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Območna izpostava Radlje ob Dravi

Podatke za junijsko številko sprejemamo do 20. maja 2016. Napovedi 
morajo vsebovati naslov prireditve, datum, uro in kraj prireditve, orga-
nizatorja in ceno vstopnice v eur.

Organizatorji si pridružujejo pravico do spremembe ali odpovedi 
programa.
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 NAPOVEDNIKI PRIREDITEV 

 30. APRIL 2016 • SOBOTA

od 17.00
Muta. Tradicionalno kresovanje z baklado in postav-
ljanjem mlaja. Program:
17.00 Postavljanje mlaja pred gasilskim domom na 
zgornji Muti.
19.00 Zbirno mesto za udeležence baklade z glasbeno 
spremljavo Pihalnega orkestra Muta pred Gasilskim 
domom na zgornji Muti.
19.30 Baklada: Gasilski dom zgornja Muta–sp. Muta 
(center – 19.45: zbirno mesto za udeležence baklade) – 
Mitnica.
20.15 Prižig kresa pri Mitnici na spodnji Muti.
20.30 Kresovanje pri Mitnici z ansamblom Kanoni.
Organizator: PGD Muta, ŠK Spodnja Muta, Mitnica Muta 
in Občina Muta.

20.00
Prireditveni prostor v Breznu. Prvomajski kres. DŠR 
Splavar in Vaška skupnost Brezno.

18.00
Sv. Vid. Prvomajsko kresovanje. Zabava se bo pričela 
ob 18.00. V pestrem programu za otroke bo čaral tudi 
čarovnik Mare Čare. Kres bo zagorel okrog 20.30 (ko se bo 
stemnilo), za zabavo pod šotorom pa bo igral ansambel 
Veritas in gostja Natalija Verboten. Organizator: Športno 
turistično društvo Sv. Vid.

20.00
Igrišče Josipdol. Kresovanje. Organizator: KET Josipdol.
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 1. MAJ 2016 • NEDELJA

5.30–10.00
Radlje, Vuhred, Dobrava, Zg. in Sp. Vižinga, Vas. Budnica 
2016 – igranje koračnic. Na vsaki točki se izvede krajši 
promenadni koncert, 2–3 koračnice. Zaključek ob 10.00 
na Županku. Organizator: Mestni pihalni orkester Radlje.

8.30
Start ob 8.30 uri na Športnem stadionu Radlje. 6. 
Prvomajski cross country na Župank. Dolžina proge je 
8 km. Prijave na szr@radlje.com (prijavnice) ali na 041 447 
657 (Bojan Kus). Prijave so možne tudi na dan prireditve, 
pol ure pred startom. Organizator: Športna zveza Radlje 
ob Dravi.

10.00
Župank nad Radljami. Praznovanje krajevnega 
praznika KS Radlje ob Dravi. Organizator: KS Radlje ob 
Dravi.

11.00
Koča Planinc Sv. Primož na Pohorju. Kratka proslava 
in priložnost za praznično druženje. Organizator: PD 
Vuzenica.

13.00
Zbiranje v centru Ribnice na Pohorju. Pohod iz Ribnice 
na Pohorju v Josipdol. Organizator: KET Josipdol.

14.00
Zbiranje ob igrišču v Josipdolu. Pohod iz Josipdola po 
gozdni učni poti. Organizator: KET Josipdol.

16.00
Kulturna dvorana Josipdol. Otvoritev razstave: Stara 
kmečka arhitektura od Pohorja do Sotle, slikarja 
Slavka Jeriča. Razstava se bo selila tudi v Vilo Vicman v 
Ribnico na Pohorju. Organizator: KET Josipdol.

16.00
Športni stadion Radlje. Nogometna tekma NŠ NK 
Radlje : NK Jurovski Dol.

16.00
MMKC Radlje. Filmski popoldan s kokicami.
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 2. MAJ 2016 • PONEDELJEK

9.30
Župnijska cerkev Vuhred. Florjanova maša za gasilce. 
Organizator: PGD in Župnija Vuhred.

10.00
Igrišče Josipdol. Turnir v malem nogometu za ekipe iz 
Občine Ribnica na Pohorju. Organizator: DŠR in KMN 
Josipdol.

16.00
MMKC Radlje. Turnir v namiznem tenisu in topli 
sendviči.

 3. MAJ 2016 • TOREK

MMKC Radlje.
Tečaj nemškega jezika. Tečaj je namenjen vsem, ki 
sicer že poznajo osnove nemškega jezika, vendar bi to 
znanje radi poglobili, izgubili strah pred govorjenjem v 
nemškem jeziku. Predavanja bodo usmerjena tako, da 
se bo predvsem veliko govorilo, delale se bodo razne 
projektne oziroma seminarske naloge. Prijave zbiramo 
na telefonski številki 068 134 611 (Tina) do 07. 05., ko 
bo v Marenberškem mladinskem kulturnem centru tudi 
uvodni sestanek s pričetkom tečaja ob 16.30 uri.
9.00 Marenberško vrtičkanje. Tokrat izmenjava zelišč in 
dišavnic.

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.

16.00
Knjižnica Muta. Pravljica potuje, tokrat: Drobna ptica.

 4. MAJ 2016 • SREDA

17.00-21.00
Ribnica na Pohorju. Gledališki seminar: Gledališka 
maska. V delavnici gledališke maske bomo spoznali 
osnovni make up, ki je potreben, ko se pojavimo pod 
odrskimi lučmi. Seznanili se bomo tudi z zgodovino 
vizažistike od Mezopotanije do danes. Delavnica bo 
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tudi praktičnega značaja, kar pomeni, da bodo vse 
tehnike preizkusili tudi udeleženci delavnice. Poizkusili 
bodo lahko na sebi, pa tudi na drugih soudeležencih 
delavnice. Delavnico vodi Dunja Zupanec. Seminar bo 
potekal tudi v četrtek, 5. maja med 17. in 21. uro. Prijave 
in informacije: JSKD OI Radlje ob Dravi, e-pošta: oi.radlje.
ob.dravi@jskd.si.

9.00 in 18.00
MMKC Radlje. Kuharska delavnica: Buhteljni brez jajc.

 5. MAJ 2016 • ČETRTEK

MMKC Radlje.
9.00 Medgeneracijska čajanka: Ura zdravja.
17.00 FitKC.

18.00
Knjižnica Radlje. Postavitev in odprtje likovne razstave 
Brezmejno–Sinirsiz–Boundless. Akademski slikar 
Ahmet Özel iz Istanbula je zasnoval likovni projekt 
Boundless (Brezmejno) v smislu povezovanja umetnikov 
različnih evropskih narodov po raznih mestih v enotnem 
razstavnem prostoru, vključujoč dežele, kot so Anglija, 
Bolgarija, Rusija, Slovenija in Turčija, v skladu z lastno 
mislijo, da je „največja moč, ki oblikuje današnji čas, brez 
dvoma komunikacija“. Projekt, ki v slovenski fazi vključuje 
tudi avtorje iz Avstrije in Hrvaške, pa je zaradi najnovejše 
migracijske krize še dodatno pridobil na pomenu. 
Umetniki so za razstavo ustvarili popolnoma nova dela z 
drugačno motiviko, četudi na isto tematiko, kar pomeni, 
da ne gre za prenos ali podvajanje razstav, marveč za 
popolnoma novo fazo tega, v Turčiji zasnovanega med-
narodnega projekta, privlačnega tudi za tuje obiskovalce, 
saj gre za zanimiv multikulturni dogodek. Sodelujoči 
umetniki: Slovenija: Igor Banfi, Apolonija Simon, Matej 
Pečnikar, Anka Krašna, Lucija Stramec, Irena Orel, Tina 
Konec, Turčija: Ahmet Özel, Müfit Işler, Rusija: Aleksandr 
Belugin, Velika Britanija: Svetlana Elantseva Southorn, 
Helen Svetlana Williams, Bolgarija: Svetlozar Nedlev, 
Avstrija: Christine Kertz, Theresia Fauland-Nerat, Florinda 
Ke Sophie in Hrvaška: Smiljana Šafarić, Gordana Kovačić 
Macolić, Slaven Macolić, Ivan Mesek. Organizacija: Manica 
Ferenc, Galerija Družina, iniciator in kustos turškega 
projekta: Ahmet Özel, kustos slovenskega projekta: Mario 
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Berdič. Razstava bo v knjižnici Radlje na ogled do 31. 
maja.

 6. MAJ 2016 • PETEK

12.00
Središče Radelj ob Dravi. Ulična razstava Moj kraj–moj 
svet. Od 6. maja do 30. novembra 2016 bo v središču 
Radelj ob Dravi, na avtobusni postaji in na zelenici pred 
nekdanjo prodajalno Tima, na ogled ulična razstava Moj 
kraj – moj svet z motivi razglednic iz zbirke Koroškega 
pokrajinskega muzeja. Razglednice so kot del kulturne 
dediščine zaradi svoje vsestranske pričevalnosti 
pomemben vir za spoznavanje in razumevanje naše 
preteklosti. Pogledi na Radlje ob Dravi in na središče 
mesta nas bodo popeljali v prvo polovico 20. stoletja in 
bodo zlasti v urbanističnem smislu zanimiva primerjava 
današnji situaciji. Razstavo bo predstavila avtorica 
Valerija Grabner.

17.00
Kulturna dvorana Josipdol. Tekmovanje v pikadu. 
Organizator: Društvo invalidov Ribnica – Josipdol.

18.00
MMKC Radlje. Radlje skozi čas. Člani turističnega krožka 
Osnovne šole Radlje ob Dravi se nam bodo predstavili 
na stojnici, s katero so se predstavljali v projektu, ki ga 
razpisuje Turistična zveza Slovenije v sodelovanju z 
Zavodom RS za šolstvo po Slovenskih krajih. Letošnja 
tema je Zeleni turizem. Vabljeni na ogled zanimive 
ponudbe, ki so jo sestavili.

 7. MAJ 2016 • SOBOTA

9.30
Cerkev Vuhred. Sveta birma. Organizator: Župnija 
Vuhred.

10.00
Kulturna dvorana Josipdol. Razstava ročnih del. 
Organizator: Ročnodelsko društvo Pohorska Zarja.

10.30
Koroški pokrajinski muzej, Muzej Radlje ob Dravi (dvorec 
Radlje, Koroška cesta 68, Radlje). Hermanova muzejska 
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delavnica Muzejski medvedek Medo. Herman Lisjak 
iz Otroškega muzeja v Celju se bo v mesecu maju skupaj 
z radovednim Popkom potepal po Koroškem pokrajin-
skem muzeju. Na delavnici bomo spoznali njegov dom 
– Hermanov brlog in zanimivo interaktivno razstavo 
Herman Lisjak v dvorcu Radlje. Otroci si bodo izdelali 
prikupnega medvedka in se igrali Hermanove igre. 
Povabili pa jih bomo tudi v Otroški muzej Hermanov 
brlog v Celje. Delavnica traja 90 minut. Cena: 1,50 EUR 
(v ceno je vključen material ter pripomočki za izvedbo 
delavnice).

MMKC Radlje.
18.00 Igre za sproščanje.
20.00 Icebreaking.
21.00 Snack.

19.00
Avla Osnovne šole Muta. Humoristična gledališka 
predstava O, Marija! v izvedbi gledališke skupine 
Koroškega medgeneracijskega centra. Vstopnine ni, 
zaželeni so prostovoljni prispevki. Organizator: Kulturno-
-umetniško društvo Muta.

19.30
Telovadnica Osnovne šole Ribnica na Pohorju. Premiera 
predstave avtorja Jakoba Aleševca: Podlaga zakonske 
sreče v izvedbi dramske sekcije KUD-a Stane Sever 
Ribnica na Pohorju. Igrajo: Jože Zapečnik, Majda Pušnik, 
Branko Plevnik, Cvetka Ovčar in Marija Grubelnik. Režija 
in priredba: Tone Parljič in Jože Zapečnik, kostumografija: 
Metka Ajhmajer, luči, zvočni efekti: Gregor Slemenjak, 
maska: Majda Pušnik, scena: Robert Pušnik in igralci. 
Jakob Alešovec (1842-1901) je bil gotovo med bolj 
talentiranimi komediografi med Linhartom in Cankarjem. 
Tridesetleten je napisal Podlago zakonske sreče po 
vzoru mnogih nemških »zakonskih« iger in komedij. 
Tudi v njej imamo »sporni predmet«, ki je vir zapletov. 
Če gre pri Berite Novice recimo za dežnik, je pri Podlagi 
zakonske sreče »corpus delicti« pismo, še več, kar tri 
pisma: Slavoljubovo šivilji klobukov, Dragotinino pismo 
mizarju, vse štrene pa zmeša služkinjino pismo Nacetu … 
Za abonente je prost vstop. Organizator: Dramska sekcija 
KUD Stane Sever Ribnica na Pohorju.



7

 8. MAJ 2016 • NEDELJA

8.00
Zbirališče v centru Ribnice na Pohorju. Pohod: Ribnica-
-Pesnik-Lepšnik-Ribnica. Organizator: PD Ribnica na 
Pohorju.

10.00
Kulturna dvorana Josipdol. Razstava ročnih del. 
Organizator: Ročnodelsko društvo Pohorska Zarja.

16.00
MMKC Radlje. Filmski popoldan.

 9. MAJ 2016 • PONEDELJEK

16.00
Knjižnica Podvelka. Pravljica potuje, tokrat: Drobna 
ptica.

18.00
Dvorec Bukovje Dravograd. Javni nastop učencev in 
baletnih plesalcev, ki obiskujejo v Dvorcu Bukovje 
oddelek Glasbene šole Radlje ob Dravi. Organizator: 
GŠ Radlje.

18.00
MMKC Radlje. Izdelava smerokaza.

 10. MAJ 2016 • TOREK

9.00
MMKC Radlje. Zeliščarska delavnica in jegermaister.

16.00
Knjižnica Radlje. Pravljica potuje, tokrat: Drobna ptica.

17.00
Dvorana Glasbene šole Radlje ob Dravi. Zgodnje spo-
mladanski koncert godalnega oddelka.

18.00
Glasbena šola Radlje ob Dravi. Predmaturitetni koncet 
violinistke Špele Oder. Špela Oder končuje šolanje 
v Glasbeni šoli Fran Korun Koželjski v Velenju in se 
pripravlja na maturo ter sprejemne izpite na Akademiji za 
glasbo. Mentorici: Barbara Fanedl in Danica Kore, korepe-
titorka: Ana Tijssen.
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19.00
Knjižnica Radlje. Predstavitev knjige Jerneje Jošar: 
Ekološko vrtnarjenje za vsakogar. Bi želeli vrtnariti in 
si pridelati svežo zelenjavo, pa ne veste, kako bi se stvari 
lotili? Vas skrbi, da zadevi zaradi pomanjkanja časa ne 
bi bili kos? Morda pa že vrtnarite in potrebujete samo 
še nekaj napotkov in usmeritev? Ekološka vrtnarka in 
avtorica knjige bo pokazala pravo pot in razložila:

 – Kako pravilno skrbimo za prst in zakaj je to tako 
zelo pomembno

 – Kdo so skrivnostni delavci v podzemni tovarni 
humusa in kako skrbimo za njih

 – Kaj moramo narediti, da nam ne bo treba jeseni 
prekopavati tal

 – Kaj moramo narediti, da ne bomo celo sezono 
vihteli motike in rahljali trde skorje

 – Kaj moramo narediti, da ne bo treba pogosto 
zalivati niti v največji vročini in suši

 – Kaj moramo narediti, da se rešimo težav s plevelom
 – Kateri so pomembni elementi ekološkega vrta, ki 

skrbijo za naravno ravnovesje na vrtu
 – Kako zelo veliko vlogo igra cvetje, ki raste med 

zelenjavo.
Avtorica napoveduje, da bo s pridobljenim znanjem vaša 
nadaljnja pot v svet trajnostnega ekološkega vrtnarjenja 
ob upoštevanju nekaj pravil in zakonitosti, ki veljajo v 
naravi, samo še sprostitev in užitek.

 11. MAJ 2016 • SREDA

9.00 in 18.00
MMKC Radlje. Kuharska delavnica: Mehiška kuhinja.

16.00
Knjižnica Ribnica na Pohorju. Pravljica potuje, tokrat: 
Drobna ptica.

18.00
Dvorana Glasbene šole Radlje ob Dravi. Nastop učencev 
in učenk iz razreda Vojka Trnjeka in Dejana Kusa.
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 12. MAJ 2016 • ČETRTEK

MMKC Radlje.
9.00 Medgeneracijska čajanka: Predstavitev RKS, OZ 
Radlje ob Dravi, prostovoljstvo.
17.00 FitKC.

 13. MAJ 2016 • PETEK

MMKC Radlje.
18.00 Družabne igre.
20.00 Energizer.
21.00 Križanje mnenj: Potovanja.

19.00
Restavracija Ribnica na Pohorju. Društvene igre. 
Organizator: ŠD Ribnica na Pohorju.

 14. MAJ 2016 • SOBOTA

MMKC Radlje.
15.00 4. Vseslovenska Zelemenjava. Na Zelemenjavi 
bomo izmenjevali semena, sadike, pridelke, recepte, 
izkušnje in navdihe z domačega vrta. Zelemenjava vabi 
vse brez izjeme: vrtnarske guruje in popolne začetnike, 
mlade in stare. Pridite s polnimi žepi dobre volje, 
razveselili pa se bomo tudi vsake slaščice iz domače 
pečice. Organizator: MMKC in Zana Peci.
18.00 Kartanje in triki s kartami.
20.00 Posebna sladica.
21.00 Druženje ob svečah.

18.00
Župnijska cerkev sv. Marjete Antiohijske na Muti. Tradi-
cionalna Florjanova maša. Organizator Prostovoljno 
gasilsko društvo Muta.

19.00
Velika dvorana Kulturnega doma 
Radlje. Koncert Mestnega pihalnega 
orkestra Radlje ob Dravi ob 
90-letnici. Orkester vodi Dejan Kus. 
Ob jubileju bodo podeljene tudi 
Gallusove značke JSKD članicam in 
članom za dolgoletno delovanje na področju ljubiteljske 
glasbene dejavnosti. Organizator: MPO KD Radlje.
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19.30
Telovadnica Osnovne šole Ribnica na Pohorju. Predstava 
za gledališki abonma in izven: komedija Afera, poln 
kufer v izvedbi dramske sekcije KD Pavza Selnica ob 
Dravi. Organizator: KUD Stane Sever.

 15. MAJ 2016 • NEDELJA

10.00
Cerkev sv. Marjete Muta. Prvo sveto obhajilo. 
Organizator: župnija Muta.

MMKC Radlje.
16.00 Filmski popoldan.
18.00 Nefiks.
19.00 Delavnica: Odnosi v družini – ZZZDR.

15.00
Večnamenska dvorana Vuhred. Prireditev ob krajevnem 
prazniku Vuhreda. Organizator: KS, KO ZB za vrednote 
NOB, KUD Kovač Lija, Društvo kmetic KO, OŠ in Vrtec 
Vuhred.

19.00
Velika dvorana Kulturnega doma Radlje ob Dravi. 
Koncert ob 40-letnici ženskega pevskega zbora 
Dominica nova: „In kadarkoli bo, mi bo lepo … 
„ Dominica nova za vas pripravlja zanimiv in pester 
koncert, ki bo zagotovo nekaj posebnega. Gost večera bo 
svetovno znan saksofonist Oto Vrhovnik. Toplo vabljeni, 
vstopnine ni, vesele pa bodo vašega prostovoljnega 
prispevka. Organizator: ŽPZ Dominica nova KD Radlje.
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 16. MAJ 2016 • PONEDELJEK

18.00
MMKC Radlje. Umetniška ureditev TIC-a.

16.00
Knjižnica Vuzenica. Pravljica potuje, tokrat: Drobna 
ptica.

 17. MAJ 2016 • TOREK

9.00
MMKC Radlje. Marenberško vrtičkanje: Izmenjava sadik 
in semen.

17.00
Dvorana Glasbene šole Radlje ob Dravi. Pozno spomla-
danski koncert godalnega oddelka.

 18. MAJ 2016 • SREDA

9.00-15.00
Koroški pokrajinski muzej, Muzej Radlje ob Dravi (dvorec 
Radlje, Koroška cesta 68, Radlje). Mednarodni dan 
muzejev. Nosilna tema letošnjega Mednarodnega 
muzejskega dneva je „Muzeji in kulturne krajine“. V letu 
2015 se je praznovanju mednarodnega muzejskega 
dneva, ki poteka že tradicionalno vsako leto 18. maja, 
pridružilo več kot 35.000 muzejskih institucij v več kot 
140 državah sveta. Tudi letos vas Muzej Radlje ob Dravi 
vabi med 9. in 15. uro, da se pridružite praznovanju 
in si brezplačno ogledate muzejske zbirke in razstave. 
Ob 11.00 uri vabljeni na javno vodstvo po stalnih 
razstavah Spominska soba rodbine Pahernik, Od 
umetnosti poklican, zgodnja leta ustvarjalnosti Karla 
Pečka in »Gremo rinkico talat«, otroški svet iger in igrač, 
zbirka igrač Majde Marije Sušek. Po razstavah bo vodila 
kustodinja Alenka Verdinek.

9.00 in 18.00
MMKC Radlje. Kuharska delavnica: Madžarska kuhinja.

10.00
Telovadnica Osnovne šole Ribnica na Pohorju. Razstava 
ročnih del: Čebelice. Organizator: Društvo kmetic 
Dravska dolina.
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18.00
Telovadnica Osnovne šole Ribnica na Pohorju. 
Slavnostna seja Občinskega sveta ob 16. občinskem 
prazniku Občine Ribnica na Pohorju. Organizatorji: 
Občina, Osnovna šola, KUD Stane Sever, TD Ribnica na 
Pohorju in Glasbena šola Radlje.

19.00
Dvorana Glasbene šole Radlje ob Dravi. Koncert mladih 
pianistov tekmovalcev Glasbene šole Radlje ob Dravi 
in tekmovalcev Koroških glasbenih šol.

 19. MAJ 2016 • ČETRTEK
Knjižnica Radlje. Radi pišemo z roko – akcija v okviru 
Tedna vseživljenjskega učenja. Ob razstavi in izpostav-
ljenih knjigah na temo pisanja z roko bomo obiskovalce 
obveščali o pomenu pisanja z roko in spodbujali, da kaj 
napišejo ali prepišejo in ta rokopis prispevajo za razstavo. 
V času odprtosti knjižnice bomo na otroškem oddelku 
tudi predvajali film z naslovom »Radi pišemo z roko«. 
Čeprav živimo v dobi domala vsemogočih tiskalnikov 
in ob številnih naborih najrazličnejših pisav, ima z roko 
napisano besedilo še vedno visoko vrednost. Sploh 
kakšno posvetilo, zahvalo ali voščilo, ki je napisano z 
roko, dojemamo zaradi neposrednega stika in truda 
pišočega kot bolj pristno in iskreno. Tematska nosilka 
pobude je mag. Marijana Jazbec, grafologika.

MMKC Radlje.
9.00 Medgeneracijska čajanka: Religiozne urice.
11.00 Likovna razstava: Igraj se z mano in Ivan 
Cankar. Na ta dan bomo „izbrisali“ iz besednjaka 
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besedo drugačni. Najprej si bomo ogledali animacijsko 
lutkovno predstavo z “Ivanom Cankarjem”, nato pa bodo 
udeleženci skupaj postavili razstavo likovnih del. Srečanje 
poteka v sodelovanju z Društvom za kulturo inkluzije iz 
Ljubljane.
17.00 FitKC.

17.30
Dvorana Glasbene šole Radlje ob Dravi. Nastop 
pianistov iz razreda Nataše Pospihalj.

 20. MAJ 2016 • PETEK

17.00
Telovadnica Osnovne šole Ribnica na Pohorju. Turnir 
v odbojki za ekipe iz Občine Ribnica na Pohorju. 
Organizator: ŠD Ribnica na Pohorju.

MMKC Radlje.
18.00 Igre za mlade.
20.00 Icebreaking.
21.00 Križanje mnenj.

19.00
Dvorana ARS v Kulturnem domu Radlje. Letni koncert 
Moškega pevskega zbora Radlje. V letošnjem letu zbor 
praznuje 60-letnico. Vsako leto pripravi letni koncert, 
tokrat v času TLK. Zbor vodi Silvo Brezovnik. Organizator: 
MPZ KD Radlje.

 21. MAJ 2016 • SOBOTA

MMKC Radlje.
18.00 Mikro nogomet – MMKC.
20.00 Snack.
21.00 Na hitro o kulturi.

19.00
Športna dvorana pri Osnovni šoli Muta. 18. Zvonariada 
Slovenije. Koncert sedmih odraslih pevskih zasedb iz 
različnih krajev Slovenije z imenom Zvon. Letos tretjič 
na Muti, srečanja se bodo udeležili: Pevsko društvo 
Zvon Šmartno pri Litiji, Pevsko društvo Savinjski zvon, 
Mešani pevski zbor Šentviški zvon, Pevsko društvo 
Zvon Mojstrana KUD Triglav, MePZ Šenčurski zvon, 
Moški komorni zbor Mengeški zvon in Društvo MePZ 
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Zvon Muta. Skupno bo zapelo 150 pevcev. Vstop prost. 
Organizator: Društvo Zvon Muta.

20.00
Kulturna dvorana Josipdol. Zabava z ansamblom 
Kanoni in dalmatinsko klapo Sol s Paga. Organizator: 
DŠR Josipdol.

 22. MAJ 2016 • NEDELJA

11.00
Cerkev sv. Urbana na Košenjaku. Maša pri sv. Urbanu na 
Košenjaku. Organizator: župnija Muta.

14.00
Kulturna dvorana Josipdol. Srečanje diatoničnih har-
monikarjev. Organizator: TD Ribnica na Pohorju.

15.00
Vuhred. Družinsko kolesarjenje in pohod: Vuhred- HE 
Vuhred. Organizator: Kolesarska sekcija ŠD Vuhred, KS 
Vuhred.

MMKC Radlje.
16.00 Filmski popoldan.
18.00 Izdelava enostavne hiške za domače 
ljubljenčke.
20.00 Družabne igre.

17.00
Modra dvorana Vuzenica. Srebrni jubilej ansambla 
Diaton Muta Vuzenica. Ansambel Diaton pripravlja 
samostojni koncert, na katerem bodo sodelovali 
tudi številni gosti, poskrbljeno pa bo tudi za humor. 
Instrumentalni ansambel Diaton je svojo glasbeno 
pot ohranjanja starih ljudskih viž začel leta 1991. 
Prepoznaven zvok ansamblu dajejo diatonične 
harmonike, klarinet in bariton. Ansambel Diaton s svojim 
izvirnim načinom izvajanja že skoraj pozabljenih melodij 
iz časov naših pradedov navdušuje povsod, kjer nastopa. 
„Diaton“ je začel kot ansambel, v katerem so igrali starejši 
muzikantje, predvsem upokojenci. Prav to jim je dalo 
značilen, nostalgičen zvok. Da pa bi se ohranil način 
igranja in glasba kot naša kulturna dediščina, so začeli 
v svoje vrste vključevati tudi mlajše člane. Od leta 2001 
je predsednik ansambla Avgust Šrajner, njihov glasbeni 
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vodja pa je Srečko Lampret. Ob jubileju bodo podeljene 
tudi Gallusove značke članom za dolgoletno delovanje 
na področju ljubiteljske glasbene dejavnosti. Vstopnine 
ni, hvaležni pa bodo za vsak prostovoljni prispevek. 
Organizator: ansambel Diaton.

 22. – 25. MAJ 2016

Glasbena šola Radlje ob Dravi. 6. mednarodno koroško 
klavirsko tekmovanje. Tekmovanje bo potekalo v 
različnih kategorijah za učenke in učence glasbenih 
šol, umetniških gimnazij, akademij in ostalih pianistov. 
Deset kategorij je za klavir solo, štiri za klavir štiriročno 
in umetniška kategorija brez starostne omejitve. V 
lanskem letu smo gostili tekmovalce iz Avstrije, Bosne 
in Hercegovine, Hrvaške, Italije, Makedonije, Srbije, 
Tajvana, Ukrajine, Velike Britanije in Slovenije. Sodelovalo 
je 216 tekmovalcev, 110 mentorjev iz 51 šol. Tekmovalce 
ocenjuje žirija mednarodno priznanih glasbenih 
pedagogov: Saša Gerželj Donaldson, predsednica (Velika 
Britanija), Ivana Godec Vinceković (Hrvaška), Đorđe 
Milojković (Švica) in Lidija Maletić (Slovenija). Vabimo 
cenjeno občinstvo, da obišče vrhunske nastope mladih 
pianistov. Vstop ali izstop iz dvorane je mogoč ob vsakem 
tekmovalcu. Ogled tekmovanja je mogoč neposredno 
na velikem platnu v zbornici. Organizator: Glasbena šola 
Radlje ob Dravi.

 23. MAJ 2016 • PONEDELJEK

18.00
MMKC Radlje. Otvoritev tedna zdravilnih rastlin. 
Posvet, kako uporabiti zelišča v juhah ali tudi kot dodatek 
v juhah. Dogodek bo popestrila degustacija domačega 
jegermaistra in domačih zeliščnih piškotov.

 24. MAJ 2016 • TOREK

10.00
Recepcija Marenberškega mladinskega hotela Radlje ob 
Dravi. Otvoritev razstave prtičkov z zeliščnimi motivi.

19.00
MMKC Radlje. Izdelava okrasnih loncev za vrt.
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 25. MAJ 2016 • SREDA

MMKC Radlje.
9.00 Kuharska delavnica: Bučke z zelišči na več 
načinov. Kuhale bodo članice Društva kmetic Dravske 
doline, Krajevni odbor Remšnik.
18.00 Kuharska delavnica: Krompirjevi svaljki z 
različnimi zeliščnimi prelivi. Kuhale bodo članice 
Društva kmetic Dravske doline, Krajevni odbor Radlje ob 
Dravi.
19.00 Predavanje o ajurvedi–najstarejši medicini. 
Spoznajte najstarejše znanje o popolnem zdravju in 
kako do uravnoteženega življenja in zdravja s pomočjo 
ajurvede, prehrane, prilagojene vsakemu posamezniku 
glede na telesno zgradbo in stopnjo bolezni. Slišali boste 
tudi o diagnozi pulza ter zaznavanju bolezni v najbolj 
zgodnji stopnji razvoja. Z nami bo ajurvedski terapevt, 
dolgoletni predavatelj in učitelj tehnike TM, Gregor 
Obronek z več kot 20-letnimi izkušnjami. Organizator: 
MMKC in cvetličarna Mimoza Dravograd.

 26. MAJ 2016 • ČETRTEK

9.00
MMKC Radlje. Medgeneracijska čajanka: Šopki iz 
travniških rastlin.

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

20.00
Cerkev Sv. Marjete Muta. Maša in procesija z lučkami ob 
prazniku svetega Rešnjega telesa. Organizator: župnija 
Muta.

 27. MAJ 2016 • PETEK

9.00-13.00
Osrednji trg pred VDC Muta. 10. Mednarodni festival 
„Igraj se z mano“. Letošnje leto bo za Mednarodni 
festival »Igraj se z mano« prav posebno, saj bomo v 
letu 2016 praznovali deseto obletnico. In kot se za tako 
obletnico spodobi, bo tokrat še posebej nadgrajen in 
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programsko obogaten. Oder bo poln glasbe, plesa, 
predstav, lutkovnih uprizoritev in obkrožen s številnimi 
inovativnimi delavnicami in animacijskimi kotički. 
Festival ustvarjamo skupaj s številnimi šolami, vrtci, 
ustanovami in društvi z otroki in mladostniki oziroma 
z vsemi ostalimi, mladimi po srcu. Želimo si, da bi s 
skupnimi močmi oblikovali odprto družbo, pripravljeno 
na enakovredno vključevanje vseh otrok in mladostni-
kov v družbeno dogajanje. Na festivalu se imamo vedno 
lepo in tudi letos obljubljamo, da ne bo nič drugače. Z 
vašo aktivno udeležbo bomo lahko pripravili nepozabno 
druženje za vse mlade in mlade po srcu, za kar se vam 
že vnaprej zahvaljujemo. Organizator: Sožitje Zgornje 
Dravske doline, Center Janeza Levca Ljubljana in Društvo 
za kulturo inkluzije.

18.00
MMKC Radlje (dvorana). Otvoritev kulinarične razstave. 
Prikazane bodo nepogrešljive domače dobrote iz zelišč.

 28. MAJ 2016 • SOBOTA

10.00
Telovadnica Osnovne šole Vuzenica. 1. Dan ritmične 
gimnastike – tekmovanje rekreacijskega programa. 
Sodelujejo dekleta iz Vuzenice, Mute, Radelj ob Dravi, 
Remšnika in Ribnice na Pohorju. Organizator PRK 
Harmonija.

14.00
Start na igrišču v Josipdolu. Srečanje kolesarjev, 
kolesarski kros: Josipdol-Ribnica na Pohorju-Josip-
dol. Organizator: DŠR Josipdol.

15.00
MMKC Radlje. Zaključek tedna zdravilnih rastlin: 
Koroški “krajtlihi”. Na ogled bo botanična razstava 
zdravilnih rastlin. Sledi presenečenje s ciganskim 
kotlom, polnim zeliščnih zvarkov, ter ples z Etnografskim 
društvom Cigani Dornava.

19.00
Terasa Hostla Radlje ob Dravi. Dan mladosti: Brass 
Band Radlje & Bro. Skupino sestavlja 10 glasbenikov 
trobilcev, pihalcev in tolkalcev, ki z veliko pozitivne 
energije ustvarja glasbo iz vseh koncev sveta. Skladbe, ki 
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jih Brass Band Radlje izvaja, so zmes različnih glasbenih 
stilov. Na tak način se skuša skupina približati trendom, ki 
tačas veljajo za takšne in podobne zasedbe. Naš program 
zajema ameriške zvrsti glasbe (jazz, dixie, glasba iz New 
Orleansa, reggae), tradicionalno balkansko ter kletzmer 
glasbo. V zadnjih letih pa je na koncertih Brass Banda 
Radlje nepogrešljiva tudi pevka Alja Krušič. V letu 2016 se 
je Brass Band Radlje lotil zanimivega projekta s priznanim 
slovenskim glasbenikom, domačinom Matejem 
Brodarjem – BRO. Plod skupnega ustvarjanja boste lahko 
prvič v živo slišali na koncertu poimenovanem Dan 
mladosti, Brass Band Radlje & BRO v Radljah ob Dravi. 
BRO je za posebej za to priložnost priredil svoje pesmi za 
Brass band in jim dodal tudi nekaj največjih klasik reggae 
glasbe. Pred kratkim je izdal nov singel in videospot z 
naslovom » Zar ima neka …?«, z Brass Bandom Radlje pa 
so skupaj posneli tudi trubaško verzijo te pesmi. Poleti to 
kombinacijo glasbenikov čaka nekaj zanimivih skupnih 
nastopov na velikih odrih (Lent, KKŠ Summerfest).

 

 29. MAJ 2016 • NEDELJA

od 8.00 (sprejem prijav)
Zgornja Muta. 52. Taborniški tek. Prvi taborniški tek 
je potekal daljnega leta 1960, ko so taborniki Mute 
organizirali svoj prvi tek s startom in ciljem na gozdni 
jasi na Gradišču nad Muto. Tradicija se nadaljuje in tako 
bodo taborniki in ostali ljubitelji teka, tako otroci kot 
tudi odrasli, svojo tekaško pripravljenost preizkusili že 
51. Mladina do 15. leta starosti (start 9.00) bo tekla v 
petih starostnih kategorijah, na razdaljah med 300 in 
1.500 metri. Člane in članice (start 10.30) na tekaških 
progah Muškega polja in Dobrave čaka osem kilometrska 
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preizkušnja. Organizator: Društvo tabornikov Roda 
Bistrega potoka Muta.

14.00
Pri Kulturni dvorani Josipdol. Pohorski Pepi išče zaklad. 
Organizator: KET Josipdol.

15.00
Zbor pri izlivu Vuhreščice v Vuhredu. Pohod po vodni 
učni poti. Organizator: KS Vuhred.

16.00
MMKC Radlje ob Dravi. Filmski popoldan.

 30. MAJ 2016 • PONEDELJEK

18.00
MMKC Radlje ob Dravi. Ustvarjamo, da se bomo igrali.

 31. MAJ 2016 • TOREK

dopoldne
Knjižnica Radlje. Žrebanje reševalcev knjižne uganke 
meseca maja, za vse enote knjižnice. Izžrebane čaka 
praktična nagrada.

18.00
MMKC Radlje ob Dravi. Ureditev igrišča za košarko.

 2. JUNIJ • ČETRTEK

18.00
Telovadnica Osnovne šole Muta. Koncert Šolskega 
ansambla OŠ Muta „Svet je tvoj“ z gosti–pridružili 
se nam bodo: Adi Smolar, Žan Libnik, harmonikar-
ski orkester Vučič in člani nekdanjih zasedb šolskih 
ansamblov. Koncert je kot zaključna prireditev Osnovne 
šole Muta namenjen zbiranju prostovoljnih prispevkov 
v šolski sklad OŠ Muta. Vljudno vabljeni na glasbeno 
potovanje do zvezd.
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 PLANINSKA DRUŠTVA 

PLANINSKO DRUŠTVO BRICNIK MUTA
1. 5. Izlet na Golico z OEAV Sektion Leibnitz. Vodnika: 

Ernest Preglav in Ervin Skutnik.
20. 5. 207. nočni pohod na Pernice. Vodnica: Andreja 

Izak.
21. 5. Od doma na Uršljo goro (1696). Vodnika: Ivan 

Verčko in Igor Košir.

PLANINSKO DRUŠTVO RADLJE OB DRAVI
14. 5. E7. Vodnik: Ludvik Podrzavnik, GSM 041 430 883.
29. 5. Pot orjaških lip. Vodnica: Katja Črešnik Rac, GSM 

031 616 896.
4. 6. E7. Vodnik: Ludvik Podrzavnik, GSM 041 430 883.

PLANINSKO DRUŠTVO VUZENICA
1. 5. Pohod na Kočo Planinc ob prazniku. Ob 8. uri 

odhod izpred gostilne Prodner, ob 9.30 s Svetega 
Primoža. Vodnika: Miro Kričej in Gorazd Kac.

15. 5. Na Obir. Vodnika: Silvo Kovač in Valerija Padjen.

POHODNO DRUŠTVO PERNICE
1. 5. Pohod na Košenjak. Zbor ob 9.00 pri domu 

krajanov Pernice.
Informacije o pohodih: Rado Sušek, GSM 041 764 042, 
Gelika Palko, Marija Božič, GSM 040 573 899.
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 OBČINA RIBNICA NA POHORJU 
PRAZNUJE 

Spoštovani!
Spet je prišel čas 
praznovanja in seveda 
čas, ko se ozremo leto 
nazaj in poskušamo 
ugotoviti, kako uspešni 
smo bili pri vodenju 
lokalne skupnosti, 
investicijah, skratka, 
kako in koliko smo 
naredili za občanke in 
občane. Seveda pa je 
Vodnik po prireditvah 
predvsem napovednik 

raznih prireditev v naših petih občinah in ni namenjen 
raznim ekonomskim statistikam in pregledu izvršenih 
investicij. A vendar se moramo pohvaliti z lansko prido-
bitvijo, saj nam je po dolgih letih uspelo zgraditi prizidek 
k osnovni šoli, ki je delno namenjen tudi kulturi, saj ga 
lahko uporabimo tudi kot oder. Ob bogatem kulturnem 
življenju v naši lokalni skupnosti pa je bil tak prizidek 
nujno potreben. In zgradili smo ga z lastnimi sredstvi, 
ob čemer je bila tudi ministrica za kulturo ob obisku 
na 45. Severjevem dnevu presenečena. Naš prijatelj in 
častni občan Ribnice na Pohorju pa nas je v pozdravnem 
govoru označil kar za »najbolj kulturno občino na 
Pohorju«. Tudi letos bodo razna društva od prvega pa 
tja do konca maja organizirala razne športne, kulturne in 
druge prireditve. Vse kaže, da bo letos tudi »veselica«.
Vabim vas, da si vzamete čas in se prireditev tudi 
udeležite. Spoštovane občanke in občani Občine Ribnica 
na Pohorju, ob našem prazniku vam želim vse dobro.

Srečko Geč, 
župan Občine Ribnica na Pohorju
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PROGRAM PRIREDITEV OB 16. OBČINSKEM 
PRAZNIKU OBČINE RIBNICA NA POHORJU

 30. APRIL 2016 • SOBOTA
20.00 Igrišče Josipdol. Kresovanje. Organizator: KET 
Josipdol.

 1. MAJ 2016 • NEDELJA
13.00 Zbiranje v centru Ribnice na Pohorju. Pohod 
iz Ribnice na Pohorju v Josipdol. Organizator: KET 
Josipdol.
14.00 Zbiranje ob igrišču v Josipdolu. Pohod iz 
Josipdola po gozdni učni poti. Organizator: KET 
Josipdol.
16.00 Kulturna dvorana Josipdol. Otvoritev razstave: 
Stara kmečka arhitektura od Pohorja do Sotle, 
slikarja Slavka Jeriča. Razstava se bo selila tudi v Vilo 
Vicman na Ribnico na Pohorju. Organizator: KET Josipdol.

 2. MAJ 2016 • PONEDELJEK
10.00 Igrišče Josipdol. Turnir v malem nogometu za 
ekipe iz Občine Ribnica na Pohorju. Organizator: DŠR 
in KMN Josipdol.

 6. MAJ 2016 • PETEK
17.00 Kulturna dvorana Josipdol. Tekmovanje v pikadu. 
Organizator: Društvo invalidov Ribnica – Josipdol.

 7. MAJ 2016 • SOBOTA
10.00 Kulturna dvorana Josipdol. Razstava ročnih del. 
Organizator: Ročnodelsko društvo Pohorska Zarja.
19.30 Telovadnica Osnovne šole Ribnica na Pohorju. 
Premiera gledališke predstave Podlaga zakonske 
sreče v izvedbi KUD Stane Sever. Organizator: KUD 
Stane Sever.

 8. MAJ 2016 • NEDELJA
8.00 Zbirališče v centru Ribnice na Pohorju. Pohod: Rib-
nica-Pesnik-Lepšnik-Ribnica. Organizator: PD Ribnica 
na Pohorju.
10.00 Kulturna dvorana Josipdol. Razstava ročnih del. 
Organizator: Ročnodelsko društvo Pohorska Zarja.
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 13. MAJ 2016 • PETEK
19.00 Restavracija Ribnica na Pohorju. Društvene igre. 
Organizator: ŠD Ribnica na Pohorju.

 14. MAJ 2016 • SOBOTA
19.30 Telovadnica Osnovne šole Ribnica na Pohorju. 
Gledališka predstava za abonma in izven: Afera, poln 
kufer. Organizator: KUD Stane Sever.

 18. MAJ 2016 • SREDA
10.00 Telovadnica Osnovne šole Ribnica na Pohorju. 
Razstava ročnih del: Čebelice. Organizator: Društvo 
kmetic Dravska dolina.
18.00 Telovadnica Osnovne šole Ribnica na Pohorju. 
Slavnostna seja Občinskega sveta ob 16. občinskem 
prazniku Občine Ribnica na Pohorju. Organizatorji: 
Občina, Osnovna šola, KUD Stane Sever, TD Ribnica na 
Pohorju in Glasbena šola Radlje.

 20. MAJ 2016 • PETEK
17.00 Telovadnica Osnovne šole Ribnica na Pohorju. 
Turnir v odbojki za ekipe iz Občine Ribnica na 
Pohorju. Organizator: ŠD Ribnica na Pohorju.

 21. MAJ 2016 • SOBOTA
20.00 Kulturna dvorana Josipdol. Zabava z ansamblom 
Kanoni in dalmatinsko klapo Sol s Paga. Organizator: 
DŠR Josipdol.

 22. MAJ 2016 • NEDELJA
14.00 Kulturna dvorana Josipdol. Srečanje diatoničnih 
harmonikarjev. Organizator: TD Ribnica na Pohorju.

 28. MAJ 2016 • SOBOTA
14.00 Start na igrišču v Josipdolu. Srečanje kolesarjev, 
kolesarski kros: Josipdol-Ribnica na Pohorju-Josip-
dol. Organizator: DŠR Josipdol.

 29. MAJ 2016 • NEDELJA
14.00 Pri Kulturni dvorani Josipdol. Pohorski Pepi išče 
zaklad. Organizator: KET Josipdol.
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 VPIS UČENCEV V GLASBENO ŠOLO 
RADLJE IN V NJENE ODDELKE ZA 
ŠOLSKO LETO 2016/2017 

Vpis v program predšolske glasbene vzgoje, glasbene 
in plesne pripravnice je brez sprejemnega preizkusa. 
Ker imajo kasneje pri vpisu prednost glasbeno bolj 
nadarjeni učenci, priporočamo vsem vpis v te programe. 
Vpis v 1. razred glasbene šole za inštrument, balet ali 
petje bo možen po uspešno opravljenem sprejemnem 
preizkusu in glede na prosta mesta. Preizkusi bodo v 
prostorih, kjer ima glasbena šola pouk. Vpišete lahko 
naslednje programe: godala: violina, viola, violončelo; 
ljudski inštrumenti: citre, diatonična harmonika; trobila: 
trobenta, rog, pozavna, bariton; pihala: kljunasta flavta, 
flavta, klarinet, saksofon; inštrumenti s tipkami: orgle, 
klavir, harmonika; petje, tolkala; ples: plesna pripravnica, 
balet; predšolska glasbena vzgoja, glasbena pripravnica; 
nauk o glasbi, solfeggio in komorne skupine, orkestri. 
Razpis za vpis v glasbeno šolo za šolsko leto 2016/2017 
bo objavljen 6. maja 2016 na oglasni deski, na spletnih 
straneh šole in na plakatih. Za informacije pokličite 
051 345 231 ali 888 06 43. Vprašanja lahko zastavite na 
naslov: milka.ajtnik@amis.net.
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 RAZPISI JSKD 

 – Gledališka delavnica, 4.-5. maj 2016 Ribnica na 
Pohorju.

 – Sozvočenja, 20. 11. 2016.
 – Srečanje diatonikov, avgust Vuzenica.
 – Likovna razstava – tema prosta, oktober Radlje ob 

Dravi.

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

 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
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 – Ogledni depo Leitingerjeve zbirke
 – Zbirka kladiv Ferdinanda Leitingerja
 – Zbirka Foruma slovanskih kultur, Centra Radlje ob 

Dravi
 – »Gremo rinkico talat«, otroški svet iger in igrač, 

zbirka igrač Majde Marije Sušek

Gostujoča razstava v muzeju:
 – Herman Lisjak v dvorcu Radlje. Radovedni 

Herman Lisjak, ki domuje v Otroškem muzeju 
Hermanov brlog v Muzeju novejše zgodovine 
Celje, se je ponovno odpravil na potep. Z veseljem 
se je odzval povabilu radovednega Popka iz 
Koroškega pokrajinskega muzeja, da se predstavi 
z razstavo Herman Lisjak v dvorcu Radlje. Razstava 
predstavlja kolaž sedmih razstav, ki so bile na 
ogled v Otroškem muzeju v Celju od leta 1995 
dalje in so del njihove stalne razstave Brlog igrač. 
Vsak segment je predstavljen tekstovno, ilustrirajo 
pa ga muzejski predmeti. Interaktivna razstava, 
med katero bodo otroci lahko preizkušali, 
raziskovali, povezovali spoznanja in iskali rešitve, 
bo otrokom in njihovim spremljevalcem na 
privlačen način, s pomočjo številnih aktivnosti, 
približala slovensko in svetovno otroško dediščino. 
Razstava bo na ogled do konca leta 2016.

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: od 8.00 do 17.00, petek od 7.00 do 
15.00, soboto od 8.00 do 13.00.

Knjižnica Muta, Glavni trg 17, 2366 Muta, 
tel.: 02 88 79 607
torek in četrtek od 14.00 do 17.00. sreda in petek od 
11.00 do 14.00

Knjižnica Vuzenica, Mladinska ul. 3 (Osnovna šola), 
2367 Vuzenica, tel.: 02 87 91 249
ponedeljek od 13.00 do 17.00, petek od 11.00 do 15.00.

Knjižnica Podvelka, Podvelka 13, 2363 Podvelka, 
tel.: 02 87 69 503
ponedeljek in četrtek od 14.00 do 17.00

Knjižnica Ribnica na Pohorju, 
Ribnica 28, 2364 Ribnica na Pohorju, tel.: 02 888 03 03
sreda od 11.00 do 17.00

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

Razstave v Knjižnici Radlje ob Dravi:
Likovna razstava Brezmejno–Boundless. Na ogled od 
5. do 31. maja. Tematska razstava radi pišemo z roko. 
Na ogled od 3. do 31. maja. V vitrinah razstava »Mesec 
ljubezni 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 
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in opaznosti.« Nakit bo pri vas pritegnil poglede zaradi 
svoje barvitosti, igrivosti, nenavadnih vzorcev ter barvnih 
kombinacij in oblik. Na ogled od 3. do 31. maja. Na 
otroškem oddelku razstava ob mednarodnem dnevu 
mladinske književnosti Nekoč je … (bila knjižnica) – ter 
povabilo otrokom in mladim, da v likovnih delih ali 
literarnih prispevkih opišejo svoje dogodke in izkušnje 
ob obiskovanju knjižnice. Vse prispevke bomo razstavili v 
naših knjižnicah. Na ogled od 2. do 31. maja.

Tokrat v Pravljica potuje

Jerneja Jošar v knjižnici, 10. maja 2016
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Teden ljubiteljske kulture je praznik 
kulture, povezovanja in odprtosti
Javni sklad RS za kulturne dejavnosti (JSKD) in 

Zveza kulturnih društev Slovenije (ZKDS) bosta že 
tretje leto zapored pripravila vseslovenski Teden 

ljubiteljske kulture (TLK), Teden ljubiteljske kulture, 
ki je namenjen osveščanju javnosti o razširjenosti, 

kakovosti in pozitivnih vplivih ljubiteljske kulture na 
sodobno družbo, bo po vsej Sloveniji potekal med 
13. in 22. majem 2016. Lani se je samo v tem tednu 

po vsej Sloveniji zvrstilo več kot 1.000 kulturnih 
dogodkov, kar pomeni, da projekt dosega svoj 

namen, ki je spodbuditi ustvarjalce, da stopijo na 
svetlo, se predstavijo in tako pokažejo, koliko posa-

meznikov se pri nas v prostem času ukvarja s kulturo 
in kako dobri so v tem. Ljubiteljska kultura namreč 
združuje več kot 107.000 posameznikov in ustvari 
25.000 prireditev letno, ki si jih ogleda 4 milijone 
obiskovalcev! Brez ljubiteljske kulture bi večji del 

Slovenije živel v kulturni gluhoti.

Gledališka predstava: Afera, poln kufer
 14. 5. 2016 ob 19.30 Telovadnica Osnovne šole 

Ribnica na Pohorju 

18. Zvonariada Slovenije
 21. 5. 2016 ob 19.00 Športna dvorana Muta 

Srebrni jubilej ansambla Diaton Muta Vuzenica
 22. 5. 2016 ob 17.00 Modra dvorana Vuzenica 

13. - 22. maj 2016

www.tlk.jskd.si



medijski pokrovitelj: sponzorji:organizatorja: sodelujemo:

Projekt podpira Ministrstvo za kulturo in poteka pod Ëastnim pokroviteljstvom ministrice za kulturo mag. Julijane Bizjak Mlakar.

TEDEN
VSEÆIVLJENJSKEGA
U»ENJA
17. maj 2016

Učenje in kultura z roko v roki

tvu.acs.si
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KULTURNO DRUŠTVO RADLJE PRAZNUJE 

Mestni pihalni orkester
14. 5. 2016 ob 19.00 │Velika dvorana KD Radlje

15. 5. 2016 ob 19.00 │Velika dvorana KD Radlje

20. 5. 2016 ob 19.00 │Dvorana Ars KD Radlje

ŽPZ Dominica nova

Moški pevski zbor Radlje

13. - 22. maj 2016

www.tlk.jskd.si
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