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10.00
Knjižnica Ribnica na Pohorju. Pravljica potuje, tokrat: Strašni 
volk. Na pravljično uro v dopoldanskem času pridejo po dogovoru 
otroci iz vrtca. Vsekakor pa so na pravljico vabljeni in dobrodošli 
otroci, ki so v domačem varstvu. 

3. OKTOBER 2019 ■ ČETRTEK 

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

16.00
Vuhred. Tradicionalno jesenkovanje »Kostanjček« v Vuhredu. 
Organizator: vrtec in šola Vuhred v sodelovanju s KS Vuhred.

4. OKTOBER 2019 ■ PETEK

MKC Radlje ob Dravi. 
18.00 Igranje družabnih iger, igranje namiznega tenisa.
20.00 Križanje mnenj.

5. OKTOBER 2019 ■ SOBOTA 

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

18.00–01.00
Muzej mineralov Remšnik, Remšnik 3, Podvelka. Dolga noč 
muzejev (Lange Nacht der Museen). V Muzeju mineralov 
Remšnik bo pestro celo »dolgo« noč: 
■ Ob 18.00 bosta po muzeju mineralov vodila kustodinja Alenka 
Verdinek in avtor zbirke Zmago Žorž, ki se raziskovanju kamnin 
in mineralov posveča že več kot trideset let, je član društva 
Univerzalnega muzeja Joanneum v Gradcu, sekcije Mineralogija, in 
član Društva prijateljev mineralov in fosilov Slovenije.
■ Ob 19.00 bo sledilo vodstvo po občasni razstavi Mineralno 
bogastvo južnega Pohorja. Po razstavi bo vodil avtor razstave prof. 
geografije in zgodovine Viljem Podgoršek, ki vodi lasten geološko 
paleontološki muzej Pangea v Cirkovcah.
Z enotno vstopnico (otroci do dvanajstega leta brezplačno) boste 
lahko od 18.00 do 1.00 zjutraj obiskali še avstrijske muzeje in 
galerije. Podatki o vseh sodelujočih muzejih in njihovem programu 
so na: https://langenacht.orf.at/. Organizatorja: Koroški pokrajinski 
muzej in ORF-Lange Nacht der Museen.

6. OKTOBER 2019 ■ NEDELJA

11.00 
Zg. Vižinga, Navšnikova kapela. Maša. 

16.00 
MKC Radlje ob Dravi. Družabni vikend.

7. OKTOBER 2019 ■ PONEDELJEK

18.00
MKC Radlje ob Dravi. Igranje namiznega tenisa.

8. OKTOBER 2019 ■ TOREK

MKC Radlje ob Dravi. 
10.00 Miselna delavnica v prostorih Društva upokojencev Radlje 
ob Dravi.
18.00 Igranje namiznih iger.

9. OKTOBER 2019 ■ SREDA 

MKC Radlje ob Dravi. 
9.00 Kuharska delavnica: Balkanska kuhinja. 
9.30 Merjenje krvnega tlaka in sladkorja v krvi.
18.00 Ustvarjalna delavnica.

9.00
Koroški pokrajinski muzej, Muzej Radlje ob Dravi (Koroška cesta 
68, Radlje ob Dravi). V okviru Dnevov evropske kulturne 
dediščine in Tedna kulturne dediščine: brezplačna delavnica 
za otroke Od umetnosti poklican. Ogledali si bomo stalno 
razstavo o akademskem slikarju Karlu Pečku (1920–2016), ki je že 
v zgodnji mladosti v sebi prepoznal veliko željo biti slikar, samo 
slikar. V mladosti se je srečal z najtežjimi preizkušnjami (revščina, 
smrt očeta, težko delo), a kljub temu sta ga vodili vztrajnost in 
zagnanost. Napis na spominski tabli na pročelju hiše v Radljah, 
kjer je imel prvi atelje, pove, da je svoje otroške sanje tudi 
uresničil. Po ogledu razstave bo sledil ustvarjalni del, v katerem se 
bodo otroci preizkusili v izdelavi mozaika. 
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17.30
Galerija Knjižnice Radlje ob Dravi. Kreativne literarne delavnice 
z dr. Davidom Bedračem. Mesečne delavnice vodi dr. David 
Bedrač, pesnik, profesor slovenščine, doktor literarnih ved, 
publicist, kritik in mentor. Zaključena skupina prijavljenih literatov, 
potrebne predhodne prijave (oi.radlje.ob.dravi@jskd.si) do 
zapolnitve mest. Organizator: JSKD OI Radlje ob Dravi. 

10. OKTOBER 2019 ■ ČETRTEK 

9.00
Knjižnica Radlje. Bralno-pogovorno srečanje, namenjeno 
odraslim, starejšim, upokojencem in invalidom, ki radi berete, 
želite brati in se ob knjigah pogovarjati ter družiti. Vabljeni na 1. 
srečanje v sezoni 2019/2020, ko bomo skupaj glasno brali vsaj 15 
minut, se pogovarjali o knjigi Svetilničarjeva žena ter pregledali 
priporočilni seznam knjig v novi, že 10. sezoni bralne značke za 
odrasle Korošci pa bukve beremo. Pogovor bo usmerjala in vodila 
Breda Bobovnik. 

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

11. OKTOBER 2019 ■ PETEK

MKC Radlje ob Dravi. 
18.00 Igranje družabnih iger, igranje namiznega tenisa.
20.00 Križanje mnenj.

12. OKTOBER 2019 ■ SOBOTA

8.30–16.30 
Galerija Knjižnice Radlje. Seminar/delavnica za mentorje 
otroških folklornih skupin. Vsebina: sestava/zasnova programa, 
koreografije, priprava glasbene priredbe, kako plesnotehnično 
pripraviti plesalce in učenje petja. Dvodnevni seminar (2. del bo 
v soboto, 19. 10. 2019) je namenjen vodjem otroških folklornih 
skupin, plesnim pedagogom v kulturno-umetniških društvih, šolah 
in vrtcih, plesalcem, plesalkam, ki že delajo ali bodo v bodoče 
lahko prevzeli strokovno ali vodstveno delo v otroških folklornih 
skupinah. Obvezne prijave: JSKD OI Radlje ob Dravi, e-pošta: 
oi.radlje.ob.dravi@jskd.sti. 

10.00
Knjižnica Radlje. Predstava za otroke: Pika, pika piskrček in 
ustvarjalna delavnica po predstavi. Predstava je nastala po 
motivih koroške ljudske pravljice Mojca Pokrajculja. Skozi avtorske 
songe spoznamo živali, njihove poklice, ugotovimo, da je laž vedno 
razkrinkana, da prijatelji odpuščajo, lisičke pa zaradi sramu za 
vedno ostanejo skrite v piskrčku. Skratka, hudomušno in poučno 
pravljično druženje. Izvajalec: Pravljično gledališče Maje Furman. 
Organizatorja: Društvo prijateljev mladine Radlje in Knjižnica 
Radlje. Udeležba je brezplačna. 

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

13. OKTOBER 2019 ■ NEDELJA 

11.00 
Cerkev Sv. Trije Kralji. Jesenska maša.

14.00
Nekdanja šola na Sv. Antonu na Pohorju. Predstavitev knjige 
Tisoč in ena zgodba o šoli Svetega Antona, avtorice Fride 
Dovnik Mravljak. 

16.00 
MKC Radlje ob Dravi. Družabni vikend.

14. OKTOBER 2019 ■ PONEDELJEK

10.00
Knjižnica Podvelka. Pravljica potuje, tokrat: Strašni volk. Na 
pravljično uro v dopoldanskem času pridejo po dogovoru otroci iz 
vrtca. Vsekakor pa so na pravljico vabljeni in dobrodošli otroci, ki 
so v domačem varstvu.

Sv. Anton na Pohorju leta 1900. Pred cerkvijo je župnišče, na levi gospodarsko poslopje, zadnja stavba na 
levi je šola. Nižje od cerkve je župnišče, ki je ostalo po vojni.
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MKC Radlje ob Dravi. 
17.00 Društvo Zen: hipnoza in regresija.
18.00 Igranje namiznega tenisa.

17.00
Knjižnica Radlje. Ustvarjalna srečanja v dveh vodenih 
delavnicah. Delavnico za otroke od 5. leta starosti vodi Vesna, 
delavnico za odrasle pa Slavica. Otroci si bodo izdelali lonček 
za pisala. Vse potrebno bo pripravljeno v knjižnici. Odrasli bodo 
izdelovali dekorativni predmet: krožnik ali posodo iz gline. Glina 
bo na razpolago v knjižnici, udeleženci prinesejo predmete, 
tkanine, prtičke in podobne materiale z zanimivo teksturo, ki bi 
bili primerni za odtiskovanje v glini. Več informacij v knjižnici in na 
spletni strani.

15. OKTOBER 2019 ■ TOREK

MKC Radlje ob Dravi. 
9.00 Analiza telesa z bioresonančnim aparatom (biovis-
biostile-herta svetuje). Obvezne so predhodne prijave. Prijave se 
zbirajo v prostorih MKC Radlje ali na GSM 030 304 624.
10.00 Miselna delavnica v prostorih Društva upokojencev Radlje 
ob Dravi.
18.00 Igranje namiznih iger.

16. OKTOBER 2019 ■ SREDA

7.30–12.00 
Osnovna šola Radlje. Skupaj rešujemo življenja – krvodajalska 
akcija. Vabljeni vsi zdravi občani, stari med 18. in 65. leti. Na dan 
odvzema zajtrkujte nemastno hrano in s seboj prinesite osebni 
dokument. Organizator: Območno združenje Rdečega križa Radlje 
ob Dravi. 

MKC Radlje ob Dravi. 
9.00 Kuharska delavnica: Balkanska kuhinja. 
9.30 Merjenje krvnega tlaka in sladkorja v krvi.
18.00 Ustvarjalna delavnica.

17. OKTOBER 2019 ■ ČETRTEK 

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

18.00
Knjižnica Radlje. Literarni večer in predstavitev knjige Bogdana 
Biščaka: Igra in biseri – Kako sem hčerki z alpinizmom razložil 
življenje. Bogdan Biščak v knjigi pripoveduje dve vzporedni 
zgodbi. Prva nam približa njegova doživetja s prijatelji v stenah 
Julijskih Alp, Centralnih Alp, Himalaje in Patagonije; avtor je 
namreč eden vidnejših predstavnikov generacije, ki je slovenski 
alpinizem postavila v sam svetovni vrh. Druga pa je stkana iz 
poglobljenih pogovorov s hčerko Anjo, ki ji posreduje razmišljanja 
o pomembnih življenjskih vprašanjih in vrednotah: o izbiri 
življenjskega poslanstva, vztrajnosti, pogumu, modrosti, ovirah in 
napačnih izbirah, prijateljstvu, ljubezni, samokritičnosti, zmagi in 
porazu, mladostni veri v vsemogočnost, spreminjanju … Literarni 
večer bo prav tako sestavljen iz prikaza fotografij z avtorjevimi 
komentarji ter pogovora med avtorjem in bibliotekarko Tanjo 
Repnik, v katerega se bodo lahko vključili obiskovalci. Obeta se 
zanimivo alpinistično-literarno doživetje. Knjiga je uvrščena na 
priporočilni seznam čtiva v 10. sezoni bralne značke za odrasle 
Korošci pa bukve beremo in opisana na portalu Dobreknjige.si. 

18. OKTOBER 2019 ■ PETEK

10.00
Knjižnica Muta. Pravljica potuje, tokrat: Strašni volk. Na 
pravljično uro v dopoldanskem času pridejo po dogovoru otroci iz 
vrtca. Vsekakor pa so na pravljico vabljeni in dobrodošli otroci, ki 
so v domačem varstvu. 

MKC Radlje ob Dravi. 
18.00 Igranje družabnih iger, igranje namiznega tenisa.
20.00 Križanje mnenj.

18.00
Avla Osnovne šole Muta. Kulturni večer z gosti. Po končani 
prireditvi vsi povabljeni v Knjižnico Muta na razstavo unikatnih 
izdelkov rokodelk, članic ročnodelskega krožka Trobentice. 
Razstava bo odprta še v soboto, 19., in nedeljo, 20. oktobra, med 
9. in 18. uro. Organizator: DI, DU in literarna skupina Utrip Zgornje 
Drave.
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10.00
Knjižnica Radlje. Predavanje za starše: Se lahko otroci skozi 
igro učijo tudi lepega vedenja?
Tako kot vzgojitelji in učitelji smo tudi starši pogosto v zagati, 
kako otroku približati in privzgojiti pravila lepega, spodobnega, 
sprejemljivega vedenja, ki veljajo v naši družbi. Mimogrede 
naredimo kaj »narobe« in si otroci naše spodrsljaje bolj zapomnijo 
kot vse naše skrbne napotke. Predavateljica Andreja Pažek, mag. 
prof. zgodnjega učenja in poučevanja, bo osvetlila tematiko z 
otroškega zornega kota, predlagala učinkovite načine ter podala 
koristne napotke iz svoje bogate prakse, ki si jo je in si jo pridobiva 
kot vzgojiteljica v Vrtcu Kapla. Da bo udeležba na predavanju 
omogočena tudi staršem z mlajšimi otroki, bo zanje sočasno v 
otroškem delu knjižnice potekala ustvarjalna delavnica. Vabljeni in 
dobrodošli na koristen in prijeten sobotni dopoldan v knjižnici.

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

19.00
Telovadnica Osnovne šole Ribnica na Pohorju. Prva gledališka 
predstava v sklopu abonmaja komedij: Govorice, v izvedbi 
KD Bohinjska Bela. Organizator: KUD Stane Sever Ribnica na 
Pohorju. 

20. OKTOBER 2019 ■ NEDELJA 

10.00 
Cerkev Radlje ob Dravi. Slovesna maša – poročni jubilanti.

16.00 
MKC Radlje ob Dravi. Družabni vikend.

21. OKTOBER 2019 ■ PONEDELJEK

7.30–12.00 
Osnovna šola Muta. Skupaj rešujemo življenja – krvodajalska 
akcija. Vabljeni vsi zdravi občani stari med 18. in 65. leti. Na dan 
odvzema zajtrkujte nemastno hrano in s seboj prinesite osebni 
dokument. Organizator: Območno združenje Rdečega križa Radlje 
ob Dravi. 

18.00
MKC Radlje ob Dravi. Igranje namiznega tenisa.

19.00
Salon Ars, Kulturni dom Radlje ob Dravi. Odprtje razstav: 
Po Gizelinih sledeh – razstava del, nastalih na likovni 
ustvarjalnici, in Od realizma do abstrakcije. 14. septembra 
je potekala pod vodstvom mentorja Zorana Ogrinca likovna 
ustvarjalnica v Radljah ob Dravi. Na njej so ustvarjali: Alojz Erjavc, 
Alojz Kreuh, Feliks Frühauf, Marjan Haložan - Janca, Marjan 
Špingler, Franjo Marošek, Jože Kremžar, Karmen Šeruga, Tanja 
Goričan, Simona Svanjak, Polona Harum, Anton Vodušek, Tanja 
Hari Vidmar, Mateja Poročnik, Darja Škrilec in Jožica Sobiech. 
Ogledali pa si boste lahko tudi dela članov Likovne sekcije Likra, 
ki so ustvarjali prav tako pod vodstvom Zorana Ogrinca na temo: 
Od realizma do abstrakcije.  Organizator: Likra, Likovna sekcija 
Kulturnega društva Radlje.

18.–19. OKTOBER 2019 

9.00–18.00 
Knjižnica Muta. Razstava unikatnih izdelkov rokodelk, članic 
ročnodelskega krožka Trobentice.   

19. OKTOBER 2019 ■ SOBOTA

Dopoldne 
Stojnice v Vuzenici, Radljah ob Dravi, 
na Muti in v Breznu. Drobtinica.
Območno združenje Rdečega križa 
s svojimi krajevnimi organizacijami v 
Vuzenici, Radljah, Breznu in na Muti 
že osmo leto sodeluje v mednarodni

kampanji Drobtinica, ki sicer poteka v Sloveniji pod okriljem 
Rdečega križa Slovenije že petnajsto leto. Drobtinica je namenjena 
zbiranja prostovoljnih prispevkov, ki bodo namenjeni izključno 
šolskemu skladu v okoljih, kjer bo kampanja tudi potekala. 
Kampanja je zasnovana tako, da naši prostovoljci skupaj z 
osnovnošolci šole, ki ji bodo zbrana sredstva namenjena, na 
stojnicah menjajo pekovske in druge prehrambne izdelke za 
prostovoljne prispevke. Drobtinica pa ni le zbiranje prostovoljnih 
prispevkov, ampak je namenjena tudi ozaveščanju širše javnosti 
glede vse bolj pereče problematike nezadostne in/ali nepravilne 
prehrane naših najmlajših – osnovnošolcev ter spodbuja čut za 
solidarnost s tistimi, ki so se znašli v stiski. Drobtinica je povezana 
tudi s svetovnim dnevom hrane, ki je 16. oktobra. Tako smo tudi 
mi izbrali datum za našo kampanjo okoli tega dneva. Organizator: 
Območno združenje Rdečega križa s svojimi krajevnimi 
organizacijami v Vuzenici, Radljah, Breznu in na Muti.



10 11

26. OKTOBER 2019 ■ SOBOTA

10.00 
Knjižnica Radlje. Predavanje Špele Kresnik. Kako premagati 
strah? Strah ni vedno nekaj, kar je negativnega. Res pa je, da je v 
negativnem smislu vedno ovira, ki nam onemogoča napredovanje. 
Zato boste na predavanju spoznali, kako in zakaj se sploh 
spoprijeti s svojimi strahovi. 

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

27. OKTOBER 2019 ■ NEDELJA 

16.00 
MKC Radlje ob Dravi. Družabni vikend.

28. OKTOBER 2019 ■ PONEDELJEK

17.00
Knjižnica Radlje. Ustvarjalna srečanja v dveh vodenih 
delavnicah. Delavnico za otroke od 5. leta starosti vodi Vesna, 
delavnico za odrasle pa Slavica. Otroci bodo izdelovali čarovnice. 
Odrasli bodo nadaljevali in končali z izdelavo dekorativnega 
predmeta iz gline. Vse potrebno bo pripravljeno v knjižnici. Več 
informacij v knjižnici in na spletni strani.

18.00
MKC Radlje ob Dravi. Igranje namiznega tenisa.

29. OKTOBER 2019 ■ TOREK

MKC Radlje ob Dravi. 
10.00 Miselna delavnica v prostorih Društva upokojencev Radlje 
ob Dravi.
18.00 Igranje namiznih iger.

30. OKTOBER 2019 ■ SREDA 

Dopoldne
Knjižnica Radlje. Žrebanje reševalcev knjižne uganke meseca 
septembra za vse enote knjižnice. 

22. OKTOBER 2019 ■ TOREK

MKC Radlje ob Dravi. 
10.00 Miselna delavnica v prostorih Društva upokojencev Radlje 
ob Dravi.
18.00 Igranje namiznih iger.

23. OKTOBER 2019 ■ SREDA 

MKC Radlje ob Dravi. 
9.00 Kuharska delavnica: Balkanska kuhinja. 
18.00 Ustvarjalna delavnica.

24. OKTOBER 2019 ■ ČETRTEK 

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

17.00
Modra dvorana Vuzenica. 5. obletnica folklorne skupine Mi smo 
fajn. Člani skupine bodo prejeli Maroltove značke za delovanje 
na področju ljubiteljske folklorne dejavnosti, ki jih podeljuje 
JSKD. Organizatorja: CUDV Črna – DE VDC Muta in Medobčinsko 
društvo Sožitje Zgornje Dravske doline. 

25. OKTOBER 2019 ■ PETEK

MKC Radlje ob Dravi. 
18.00 Igranje družabnih iger, igranje namiznega tenisa.
20.00 Križanje mnenj.



7. REGIJSKA TEMATSKA LIKOVNA RAZSTAVA LJUBITELJSKIH LIKOVNIKOV: OBLO IN OGLATO
GALERIJA KNJIŽNICE RADLJE OB DRAVI, 19. september – 30. oktober 2019 




