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NAPOVEDNIKI PRIREDITEV
1.–6. FEBRUAR 2017
Avla Osnovne šole Vuzenica. Razstava fotografij: Nič
drugačne mame avtorja Primoža Lavreta. Vstop prost.
Razstava je v okviru projekta Korak k sončku. Organizator:
OŠ Vuzenica, koroško društvo za CP, zveza Sonček.

1. FEBRUAR 2017 • SREDA
MMKC Radlje ob Dravi.
9.00 Kuharska delavnica: Bosanska kuhinja.
17.00 Predavanje za izven in izobraževanje za člane
društva Dravske doline na temo: Pomen biodinamike,
preparati in škropiva. Predavali bosta Antonija Ločičnik
in Nuša Hamler. Brezplačno predavanje je namenjeno
vsem, ki jim ni vseeno, kako ravnamo z zemljo in kaj
jemo. Organizator: Ajda Koroška Dravograd.
19.00 4. Martinčkov večer. Korošec Andrej Jež, rojen
1994, sodi med zelo obetavne mlade alpiniste. S svojim
pristopom do alpinizma in do življenja samega dokazuje,
da se z močno voljo in predanostjo svoji lastni poti, da
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doseči vse. Je alpinist, član GRS Koroške in član slovenske
mladinske alpinistične reprezentance Slovenije, SMAR.
Ko ni v gorah, sigurno pleza kje v kakšnem plezališču.
Predstavil nam bo svojo pot, svojih nekaj odprav in
pojasnil smernice novodobnega alpinizma. Organizator:
PK Martinček, MKC Radlje.

2. FEBRUAR 2017 • ČETRTEK
9.00
MMKC Radlje ob Dravi. Vseživljenjsko učenje:
Nemščina.
3. FEBRUAR 2017 • PETEK
MMKC Radlje ob Dravi.
18.00 Zabava z mladimi: Zgodbe skozi igre vlog.
19.00 Pogovor konekta folk – debatni petek.
4. FEBRUAR 2017 • SOBOTA
Telovadnica Osnovne šole Vuzenica.
10.00 Mala odbojka, deklice, 6. krog. Tekme: Hitri
polž Radlje : Hitri polž Dravograd, Hitri polž Dravograd :
Kostmann Sl. Gradec in Kostmann Sl. Gradec : Hitri polž
Radlje.
18.00 Odbojkarska tekma 2. DOL ženske vzhod:
Svolley Vuzenica : Kajuh Šoštanj.
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20.00 Odbojkarska tekma 3. DOL moški vzhod:
Svolley Vuzenica : Hoče II.
MMKC Radlje ob Dravi.
18.00 Kuhajmo z mladimi.
21.00 Križanje mnenj.
18.00
Avla Osnovne šole Muta. Osrednja prireditev ob
kulturnem prazniku na Muti. Tokrat z gostjo Zvezdano
Mlakar. Glasbeni program: Ženski pevski zbor Klasje pod
vodstvom Bernarde Žvikart. Organizator: KUD Muta.
5. FEBRUAR 2017 • NEDELJA
10.00
Telovadnica Osnovne šole Vuzenica. Odbojka kadetinje,
2. krog. Tekme: Svolley Vuzenica : Svolley Radlje, Svolley
Radlje : Mežica in Mežica : Svolley Vuzenica.
11.30
Krajevna dvorana Remšnik. Proslava ob kulturnem
prazniku. Na prireditvi sodelujejo: KD Remšnik, OŠ ter
VRTEC Remšnik. Organizator: KD Remšnik.
MMKC Radlje ob Dravi.
16.00 Hengerska nedelja.
18.00 Projektna idejnica.
19.00 Filmski večer.
17.00
Osnovna šola Ribnica na Pohorju. Prešernova proslava
na Ribnici na Pohorju. Slovenski kulturni praznik bodo
s svojim programom počastili: domači Moški pevski
zbor, učenci Osnovne šole Ribnica na Pohorju, člani
društva, igralec Pepček Zapečnik in gostje iz Peker pri
Mariboru. Ob tej priložnosti bo urednik založbe Litera,
Orlando Uršič, predstavil novo knjigo častnega člana
naše občine, Toneta Partljiča, dramska skupina iz Peker
pa bo uprizorila satirični veseli večer z naslovom Nebesa
pod Pohorjem. Organizator: KUD Stane Sever Ribnica na
Pohorju.
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6. FEBRUAR 2017 • PONEDELJEK
15.30
Avla Osnovne šole Vuzenica. Kulturni program. V petek,
27. januarja, so na OŠ Vuzenica v okviru projekta Korak k
sončku odprli razstavo fotografij Nič drugačne mame,
avtorja Primoža Lavreta. Fotografska razstava bo na ogled
do 6. 2. 2017. Vstop prost. Organizator: OŠ Vuzenica,
koroško društvo za CP, zveza Sonček.
16.00
Knjižnica Podvelka. Pravljica potuje, tokrat: Zgodba o
vrani.
MMKC Radlje ob Dravi.
17.00 Predavanje o inkontinenci in medicinsko
tehničnih pripomočkih. Predavala bo dr. med. Ivica
Podrzavnik. Udeležba je brezplačna in je namenjena
vsem, ki vas to zanima. Organizator: Društvo
upokojencev Radlje ob Dravi.
17.00 Terapevtske urice z živalmi s Konjeniškim in
kinološkim društvom Radlje ob Dravi: Kdo bo pa danes
bral–beremo z živalmi.
18.00 Ustvarjajmo skupaj: Izdelovanje košaric iz
reklamnega papirja.
18.00
Kulturni dom Podvelka. Glasbena predstava z
naslovom Čarovnija. Vstop je prost. Organizator: učenci
OŠ Brezno – Podvelka v sodelovanju s KUD Brezno –
Podvelka.
7. FEBRUAR 2017 • TOREK
MMKC Radlje ob Dravi.
5.30 MKC to go: Naš France.
17.00 Posvet: Lepotne nadloge in kako jih odpraviti
(nohti).
10.00
Prostori društva upokojencev Muta, Glavni trg 27.
Bralno – pogovorno srečanje, namenjeno starejšim,
upokojencem, invalidom, ki radi berete, želite brati in se
ob knjigah pogovarjati ter družiti.
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15.30
Prostori zdravstveno vzgojnega centra v Zdravstvenem
domu Muta. Delavnica Prepoznajmo in premagajmo
depresijo. Vsi, ki imate te težave, se lahko vključite v
program, ki je brezplačen. Delavnico bo vodila Petra
Čurin, dipl. med. s.
16.00
Knjižnica Muta. Pravljica potuje, tokrat: Zgodba o
vrani.
16.00
POŠ Kapla na Kozjaku. Tamara Matevc: Pepelka. Učenci
predmetne stopnje se bodo v predstavi ukvarjali s
čevlji, in sicer z namigom »Le čevlje sodi naj Kopitar«
oziroma »kako je stopiti v druge čevlje«. Tamara Matevc
je diplomirana literarna komparativistka in filozofinja
ter samostojna kulturna ustvarjalka. Je soustanoviteljica, avtorica in vodja slovenskega gledališkega portala
SiGledal.
Igrajo: Amadeja Colnarič, Ana Kočunik, Saša Koren,
Tanaja Krajnc, Aljaž Mavrič, Sara Veronik, Tilen Žigart.
Plesni vložki so delo učencev 2. triade in mentorice Urške
Pogač. Pevski zbor vodi Martina Mrakič. Režija: Suzana
Praper Lipuš. Scena: Maksimiljana Črešnik. Organizator:
OŠ Kapla na Kozjaku in KD Kapla.
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17.00
Prostori zdravstveno vzgojnega centra v Zdravstvenem Domu Muta. Delavnica Zdravo hujšanje (redno
merjenje odstotka maščob v telesu, tehtanje in merjenje
obsega pasu). Brezplačna delavnica in ustrezno gradivo
za vse, ki si želite nekaj narediti za svoje zdravje.
Delavnico bo vodila Petra Čurin, dipl. med. s. Prijava in
dodatne informacije na tel. 877 08 01.
18.00
Kulturni dom Radlje. 70 prešernih let, prireditev ob
Kulturnem prazniku in 70-letnici Kulturnega društva
Radlje. Sodelujejo sekcije društva: Mestni pihalni
orkester Radlje, Moški pevski zbor Radlje, dekliški pevski
zbor Aglaja, mešani pevski zbor Mavrica, ženski pevski
zbor Dominica Nova, vokalni kvartet Rusalke in člani
likovne sekcije Likra, ki bodo s svojimi deli polepšali
avlo Kulturnega doma. Vabimo vas, da z nami preživite
prijeten večer. Organizator: Kulturno društvo Radlje.
8. FEBRUAR 2017 • SREDA
9.00-13.00
Koroški pokrajinski muzej, Kovaški in gasilski muzej Muta
(Glavni trg 17, Muta). Prešernov dan v Kovaškem in
gasilskem muzeju Muta. Vabljeni med 9.00 in 13.00 uro
na brezplačen ogled prenovljene kovaške, gasilske in
kulturno-zgodovinske zbirke v Kovaški in gasilski muzej
Muta.
9.00-13.00
Koroški pokrajinski muzej, Muzej Radlje ob Dravi (dvorec
Radlje, Koroška cesta 68, Radlje).
Prešernov dan v Muzeju Radlje ob Dravi. Muzej
Radlje vas ob slovenskem kulturnem prazniku vabi na
brezplačen ogled muzejskih razstav in zbirk v dvorec
Radlje. Ob 10. uri vabljeni na javno vodstvo, po razstavah
vas bo vodila kustodinja Alenka Verdinek. Še posebej
vabljene družine in otroci, saj si boste lahko na igriv in
sproščen način ogledali dve zanimivi interaktivni razstavi:
stalno razstavo »Gremo rinkico talat«, otroški svet iger
in igrač, zbirka igrač Majde Marije Sušek in gostujočo
razstavo Herman Lisjak v dvorcu Radlje (iz Otroškega
muzeja Hermanov brlog v Celju). Otroke bodo navdušile
Hermanova banka, kjer se bodo lahko preizkusili v vlogi
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bančnikov in varčevalcev, stare igrače, s katerimi so se
igrali otroci v preteklosti, sestavljanke in številne igre.
11.00-17.00
Ribnica na Pohorju, smučišče. Koranti iz Formina.
Organizator: Turistično društvo Ribnica na Pohorju.
16.00
Večnamenska dvorana Vuhred. Proslava ob kulturnem
prazniku. Sodelujejo: Moški pevski zbor Vuhred, Etno
skupina Šajke, Folklorna skupina in Cerkveni pevski zbor.
Organizator KPD Kovač Lija Vuhred in KS Vuhred.
MMKC Radlje ob Dravi.
18.00 Kuhanje z mladimi: Figove kroglice.
19.00 Filmski večer.
9. FEBRUAR 2017 • ČETRTEK
MMKC Radlje ob Dravi.
9.00 Vseživljenjsko učenje. Imate doma odpadno olje
pa ne veste kam z njim … naredimo si eko svečo. Z nami
bo Eva Štraser.
17.00 Terapevtske urice z živalmi Konjeniškega in
Kinološkega društva Radlje ob Dravi: Kdo bo pa danes
bral, beremo z živalmi.
10. FEBRUAR 2017 • PETEK
9.00
Prostori zdravstveno vzgojnega centra v Zdravstvenem Domu Muta. Delavnica Zdravo hujšanje (redno
merjenje odstotka maščob v telesu, tehtanje in merjenje
obsega pasu). Brezplačna delavnica in ustrezno gradivo
za vse, ki si želite nekaj narediti za svoje zdravje.
Delavnico bo vodila Petra Čurin, dipl. med. s. Prijava in
dodatne informacije na tel: 877 08 01.
18.00
Modra dvorana Vuzenica. Prireditev ob kulturnem
prazniku: Plesno gledališka predstava Pekarna
Mišmaš. O predstavi: Plesno gledališka predstava
Pekarna Mišmaš sledi znani zgodbi o pekarni, kjer se
peče najboljši kruh in se dogajajo čudne reči. Kakšne,
bodo z igro in plesom predstavili učenci OŠ Vuzenica
pod mentorstvom učiteljic Milene Pisnik in Lucije Bivšek.
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Organizator: Občina Vuzenica v sodelovanju z Osnovno
šolo Vuzenica.
18.00
Dvorana MMKC Radlje ob Dravi. Svečana prireditev ob
60-letnici delovanja PD Radlje ob Dravi, z razvijanjem
prapora in izdajo spominskega zbornika. Občni zbor
članov PD Radlje ob Dravi bo ob 16.30 uri.
MMKC Radlje ob Dravi.
19.00 Literarni večer: France malo drugače.
20.00 Zabava z mladimi: Improlirika: France Prešeren.
11. FEBRUAR 2017 • SOBOTA
MMKC Radlje ob Dravi.
18.00 Kuhajmo z mladimi.
21.00 Križanje mnenj.
12. FEBRUAR 2017 • NEDELJA
10.00
Športna hiša Radlje ob Dravi. Odbojka kadetinje, 3.
krog. Tekme: Svolley Radlje : Svolley Vuzenica, Svolley
Vuzenica : Formis II in Formis II : Svolley Radlje.
MMKC Radlje ob Dravi.
16.00 Hengerska nedelja.
18.00 Projektna idejnica.
19.00 Filmski večer.
17.00
Avla Osnovne šole Muta. Valentinov koncert. Na
praznik ljubezni vas vabijo na koncert Staneta Vidmarja.
Nekoč je o svojih pesmih dejal: „Vse pesmi so odraz
nenavadnega odraščanja iskanja, raziskovanja intimnega
sveta in življenja, v katerem se odvija.« Cena vstopnice:
5,00 €. Ker pričakujejo veliko udeležbo, so omejili število
kart, zato si lahko karte zagotovite v predprodaji na
prodajnih mestih: Cvetličarna Mira Muta, Market spodnja
Muta, Darilni butik Lucija Kos s. p. Radlje ob Dravi (bivša
trgovina Helbl), TIC Vuzenica in bife Time out sp. Muta
ter pri članih TD Muta Otici Paradiž, Moniki Stramec in
Kristjanu Lazniku. Organizator: Turistično društvo Muta.
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13. FEBRUAR 2017 • PONEDELJEK
16.00
Knjižnica Vuzenica. Pravljica potuje, tokrat: Zgodba o
vrani.
17.00
Knjižnica Radlje. Ustvarjalna srečanja za otroke in
odrasle. Otroci bodo izdelovali »srčkane« posodice
in »srčkane« verige, odrasli bodo oblikovali »čupasti«
nakit iz perlic. Za otroke bo vse potrebno pripravljeno
v knjižnici, odrasli potrebujejo raznobarvne perlice in
manjšo kvačko, št. 1 ali 2.
18.00
MMKC Radlje ob Dravi. Ustvarjajmo skupaj: Za mojega
Valentina.
14. FEBRUAR 2017 • TOREK
10.00
MMKC Radlje ob Dravi. Zeliščarstvo.
10.00 in 16.00
Knjižnica Radlje ob Dravi. Pravljica potuje, tokrat:
Zgodba o vrani.
13.00
Zbirališče na parkirišču pri Bajti Bovling centru v
Radljah. Pohod v Zg. Vižingo. Prijave niso potrebne.
Več informacij pri Ludviku Podrzavniku, GSM 041 430
883. Organizator: MDI Radlje ob Dravi.
15. FEBRUAR 2017 • SREDA
9.00
MMKC Radlje ob Dravi. Kuharska delavnica: Avokadove
kroglice.
10.00
Knjižnica Ribnica na Pohorju. Pravljica potuje, tokrat:
Zgodba o vrani.
16. FEBRUAR 2017 • ČETRTEK
9.00
MMKC Radlje ob Dravi. Vseživljenjsko učenje:
Nemščina.
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11.00
Prostori zdravstveno vzgojnega centra v Zdravstvenem
domu Muta. Delavnica Pasti v prehrani sodobnega
časa. Brezplačna delavnica za vse, ki si želite nekaj
narediti za svoje zdravje. Delavnico bo vodila Petra
Čurin, dipl. med. s. Prijave in dodatne informacije na tel:
877 08 01.
18.00
Knjižnica Radlje. Potopisno predavanje Mateja Koširja:
Indija in Nepal. Pravijo, da Indijo, ko jo prvič obiščeš,
lahko le vzljubiš ali zasovražiš, se ponovno vrneš ali pa
si prisežeš, da te ne bo videla nikoli več. Sprva bomo
prileteli v glavno mesto Indije, nato pa se bomo podali
na občudovanje enega izmed sedmih čudes sveta,
slavnega spomenika ljubezni Tadž Mahal. Se za začetek
nekoliko odpočili od kulturnega šoka v nacionalnem
parku Ranthambore, za katerega pravijo, da je v njem
največja verjetnost videti bengalskega tigra v svojem
naravnem okolju. Se podali naprej proti puščavskemu
Radžastanu in se najprej ustavili v mestecu Jaipur, si
ogledali nekdanjo rezidenco, slavni Amber, se zapeljali
še do meke popotnikov Puškarja … Z domačini bomo v
tradicionalni vasici praznovali največji hindujski praznik
Diwali, se s kamelami podali na treking po puščavi Thar,
občudovali mestece Jaisalmer, ki s svojimi ulicami in
peščeno trdnjavo spominja na čase iz 1001 noči … Za
konec pa bo sledilo še najbolj sveto mesto Hindujcev,
nepozabni Varanasi, in seveda nekaj relax dni na prečudovitih Andamanskih otokih, na katerih si želiš, da bi se
čas kar ustavil.
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18.00
Športna hiša Radlje ob Dravi. FIT v poletje! 3-urni
brezplačni atraktivni trening v Radljah ob Dravi, 3 različne
vodene skupinske vadbe po sledečem urniku:
18.00–19.00 RUN (ogrevanje, tekaške vaje, šola teka –
Slash sport + Kondicijski trener)
19.00–20.00 BOOT (vadba za krepitev celotnega telesa z
lastno težo – Slash sport + Kondicijski trener)
20.00–21.00 JOGA (prilagojen program joge za vse
udeležence – Joga Vita)
Priporočamo, da ste v športni dvorani cca 20 minut pred
začetkom treninga, v športni opremi, z brisačo, pijačo in
dobro voljo! Podrobnejše informacije najdete na FB strani
»FIT v poletje«!
Pomembno: Udeleženci se boste lahko na dogodku
prijavili na tekaško prireditev Rad‘mam tek 2017 po
najnižji ceni. Podrobnosti na www.radmamtek.si. Organizatorji: JZ ŠKTM Radlje ob Dravi, Slash sport in KAK Radlje
ob Dravi.
17. FEBRUAR 2017 • PETEK
MMKC Radlje ob Dravi.
18.00 Zabava z mladimi (karaoke, bobni, kitara).
20.00 Pogovor skonekta folk – debatni petek.
18. FEBRUAR 2017 • SOBOTA
15.00
Igrišče Sv. Vid pri Vuzenici. Veselo pustovanje za male in
velike maske. Za vas bodo pripravili veselo pustovanje.
Obiskali vas bodo Koranti iz Rogoznice. Organizator:
Športno turistično društvo Sv. Vid.
16.00
Športna hiša Radlje ob Dravi. Odbojkarska tekma 3.
DOL ženske vzhod: Svolley Radlje : Kostmann Sl. Gradec
2.
Telovadnica Osnovne šole Vuzenica.
18.00 Odbojkarska tekma 2. DOL ženske vzhod:
Svolley Vuzenica : Swatycomet Zreče.
20.00 Odbojkarska tekma 3. DOL moški vzhod:
Svolley Vuzenica : Črnuče ACH III.
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18.00
Telovadnica Osnovne šole Ribnica na Pohorju. Abonma
komedij 2017: Avdicija v izvedbi KUD Zvonke
Antoličič iz Miklavža na Dravskem polju. Organizator:
KUD Stane Sever Ribnica na Pohorju.
18.00
Avla Osnovne šole Muta. Gledališka predstava
Koroškega medgeneracijskega centra Življenje pa
teče naprej. Ogledali si boste lahko drugo predstavo
članic in članov Koroškega medgeneracijskega centra, ki
govori o mami in hčerkah, ki so ostale doma. Mama ima
probleme s sluhom, hčerke pa so med seboj zelo različne
in malce tudi navihane. Tu pa je še soseda, ki prihaja
redno na kavo, predvsem tudi za to, da marsikaj sliši.
Predstava je priredba skeča Alenke Mežnaršič. Mentorica
skupine: Vika Pisar. Igrajo: Mojca Merkač, Vera Kovač, Vika
Pisar, Metka Slivnik, Marta Kovačec Vrenčur in Stanko
Pisar. Šepetalka: Tina Vrenčur Vulc. Glasba: Blaž Pavlinc in
Tina Brenčur Vulc. Scena: Jože Slivnik, Stanko Pisar, Gusti
Vulc in Dejan Sušek. Vstopnine ni, zaželeni so prostovoljni
prispevki. Organizator: KUD Muta.
MMKC Radlje ob Dravi.
18.00 Kuhajmo z mladimi.
21.00 Križanje mnenj.
19. FEBRUAR 2017 • NEDELJA
MMKC Radlje ob Dravi.
16.00 Hengerska nedelja.
18.00 Projektna idejnica.
19.00 Filmski večer.
20.–24. FEBRUAR 2017
Zimske počitnice s člani DPM Radlje. V zimskih
počitnicah bomo kegljali, šli na pohod in uživali v zimskih
športih, kolikor bo dopuščalo vreme. Za podrobnejši
program poglejte objavo na https://www.facebook.com/
dpm.radlje.
20. FEBRUAR 2017 • PONEDELJEK
MMKC Radlje ob Dravi.
11.00 in 18.00 Ustvarjajmo skupaj: pustne maske.
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17.00 Terapevtske urice z živalmi Konjeniškega in
kinološkega društva Radlje ob Dravi: Kdo bo pa danes
bral, beremo z živalmi
21. FEBRUAR 2017 • TOREK
10.00
Vili Vicman Ribnica na Pohorju. Delavnica za otroke:
Naredi si kostum. Organizator: TIC Ribnica na Pohorju
(tel. 05 990 05 90) in Turistično društvo Ribnica na
Pohorju (Helena Eman, GSM 041 818 935).
MMKC Radlje ob Dravi.
11.00 Zimski kviz z mladimi.
17.00 Posvet: Lepotne nadloge in kako jih odpraviti
(izsušena koža).
22. FEBRUAR 2017 • SREDA
MMKC Radlje ob Dravi.
09.00 Kuharska delavnica: Najboljši krofi.
11.00 Ping pong lavfarca.
20.00 Nočitev v MMKC.
18.00
Knjižnica Radlje. Predavanje in predstavitev knjige Marije Merljak: Življenje v
ravnovesju.
Na predavanju nam bo Marija Merljak,
avtorica in soavtorica štirih priročnikov o zdravi prehrani,
razkrila marsikatero nejasnost glede tega, katera je
tista hrana, ki zagotavlja boljše delovanje želodca,
črevesja, ledvic in jeter, čisto ožilje in krepko srce, in
katera hrana nam bo pomagala do zdravih kosti in
boljše gibljivosti. Med drugim nam bo pojasnila, zakaj
je dobro jesti ocvirke, se ne pretirano izogibati jajcam,
maslu, polnomastnemu mleku in kozarcu ali dvema
dobrega vina. V knjigi so združeni tradicionalno znanje
in izkušnje naših prednikov z najnovejšimi raziskavami
in dognanji različnih strok. Marija Merljak je univerzitetna diplomirana inženirka živilske tehnologije.
Vrsto let že deluje na področju svetovanja za zdravo
prehrano. Na nacionalni televiziji pripravlja svetovalne
oddaje o zdravi prehrani, išče bisere prehrane v starih
tradicionalnih jedeh, v naši kulinarični dediščini …
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Poleg televizije ima svetovalne oddaje na več radijskih
postajah, od nacionalne do regionalnih, redno objavlja
svoje prispevke v revijah in časopisih in veliko predava po
društvih, zdravstvenih ustanovah, domovih za ostarele in
po šolah različnih ravni in profilov. Tokrat bo svoje bogato
znanje delila z obiskovalci knjižnice v Radljah.
23. FEBRUAR 2017 • ČETRTEK
MMKC Radlje ob Dravi.
9.00 Vseživljenjsko učenje: Urica zdravja (merjenje
krvnega sladkorja in tlaka)
11.00 in 18.00 Ustvarjajmo iz fimo mase.
17.00 Terapevtske urice z živalmi Konjeniškega in
kinološkega društva Radlje ob Dravi: Kdo bo pa danes
bral, beremo z živalmi
24. FEBRUAR 2017 • PETEK
MMKC Radlje ob Dravi.
11.00 in 18.00 Pustna poslikava obraza.
18.00 Zabava z mladimi: karaoke, kitara, bobni.
18.00–20.00 Urice odprtih vrat za mladinske organizacije.
20.00 Pogovor skonekta folk.
21.00 Zgodbe skozi igre vlog.
11.00
Prostori zdravstveno vzgojnega centra v Zdravstvenem
domu Muta. Delavnica Tehnike sproščanja. Brezplačna
delavnica za vse, ki si želite spoznati osnovne značilnosti
in zakonitosti sproščanja. Na delavnici pridobite ustrezno
brezplačno gradivo za izvajanje tehnik sproščanja doma.
Delavnico bo vodila Petra Čurin, dipl. med. s. Prijave in
dodatne informacije na tel: 877 08 01.
17.00
MMKC Radlje ob Dravi. Predavanje o cestno prometnih
predpisih: Vizija nič v lokalni skupnosti s poudarkom
vožnje v krožiščih. Predavanje bo vodil pomočnik
komandirja Policijske postaje Radlje ob Dravi, Miroslav
Črešnik, ki je strokovno usposobljen za poučevanje.
Udeležba je brezplačna in je namenjena vsem, ki vas
varna vožnja zanima. Organizator: Društvo upokojencev,
Policijska postaja Radlje ob Dravi.
14

25.–26. FEBRUAR 2016
Župnišče Muta. Tečaj priprave na zakon. Tečaj bo
potekal v soboto in nedelja, med 17. in 20. uro.
Prijave: 02 87 88 438 ali 070 863 462 ali na el. naslov:
dominika.verhnjak@gmail.com. Organizator: dekanija
Radlje–Vuzenica.
25. FEBRUAR 2017 • SOBOTA
10.00
Igrišče Vuzenica. Pustno rajanje. Za vas bodo pripravili
veselo pustno rajanje. Obiskali vas bodo koranti s Ptuja.
Posladkali se boste lahko s pustnimi krofi in pogreli
s toplim čajem. V primeru zelo slabega vremena bo
prireditev v Modri dvorani v Vuzenici. Organizator:
Občina Vuzenica in TIC Vuzenica v sodelovanjem z
Vrtcem Vuzenica.

13.00-17.00
Dornikova ravna Ribnica na Pohorju. 13. Ribniško
pustovanje. Organizator: Turistično društvo Ribnica na
Pohorju.
MMKC Radlje ob Dravi.
14.00-15.30 Pustna maska tik pred zdajci: poslikava
obraza in manjši dodatki, popravki, čopki, kitke … za
male in velike puste. Člani DPM Radlje vas nestrpno
pričakujemo s čopiči in glavniki. Udeležba je brezplačna.
16.00-18.00 Pustno rajanje za male in velike maske
z norčavim programom, plesom, igrami, ustvarjanjem in
pustno pogostitvijo. Vstopnine ni. Organizator: Društvo
prijateljev mladine Radlje.
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14.00
Pred občino Muta. Pustno rajanje. Počasi prihaja
pomlad in prav je, da zimo preženemo po tradiciji,
s pustnim rajanjem pred občino Muta. Program bo
povezovala škratka Katka. Pripravili so bogate nagrade za
najlepše maske. Zimo bomo preganjali skupaj s pihalnim
orkestrom, s povorko in rajanjem med ulicami Mute. Pust,
pust debelih ust, maska je obvezna in tudi krofov ne bo
manjkalo. Organizator: Turistično društvo Muta.
18.00
Kulturni dom Radlje. 4. predstava za gledališki abonma
in izven, komedija: Mame. Režija: Tijana Zinajić,
igrajo: Vesna Pernarčič, Vesna Slapar, Barbara Medvešček,
Tijana Zinajić, Ana Urbanc in Nina Valič, produkcija: SiTi
Teater BTC in Kreker. Avtorski projekt petih priznanih
mam in igralk je komedija za vse slovenske matere
in tiste, ki bodo to šele postale, in priložnost za vse
moške, ki si želijo ali upajo biti enkrat na pravem t. i.
„babjem žuru“. Pet še vedno mladih mamic ukrade noč
svoji družini, da si privoščijo sproščeno druženje. Skozi
poplavo „ženskega čveka“ spoznamo njihove poglede na
vzgojo, kariero, zdravo prehrano, moške in seks. Sočutne
in skrbne, sproščene in odkrite, divje, jezne in razuzdane
nam brez dlake na jeziku, predvsem pa brez otrok,
nalijejo čistega vina, ki spremeni marsikateri pogled na
materinstvo. Pod režijsko taktirko Tijane Zinajić (ki tudi
igra v predstavi) odkrito spregovorijo še Vesna Pernarčič,
Barbara Medvešček, Vesna Slapar, Ana Urbanc (ki je na
Dnevih komedije Celje 2015 prejela nagrado Žlahtna
komedijantka 2015), v alternacijah Nina Valič in Saša
Mihelčič. Otroke pa pustite doma! Organizator: Kulturno
društvo Radlje.
Telovadnica Osnovne šole Vuzenica.
18.00 Odbojkarska tekma 2. DOL ženske vzhod:
Svolley Vuzenica : Celje.
20.00 Odbojkarska tekma 3. DOL moški vzhod:
Svolley Vuzenica : SIP Šempeter II.
MMKC Radlje ob Dravi.
18.00 Kuhajmo z mladimi: Pustna pojedina.
21.00 Križanje mnenj.
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26. FEBRUAR 2017 • NEDELJA
MMKC Radlje ob Dravi.
16.00 Hengerska nedelja.
19.00 Filmski večer.
27. FEBRUAR 2017 • PONEDELJEK
18.00
MMKC Radlje ob Dravi. Ustvarjajmo skupaj: Izdelovanje
rožic iz krep papirja.
17.00
Knjižnica Radlje. Ustvarjalna srečanja za otroke in
odrasle. Otroci se bodo spremenili v pustne maske,
odrasli bodo nadaljevali z oblikovanjem »čupastega«
nakita iz perlic. Za otroke bo vse potrebno pripravljeno
v knjižnici, odrasli potrebujejo raznobarvne perlice in
manjšo kvačko, št. 1 ali 2.
28. FEBRUAR 2017 • TOREK
dopoldan
Knjižnica Radlje za vse enote knjižnice. Žrebanje
reševalcev knjižne uganke meseca februarja. Izžrebane
čaka praktična nagrada.
MMKC Radlje ob Dravi.
10.00 Zeliščarstvo: Peka flancatov z zelišči.
10.30 Pustovanje z vrtcem; Pustna povorka za
najmlajše se bo pričela pred Mareneberškim mladinskim
kulturnim centrom Radlje ob Dravi. Če želite izvedeti,
kakšno skupinsko masko so si letos izdelale vzgojiteljice
vrtca Radlje, ste vabljeni, da se nam pridružite.

PLANINSKA DRUŠTVA

PLANINSKO DRUŠTVO BRICNIK MUTA
8. 2. Pohod na Kozji Vrh. Vodnika: Igor Košir in Vlasta
Senica.
11. 2. 216. nočni pohod na Pernice: Vodnica: Vlasta
Senica.
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24. 2. Zbor članov društva v avli OŠ Muta.
PLANINSKO DRUŠTVO RADLJE OB DRAVI
8. 2. Kulturni dan na Pesniku. Vodnik: Vinko Mavc, GSM
041 330 150.
10. 2. Zbor članov PD Radlje. Informacije: Evald
Lampreht, GSM 031 760 350.
18. 2. Planinska šola za člane. Informacije: Rudi Ambrož,
Franc Glazer, GSM 041 443 453, 031 804 058.
PLANINSKO DRUŠTVO VUZENICA
8. 2. Pohod na Črni vrh. Vodnik: Branko Bricman.
PLANINSKO DRUŠTVO RIBNICA NA POHORJU
8. 2. Pohod na Črni vrh. Vodnik: Marijan Markl, GSM
040 223 727.
18. 2. 29. zimski pohod na Peco. Vodnik: Stane Zlatinek,
GSM 041 494 868.

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.
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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: 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:
Razstava o Francetu Prešernu ob slovenskem kulturnem
prazniku (1.-28. 2.).
Razstava ilustriranih zgodb za lepše življenje v
razstavnem prostoru (1.-28. 2.). Avtorji zgodb so člani
medmrežne skupine »TBMKO«, avtorica ilustracij pa
Petra Placet. 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.
Unikatni polsteni izdelki Veronike Rudolf v vitrinah.
Stoletja znane dobre lastnosti volne, ki dobro vplivajo
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na človeka ob uporabi izdelkov iz volne, so združene v
izdelkih, ki jih Veronika Rudolf oblikuje iz polstene volne.
Prevzela jo je mehkoba volne in ogromne možnosti
pri oblikovanju. Lastne izkušnje in pozitivna mnenja
dosedanjih uporabnikov njenih izdelkov jo motivirajo
in vodijo v vedno bolj dodelane izdelke. V samo ročno
oblikovanje volne vnaša svoje izkušnje, inovativnost,
prenaša staro rokodelsko obrt in prepoznavnost izdelkov.
Sodeluje kot mentorica polstenja na delavnicah.
Njeni izdelki imajo certifikat Art&Craft Slovenija. Svojo
kreativnost izraža tudi z drugimi materiali ali v kombinacijah med njimi: konoplja, lan in bombaž, pardo
masa, poldragi kamni, svila. Predstavlja in uveljavlja
se na različnih razstavah, sejmih; na razstavi bosta na
ogled obleka in šal, za katera je prejela zlato nagrado na
sejmu AGRA. Sodeluje na različnih festivalih in natečajih:
Zelena Ljubljana, Festival kave in se povezuje z drugimi
ponudniki naravnih materialov, ustreznih za njeno
ustvarjanje: zadruga Konopko na primer, ki izdeluje blago
iz konopljinih vlaken. Podatki o ustvarjalki: https://www.
facebook.com/Oka-418035208285642/. Na ogled od 4.
februarja do 4. marca.
Stalne dejavnosti v knjižnici, ki potekajo v
februarju:
–– 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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70 PREŠERNIH LET,
prireditev ob Kulturnem prazniku in
70-letnici Kulturnega društva Radlje
7. februar ob 18.00 uri
Kulturni dom Radlje
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Čestitke ob 8. februarju,
slovenskem kulturnem prazniku.
Vabljeni v kulturne ustanove
in na prireditve:

4. februar
18.00 Osrednja prireditev v avli OŠ Muta.
5. februar
11.30 Proslava na Remšniku.
17.00 Osrednja prireditev
v OŠ Ribnica na Pohorju.
6. februar
15.30 Prireditev v OŠ Vuzenica.
18.00 Glasbena prestava Čarovnija
v Kulturnem domu Podvelka.
7. februar
5.30 MKC to go: Naš France.
16.00 Predstava Pepelka
na POŠ Kapla na Kozjaku.
18.00 70 prešernih let
v Kulturnem domu Radlje.
8. februar
9.00-13.00 Prešernov dan
v Muzeju Radlje ob Dravi in na Muti.
16.00 Proslava v Večnamenski dvorani Vuhred.
10. februar
18.00 Plesno gledališka predstava
v Modri dvorani Vuzenica.
20.00 Improlirika: France Prešeren
v MMKC Radlje ob Dravi.

