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Podatke za majsko številko sprejemamo do 18. aprila 2019. 
Napovedi morajo vsebovati naslov prireditve, datum, uro in kraj 
prireditve, organizatorja in ceno vstopnice v EUR. Vodnik se 
izdaja v obliki pdf in ga najdete na spletnih straneh občin Muta, 
Podvelka, Radlje ob Dravi, Ribnica na Pohorju in Vuzenica ter 
https://www.jskd.si/kulturna-mreza/koroska/radlje/prireditve.htm.

Organizatorji si pridružujejo pravico do spremembe ali odpovedi 
programa.

Območna izpostava Radlje ob Dravi

Mariborska 6, 2360 Radlje ob Dravi

oi.radlje.ob.dravi@jskd.si
www.jskd.si

Izdajatelj:
JSKD Območna izpostava Radlje ob Dravi.
Podatke zbrala in uredila:
Cvetka Miklavc.
Jezikovni pregled:
Urška Škvorc, www.spletno-lektoriranje.si.
Produkcija:
Vanja Vajs.
Na naslovnici:
Kovačija pri Kovaču, Janževski vrh
Fotografije:
Iz arhivov društev, organizatorjev prireditev, Foto Anka.
Leto:
APRIL 2019.

NAPOVEDNIKI PRIREDITEV

1. APRIL 2019 ■ PONEDELJEK

MKC Radlje ob Dravi. 
9.00 Angleške pogovorne urice.
18.00 Igranje namiznih iger.
20.20 Rekreacija za mlade v Športni hiši.

2. APRIL 2019 ■ TOREK

MKC Radlje ob Dravi. 
10.00 Miselne delavnice v društvu upokojencev.
16.00 Nemščina.
18.00 Igranje namiznega tenisa.

10.00
KPM, Muzej Radlje ob Dravi. Bralno-pogovorno srečanje, 
namenjeno starejšim, upokojencem, invalidom, ki radi berete, 
želite brati in se ob knjigah pogovarjati ter družiti. Na srečanju 
se bodo udeleženci zbrali v Muzeju Radlje ob Dravi in si 
ogledali razstavo Mejni prostor v letih 1918–1925. Po končanem 
vodenem ogledu bodo udeleženci obiskali osrednjo knjižnico 
Radlje v novih prostorih. 

3. APRIL 2019 ■ SREDA

MKC Radlje ob Dravi. 
9.00 Kuharska delavnica: Zdrav in poceni zajtrk.
9.30 Merjenje krvnega tlaka in sladkorja v krvi.
18.00 Ustvarjalna delavnica.

10.00
Knjižnica Ribnica na Pohorju. Pravljica potuje, tokrat: Babica 
in ptica. Na pravljično uro v dopoldanskem času pridejo po 
dogovoru otroci iz vrtca. Vabljeni in dobrodošli tudi otroci, ki 
so v domačem varstvu. 

4. APRIL 2019 ■ ČETRTEK

MKC Radlje ob Dravi. 
9.00 Medgeneracijska čajanka.
10.00 Nemščina.
10.00 Urice za sproščanje z društvom Šent.
18.00 Ugankarski popoldanISSN 2670-4285
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17.00
Avla Osnovne šole Muta. Srečanje mladinskih pevskih zborov. 
Srečanja se bodo udeležili Mladinski pevski zbori iz osnovnih šol 
Muta, Radlje ob Dravi, Ribnica na Pohorju in Vuzenica. Strokovna 
spremljevalka srečanja je Darinka Ivačič. Organizator: JSKD OI 
Radlje ob Dravi v sodelovanju z OŠ Muta. 

17.00 
Slomškova soba župnišča v Vuzenici. Potopisno predavanje o 
Izraelu in Jordaniji popotnika in pastorja Marka Močnika. 
Skozi sliko in videopredstavitev bomo obiskali kraje v Izraelu 
in Jordaniji, deželah, ki sta polni zgodovine, povezane s Svetim 
pismom. Med drugim bomo obiskali tudi eno od sedmih čudes 
sveta, mesto, ki je vklesano v skalo – Petra. Organizatorja: TIC 
Vuzenica in Krščanska adventistična cerkev Vuzenica.

18.00
Galerija Knjižnice Radlje. Odprtje razstave slik Jožeta Kovača: 
Utrinki s podeželja. Jože Kovač se je rodil leta 1956 v kmečki 
družini na Sv. Antonu na Pohorju, kjer tudi sedaj živi in ustvarja. 
Nadarjenost za risanje je pokazal že zelo zgodaj in po končani 
osnovni šoli nadaljeval šolanje na ljubljanski Srednji šoli za 
oblikovanje in fotografijo. Pri opravljanju poklica je lahko izrazil 
le del svoje ustvarjalnosti, večino pa šele v prostem času: sprva 
v risbah s tušem ali svinčnikom in kasneje z oljnimi barvami na 
platno, pri čemer vztraja tudi danes. Njegovi motivi so predvsem 
narava in delo na podeželju. Upodablja tako človeške kot živalske 
figure. Na skoraj vsaki novejši sliki je naslikana ptica – preprosto 
zato, ker je vzbudila pozornost dobrega opazovalca narave. Ali je 
slikarja prepričala kot simbol brezskrbne svobode, bomo vprašali 
in izvedeli na odprtju razstave. Razstava bo v času odprtosti 
knjižnice na ogled do 4. maja.

5. APRIL 2019 ■ PETEK

MKC Radlje ob Dravi. 
10.00 Terapevtske vaje.
18.00 Igranje družabnih iger.
20.00 Križanje mnenj.

5. in 6. APRIL 2019

Radlje ob Dravi. Predavanje/delavnica na tekmo VII. 
državne likovne razstave Oblo in oglato. V prvem delu se 
bodo udeleženci seznanili z likovno teorijo kontrasta med 
oblimi in oglatimi oblikami, nato preko primerov še z različnimi 
možnostmi uporabe v likovnih delih. Drugi sklop delavnice 
pa bo zajemal različne praktične vaje. Delavnico bo vodil 
akademski slikar Janez Zalaznik in bo potekala v petek med 
16.30 in 19.00 ter v soboto med 9.00 in 12.00. Prijave: JSKD OI 
Radlje ob Dravi, e-pošta: oi.radlje.ob.dravi@jskd.si. 

6. APRIL 2019 ■ SOBOTA

9.00
Vuzenica in njena okolica. Čistilna akcija: Očistimo Vuzenico. 
Pomladansko čiščenje si poleg naših domov, vrtov in imetja 
zasluži tudi naš kraj. Na dan čistilne akcije boste prejeli vse 
potrebno: vreče za smeti, rokavice in malico. Vabljeni, da se 
nam pridružite v čim večjem številu. Zbor za posameznike, 
ki ne boste del organiziranih skupin, bo ob 9.00 pred Občino 
Vuzenica.

10.00
Knjižnica Radlje. Na potep med pravljice – pravljično 
druženje s kamišibajem (japonskim papirnatim gledališčem). 
Ljubitelji domišljije se bomo podali na potep s pravljičarko 
Majo Furman in njenimi pravljicami: Sinica in lisica, Kapljice, 
Kakšno je sonce, Videk dobi novo srajčico itd. Spoznali bomo, 
da je prijateljstvo pomembno, da je v sodelovanju moč, da kdor 
drugemu jamo koplje, sam vanjo pade, in da se dobro vrača 
z dobrim. Dobrodošli na pravljičnem potepu. Po pravljicah še 
ustvarjamo.
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MKC Radlje ob Dravi. 
16.00 Družabni vikend.
20.00 Kuhamo z mladimi.

16.00
Športna hiša Radlje ob Dravi. Državno prvenstvo v 
latinskoameriških plesih. Predtekmovanje bo ob 16.00, finale 
pa ob 18.00. Prodaja vstopnic bo na dan prireditve. Organizator: 
Plesna zveza Slovenije. 

7. APRIL 2019 ■ NEDELJA

9.30
Cerkev sv. Lovrenca, Vuhred. Predavanje Alenke Verdinek: 
Zapuščina rodbine Pahernik v Vuhredu. Zavedna slovenska in 
gozdarska rodbina Pahernik je pustila velik pečat v Vuhredu in širši 
pohorsko-dravski okolici. V lanskem letu je izšel muzejski katalog 
avtorice Alenke Verdinek, ki poglobljeno predstavi življenjske poti 
zadnjih štirih rodov Pahernikov, njihove raznovrstne, zanimive, 
pa tudi trpke usode, zlasti med 2. svetovno vojno in po njej. 
Predavanje, ki bo potekalo po sv. maši v cerkvi sv. Lovrenca, za 
katero so Pahernikovi leta 1884 darovali ves denar za izgradnjo, 
kasneje pa omogočili tudi poslikavo in notranjo opremo, se bo 
osredotočilo na Pahernikov pomemben prispevek pri razvoju 
Vuhreda. Organizatorji: Župnija Vuhred in Koroški pokrajinski 
muzej, Muzej Radlje ob Dravi.

16.00 
MKC Radlje ob Dravi. Družabni vikend.

8. APRIL 2019■ PONEDELJEK

MKC Radlje ob Dravi. 
9.00 Angleške pogovorne urice.
18.00 Igranje namiznih iger.
20.20 Rekreacija za mlade v Športni hiši.

9. APRIL 2019 ■ TOREK

MKC Radlje ob Dravi. 
10.00 Zeliščarstvo.
10.00 Miselne delavnice v prostorih Društva upokojencev.
16.00 Nemščina.
18.00 Igranje namiznega tenisa.

11.00
Knjižnica Radlje. Knjižne mišice v sklopu projekta Mladi, 
povabljeni v koroške knjižnice: »Poslušaj s srcem«. V 
projektu Knjižne mišice z mladimi neumorno raziskujemo nove 
zamisli in ideje med knjigami. Z dijaki Gimnazije Ravne na 
Koroškem bomo vodili iskanje in raziskovanje med knjižnimi 
policami, ki se bo pričelo s poslušanjem avdiozgodb. V 
prvem delu bodo udeleženci prisluhnili ljudskim pravljicam 
in zgodbam ter nato v nadaljevanju sami posneli lastno 
pripovedovanje. Naj se širi knjižni glas in med ljudi ponese 
knjižno moč. 

18.00   
Glasbena šola Radlje. Razredni nastop klavirskega oddelka.

10. APRIL 2019 ■ SREDA

MKC Radlje ob Dravi. 
9.00 Kuharska delavnica: Zdravo in poceni kosilo.
18.00 Ustvarjalna delavnica.

10.00 in 10.30 
Knjižnica Muta. Pravljica potuje, tokrat: Babica in ptica. 
Udeležba je brezplačna. Na pravljično uro v dopoldanskem času 
pridejo po dogovoru otroci iz vrtca. Vabljeni in dobrodošli tudi 
otroci, ki so v domačem varstvu. 

19.00
Kulturni dom Radlje ob 
Dravi. Monokomedija o 
di(v)jakih in (m)učiteljih: 
Profesor Kuzman mlajši. 
Vstopnice na prodajnih 
mestih Eventim (Petrol, 
Pošta, OMV …). Informacije: 
031 363 179.
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11. APRIL 2019 ■ ČETRTEK
 
MKC Radlje ob Dravi. 
9.00 Medgeneracijska čajanka.
10.00 Nemščina.
10.00 Urica za sproščanje z društvom Šent.
18.00 Ugankarski popoldan. 

18.00
Knjižnica Radlje. Predavanje Dragana Babiča: Kako premagati 
strah/nervozo/tremo pred javnim nastopom? Štirje (4) koraki 
do izvrstnega govorca. Kakšen je občutek, ko pomislite, da bi 
zdaj morali javno nekaj povedati pred 100 ljudmi? Imate mogoče 
tisti neprijeten občutek v trebuhu? Se vam začnejo potiti dlani? 
Srce začne hitreje utripati in telo se odzove s stresom? Morda 
pomislite na to, da se ne boste osramotili ali pa izpadli popolni 
bedak? Nič hudega! Dragan pravi, da je vsakega govorca, ki javno 
nastopa, vsaj malo strah, ali pa občuti kakšno tremo in nervozo 
pred nastopom. Trik je le v tem, kot sam pravi, kako se govorec 
spoprijema s temi neprijetnimi občutki. Zato bo na predavanju 
delil 4 korake, ki so ključnega pomena, da premagate kakršen koli 
strah/tremo/nervozo in vse to transformirate ter se prelevite v 
izjemnega govorca. To vam bo pokazal karizmatični Dragan Babić, 
ki je strokovnjak za javni nastop in govorništvo. V svojem življenju 
je pomagal več kot 1380 ljudem premagati svoje strahove in ovire 
na poti k cilju (v javnem nastopanju, komunikaciji, samozavesti in 
prodaji). Predavanje je namenjeno ljudem, ki se želijo spopasti s 
svojim strahom, ga premagati in postati izvrstni govorci. Vabljeni, 
da se nam pridružite na zabavnem in interaktivnem predavanju, 
ki vam bo ostalo še dolgo v spominu! Zdaj je pravi trenutek, ker 
živimo v zlatih časih in biti izvrsten govorec je danes izjemno 
cenjena spretnost. 

12. APRIL 2019 ■ PETEK

MKC Radlje ob Dravi. 
18.00 Igranje družabnih iger.
20.00 Križanje mnenj.

19.00
Kovačija pri Kovaču, Janževski Vrh. (Ne)ljudski, (ne)akademski, 
povsem svojstveni koncert skupine Kr’Etno. Skupina, ki jo 
sestavljajo Mirjam Jelnikar (vokal), Tajda Klobučar (violina) in 
Klemen Bojanovič (harmonika), bo predstavila slovenske ljudske 
pesmi v popolnoma svoji preobleki. Če starost članov skupine 
primerjamo z literaturo, po kateri posegajo, so še pravi otroci.

13. APRIL 2019 ■ SOBOTA

MKC Radlje ob Dravi. 
16.00 Družabni vikend.
20.00 Kuhamo z mladimi.

18.00
Jedilnica Osnovne šole Brezno-Podvelka. Srečanje odraslih 
pevskih zasedb. Prepevali bodo: Moški pevski zbor KPD Kovač 
Lija Vuhred (zborovodkinja: Barbara Mrak), Moški pevski zbor KUD 
Lehen (zborovodja: Lovro Čučko), Ženski pevski zbor DU Vuzenica 
(zborovodkinja: Ida Strmšnik), Moški pevski zbor KUD Stane Sever 
Ribnica na Pohorju (zborovodkinja: Barbara Mrak), Moški pevski 
zbor KD Radlje (zborovodja: Silvo Brezovnik), Mešani pevski zbor 
Zvon Muta (zborovodkinji: Alja Krušič, Rina Repnik), Ženski pevski 
zbor Dominica nova KD Radlje (zborovodkinja: Simona Svanjak) in

Z otroško zagnanostjo, ljubeznijo in vdanostjo delijo svoj 
pogled na glasbo, ki v sebi nosi samo to, kar glasbenik 
vanjo vloži. Skupina Kr’Etno vanjo otročje vlaga otroško 
energijo in zaradi nje najbolj predvidljiva glasba vedno znova 
preseneti. Vstop je prost, dobrodošli so prostovoljni prispevki, 
zagotovljeni pa so prijazni nasmehi, dobra glasba in odlično 
vzdušje. Organizator: Kovačija pri Kovaču. 
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Vokalna skupina KŠTD Remšnik (zborovodkinja: Martina Mrakič). 
Strokovna spremljevalka srečanja je Darinka Ivačič. Organizator: 
JSKD OI Radlje ob Dravi. 

17.00
Avla Osnovne šole Radlje ob Dravi. Srečanje otroških pevskih 
zborov. Srečanja se bo udeležilo šest pevskih zborov iz OI JSKD 
Radlje ob Dravi. Prepevali bodo: Otroški pevski zbor OŠ Radlje ob 
Dravi (zborovodkinja: Simona Svanjak), Otroški pevski zbor OŠ 
Vuzenica (zborovodkinja: Metka Stemlak), Otroški pevski zbor OŠ 
Radlje, POŠ Vuhred (zborovodkinja: Sonja Pogač Kreuh), Otroški 
pevski zbor OŠ Muta (zborovodja: Miha Šrimpf), Otroški pevski 
zbor OŠ Ribnica na Pohorju (zborovodkinja: Metka Stemlak) 
in Otroški pevski zbor zasebne glasbene šole Melodija Muta 
(zborovodkinja: Špela Ramšak). Prireditev povezuje: Špela Šavc. 
Strokovno spremljanje: Darinka Ivačič. Organizator: JSKD OI Radlje 
ob Dravi v sodelovanju z OŠ Radlje ob Dravi. 

17. APRIL 2019 ■ SREDA

MKC Radlje ob Dravi. 
9.00 Kuharska delavnica: Zdrava in poceni sladica.
9.30 Merjenje krvnega tlaka in sladkorja v krvi.
18.00 Ustvarjalna delavnica.

16.00
Dom Hmelina Radlje ob Dravi. Velikonočni nastop Kulturnega 
društva Vuzenica. Predstavili se bosta sekciji: ansambel Diaton 
in Humoristična sekcija.

14. APRIL 2019 ■ NEDELJA

16.00 
MKC Radlje ob Dravi. Družabni vikend.

15. APRIL 2019 ■ PONEDELJEK

MKC Radlje ob Dravi. 
9.00 Angleške pogovorne urice – zaključek.
18.00 Igranje namiznih iger.
20.20 Rekreacija za mlade v Športni hiši.

10.15 in 11.00 
Knjižnica Podvelka. Pravljica potuje, tokrat: Babica in ptica. Na 
pravljično uro v dopoldanskem času pridejo po dogovoru otroci 
iz vrtcev Brezno, Podvelka in Ožbalt. Vabljeni in dobrodošli tudi 
otroci, ki so v domačem varstvu. 

16. APRIL 2019 ■ TOREK

MKC Radlje ob Dravi. 
10.00 Miselne delavnice v prostorih Društva upokojencev.
16.00 Nemščina.
18.00 Igranje namiznega tenisa.
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18. APRIL 2019 ■ ČETRTEK

9.00
Knjižnica Radlje. Bralno-pogovorno srečanje, namenjeno 
odraslim, starejšim, upokojencem, invalidom; vsem, ki radi berete, 
želite brati in se ob knjigah pogovarjati ter družiti. Na srečanju 
bodo udeleženci obravnavali knjigo: To noč sem jo videl. Pogovor 
bo vodila in usmerjala Breda Bobovnik. Čeprav knjige niste 
prebrali, se pridružite pogovoru, saj je vsebina knjige iztočnica za 
razpravo.

MKC Radlje ob Dravi. 
9.00 Medgeneracijska čajanka.
10.00 Urice za sproščanje z društvom Šent.
18.00 Ugankarski popoldan.

19. APRIL 2019 ■ PETEK

MKC Radlje ob Dravi. 
10.00 Terapevtske vaje.
18.00 Igranje družabnih iger.
20.00 Križanje mnenj.

20. APRIL 2019 ■ SOBOTA

Blagoslov velikonočnih jedi poteka na veliko soboto, navadno 
pri samostojnem bogoslužnem opravilu, po številnih cerkvah, 
kapelah, pri križih, kapelicah, tudi na našem območju. 

MKC Radlje ob Dravi. 
16.00 Družabni vikend.
20.00 Kuhamo z mladimi.

21. APRIL 2019 ■ NEDELJA

19.30
Dvorana Kulturnega doma Radlje. Tradicionalni Velikonočni 
koncert Big Banda Radlje. Gosta: Ana Bezjak in SaGaDuDab. 
Organizator: Klub Big Band Radlje. 

22. APRIL 2019 ■ PONEDELJEK

11.00
Zg. Vižinga. Velikonočni ponedeljek. 

23. APRIL 2019 ■ TOREK

MKC Radlje ob Dravi. 
10.00 Zeliščarstvo.
10.00 Miselne delavnice v prostorih Društva upokojencev.
16.00 Nemščina.
18.00 Igranje namiznega tenisa.

17.00
Knjižnica Radlje. Noč knjige, na kateri se bomo pogovarjali ob 
knjigah in ilustracijah, se igrali, ustvarjali in za konec še posladkali. 
Vabljeni otroci in družine. 

24. APRIL 2019 ■ SREDA

MKC Radlje ob Dravi. 
9.00 Kuharska delavnica: Zdrava in poceni večerja.
18.00 Ustvarjalna delavnica.

16.00
Dom Hmelina Radlje. Povelikonočni nastop Kulturnega društva 
Vuzenica. Predstavili se bosta sekciji društva: plesna skupina 
Smaragdne oči in lajnar Maks.

18.00
Osnovna šola Muta. Vau, dobra knjiga! Zaključek knjižnih čajank 
ob dobrih knjigah s kulturnim programom učencev Osnovne 
šole Muta. Učenci bodo predstavili projekt branja in pogovora 
o aktualnih temah z gosti, ki je potekal v tem šolskem letu. Pri 
projektu so sodelovali Osnovna šola Muta in Knjižnica Radlje ob 
Dravi.
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25. APRIL 2019 ■ ČETRTEK

8.00–18.00
Sejmišče Vuzenica (del Splavarske ulice). Markov sejem. 

MKC Radlje ob Dravi. 
9.00 Medgeneracijska čajanka.
10.00 Nemščina.
10.00 Urice za sproščanje z društvom Šent. 

17.00
Modra dvorana Vuzenica. Otroška gledališka predstava: 
Pravljična ura babice Pra, ki sploh ne pričakuje tigra. Za 
abonma in izven (vstopnina 4 €). Organizator: Vrtec Vuzenica.

17.00 
Vas. Otvoritev igral.

18.00
Knjižnica Radlje. Zaključek bralne značke za odrasle 
»Korošci pa bukve beremo« in srečanje z novinarko in 
pisateljico Damjano Bakarič. Damjana Bakarič je zagovornica 
počasnega življenja in aktivna promotorka dobrega življenja 
in duševnega zdravja. Njene navdihujoče vsebine in ideje za 
boljše življenje lahko spremljate na njenem blogu Berem, 
snema pa tudi vloge, ki jih lahko spremljate na njenem kanalu 
na YouTubu. Avtorici je težka, a hkrati osvobajajoča izkušnja 
popolnoma spremenila življenje. Prvi napad panike je doživela 
leta 2009, kmalu po tem, ko je izgubila službo. Tesnoba je 
postala njena stalna spremljevalka, stvari pa so se začele 
obračati na bolje šele, ko se je spoprijela s težavo in se odločila 
za zdravljenje. Tesnoba, anksioznost ali bojazen je med ljudmi 
veliko bolj razširjena, kot bi si morda mislili. Še vedno pa je 
marsikomu o tem težko spregovoriti. Tudi zato se je Damjana 
odločila, da svojo izkušnjo deli v knjigi z naslovom Na tesnobi. 
Sčasoma je tako postala tudi predavateljica ter svetovalka pri 
izgorelosti in tesnobi, lani poleti pa je izdala še drugo knjigo 
z naslovom Na boljše. Na zaključni prireditvi se bosta gostja 
in bibliotekarka Tanja Repnik pogovarjali o pisanju, branju, 
knjigah in življenju. Avtorica je namreč osebno preizkusila 
in trdno verjame, da nam knjige pomagajo pri spopadanju z 
vsakodnevnimi tegobami in tudi pri premagovanju večjih težav. 
Vsem sodelujočim pri bralni znački za odrasle to sezono bomo 
podelili tudi nagrado za vztrajnost in sodelovanje ter tako 
slovesno zaključili že 9. bralno značko za odrasle po vrsti.

26. APRIL 2019 ■ PETEK

MKC Radlje ob Dravi. 
18.00 Igranje družabnih iger.
20.00 Križanje mnenj.

16.00
Pri bencinskem servisu Radlje. Postavitev majskega drevesa. 

27. APRIL 2019 ■ SOBOTA

10.00
Župankova domačija (Št. Janž pri Radljah 66, Radlje ob Dravi). 
Proslava v počastitev dneva upora proti okupatorju, 
ogled razstave in dokumentarnega filma o Paučkovih 
partizanskih bolnišnicah. Župankova domačija nad Radljami 
s pripadajočim spomenikom je pomemben zgodovinski pomnik 
narodnoosvobodilnega boja. Ohranja spomin na sedem borcev 
Lackovega odreda, ki so padli 23. novembra 1944. V notranjih 
prostorih Župankove domačije si lahko ogledate razstavo in 
dokumentarni film o partizanski saniteti na Koroškem. Poudarek 
je na partizanskih bolnišnicah dr. Ivana Kopača - Paučka. 
Organizatorji: KPM, Muzej Radlje ob Dravi, KO ZB za vrednote 
NOB Radlje ob Dravi.

15.00
Remšnik. Priprava kresa in postavitev majskega drevesa. 
Organizator: KŠTD Remšnik.

19.00
Kulturni dom Radlje ob Dravi. Koncert Vokalne skupine 
Remšnik. Gostje večera: kvartet Moška telesa. Vstop prost. 
Organizatorja: KŠTD Remšnik, Vokalna skupina Remšnik. 
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28. APRIL 2019 ■ NEDELJA

Remšnik. Praznovanje krajevnega praznika. Program: 
9.00 V centru (plato Sveček). Kuhanje kisle juhe. Soorganizator: 
Aktiv kmečkih žena Remšnik. 
10.00–14.00 Muzej mineralov Remšnik, Remšnik 3. Odprtje 
občasne razstave Viljema Podgorška Mineralno bogastvo južnega 
Pohorja. Čeprav obsežni gozdovi in planje prekrivajo Pohorje, pa 
se občasno v cestnih brežinah, strmih grapah ali ob gradbenih 
posegih razkrije njegova pestra kamninska in s tem mineraloška 
zgradba. V zgodovini so v manjših količinah izkoriščali različne 
rudne surovine, danes pa je aktivnih le nekaj kamnolomov. V 
južnem delu Pohorja je pestrost metamorfnih kamnin in mineralov 
največja, predvsem tistih, ki izhajajo iz največjih globin. Barvno 
pestrim eklogitom, ki vključujejo številne minerale, se pridružujejo 
še druge, ki pa so na vsakem nahajališču nekoliko drugačne. Avtor 
razstave je prof. geografije in zgodovine Viljem Podgoršek, ki vodi 
lasten geološko-paleontološki muzej Pangea v Cirkovcah, kjer 
je razstavljenih okoli deset tisoč primerkov kamnin, mineralov 
in fosilov iz Slovenije in tujine. Odprtje razstave smo pripravili v 
okviru praznika Krajevne skupnosti Remšnik. Organizator: Koroški 
pokrajinski muzej, Muzej Radlje ob Dravi.
10.00 Nastop MPO Radlje ob Dravi.
10.30 Sveta maša ob krajevnem prazniku.
11.30 Blagoslov prenovljene fasade na cerkvi sv. Jurija na 
Remšniku, blagoslov konj in starodobnih traktorjev ter drugih 
starodobnih vozil (promenada). 
12.00–14.00 Meritve krvnega sladkorja in krvnega tlaka. 
Organizator: Društvo diabetikov Mežiške doline.
12.00 Družabno popoldne z ansamblom Trio Rudija Breznika 
in pogostitvijo za vse obiskovalce. V primeru slabega vremena 
druženje z ansamblom in pogostitev odpade! 
Organizatorji: KS Remšnik z svojimi društvi, Občina Radlje ob 
Dravi, župnija Remšnik.

11.00
Št. Janž pri Radljah. Bela nedelja.

16.00
MKC Radlje ob Dravi. Družabni vikend.

29. APRIL 2019 ■ PONEDELJEK

MKC Radlje ob Dravi. 
18.00 Igranje namiznih iger.
20.20 Rekreacija za mlade v Športni hiši.

30. APRIL 2019 ■ TOREK

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

MKC Radlje ob Dravi. 
10.00 Miselne delavnice v prostorih Društva upokojencev.
18.00 Igranje namiznega tenisa.

19.00
Zbirališče pred Gasilskim domom Muta. Baklada s kresovanjem. 
Ob 19.00 uri bo promenadni koncert Pihalnega orkestra Muta, 
nato ob 19.45 uri sledi prižig bakel in odhod na sp. Muto, od 20. 
ure naprej pa kresovanje pri Mitnici. 

20.00 
Sv. Vid. Kresovanje. Organizator: ŠTD Sv. Vid. 

20.00 (pričetek)
Območje Vodnega parka Radlje ob Dravi. Tradicionalno 
kresovanje s skupino Modrijani.

1. MAJ 2019 ■ SREDA

5.30–10.00
Radlje, Vuhred, Dobrava, Zg. in Sp. Vižinga, Vas. Budnica 2019 
– igranje koračnic. Na vsaki točki se izvede krajši promenadni
koncert, 2–3 koračnice. Zaključek ob 10.00 pri Vodnem parku
Radlje. Organizator: Mestni pihalni orkester Radlje.

9.00 
Športni stadion Radlje ob Dravi (start). 9. prvomajski Cross 
Country s ciljem na Vodnem parku Radlje ob Dravi. 
Organizator: Športna zveza Radlje ob Dravi, 

10.00
Vodni park Radlje ob Dravi. Osrednja slovesnost ob krajevnem 
prazniku KS Radlje ob Dravi z Mestnim pihalnim orkestrom 
Radlje ob Dravi. Čaka vas glasbeno presenečenje z bogatim 
brezplačnim animacijskim programom domačih društev in 
organizacij. Za vse obiskovalce bo poskrbljeno z brezplačnim 
avtobusnim prevozom od parkirišča Bajta do prizorišča dogajanja. 



16

PLANINSKA DRUŠTVA

PLANINSKO DRUŠTVO BRICNIK MUTA 

PLANINSKO DRUŠTVO RADLJE OB DRAVI

PLANINSKO DRUŠTVO VUZENICA

POHODNO DRUŠTVO PERNICE

18. 5.
19. 5.

13. 4.
22. 4.

27.4.-4.5.

6. 4.

22. 4.

1. 5.

7. 4.

22. 4.

Od doma na Uršljo goro. Vodnika: Igor Košir, Ivan Verčko. 
244. nočni pohod na Sv. Jernej. Vodnik: Jože Hiter. 

Janževski Vrh. Vodnica: Simona, GSM 041 489 872.
Velikonočni pohod. Vodnik: Ludvik, GSM 041 430 883.
Tabor PD Radlje v Dalmaciji. Vodnika: Franc in Rudi, 
GSM 031 804 058/041 443 453.

Pohod Mislinjski graben–Lukov slap. Vodnika: Branko in 
Lučka, GSM 041 363 529.
Pohod na Smokuški vrh. Vodnika: Branko in Valerija, 
GSM 041 363 528.
rvomajski pohod na Kremžarjev vrh in Kočo Planinc. 
Vodnika: Miro Kričej in Branko, GSM 041 363 528.

Brinjeva gora nad Prevaljami. Ob 7. uri z Gortine. Vodnik: 
Rado Sušek, GSM 041 764 042.
Velikonočni izlet v neznano (avtobusni prevoz). 
Informacije in prijave: Janez Galer, GSM 040 860 424, 
Angela Palko, GSM 041 450 712, Rado Sušek, 
GSM 041 764 042.

■ Prireditveni prostor: Razstava del klekljaric DU in DI Radlje: 
Za prijeten dom: Klekljana čipka nekoč in danes. Na ogled do 
23. aprila.

■ Vitrine: Razstava unikatnih izdelkov izdelanih na 
ustvarjalnih srečanjih od oktobra do marca. Na ogled do 30. 
aprila.

■ Galerija:
Razstava slik Jožeta Kovača: Utrinki s podeželja. Na ogled do 
4. maja.

RAZSTAVE V KNJIŽNICI RADLJE


