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NAPOVEDNIKI PRIREDITEV
31. MAREC 2018 • SOBOTA
MMKC Radlje ob Dravi.
15.00 Začetni tečaj nemščine.
15.00 Tečaj slovenskega jezika.
19.00 Kuhamo z mladimi.
20.00 Turnir v namiznem tenisu.
19.00
Dvorana Kulturnega doma Radlje. Velikonočni koncert
Big Banda Radlje. Organizator: Klub Big Band Radlje.
1. APRIL 2018 • NEDELJA
9.00
Cerkev Brezno. Sv. maša za žive in mrtve železničarje.
Maša na veliko noč se v župniji Brezno daruje že od leta
1930. Organizator: Župnija Brezno.
2. APRIL 2018 • PONEDELJEK
Športni stadion Radlje.
9.30 Nogometna tekma med NŠ NK Radlje U/13 in NK
Maribor.
11.00 Nogometna tekma med NŠ NK Radlje U/11 in NŠ
Dravograd.
3. APRIL 2018 • TOREK
Vila Vicman Ribnica na Pohorju. Razstava del Antona
Voduška. Razstava je na ogled v času odprtosti TIC-a
Ribnica na Pohorju.
16.00
Knjižnica Muta. Pravljica potuje, tokrat: Harun in
Jasmin.
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17.00
POŠ Kapla. Začetni tečaj nemščine na Kapli.
Organizator: ŠKTM, Dogaja se!
18.00
MMKC Radlje ob Dravi. Transmisijska meditacija.
4. APRIL 2018 • SREDA
MMKC Radlje ob Dravi.
9.00 Kuharska delavnica: Zelenjavni sushi. Ta mesec
bomo spoznavali tradicionalno japonsko kuhinjo
washoku, ki slovi po tem da je zdrava, lahka in nizkokalorična. Priljubljena je predvsem zaradi svoje preprostosti
in svežine.
9.30 Merjenje krvnega tlaka in sladkorja v krvi.
17.00 Predavanje Jožeta Muniha, prvega slovenskega
raziskovalca vode. Predaval bo o splošnem pregledu
vodnatosti in čistosti vode, predvsem izvirskih vod
v Sloveniji. Razjasnil bo načine raziskave–določitve
kvalitete vode, delovanje energije v vodi na naše telo
in okolje. Predstavil nam bo nekaj energijsko najbolj
zanimivih izvirov. Povedal razliko med izvirno vodo
in zdravilno izvirno vodo. Organizator: Društvo Ajda
Koroška.
18.00 Priporočila proti raku naj ne obvisijo v
zraku. Skoraj polovico vseh rakavih bolezni je mogoče
preprečiti–tudi z upoštevanjem nasvetov Evropskega
kodeksa proti raku. Ta dokument že od nastanka leta
1986 z znanstveno utemeljenimi nasveti svetuje, kaj
lahko posamezniki naredijo, da si sami čim bolj zmanjšajo
ogroženost z rakom. Namen projekta “Evropski kodeks
proti raku–priporočila proti raku naj ne obvisijo v zraku”
je prispevati k preprečevanju in zgodnjem odkrivanju
raka. Temu se bomo s predavanjem dr. Ivice Podrzavnik
in Petre Čurin, d. m. s., pridružili tudi mi. Predavateljici
nas bosta poučili o nasvetih Kodeksa in razlogih zanje ter
nas opolnomočili za to, da bomo te nasvete udejanili v
vsakdanjem življenju in naredili vse, kar je mogoče, da bi
preprečili ali vsaj čim prej odkrili morebitno bolezen.
17.00
Športni stadion Radlje. Nogometna tekma med NŠ NK
Radlje U/15 in NK Maribor.
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5. APRIL 2018 • ČETRTEK
MMKC Radlje ob Dravi.
9.00 Vseživljenjsko učenje: Prva pomoč pri računalniških zagatah.
10.00 Urice za sproščanje in skupina za samopomoč v
sodelovanju z društvom ŠENT.
17.00 Začetni tečaj nemščine na Kapli.
19.00 Tečaj nemščine v Ožbaltu.
6. APRIL 2018 • PETEK
MMKC Radlje ob Dravi.
11.00 Začetni tečaj nemščine.
16.00 Zabavni popoldan ob igranju igre: Mesto, vas,
država. Mesto, vas, država je zabavna in poučna igra,
pri kateri otroci in odrasli urijo možgane, spominsko
sposobnost ter širijo vsestransko razgledanost.
17.00 Vegafriday: Znanost o veganstvu. Predaval bo
mag. Marko Čenčur, dolgoletni neodvisni raziskovalec, ki
se že več kot dvajset let aktivno ukvarja s preučevanjem
človeške prehrane, specifično z vlogo mesa oz. vegetarijanstva v sodobni človeški prehrani. Zaradi izdatnega
matematičnega znanja ter sistemskega in znanstvenega
pristopa je pri svoji analizi prehrane izredno temeljit ter
je razkril nešteto napačnih informacij, ki jih danes preko
medijev prejema povprečen bralec/bralka.
17.00
Modra dvorana Vuzenica. Plesni oder Koroške – revija
plesnih skupin Koroške. Na razpis so se lahko prijavile
plesne skupine, posamezniki, kulturni zavodi, kulturna
društva, ki delujejo v območnih izpostavah JSKD na
Koroškem. Razpis je namenjen pregledu plesne ustvarjalnosti od predšolskih otrok do zrelih plesalcev. Na ta način
spodbujamo, izobražujemo, svetujemo, povezujemo
in omogočamo kakovosten razvoj in vzpostavljamo
ustrezen odnos do plesne ustvarjalnosti. Predstavljeno
bo trinajst miniatur članov PRK Harmonija, sekcije
Vrtca Radlje ob Dravi, Mute in Vuzenice, dua Sara in
Tina, sekcije balet, skupine Ladydas, plesne skupine
Smaragdne oči KD Vuzenica in skupin za sodobni ples
Gimnazije Slovenj Gradec. Strokovna spremljevalka
srečanja: Mojca Kasjak. Organizator: JSKD OI Radlje ob
Dravi.
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7. APRIL 2018 • SOBOTA
10.00 – 12.00
Dvorana Josipdol. Razstava: Društveno in družabno
življenje v Josipdolu po letu 1945. Brezplačen ogled je
možen vsako soboto od 10. do 12. ure, ostale dneve po
predhodnem dogovoru, Dani Cvetko 02 87 68 108 ali 031
499 296. Organizator: KET Josipdol.
MMKC Radlje ob Dravi.
15.00 Začetni tečaj nemščine.
16.00 6. šahovski turnir Mladi upi. Turnir se bo igral po
sistemu »švicar«–5 kol po 15 minut. Turnir bo trajal cca.
3 ure. Namenjen je mladim do 20. leta starosti. Zaželeno
je, da se prijavite 15 minut pred začetkom. Informacije:
Franjo Urnaut, 051 364 636, branko.urnaut@gmail.com ali
Vojko Gmajner, GSM 040 186 602, dejavnosti@sktmradlje.
si.
20.00 Aljaževi koktejli. Aljaž Stražišnik bo predstavil
trike in umetnost mešanja brezalkoholnih koktejlov.
21.00 Križanje mnenj.
18.00
Avla OŠ Muta. Komedija v treh dejanjih »Pr sosedu
pa dekvo ženijo«. To je že tretja gledališka predstava
gledališke skupine Koroškega medgeneracijskega
centra. Avtorici besedila: Anka Plevnik in Marta Kovačec
Vrenčur. Mentorica: Viktorija Pisar. Igrajo: Mojca Merkač,
Metka Slivnik, Marta Kovačec Vrenčur, Vika Pisar, Vera
Kovač, Tina Vrenčur Vulc, Stanko Pisar. Šepetalke: Tina
Vrenčur Vulc, Marta Kovačec Vrenčur, Vera Kovač, glasba:
Blaž Pavlinec, scena: Jože Slivnik, Aleš Pogorevc, Mojca
Merkač. Organizator: Kulturno-umetniško društvo Muta.
19.00
Kulturni dom Podvelka. Komedija Vsakemu svoje v
izvedbi Kulturnega društva Kapla. Režija: Ivan Verčko
– Vanč. Igrajo: Almira Pavlič, Matjaž Poglajen, Slavica
Robnik, Rene Štrablek, Marica Vezovnik, Janez Robnik,
Ksenija Žavcer, Ivan Verčko – Vanč. Kratek opis: Zgodba
današnjih dni. Ko si starejši, se pojavijo vsi prijatelji in
»žlahta«, ki si želijo tvojega stanovanja. Med vsemi temi
se odlično znajde vdova Zofka, ki vsakemu pove in
dokaže, da je še polna energije in idej. Komedija Vsakemu
svoje je enodejanka z več prizori, zanimivimi zapleti in
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še bolj presenetljivimi razpleti. Vsekakor vredno ogleda.
Vstopnina 5 € za odrasle in 3 € za otroke (OŠ).

19.00
Telovadnica Osnovne šole Ribnica na Pohorju. Premiera
gledališke predstave Barillonova poroka v izvedbi
dramske skupine KUD-a Stane Sever Ribnica na
Pohorju. Režija: Jože Zapečnik in Tone Partljič. Kostumografija: Metka Ajhmajer. Zvočni efekti, luči: Gregor
Slemenjak. Scena: Robert Pušnik in igralci. Igrajo: Jože
Zapečnik, Branko Plevnik, Maks Žigart, Majda Pušnik,
Milan Držečnik, Marija Hudernik, Silva Plevnik, Micika
Grubelnik, Cvetka Ovčar, Tanisa Pušnik in Marija Karat.
Odlično zgrajeno komedijo francoskega velemojstra
situacijske in besedne komike, Georgesa Feydeaua
(1862-1921), oblikuje hiter tempo, številni zapleti in
razpleti, markantne figure in njihovi dinamični odnosi.
Predstava ne išče globokoumnosti in žlahtnosti, ampak
je odkrita, burkaška in komedijantska. Gledalci bodo ob
stalnih komičnih zapletih lahko uživali še s krajšimi vložki
glasbene in plesne spremljave. Organizator: KUD Stane
Sever Ribnica na Pohorju.
19.00
Modra dvorana Vuzenica. Predstava Skok čez plot v
izvedbi KD Brod Trbonje.
8. APRIL 2018 • NEDELJA
Športni stadion Radlje.
9.30 Nogometna tekma med NŠ NK Radlje U/9 2 in ND
Marko Šuler SG.
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9.30 Nogometna tekma med NŠ NK Radlje U/9 in NŠ
Dravograd.
16.30 Nogometna tekma med NŠ NK Radlje U/19 in NK
Kungota.
17.00
Večnamenska dvorana Vuhred. Gledališka prestava
Vsakemu svoje v izvedbi Kulturnega društva Kapla.
Vstopnina 5 € za odrasle in 3 € za otroke (OŠ).
17.00
Avla Osnovne šole Muta. Srečanje odraslih pevskih
zborov in malih vokalnih skupin. Prepevali bodo:
Mešani pevski zbor Zvon Muta (zborovodkinja Metka
Zupančič), Moški pevski zbor KUD Lehen (zborovodja
Lavro Čučko), Ženski pevski zbor DU Vuzenica (zborovodkinja Ida Strmšnik), Moški pevski zbor KUD Stane
Sever Ribnica na Pohorju (zborovodkinja Barbara Mrak),
Vokalna skupina KŠTD Remšnik (zborovodkinja Martina
Mrakič), Moški pevski zbor KD Radlje (zborovodja Silvo
Brezovnik), Ženski pevski zbor Dominica nova KD Radlje
(zborovodkinja Urška Pečonik), Dravograjski sekstet
Dravograd (vodja skupine Barbara Mrak) in Dekliški
pevski zbor Aglaja KD Radlje (zborovodkinja Kerstin
Pori). Strokovna spremljevalka srečanja: Danica Pirečnik.
Organizator: JSKD OI Radlje ob Dravi.
9. APRIL 2018 • PONEDELJEK
MMKC Radlje ob Dravi.
9.00 Angleške pogovorne urice.
17.00 Ustvarjalna delavnica. Ustvarjali bodo predmete,
s katerimi bodo okrasili indijansko vas.
10. APRIL 2018 • TOREK
8.30
Zbirališče: avtobusna postaja v Radljah ob Dravi. Pohod:
Sp. Razbor – Andrejev dom na Slemenu.
Hoje je za 4 ure, oziroma 11 kilometrov. Prijave
zbirata: Ludvik Podrzavnik, GSM 041 430 883 in Alojz
Jeršič, GSM 051 603 162. Organizator: MDI Radlje ob
Dravi.
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10.00
Knjižnica Muta. Bralno – pogovorno srečanje,
namenjeno starejšim, upokojencem, invalidom, ki radi
berete, želite brati in se ob knjigah pogovarjati ter družiti.
MMKC Radlje ob Dravi.
10.00 Zeliščarstvo.
15.00 Delavnica igranja na afriške bobne. Igranje
na afriške bobne postaja sodobna osebna sprostitvena tehnika, ki pomembno soprispeva k boljšemu
počutju, tako na nivoju telesa kot tudi duha. Omenjen
proces pomembno prispeva k boljšemu psihofizičnemu
počutju, razbremenitvi stisk, znanstveno priznani pa so
tudi številni pozitivni učinki, ki jih ima igranje na bobne
na naše telo (drža, dihanje, motorika, sproščanje in
pozitivni vpliv tega na delovanje celotnega telesa). Zaradi
omejenega števila udeležencev so potrebne prijave na
030 304 624.
17.00 Začetni tečaj nemščine na Kapli.
19.00 Orientalski ples.
18.00
Modra dvorana Vuzenica. Predavanje: Z učinkovito
komunikacijo do boljših odnosov. Vsebina: Dobra
komunikacija je osnova za dobre medosebne odnose.
Dobri odnosi posledično vodijo tudi v večje osebno
zadovoljstvo in dobro počutje. Na predavanju bomo
govorili o tem, kako s preprostimi triki izboljšati svojo
komunikacijo z drugimi na način, da bomo imeli boljše
odnose. Dobili boste številne praktične napotke, ki so
takoj uporabni v praksi. Predava Špela Golob, magistrica
psihologije in NLP praktik. Na predavanje ste vabljeni vsi,
ki si želite dobrih odnosov z drugimi. Organizator: Špela
Golob.
10.00 in 16.00
Knjižnica Radlje. Pravljica potuje, tokrat: Harun in
Jasmin.
11. APRIL 2018 • SREDA
10.00
Knjižnica Ribnica na Pohorju. Pravljica potuje, tokrat:
Harun in Jasmin.
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MMKC Radlje ob Dravi.
9.00 Kuharska delavnica: Miso juha z rezanci soba.
17.00 2. aprila je bil svetovni dan zavedanja avtizma
in v ta namen bo v naši družbi posebna gostja, Petra
Greiner. Ustanoviteljica Zavoda 13, Petra Greiner, med
drugim tudi Slovenka leta 2017, je mama treh otrok,
žena, fizioterapevtka, za katero se lahko pohvalimo, da je
s svojo delovno kariero pričela ravno tukaj, v Radljah ob
Dravi. Zaradi posebne drugorojenke Sofie je ustanovila
Zavod 13, ki ozavešča o drugačnosti in nudi pomoč ne
le materam posebnih otrok, temveč celotni družini in
svojcem. Veseli smo, da bo z nami delila svoje izkušnje.
18.00
Kulturni dom Podvelka. Kuharska delavnica in merjenje
krvnega tlaka in sladkorja v krvi. Organizator: Dogaja
se! ŠKTM Radlje.
18.00
Koroški pokrajinski muzej, Muzej Radlje ob Dravi (dvorec
Radlje, Koroška cesta 68, Radlje). Koroški muzejski večer
s predstavitvijo knjige prof. dr. Boža Grafenauerja
Zgodbe iz izgnanstva v Srbijo in bojev na sremski
fronti. V okviru uresničevanja nacistične raznarodovalne politike je okupator v času druge svetovne vojne
iz Slovenije izgnal številne slovensko zavedne družine
in druge. Med njimi je bila tudi družina Ludvika Grafenauerja, ki je bila izgnana v Srbijo. Tja je bilo izseljenih
tudi veliko družin iz Dravske doline, med njimi so v knjigi
predstavljene družine Knuplež, Hribernik in Pušnik iz
Vuhreda in Bremec iz Radelj ob Dravi.
12. APRIL 2018 • ČETRTEK
MMKC Radlje ob Dravi.
9.00 Vseživljenjsko učenje: Moški in duhovnost.
Danes številni iščejo vzroke za to, da so, kjer smo
(nasilje, uničevanje narave, iztrebljanje drugih). Nekateri
krivijo feministke, drugi kapitaliste, tretji cerkev, četrti
komuniste, peti bog ve koga vse. Postavlja se vprašanje,
kje in kakšni so moški? Ali niso tudi oni odpovedali?
So odsotni očetje, v poslu nemoralni roboti, v odnosih
invalidi, ne zavedajo se celote in izpijajo sebe in druge.
Očetovska rana in odsotnost uvajanja v moškost so
pripomogli, da danes moški nimajo prave orientacije za
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skupno dobro, ampak so strokovnjaki za žaganje veje,
na kateri sedimo. Iščemo pravo moškost. Kakšna je? Kaj
posredujemo potomcem?
10.00 Urice za sproščanje in skupina za samopomoč v
sodelovanju z društvom ŠENT.
15.30 Celostna analiza kože. Vabljeni na brezplačno
celostno analizo kože, ki analizira 7 ključnih parametrov:
navlaženost, mastnost, pore, melanin, akne, gube in
občutljivost. Na osnovi ugotovitve bomo svetovali in
predstavili pravilno nego za vsako posameznico ali
posameznika posebej. Pregled bo opravljala strokovnjakinja s področja nege kože, Urša Zaveršnik. Analiza in
svetovanje traja cca 15 min, zato so predhodne prijave
obvezne. Kontakt: Milanka Praznik, GSM 041 290 642.
17.00 Začetni tečaj nemščine na Kapli.
19.00 Tečaj nemščine v Ožbaltu.
16.00
Knjižnica Podvelka. Pravljica potuje, tokrat: Harun in
Jasmin.
13. APRIL 2018 • PETEK
MMKC Radlje ob Dravi.
9.00 Računalniški tečaj za starejše.
11.00 Začetni tečaj nemščine.
17.00 Delavnica polstenja šala z nuno tehniko
polstenja. Si želite izdelati unikaten šal? Pridružite se
delavnici nuno polstenja, na kateri bomo s pomočjo
volne za polstenje izdelali res unikaten šal. Volno za
polstenje boste brezplačno prejeli na delavnici. Delavnico
bo vodila Ksenija Plazl. Za vse dodatne informacije in
prijavo pokličite GSM 030 304 624. Mesta so omejena.
19.00 Ugankarski večer (križanke, sodoku in druge
miselne igrice).
21.00 Križanje mnenj.
17.00.
Kulturni dom Podvelka. 50-letnica vrtca Podvelka.
»Spomladi 1968 so na pobudo ravnatelja Macuha,
navzlic prostorski stiski, odprli oddelek otroškega vrtca
v Podvelki,« je zapisano v knjigi Brezno in Podvelka,
Bogata zgodovina dveh malih krajev. Vrtec je gostoval v
šolskih prostorih. Vpisanih je bilo 17 otrok, starih od 2,5
do 7 let. Na začetku je z otroki delala vzgojiteljica Rezka
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Škerget. Vrtec se že vseskozi vključuje v življenje v kraju
in sodeluje z različnimi organizacijami, kmetijami … Na
prireditvi se bodo predstavili otroci vseh oddelkov vrtca
Brezno. Gost pa bo ansambel Poskok.
14. APRIL 2018 • SOBOTA
9.00 – 12.00
Zbirališče ob 8.45 pred Občino Vuzenica. Čistilna akcija:
Očistimo Vuzenico. Vabljeni posamezniki in društva,
da se pridružite pri čiščenju vseh zaselkov občine.
Organizator: Občina Vuzenica in TIC Vuzenica.
10.30
Vaški dom Dobrava /igrišče Dobrava. Predavanje
Matjaža Zupančiča in Jerneja Mazeja. Zelena
revolucija, ki je prinesla mineralna gnojila in fitofarmacevtska sredstva, je pozabila na koristne mikrobe in jih
celo ogroža. Na srečo se vedno bolj zavedamo njihovega
pomena in koristi zdravega okolja, ki temelji prav na
koristnih mikroorganizmih. Ščitijo pred boleznimi, a še
bolj kot naši zavezniki v boju za zdrave rastline so temelj
njihove prehrane, saj jim edini omogočajo dostop do
hranil v tleh. Znanje, kako do zdrave mikrobne združbe v
okolju, v katerem delamo, nam je lahko v veliko pomoč.
Po predavanju bo vrtnarija Jurija Helbla predstavila
novosti balkonskega cvetja. Prost vstop. Organizator:
KŠTD Dobrava.
Športni stadion Radlje.
9.30 Nogometna tekma med NŠ NK Radlje U/15 in NK
MB Tabor.
11.30 Nogometna tekma med NŠ NK Radlje U/11 in NŠ
Pesnica/Jarenina 2.
18.00 Nogometna tekma med NK Radlje člani in NK
Duplek.
MMKC Radlje ob Dravi.
15.00 Začetni tečaj nemščine.
18.00 Poker večer.
20.00 Kuhamo z mladimi.
15. APRIL 2018 • NEDELJA
16.00
Modra dvorana Vuzenica: Avsenikova glasba zveni
tako in drugače. Prireditev v počastitev Avsenikove
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glasbe, ki jo bodo izvajali številni izvajalci. Nastopili bodo:
ansambel Naveza (zmagovalci festivala Slovenska polka
in valček 2016), Vaška godba Vuzenica, ansambel Veritas,
ansambel Toma Wankmullerja, ansambel Srčni muzikanti
in drugi gostje. Prireditev bo povezoval Jurij Berložnik.
Vstopnine ni. Organizator: Društvo za kulturo in druženje
in TIC Vuzenica.
17.00
Telovadnica Osnovne šole Ribnica na Pohorju. Predstavitev pesmi in razstava ročnih del Mire Kumer. Vabljeni
na predstavitev pesmi in ogled ročnih del: »Tako so šivale
naše mame in babice« nekdanje krajanke Mire Kumer.
Njene pesmi segajo v čas njenega otroštva, z ljubeznijo
se dotikajo mame in raznih dogodkov iz mladosti. Na
prireditvi bodo sodelovali Ribniški fantje KUD-a Stane
Sever, Mešani pevski zbor Mavrica KD Radlje, profesorica
glasbe Sanja Krajnc in Mirini vnuki. Prireditev bo
povezovala Janja Širnik. Za vse navzoče Mira pripravlja
pogostitev in na koncu prireditve presenečenje.
Organizator: Mira Kumer z družino.

17.00
MMKC Radlje ob Dravi. Eurodesk: Izzivi in priložnosti
mladih prostovoljcev.
16. APRIL 2018 • PONEDELJEK
MMKC Radlje ob Dravi.
9.00 Angleške pogovorne urice.
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17.00 Ustvarjalna delavnica. Ustvarjali bodo predmete
s katerimi bodo okrasili indijansko vas.
18.00 Delavnica: Kako reči ne brez slabe vesti v
Kulturnem domu v Podvelki. Zavrnitve niso prijetne, a
kljub vsemu ne moremo biti vedno vsem na razpolago
in ustreči njihovim prošnjam. Da lahko samozavestno
rečemo ne in pri tem nimamo slabe vesti, potrebujemo
trening. S preprostimi vajami lahko dosežemo, da
postavimo zdrave meje sebi in drugim. Več izveste na
delavnici. Zaradi omejenega števila udeležencev so
potrebne prijave na 030 304 624.
16.00
Knjižnica Vuzenica. Pravljica potuje, tokrat: Harun in
Jasmin.
17. APRIL 2018 • TOREK
MMKC Radlje ob Dravi.
17.00 Začetni tečaj nemščine na Kapli.
19.00 Orientalski ples.
19.00
Knjižnica Radlje. Zaključek bralne značke za odrasle
»Korošci pa bukve beremo« in srečanje s pisateljem
Goranom Vojnovićem. Goran Vojnović je slovenski
filmski in televizijski režiser ter scenarist, pisatelj in
kolumnist. Njegov roman Figa smo prebirali v letošnji
sezoni bralne značke. Bralcem pa sta dobro znana tudi
njegova romana Čefurji raus! in Jugoslavija, moja dežela.
Oba romana sta bila nagrajena s Kresnikovo nagrado
(2009 in 2013). Čefurji raus! pa si lahko ogledamo tudi
kot film pod enakim naslovom. Na zaključni prireditvi se
bosta gost in bibliotekarka Tanja Repnik pogovarjala o
pisanju, knjigah in nasploh o delu literarnega ustvarjalca.
Vsem sodelujočim pri bralni znački za odrasle to sezono
bomo podelili tudi nagrado za vztrajnost in sodelovanje
ter tako slovesno zaključili že 8. bralno značko za odrasle
po vrsti.
18. APRIL 2018 • SREDA
MMKC Radlje ob Dravi.
9.00 Kuharska delavnica: Mochi–riževo pecivo.
9.30 Merjenje krvnega tlaka in sladkorja v krvi.
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17.00 Potopisno predavanje Japonska–v deželi
samurajev, gejš in cvetočih češenj.
19. APRIL 2018 • ČETRTEK
MMKC Radlje ob Dravi.
9.00 Vseživljenjsko učenje: pametni telefoni.
10.00 Urice za sproščanje in skupina za samopomoč v
sodelovanju z društvom ŠENT.
17.00 Začetni tečaj nemščine na Kapli.
19.00 Tečaj nemščine v Ožbaltu.
17.00
Igrišče OŠ Remšnik. Postavitev majskega drevesa.
Organizator: KŠTD Remšnik.
17.00
OŠ Ribnica na Pohorju. Javni nastop učencev Glasbene
šole Radlje, oddelek Ribnica na Pohorju.
20. APRIL 2018 • PETEK
MMKC Radlje ob Dravi.
9.00 Računalniški tečaj za starejše.
11.00 Začetni tečaj nemščine.
17.00 Japonske ikebane. Ikebana v prevodu iz
japonščine pomeni »živo cvetje« ali natančneje »vdahniti
cvetju življenje«. Modroslovno načelo, oprto na človeka
in njegovo razmerje do narave, ki je bilo nekoč japonska
posebnost, zdaj v obliki ikebane budi pozornost vsega
sveta. Obvezne prijave na številko 030 304 624.
21.00 Križanje mnenj.
17.00
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 smo
sodelovali Osnovna šola Muta in Knjižnica Radlje ob
Dravi.
21. APRIL 2018 • SOBOTA
Remšnik. Krajevni praznik.
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10.00 Igrišče OŠ Remšnik. Koronarni klub Dravske doline:
Dan doživetij, prikaz vadbe, merjenje krvnega tlaka
in vsebnosti sladkorja, predstavitev delovanja in
uporabe AED, oživljanja, pohod po poti mineralov do
Landfrieda.
18.00 Muzej mineralov Remšnik (Remšnik 3). Odprtje
občasne razstave Minerali Kobanskega. Na razstavi
si boste lahko ogledali minerale najdene na območju
severno od reke Drave med Mariborom in Dravogradom.
Avtor razstave je Zmago Žorž. Organizator: Koroški
pokrajinski muzej, Muzej Radlje ob Dravi.
19.00 Krajevna dvorana. Slavnostna seja ob krajevnem
prazniku s krajšim kulturnim programom, podelitev
pohval in priznanj posameznikom, društvom in
ustanovam.
Ogledali si boste lahko razstavo Aktiva kmečkih žena, OŠ
Remšnik, Lovske družine Remšnik in ostalih društev.
MMKC Radlje ob Dravi.
15.00 Začetni tečaj nemščine.
18.00 Japonski večer z mladimi. Skozi kuharske in
ustvarjalne delavnice, igre in debato bomo spoznavali
posebnosti dežele vzhajajočega sonca.
18.00 Nastavitev atlasa z Markom Bukovcem. Lega
prvega vratnega vretenca–atlasa, je zelo pomembna za
človeški organizem. Seznanili se boste, zakaj je temu tako
in zakaj je zelo pomembno namestiti atlas v njegovo
pravilno lego. S tem odstranimo glavni vzrok za večino
težav, ki nas pestijo. Poleg tega boste izvedeli, na kakšen
način lahko sebi pomagamo pri boljši in hitrejši regeneraciji telesa, ki se začne takoj po namestitvi atlasa.
18.00
Večnamenska dvorana Vuhred. Predstava Kulturnega
društva Holmec: Poštar Jakec.
22. APRIL 2018 • NEDELJA
Remšnik. Krajevni praznik.
9.00 Razstava Aktiva kmečkih žena, OŠ Remšnik,
Lovske družine Remšnik in ostalih društev v krajevni
dvorani.
9.00 Center, plato Sveček. Kuhanje kisle juhe.
Organizator: Aktiv kmečkih žena Remšnik.
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10.00 Koncert Mestnega pihalnega orkestra Radlje
ob Dravi.
10.30 Sveta maša ob krajevnem prazniku.
11.00 – 13.00 Muzej mineralov Remšnik (Remšnik 3).
Vodeni ogled Muzeja mineralov Remšnik. V Muzeju
mineralov Remšnik si boste lahko ogledali minerale
najdene na območju remšniških rudnikov in Kobanskega.
Po zbirki bo vodila kustodinja Alenka Verdinek. Vodstvo
smo pripravili ob prazniku Krajevne skupnosti Remšnik.
Organizator: Koroški pokrajinski muzej, Muzej Radlje ob
Dravi.
11.30 Promenada in blagoslov konj.
Sledi družabno popoldne z ansamblom Poskok, s
pogostitvijo za vse obiskovalce. Organizator: KS Remšnik
s svojimi društvi, Občina Radlje ob Dravi in župnija
Remšnik.
9.30
Športni stadion Radlje. Nogometna tekma med NŠ NK
Radlje 2-U/9 in Korotan Prevalje.
23. APRIL 2018 • PONEDELJEK
MMKC Radlje ob Dravi.
9.00 Angleške pogovorne urice.
17.00 Ustvarjalna delavnica.
17.00
Knjižnica Radlje. Noč knjige: Vsi se rodimo svobodni.
Na letošnjo temo noči knjige vam bomo za uvod
pripravili predstavo, nadaljevali s pogovorom ob knjigi
in ilustracijah, nato zanimivo ustvarjalno delavnico in za
konec še sladko presenečenje. Vabljeni otroci in družine.
24. APRIL 2018 • TOREK
MMKC Radlje ob Dravi.
10.00 Zeliščarstvo.
17.00 Začetni tečaj nemščine na Kapli.
19.00 Orientalski ples.
10.25
Osnovna šola Radlje. Musical Harmonija instrumentov. Skozi glasbo bodo predstavljeni instrumenti, ki se
jih lahko učite v Glasbeni šoli Radlje. Nastop je namenjen
učencem OŠ Radlje.
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11.00
Knjižnica Radlje. Knjižne mišice v sklopu projekta
Mladi, povabljeni v koroške knjižnice. Neutrudni knjižni
trening tokrat tudi v letu 2018. Nadaljujemo z igrami,
kjer merimo knjižno moč v pisani in izgovorjeni besedi.
Projekt nastaja v sodelovanju z Debatnim krožkom
Gimnazije Ravne na Koroškem in vseh koroških splošnih
knjižnic pod mentorstvom Tee Kovše, da bi pritegnili
mlade in spodbudili bralno kulturo med njimi. Vedno
sledimo aktualnim dogodkov in tako se bomo tokrat
posvetili grdim besedam in iskanju novih besednih zvez
za čustveno obarvane stavke in vzklike. Z besedami se
sporazumevamo in zato moramo biti pri izbiri previdni.
Izberimo prave besede za lep odnos. Tudi na tokratnem
srečanju bodo svoje knjižne mišice pomerili učenci iz
osnovnih šol: Radlje ob Dravi, Muta, Vuzenica, Brezno,
Kapla in Ribnica na Pohorju. Zmagovalna ekipa prejme
tudi nagrado.
25. APRIL 2018 • SREDA
8.00–18.00
Sejmišče Vuzenica. Markov sejem. Vse informacije za
ponudnike so na voljo na spletni strani www.vuzenica.si.
Organizator: Tic Vuzenica.
MMKC Radlje ob Dravi.
9.00 Kuharska delavnica: Tempura–ocvrta zelenjava po
japonsko.
18.00 Družabni popoldan v Podvelki. Katja Zorko bo
predstavila svoje vtise in doživetja njenega potovanja po
deželi animejev, mang, gejš in templjev.
18.00 Zabavni popoldan ob igranju igre sudoku.
19.00 Potopisno predavanje: Kilimanjaro. Gora
Kilimanjaro je najvišja gora v Afriki in jo imenujejo
tudi “bela streha Afrike”. Visoka je 5895 m nadmorske
višine. Svoje vtise o gori bo na potopisnem predavanju
predstavila Andreja Senica iz PD Muta.
10.25
Osnovna šola Brezno. Musical Harmonija instrumentov. Skozi glasbo bodo predstavljeni instrumenti, ki se
jih lahko učite v Glasbeni šoli Radlje. Nastop je namenjen
učencem OŠ Brezno.
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17.00
Športni stadion Radlje. Nogometna tekma med NK
Radlje člani in NK Rače.
26. APRIL 2018 • ČETRTEK
MMKC Radlje ob Dravi.
9.00 Vseživljenjsko učenje: Facebook.
10.00 Urice za sproščanje in skupina za samopomoč v
sodelovanju z društvom ŠENT.
17.00 Začetni tečaj nemščine na Kapli.
19.00 Tečaj nemščine v Ožbaltu.
18.00
Dvorana Glasbene šole Radlje. Interni razredni nastop
učencev iz razreda Vojka Trnjeka in Dejana Kusa.
27. APRIL 2018 • PETEK
10.00
Pri spomeniku na Županku nad Radljami. Tradicionalna
proslava v počastitev Dneva upora proti okupatorju
in 70-letnici ustanovitve borčevske organizacije.
Organizator: Združenje borcev za vrednote NOB KO
Radlje ob Dravi.
10.00
Župankova domačija (Št. Janž pri Radljah 66, Radlje ob
Dravi). Koroški pokrajinski muzej, Muzej Radlje ob Dravi
vas vabi v okviru proslave v počastitev dneva upora
proti okupatorju na ogled dokumentarnega filma o
Paučkovih partizanskih bolnišnicah. Dr. Ivan Kopač
– Pauček je od aprila 1944 do konca vojne na območju
zahodnega Pohorja zgradil šest partizanskih bolnišnic. V
Paučkovih bolnišnicah, kot jih je po vojni poimenovalo
prebivalstvo, se je zdravilo okrog 300 ranjencev,
večinoma Slovencev pa tudi pripadnikov zavezniških
armad. V dokumentarnem filmu, posnetem leta 1983, pripovedujejo svoje zgodbe pripadniki sanitetnega osebja
in nekdanji ranjenci. Organizator: KPM, Muzej Radlje ob
Dravi, KO ZB za vrednote NOB Radlje ob Dravi.
28. APRIL 2018 • SOBOTA
Športni stadion Radlje.
11.00 Nogometna tekma med NŠ NK Radlje U/15 in NK
Malečnik.
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18.00 Nogometna tekma med NK Radlje člani in NK TAB
Akumulator.
MMKC Radlje ob Dravi.
15.00 Začetni tečaj nemščine
20.00 Kuhajmo z mladimi.
29. APRIL 2018 • NEDELJA
30. APRIL 2018 • PONEDELJEK
dopoldan
Knjižnica Radlje. Žrebanje reševalcev knjižne uganke
meseca aprila, za vse enote knjižnic. Izžrebane čaka
praktična nagrada.
MMKC Radlje ob Dravi.
9.00 Angleške pogovorne urice.
17.00 Ustvarjalna delavnica.
20.00
Igrišče Josipdol. Kresovanje. Organizator: KET Josipdol.
17.00
Na igrišču Sv. Vid. Veliko kresovanje na Sv. Vidu.
Postavitev prvomajskega drevesa, aktivnosti in animacije
za otroke in odrasle. Ko bo zagorel kres, bo zaigrala Vaška
godba Vuzenica, zabava se bo nadaljevala ob zvokih
prijetne glasbe tako za poslušanje kot za ples. Vstop
prost. Organizator: ŠTD Sv. Vid.
1. MAJ 2018 • TOREK
9.00
Start Športni stadion Radlje. 8. prvomajski Cross
country Radlje. Pričetek zbiranja ob 8.30 uri, start ob
9.00 uri. Cilj: Vodni park Reš. Organizator: Športna zveza
Radlje in Krajevna skupnost Radlje.
10.00
Območje Vodnega parka Radlje. Praznovanje
krajevnega praznika KS Radlje ob Dravi. Pripravili so
bogat animacijski program za otroke in odrasle. Za dobro
glasbo bo poskrbel ansambel Poskok, seveda pa ne bo
manjkal tradicionalni golaž. Tudi letos bo poskrbljeno
za brezplačni avtobusni prevoz od parkirišča Bajte do
prizorišča dogajanja, med 9.00 in 17.00 uro. Organizator:
KS Radlje ob Dravi v sodelovanju z Občino Radlje ob
Dravi.
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11.00
Koča Planinc. Tradicionalno srečanje ob 1. maju.
Organizator: PD Vuzenica.
13.00
Zbirališče center 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.

PLANINSKA DRUŠTVA
PLANINSKO DRUŠTVO BRICNIK MUTA
2. 4. Izlet na velikonočni ponedeljek. Vodnika: Vlasta
Senica in Peter Valtl.
22. 4. Ogled nahajališče avrikljev. Vodnika: Ervin Skutnik
in Peter Valtl.
28. 4. 231. nočni pohod na Pernice. Vodnik: Igor Košir.
PLANINSKO DRUŠTVO RADLJE OB DRAVI
2. 4. E6: Eibiswald – Radlje. Vodnik: Ludvik Podrzavnik,
GSM 041 430 883.
14. 4. Ožbalt – Klančnik – Lehen. Vodnica: Simona Hlade
Mavc, GSM 041 489 872.
21.– Rab. Vodnik: Franc Glazer,
28. 4. GSM 031 804 058.
PLANINSKO DRUŠTVO VUZENICA
2. 4. Sv. Ana na Mali gori. Vodnika: Valerija Padjen in
Branko Bricman, GSM 041 363 528.
15. 4. Pohod na Smokuški vrh. Vodnika: Valerija Padjen
in Branko Bricman, GSM 041 363 528.
1. 5. Tradicionalno srečanje ob 1. maju–pohod na kočo
Planinc. Odhod od gostilne Prodnar ob 8. uri in ob
9.30 od Poharske kapele. Ob 11.00 na koči Planinc
kratek kulturni program. Vodnika: Miro Kričej in
Branko Bricman, GSM: 041 363 528.
PLANINSKO DRUŠTVO RIBNICA NA POHORJU
14. 4. Pohod Bohor – 1023 m. Vodnik: Marijan Markl,
GSM 040 223 727.
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28. 4. Pohod Hochobir (A) – 2139 m. Vodnik: Stane
Zlatinek, GSM 041 494 868.
POHODNO DRUŠTVO PERNICE
2. 4. Izlet z avtobusom v Trst, odhod ob 5. uri (obvezna
prijava).
22. 4. Pohod na Boč. Zbor pri trgovini Sezam ob 7. uri.

Občinska organizacija borcev za vrednote
NOB Ribnica na Pohorju in Občina Ribnica na
Pohorju vabita
na okroglo mizo v počastitev ob 70-letnici
ustanovitve Zveze borcev Slovenije,
ki bo v petek, 13. aprila 2018 ob 17.00 uri v
telovadnici Osnovne šole Ribnica na Pohorju.
Sodelovali bodo: Generalni sekretar ZZB za
vrednote NOB Slovenije, tovariš Aljaž Verhovnik,
vsestranski literarni ustvarjalec, pisatelj,
dramatik, komediograf in scenarist gospod Tone
Partljič, Mladinski pevski zbor Osnovne šole
Ribnica na Pohorju z deklamatorji, Mopz KUD
Stane Sever Ribnica na Pohorju in svetovni prvak
na diatonični harmoniki Anže Krevh. Prireditev
bo vodil in povezoval Herman Pušnik.
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vas vabi na
zaključek bralne značke za odrasle
»KOROŠCI PA BUKVE BEREMO« in
srečanje s pisateljem GORANOM
VOJNOVIĆEM,
v torek, 17. aprila ob 19. uri
v Knjižnico Radlje ob Dravi.
Mesec april je v znamenju knjige
in knjižnih praznikov:
2. april – mednarodni dan
mladinske književnosti in
23. april – svetovni dan
knjige in avtorskih pravic,
zato vam v knjižnici Radlje v aprilu novo
vpisanim članom prvo leto članarino podarijo!
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JAVNI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE
ZA KULTURNE DEJAVNOSTI

vabljeni na

PLESNI ODER KOROŠKE – REVIJA
PLESNIH SKUPIN
petek, 6. april 2018 ob 17. uri
Modra dvorana Vuzenica

SREČANJE ODRASLIH PEVSKIH ZBOROV
IN MALIH VOKALNIH SKUPIN
nedelja, 8. april 2018 ob 17. uri
avla Osnovne šole Muta

