
veseljem kot v kateremkoli obdobju prej …,« pove Tomo 
Česen, v osemdesetih letih prejšnjega stoletja alfa in 
omega slovenskega alpinizma, z (solo) dosežki, ki jih je 
mednarodna strokovna javnost uvrščala med največje 
alpinistične dosežke in mejnike nasploh. Organizator: 
Plezalni klub Martinček, MKC Radlje.
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 5. JANUAR 2017 • ČETRTEK

MMKC Radlje ob Dravi.
9.00 Medgeneracijska čajanka: nemščina.
10.00 Vaje sproščanja.
15.00 Aktivnosti v naravi.

15.00–19.00
Osnovna šola Radlje. Začetna delavnica za mentorje 
otroških folklornih skupin. Organizator: JSKD OI Radlje 
ob Dravi.

popoldne, zvečer
Sv. Vid. Koledovanje – obisk treh kraljev. Po stari 
ljudski šegi trije kralji obiščejo vsako hišo na Sv. Vidu. 
Organizator: ŠTD Sv. Vid.

 6. JANUAR 2017 • PETEK

MMKC Radlje ob Dravi.
18.00 Kvačkarska in štrikarska čajanka.
19.00 Mladi in glasba.
20.00 Ping pong – lavfarca.

 7. JANUAR 2017 • SOBOTA

10.00
Zbirališče hišica ob igrišču na Sv. Vidu. Novoletni pohod 
po Vidovi poti. Pohod po gozdni sprehajalni Vidovi poti 
do cerkvice sv. Vida in nazaj. Organizator: ŠTD Sv. Vid.

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

 8. JANUAR 2017 • NEDELJA

Športna hiša Radlje ob Dravi.
9.00 Turnir v dvoranskem nogometu starejših dečkov 
U/15.
15.00 Turnir v dvoranskem nogometu starejših 
cicibanov U/11.
Organizatorji: ŠD Radlje, NŠ NK Radlje in Javni zavod 
ŠKTM Radlje.

11.30
Primož na Pohorju. Proslava ob 73. obletnici 
ustanovitve Zidanškove brigade. Organizator: 
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Občina Vuzenica v sodelovanju z Občinskim odborom 
Zveze borcev za vrednote NOB Vuzenica, Območnim 
združenjem veteranov vojne za Slovenijo Zgornje 
Dravske doline, Policijskim veteranskim društvom SEVER 
za Koroško, Območnim združenjem zveze Slovenskih 
častnikov in ostalimi domoljubnimi organizacijami 
Koroške.
MMKC Radlje ob Dravi.
16.00 Hengerska nedelja.
17.00 Filmski popoldan.
18.00 Projektna idejnica.

 9. JANUAR 2017 • PONEDELJEK

MMKC Radlje ob Dravi.
16.00 Bralne urice s kosmatinci.
17.00 Ustvarjalnica–creative cooking.
16.00
Knjižnica Podvelka. Pravljica potuje, tokrat: Snežko, 
beli prijateljček.
17.00
Knjižnica Radlje. Ustvarjalna srečanja za otroke in 
odrasle. Otroci bodo izdelovali koledar, odrasli pa 
bodo spoznali osnove vozlane čipke (tatting) in izdelali 
metuljčka po navodilih iz revije Unikat. Za otroke bo vse 
potrebno pripravljeno v knjižnici, odrasli potrebujejo 
kvačkanec in dolgo iglo za vozlano čipko.

 10. JANUAR 2017 • TOREK

10.00
MMKC Radlje ob Dravi. Zeliščarstvo.
10.00 in 16.00
Knjižnica Radlje. Pravljica potuje, tokrat: Snežko, beli 
prijateljček.

 11. JANUAR 2017 • SREDA

9.00 in 18.00
MMKC Radlje ob Dravi. Kuharska delavnica–indijska 
kuhinja.
16.00
Knjižnica Ribnica na Pohorju. Pravljica potuje, tokrat: 
Snežko, beli prijateljček.
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 12. JANUAR 2017 • ČETRTEK

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

15.00-19.00
Osnovna šola Radlje. Začetna delavnica za mentorje 
otroških folklornih skupin. Organizator: JSKD OI Radlje 
ob Dravi.

17.00
Modra dvorana Vuzenica. Otroški gledališki abonma, 
2. predstava z naslovom »Čudežni pralni stroj«. 
Organizator: Vrtec Vuzenica.

18.00
Knjižnica Radlje. Potopisno predavanje Andreje 
Avberšek: Namibija in Bocvana: 5000 km safarija 
z najetim džipom po savanah in puščavah. »Najino 
5000 kilometrov dolgo samostojno potovanje z najetim 
džipom sva začela med najstarejšimi rdečimi sipinami na 
svetu in mističnimi mrtvimi drevesi. V prostranih zalivih 
Namibije sva opazovala množice flamingov, razigranih 
delfinov in tisoče tjulnjev. Afriške sončne vzhode in 
zahode sva vsak dan znova srkala vase. Visoki osamelci 
Spitzkoppe se dvigajo sredi povsem ravninske Namibije. 
Nacionalni park Etosha je postregel s čudovitim safarijem 
in velikim številom živali, ki sva jim zrla v oči. Tudi levom 
in levinjam, leopardom ter redkim črnim nosorogom. 
Nacionalni park Chobe naju je med drugim razvajal s 
pogledom na nilske konje in ogromne krokodile. Jutranje 
srečanje z divjimi surikatami ob največjem posušenem 
slanem jezeru na svetu je bilo neprecenljivo. V Bocvani 
sva objemala zelo posebna in ogromna drevesa vrste 
baobab. Med najlepšimi doživetji pa sta zagotovo heli-
kopterska preleta čudovitih Viktorijinih slapov ter delte 
Okavanga s safarijem iz zraka. Nepozabno in veličastno,« 
pravi Andreja. Več pa boste zvedeli na potopisu.

 13. JANUAR 2017 • PETEK

MMKC Radlje ob Dravi.
18.00 Kvačkarska in štrikarska čajanka.
20.00 Ping pong – lavfarca.
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 14. JANUAR 2017 • SOBOTA

10.00–16.00
Osnovna šola Ribnica na Pohorju. Nadaljevalni seminar 
za mentorje otroških folklornih skupin. Seminar vodi: 
Aleksandra Meglič. Organizator: JSKD OI Radlje ob Dravi.

21.00 
MMKC Radlje ob Dravi. Križanje mnenj.

 15. JANUAR 2017 • NEDELJA

Športna hiša Radlje ob Dravi.
9.00 Turnir v dvoranskem nogometu mladincev U/19.
15.00 Turnir v dvoranskem nogometu mlajših 
cicibanov U/9.
Organizatorji: ŠD Radlje, NŠ NK Radlje in Javni zavod 
ŠKTM Radlje.

12.00
Dvorana na Remšniku. Licitacija suhomesnatih 
izdelkov. Izkupiček je namenjen za dela na cerkvi. 
Za hrano in pijačo poskrbljeno. Organizator: ključarji 
podružnične cerkve sv. Urban.

MMKC Radlje ob Dravi.
16.00 Hengerska nedelja.
17.00 Filmski popoldan.
18.00 Projektna idejnica.

 16. JANUAR 2017 • PONEDELJEK

MMKC Radlje ob Dravi.
5.30 MKC TO GO (Svetovni dan religij).
17.00 Ustvarjalnica–creative from the leaves.

16.00
Knjižnica Vuzenica. Pravljica potuje, tokrat: Snežko, 
beli prijateljček.

 17. JANUAR 2017 • TOREK

MMKC Radlje ob Dravi.
9.00 Zimske lepotne nadloge (lomljivi lasje …).
15.00 Aktivnosti v naravi.
17.00 Izdelava eko sveče. Ste vedeli, da se vsako 
leto v gospodinjstvih uporabi več kot bilijon (milijon 
milijonov) ton olja in da več kot polovica tega pristane 



7

v smeteh. Zato vam predstavljamo preprosto rešitev – 
izdelavo RESveče, ki jo izdelamo po naslednjih korakih: 
potrebujemo 100 ml očiščenega, zbranega odpadnega 
olja, 20g praha za izdelavo sveč, stenj ter 3 min prostega 
časa. Na delavnico prinesite nekaj odpadnega olja in 
kakšno keramično šalčko.

 18. JANUAR 2017 • SREDA

9.00 in 18.00
MMKC Radlje ob Dravi. Kuharska delavnica–mehiška 
kuhinja, tortilje.

 19. JANUAR 2017 • ČETRTEK

MMKC Radlje ob Dravi.
9.00 Medgeneracijska čajanka: nemščina.
10.00 Vaje sproščanja.
15.00 Aktivnosti v naravi.

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.

 20. JANUAR 2017 • PETEK

MMKC Radlje ob Dravi.
18.00 Kvačkarska in štrikarska čajanka.
20.00 Ping pong – lavfarca.

18.00
Koroški pokrajinski muzej, Muzej Radlje ob Dravi (dvorec 
Radlje, Koroška cesta 68, Radlje).
Muzejski večer z dr. Marjanom Linasijem in predsta-
vitev DVD-ja Znova na severni meji, Lackov odred 
1944/45. Lackov odred, sprva imenovan Pohorski 
odred, ustanovljen 27. junija 1944 na Rogli na Pohorju, 
je partizanska enota, ki se je s 4. ali Severnim bataljonom 
Koroškega odreda in avstrijsko skupino Avantgarda borila 
najbolj na severu strnjenega partizanskega ozemlja, 
ki je v drugi svetovni vojni obsegalo Grčijo, Albanijo, 
Jugoslavijo in severno Italijo, na stiku med južnoslovan-
skim in germanskim svetom. Njegovo glavno operativno 
območje je bilo hribovje Kozjak, med Dravo in predvojno 
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jugoslovansko-avstrijsko mejo. Reka Drava je bila huda 
naravna ovira, hribovje pa zaradi razbrazdanosti prav 
tako težko prehodno. Odred je moral s svojimi patruljami 
in s četo, ki je ostala na Pohorju, pokrivati tudi ozemlje 
Slovenskih goric, Haloz, Dravsko-Ptujskega polja in celo 
Prekmurja. Omenjeno ozemlje je bilo zaradi naravnih 
danosti še posebej težavno za partizansko vojskovanje, 
ker je to večinoma gričevnat in ravninski svet brez 
pravega gozda. Z akcijami je Lackov odred pogosto 
posegal tudi na avstrijsko ozemlje, torej v sam nacistični 
Tretji rajh. DVD Lackov odred 1944/45 je pripravil Koroški 
pokrajinski muzej, v izjemno zanimivo dokumentarno 
predstavitev so vključena tudi pričevanja domačinov, 
neposrednih udeležencev medvojnih dogodkov.
18.00
Telovadnica Osnovne šole Ribnica na Pohorju. Abonma 
komedij: Berite novice v izvedbi dramske sekcije KUD 
Stane Sever. Organizator: KUD Stane Sever Ribnica na 
Pohorju.

 21. JANUAR 2017 • SOBOTA

18.00
Telovadnica Osnovne šole Ribnica na Pohorju. Abonma 
komedij: Transvestitska svatba v izvedbi Šok teatra 
Mežica. Organizator: KUD Stane Sever Ribnica na 
Pohorju.
MMKC Radlje ob Dravi.
18.00 Male sive celice.



9

21.00 Križanje mnenj.

 22. JANUAR 2017 • NEDELJA

Športna hiša Radlje ob Dravi.
9.00 Turnir v dvoranskem nogometu mlajših dečkov 
U/13.
15.00 Turnir v dvoranskem nogometu najmlajših 
cicibanov U/7.
Organizatorji: ŠD Radlje, NŠ NK Radlje in Javni zavod 
ŠKTM Radlje.

MMKC Radlje ob Dravi.
16.00 Hengerska nedelja.
17.00 Filmski popoldan.
18.00 Projektna idejnica.

 23. JANUAR 2017 • PONEDELJEK

MMKC Radlje ob Dravi.
16.00 Bralne urice s kosmatinci.
17.00 Ustvarjalnica–most popular crafts–paper magic.
18.00 Delavnice za starše–pasti najstništva.

17.00
Knjižnica Radlje. Ustvarjalna srečanja za otroke in 
odrasle. Otroci bodo pletli in prepletali volno, odrasli pa 
bodo nadaljevali z vozlano čipko in izdelali nov motiv z 
vključevanjem perl. Za otroke bo vse potrebno priprav-
ljeno v knjižnici, odrasli potrebujejo kvačkanec in dolgo 
iglo za vozlano čipko ter perle.

 24. JANUAR 2017 • TOREK

10.00
MMKC Radlje ob Dravi. Zeliščarstvo.

 25. JANUAR 2017 • SREDA

9.00 in 18.00
MMKC Radlje ob Dravi. Kuharska delavnica–arabska 
kuhinja.

 26. JANUAR 2017 • ČETRTEK

MMKC Radlje ob Dravi.
9.00 Medgeneracijska čajanka: urica zdravja–krvni tlak.
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10.00 Vaje sproščanja.
16.00 Bralne urice s kosmatinci.

17.00
Osnovna šola Vuzenica. Predavanje na temo: Smrčanje, 
ščitnica. Predaval bo dr. Andrija Halužan. Organizator: 
DU Vuzenica.

18.00
Knjižnica Radlje. Predstavitev knjige in motivacijsko 
predavanje Mitje Duha: Tek za življenjem. Konec leta 
2014 je v Mladinskem centru Trbovlje izšel književni 
prvenec Mitje Duha z naslovom Tek za življenjem. Avtor 
na 200 straneh pripoveduje o temačnem obdobju 
svojega življenja, prežetega s spletkami, kriminalom in 
drogami. To je iskrena pripoved o trdih in neizprosnih 
padcih v začaran krog drog, mučnih bojih s psihozami 
za zidovi zapora na Dobu ter nepredstavljivih junaških 
povratkih v svet živih, konča pa se s težavnim povratkom 
v normalno življenje in boljše dni. Je zgodba o tem, kako 
se ne smemo nikoli predati in kako lahko s sanjami ter 
izjemno notranjo močjo premagamo najtežje življenjske 
prepreke. Avtor želi svojo zgodbo in pozitivno sporočilo 
deliti s čim več ljudmi širom Slovenije, saj verjame, da 
lahko le z osebnim pristopom in pozitivno naravnanostjo 
pokaže pravo pot še kakšnemu odvisniku ali ljudem v 
težavah. Mitja je sicer ustanovitelj in predsednik Špor-
tno-humanitarnega društva Človek, licencirani športni 
vaditel, ter prehranski svetovalec, poleg tega pa tudi 
redno deluje kot laični terapevt pri pomoči odvisnikom 
od nedovoljenih drog ter tudi drugače pomaga ljudem v 
stiskah.

 27. JANUAR 2017 • PETEK

MMKC Radlje ob Dravi.
18.00 Kvačkarska in štrikarska čajanka.
20.00 Ping pong – lavfarca.
18.00–20.00 Urice odprtih vrat za mladinske organi-
zacije.

 28. JANUAR 2017 • SOBOTA

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

18.00
Kulturni dom Radlje. Slavnostni koncert Moškega 
pevskega zbora Radlje ob 60-letnici delovanja z gosti. 
Vstopnice dobite v predprodaji pri članih zbora in uro 
pred koncertom. Organizator: Moški pevski zbor KD 
Radlje.

 29. JANUAR 2017 • NEDELJA

9.00
Športna hiša Radlje ob Dravi. Turnir v dvoranskem 
nogometu članskih ekip. Organizatorji: ŠD Radlje, NŠ 
NK Radlje in Javni zavod ŠKTM Radlje.

MMKC Radlje ob Dravi.
16.00 Hengerska nedelja.
17.00 Filmski popoldan.
18.00 Projektna idejnica.

17.00
Modra dvorana Vuzenica. Izbor športnika leta 2016 
Občine Vuzenica. Leto je naokoli in v Vuzenici bodo 
ponovno izbrali najboljšega športnika preteklega leta. 
Seveda bodo za vas pripravili tudi pester program. 
Vstopnine ni. Organizator: TIC in Občina Vuzenica.

 30. JANUAR 2017 • PONEDELJEK

17.00
MMKC Radlje ob Dravi. Ustvarjalnica–creating animals 
out of paper.

 31. JANUAR 2017 • TOREK

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

9.00
MMKC Radlje ob Dravi. Posvet: skrb za nego kože 
obraza: obrazne maske.
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 PLANINSKA DRUŠTVA 

PLANINSKO DRUŠTVO BRICNIK MUTA
2. 1. 22. zimski pohod na Bricnikov vrh. Vodnica: 

predsednica društva z vodniki društva.
13. 1. 215. nočni pohod na Bricnik. Vodnik: Ernest 

Preglav.
14. 1. Zimska kulturna srečanja na Uršlji gori. Vodnika: 

Ivan Verčko in Alojz Eršte.

PLANINSKO DRUŠTVO RADLJE OB DRAVI
8. 1. Po poteh Zidanškove brigade Vodnik: Franc Glazer, 

GSM 031 804 058.
14. 1. Planinska šola za člane. Vodnik: Rudi Ambrož, GSM 

041 443 453.
22. 1. Vinkov pohod. Vodnik: Vinko Mavc, GSM 

041 330 150.
29. 1. Pohod markacistov. Vodnica: Simona Hlade Mavc, 

GSM 041 489 872.

PLANINSKO DRUŠTVO VUZENICA
8. 1. Planinski pohod na Sv. Primož na Pohorju. Odhod 

od gostilne Prodnar ob 9.30. Ob 11.30 bo kulturni 
program in druženje krajanov. Vodnika: Miro Kričej 
in Lučka Bricman.

 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

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)

Praznične muzejske iskrice
Koroški pokrajinski muzej od 3. decembra 2016 do 
8. februarja 2017 (med Ta veselim dnevom kulture in 
Prešernovim dnevom, slovenskim kulturnim praznikom) 
vabi na Praznične muzejske iskrice, na oglede razstav 
in zbirk s krajšim vodstvom, primernim za najavljene 
skupine. Druženje ob zaključku leta in v novem letu bo 
še prijetnejše, če mu boste pridali iskrico kulture, ki so 
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jo za vas pripravili naši kustosi in vodniki po zbirkah na 
območju celotne koroške regije. Cena ogleda z vodstvom 
po katerikoli zbirki je 2 evra na osebo, za otroke in 
upokojence 1,70 evra. Več o zbirkah in razstavah na www.
kpm.si.

Herman Lisjak v dvorcu Radlje še do aprila 2017 – 
gostujoča razstava
Gostujočo otroško razstavo Herman Lisjak v dvorcu 
Radlje (iz Otroškega muzeja Hermanov brlog v Celju) smo 
zaradi velikega zanimanja podaljšali, ogledali si jo boste 
lahko še vse do aprila 2017. Interaktivna razstava, med 
katero otroci raziskujejo, povezujejo spoznanja in iščejo 
rešitve, otrokom in njihovim spremljevalcem na privlačen 
način, s pomočjo številnih aktivnosti, približa slovensko 
in svetovno dediščino.

Muzejske delavnice
Za otroke pripravljamo številne ustvarjalne delavnice, 
ki potekajo pod okriljem našega muzejskega lika 
radovednega Popka. Z delavnicami poskušamo na 
igriv, sproščen in ustvarjalen način predšolski in šolski 
populaciji približati vsebine skupne kulturne dediščine 
s področja arheologije, etnologije, kulturne zgodovine, 
zgodovine in tehnične dediščine. Delavnice izvajamo po 
predhodnem dogovoru v muzeju in na šolah. Vsebine 
zanimivih delavnic najdete na naši spletni strani www.
kpm.si, zavihek Znanje za znanje, Pedagoški programi.

Zgodovinski krožek
Muzej Radlje izvaja tudi zgodovinski krožek za starejše 
v Domu Hmelina v Radljah. Srečujemo se ob torkih in 
spoznavamo lokalno zgodovino in dediščino našega 
območja ter spodbujamo razmišljanje o preteklosti. 
Udeležence v okviru krožka popeljemo tudi na oglede 
muzejskih razstav.

Prost vstop
Vsak prvi petek v mesecu si lahko brezplačno ogledate 
zbirke in razstave v Muzeju Radlje.
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 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: 13.00-17.00, sreda in petek: 11.30-15.00

Knjižnica Vuzenica, Mladinska ul. 3 (Osnovna šola), 
2367 Vuzenica, tel.: 02 87 91 249
ponedeljek: 11.00-17.00 in petek: 9.00-15.00

Knjižnica Podvelka, Podvelka 13, 2363 Podvelka, 
tel.: 02 87 69 503
ponedeljek in četrtek: 13.00-17.00

Knjižnica Ribnica na Pohorju, 
Ribnica 28, 2364 Ribnica na Pohorju, tel.: 02 888 03 03
torek: 15.00-17.00, sreda: 10.00-15.00

Knjižnica Kapla, Spodnja Kapla 2 (Osnovna šola), 
2362 Kapla, tel.: 02 88 79 716
ponedeljek: 14.00-16.00

Razstave v knjižnici Radlje na ogled od 3. do 31. 
januarja 2016:

 – v razstavnem prostoru
Razstava ilustriranih zgodb za lepše življenje. Avtorji 
zgodb so člani medmrežne skupine »tbmko«, avtorica 
ilustracij pa Petra Placet. Zgodbice so namenjene vsem 
generacijam. Nastale so z namenom, da olepšajo življenje 
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bralcu, bralki in da dajo človeku novih moči in energije. 
Snov za zgodbe so v skupini črpali iz življenja in narave.

 – vitrine
Razstava »Začnimo leto z unikatnim nakitom Kleopatre 
ART«, na kateri bo Klavdija Šeneker predstavila svoje 
unikatne izdelke. Avtorica svoj hobi najbolje predstavi 
z izdelki, na kratko pa tudi z besedami: »Ročno izdelan 
unikatni nakit, ki riše na glave, prste, vratove in zapestja 
žensk, punc in deklet pridih ljubkosti, ženskosti, 
elegance, unikatnosti in opaznosti. Nakit bo pri vas 
pritegnil poglede zaradi svoje barvitosti, igrivosti, 
nenavadnih vzorcev ter barvnih kombinacij in oblik.«

Stalne dejavnosti v knjižnici, ki potekajo v januarju:
 – Tematske razstave knjižničnega gradiva.
 – Pravljica potuje od oktobra do junija.
 – Uganka meseca
 – Vrtec in šola na obisku.
 – Rastem s knjigo 2016 /2017.
 – 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.
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ŠPORTNIK  
LETA 2016
OBČINE VUZENICA

nedelja, 29. januar 2017,
ob 17.00, Modra dvorana Vuzenica
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