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Podatke za junijsko številko sprejemamo do 20. maja 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.
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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 ob Dravi. Organizator: Mestni pihalni orkester Radlje ob
Dravi.
9.00
Športni stadion Radlje ob Dravi (start). 9. Prvomajski
cross country s ciljem v 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.
13.00
Zbirališče v centru Ribnice na Pohorju. Pohod iz Ribnice na
Pohorju po gozdni učni poti Kapelvald.
13.30
Zbirališče ob igrišču v Josipdolu. Pohod iz Josipdola po
gozdni učni poti Kapelvald. Organizatorja: PD Ribnica in KET
Josipdol.

2. MAJ 2019 ■ ČETRTEK
3. MAJ 2019 ■ PETEK
MKC Radlje ob Dravi.
18.00 Igranje družabnih iger, igranje namiznega tenisa.
20.00 Križanje mnenj.

5. MAJ 2019 ■ NEDELJA
11.00
Cerkev Sv. Trije Kralji. Izidorjeva nedelja.
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11.30
Cerkev v Josipdolu. Florjanova maša. Organizator: PGD RibnicaJosipdol.
16.00
MKC Radlje ob Dravi. Družabni vikend.

6. MAJ 2019 ■ PONEDELJEK
MKC Radlje ob Dravi.
17.00 Rad/a se imam, popolni zmenek sam s sabo. Zen,
društvo za samopomoč ljudem v stiski.
18.00 Igranje namiznega tenisa.

7. MAJ 2019 ■ TOREK
MKC Radlje ob Dravi.
10.00 Miselna delavnica v prostorih DU Radlje.
18.00 Namizne igre.
10.00
Knjižnica Muta. Bralno-pogovorno srečanje, namenjeno
starejšim, upokojencem, invalidom, ki radi berete, želite brati in se
ob knjigah pogovarjati ter družiti. Na srečanju se bodo udeleženci
pogovarjali o knjigi Bronje Žakelj Belo se pere na devetdeset in o
avtorici Damjani Bakarič ter njenih delih.
19.00
Radlje ob Dravi. Delavnica: Sproščujoče urice. V hitrem tempu
življenja prepogosto pozabimo nase. Zaradi vseh opravil smo na
koncu dneva pogosto utrujeni. Vzeti si čas zase in se sprostiti
je dandanes že prava umetnost. Na delavnici se boste naučili
tehnik sproščanja, meditacije, poudarek pa je na čuječnosti (ang.
mindfulness). Zaradi omejenega števila mest so prijave obvezne.
Več informacij in prijava na info@spelakresnik.com ali na 040 575
184 (Špela Kresnik). Delavnica poteka pod vodstvom psihologinje
Špele Kresnik. Cena: 20 € za en obisk ali 30 € za dva obiska
(mesečna karta).

8. MAJ 2019 ■ SREDA
Občina Muta, Glavni trg 17. Varuh človekovih pravic Peter
Svetina na Muti na voljo Korošicam in Korošcem. Vsi, ki
menijo, da so jim kršene pravice, in bi jim lahko varuh s sodelavci
pomagal, lahko pokličejo na telefonsko številko 030 720 225
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najkasneje do ponedeljka, 6. 5. 2019, do 15. ure in se naročijo na
polurni pogovor. Ta dan bo varuh obiskal tudi nekatere institucije v
občini, kjer se bo seznanil z njihovim delom in težavami, s katerimi
se srečujejo pri uresničevanju pravic ljudi. Srečal se bo tudi z
županom občine Muta Mirkom Vošnerjem in njegovimi sodelavci
ter z njimi govoril o prizadevanju občine za spoštovanje pravic
občanov. Ugotovitve poslovanja bo predstavil na krajši novinarski
konferenci v prostorih občine predvidoma ob 15.15. Točna ura
bo znana in sporočena, ko bodo zbrane vse prijave.
MKC Radlje ob Dravi.
9.00 Kuharska delavnica: Španska kuhinja in potopisno
predavanje.
17.00 Predavanje, telesna vadba in degustacija na temo:
Kronično srčno popuščanje, poslušajmo svoje srce in
ukrepajmo. Predavanje poteka ob svetovnem dnevu srčnega
popuščanja v dvorani hotela Radlje ob Dravi. Program: 17.00
telesna vadba; 17.30 degustacija zdravih napitkov; 18.00
predavanje prim. Cirile Slemenik Pušnik, dr. med., spec. internist;
18.45 predaja dveh AED v uporabo; 19.00 sprejem za udeležence.
18.00 Ustvarjalna delavnica.
10.00
Knjižnica Ribnica na Pohorju. Pravljica potuje, tokrat: Zajčkov
bralni krožek. V toplih poletnih dneh zajček rad skupaj z otroki
sedi pred knjižnico in posluša pripovedovanje zgodb. Ko pa se
dnevi začnejo krajšati in v zraku zaveje hlad, se pripovedovanje
zgodb preseli nazaj med knjižne police. Kaj bo zdaj storil zajček?

9. MAJ 2019 ■ ČETRTEK
MKC Radlje ob Dravi.
9.00 Medgeneracijska čajanka.
10.00 Urice za sproščanje z društvom Šent.
18.00 Ugankarski popoldan.

10. MAJ 2019 ■ PETEK
MKC Radlje ob Dravi.
18.00 Igranje družabnih iger in namiznega tenisa.
20.00 Križanje mnenj.
18.00
Telovadnica OŠ Ribnica na Pohorju. Turnir v odbojki. Organizator:
Športno društvo Ribnica na Pohorju.
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prijave bodo na dan tekme med 10.00 in 10.50 v baru Kogal
Vuhred. Organizator: Kolesarsko društvo Vuhred.

11. MAJ 2019 ■ SOBOTA
MKC Radlje ob Dravi.
Dopoldne. Pri dvorcu Radlje ob Dravi. Indijanska vas. Sodelujejo
tudi knjižničarke-pravljičarke iz Knjižnice Radlje ob Dravi z
indijanskim knjižnim kotičkom in izdelovanjem knjižnih peres in
puščic.
16.00 Družabni vikend.
20.00 Kuhamo z mladimi.
12.00
Kulturna dvorana Josipdol. Praznovanje 50-letnice delovanja
Društva invalidov Ribnica-Josipdol. Organizator: Občinski odbor
DI Ribnica-Josipdol.
16.00
Igrišče Josipdol. Turnir v malem nogometu (samo za ekipe iz
občine Ribnica na Pohorju). Organizator: DŠR Josipdol.
18.00
Avla Osnovne šole Muta. Kulturni večer z Literarno skupino
Utrip Zgornje Drave. Za pestrejši večer so medse povabili ljudske
pevke Žitni klas iz Benedikta in etno skupino Šajke iz Vuhreda.
Tretji gost pa naj ostane presenečenje. Vabimo vse, ki ste ljubitelji
kulture. Organizator: KUD Muta, Literarna skupina Utrip Zgornje
Drave.

15.00
Zbirališče pri izlivu Vuhreščice v Dravo. Pohod po vodni učni
poti. Organizator: KS Vuhred.
15.30
Pahernikov dom na Bolfenku, Hudi Kot 47, Ribnica na Pohorju.
Predavanje: Po sledeh rodbine Pahernik na območju Ribnice
na Pohorju. Zavedna slovenska in gozdarska rodbina Pahernik
je pustila velik pečat v Vuhredu in širši pohorsko-dravski okolici.
Alenka Verdinek, kustodinja in avtorica muzejskega kataloga
o rodbini Pahernik, bo v predavanju poglobljeno predstavila
življenjske poti zadnjih štirih Pahernikovih rodov. Inž. Franjo
Pahernik (1882–1976) je že v prvi polovici 20. stoletja v svojih
obsežnih gozdovih na Pohorju uveljavil koncept sonaravnega
gozdarjenja in zato ga danes prepoznavamo za pionirja
sonaravnega gozdarjenja v Dravski dolini. V marsikaterem pogledu
pa je tudi pomagal pohorskemu človeku, med drugim je leta
1913 zgradil novo šolo na Bolfenku v Hudem Kotu. Njegovo delo
danes nadaljuje Pahernikova ustanova. Jerneja Čoderl, vodja
Krajevne enote Radlje Zavoda za gozdove Slovenije, bo predstavila
Pahernikove gozdove, ki so zgleden primer sonaravnega
gozdarjenja in jih zato vsako leto obiščejo številne ekskurzije iz
Slovenije in tujine. Prireditev bo potekala v okviru občinskega
praznika Občine Ribnica na Pohorju.

12. MAJ 2019 ■ NEDELJA
9.00–11.00
Center vasi Ribnica ne Pohorju. Gasilska vaja. Organizator: PGD
Ribnica-Josipdol.
10.00
Cerkev Radlje ob Dravi. Prvo sveto obhajilo.
11.00
Start, bar Kogal Vuhred. Otvoritev pokala
v gorskem kolesarstvu. Prvi 10 kilometrski
vzpon v okviru pokala bo potekal na trasi
Vuhred–kmetija Poberžnik (Barnik), višinske
razlike 496 metrov. Po prihodu zadnjega na
cilj se bodo tekmovalci skupaj podali nazaj
v Vuhred, kjer bo pogostitev in podelitev
medalj za najhitrejše po kategorijah. Brez
startnine. Informacije: GSM 041 691 488,
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16.00

MKC Radlje ob Dravi. Družabni vikend.
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13. MAJ 2019 ■ PONEDELJEK
18.00
MKC Radlje ob Dravi. Igranje namiznega tenisa.

14. MAJ 2019 ■ TOREK
17.30
Dvorana Glasbene šole Radlje. Nastop učencev iz razreda
Nataše Pospihalj.
18.00
OŠ Ribnica na Pohorju. Nastop učencev Glasbene šole Radlje.
18.00
MKC Radlje ob Dravi. Namizne igre.

15. MAJ 2019 ■ SREDA
MKC Radlje ob Dravi.
9.00 Kuharska delavnica: Španska kuhinja.
9.30 Merjenje krvnega tlaka in sladkorja v krvi.
18.00 Ustvarjalna delavnica.

16.–19. MAJ 2019
Glasbena šola Radlje ob Dravi. 9. mednarodno Koroško
klavirsko tekmovanje. Udeleženci tekmovanja prihajajo
iz Slovenije, Hrvaške, Italije, Avstrije, Srbije in Makedonije.
Tekmovalce ocenjuje žirija mednarodno priznanih pedagogov:
Saša Gerželj Donaldson (Velika Britanija/Slovenija), Ivana Godec
Vinceković (Hrvaška) in Elisabeth Väth-Schadler (Avstrija).

16. MAJ 2019 ■ ČETRTEK
9.00
Knjižnica Radlje ob Dravi. 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 Modrost volkov.
Pogovor bo vodila in usmerjala Breda Bobovnik. Čeprav knjige
niste prebrali, se pridružite pogovoru.
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11.00
Cerkev Št. Janž pri Radljah. God Janeza Nepomuka.

17. MAJ 2019 ■ PETEK
MKC Radlje ob Dravi.
18.00 Igranje namiznih iger in namiznega tenisa.
20.00 Križanje mnenj.
19.00
Dvorana OŠ Ribnica na Pohorju. Koncert: Po domače.
Organizator: TD Ribnica na Pohorju.

18. MAJ 2019 ■ SOBOTA
9.00–13.00
Koroški pokrajinski muzej, Muzej Radlje ob Dravi (dvorec Radlje,
Koroška cesta 68, Radlje). Na mednarodni dan muzejev, ki
poteka že tradicionalno vsako leto 18. maja, vabljeni na
brezplačen ogled zbirk in razstav v dvorec Radlje. Ob 10.00
uri vabljeni na javno vodstvo po Oglednem depoju Leitingerjeve
zbirke. Vodila bo kustodinja Alenka Verdinek. Zbirka ljubiteljskega
zbiralca Ferdinanda Leitingerja iz Radelj ob Dravi šteje preko
2600 predmetov, več kot 1100 knjig in več kot 200 razglednic in
fotografij Radelj. V zbirki so posebno zanimiva raznovrstna orodja:
kmečko, gozdarsko, čevljarsko, mizarsko in sodarsko orodje ter
številni drugi predmeti. V oglednem depoju obiskovalce pritegneta
celotna zbirka, kot tudi vsak predmet zase s svojo zgodbo.
10.00
Cerkev Radlje ob Dravi. Sv. birma.
MKC Radlje ob Dravi.
16.00 Družabni vikend.
20.00 Kuhamo z mladimi.
18.00
Dvorana OŠ Ribnica na Pohorju. Slavnostna seja Občinskega
sveta ob 19. občinskem prazniku Občine Ribnica na Pohorju.
Organizatorji: Občina Ribnica na Pohorju, Glasbena šola Radlje
ob Dravi, OŠ Ribnica na Pohorju, KUD Stane Sever Ribnica na
Pohorju, TD Ribnica na Pohorju.
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19.00
Turistični dom Vuhred. Srečanje družinskih pevskih zborov.
Nastopale bodo družine z vseh vetrov, družine, ki še ohranjajo
družinsko petje. Zelo si želijo, da bi petje ohranili mladi rodovi in s
tem povezali generacije mladih. Organizator: TD Vuhred.

19. MAJ 2019 ■ NEDELJA
11.00
Cerkev Št. Janž pri Radljah. Janeška lepa nedelja.
15.00
Veteransko igrišče v Ribnici na Pohorju. Vaške igre. Če bo
dež, bodo igre potekale v telovadnici OŠ Ribnica na Pohorju.
Organizator: Športno društvo Ribnica na Pohorju.
15.00
Večnamenska dvorana Vuhred. Proslava ob krajevnem prazniku
Vuhreda. Organizator: KS Vuhred, KO ZB za vrednote NOB
Vuhred, KPD Kovač Lija Vuhred, Društvo kmetic KO Vuhred, OŠ
Vuhred, MPZ župnije Vuhred, Mestni pihalni orkester Radlje in
gostje.
16.00
MKC Radlje ob Dravi. Družabni vikend.
16.00
Pri Mitnici na spodnji Muti. Promenadi koncert Pihalnega
orkestra Muta pod vodstvom Miha Šrimpfa. Če bo dež, koncert
odpade! Organizator: PO Muta.

20. MAJ 2019 ■ PONEDELJEK
10.20
Telovadnica OŠ Muta. Muzikal Harmonija instrumentov.
Glasbena šola Radlje ob Dravi v sodelovanju z OŠ Muta za učence
pripravlja glasbeno poslastico, v kateri bodo lahko učenci uživali in
spoznali vse vrste instrumentov ter baleta. Muzikal kot glasbeno
zgodbo predstavitve instrumentov so pripravili učenci in učitelji
Glasbene šole Radlje ob Dravi.
18.00
MKC Radlje ob Dravi. Igranje namiznega tenisa.

21. MAJ 2019 ■ TOREK
10.20
Telovadnica OŠ Dravograd. Muzikal Harmonija instrumentov.
Glasbena šola Radlje ob Dravi v sodelovanju z OŠ Dravograd
za učence pripravlja glasbeno poslastico, v kateri bodo lahko
učenci uživali in spoznali instrumente ter balet, ki se poučujejo
na dislocirani enoti Bukovje. Muzikal kot glasbeno zgodbo
predstavitve instrumentov so pripravili učenci in učitelji Glasbene
šole Radlje ob Dravi.
18.00
MKC Radlje ob Dravi. Namizne igre.
19.00
Radlje ob Dravi. Delavnica: Sproščujoče urice. V hitrem tempu
življenja prepogosto pozabimo nase. Zaradi vseh opravil smo na
koncu dneva pogosto utrujeni. Vzeti si čas zase in se sprostiti
je dandanes že prava umetnost. Na delavnici se boste naučili
tehnik sproščanja, meditacije, poudarek pa je na čuječnosti (ang.
mindfulness). Zaradi omejenega števila mest so prijave obvezne.
Več informacij in prijava na info@spelakresnik.com ali na 040 575
184 (Špela Kresnik). Delavnica poteka pod vodstvom psihologinje
Špele Kresnik. Cena: 20 € za en obisk ali 30 € za dva obiska
(mesečna karta).

22. MAJ 2019 ■ SREDA
MKC Radlje ob Dravi.
9.00 Kuharska delavnica: Španska kuhinja.
18.00 Ustvarjalna delavnica.
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10.20
Telovadnica OŠ Vuzenica. Muzikal Harmonija instrumentov.
Glasbena šola Radlje ob Dravi v sodelovanju z OŠ Vuzenica za
učence pripravlja glasbeno poslastico, v kateri bodo lahko učenci
uživali in spoznali vse vrste instrumentov ter baleta. Muzikal kot
glasbeno zgodbo predstavitve instrumentov so pripravili učenci in
učitelji Glasbene šole Radlje ob Dravi.

23. MAJ 2019 ■ ČETRTEK

10.30–18.30
Ipavčev kulturni center Šentjur. Tekmovanje otroških in
mladinskih pevskih zborov od Celja do Koroške. Na šestih
bienalnih regijskih tekmovanjih nastopijo otroški in mladinski
zbori, ki jih odlikujeta kakovost in primernost prijavljenega
sporeda in zbora, in si tako prislužijo vstopnico za tekmovanje na
državni ravni. Tekmovanja s Koroške se bo udeležil Mladinski
pevski zbor Osnovne šole Muta pod vodstvom Miha Šrimpfa.
Podroben program na www.jskd.si. Organizator: JSKD.

MKC Radlje ob Dravi.
9.00 Medgeneracijska čajanka.
10.00 Urice za sproščanje z društvom Šent.
18.00 Ugankarski popoldan.
17.00 Predavanje o novostih s področja cestno prometnih
predpisov. Novosti bo predstavil policist PP Radlje ob Dravi.
10.20
Avla OŠ Brezno. Glasbeni cirkus. Glasbena šola Radlje ob Dravi
v sodelovanju z OŠ Brezno za učence pripravlja glasbeni cirkus
instrumentov. Na obisk bodo prišli mladi glasbeniki in s svojimi
vragolijami pričarali glasbene akrobacije, z zvokom na instrumente
predstavili cirkuške živali ter se poskušali z ugankami rešiti objema
glasbenega klovna. Glasbeni cirkus so pripravili učenci in učitelji
Glasbene šole Radlje ob Dravi.

24. MAJ 2019 ■ PETEK
10.20
Telovadnica OŠ Ribnica na Pohorju. Muzikal Harmonija
instrumentov. Glasbena šola Radlje ob Dravi v sodelovanju z
OŠ Ribnica na Pohorju za učence pripravlja glasbeno poslastico, v
kateri bodo lahko učenci uživali in spoznali vse vrste instrumentov
ter baleta. Muzikal kot glasbeno zgodbo predstavitve
instrumentov so pripravili učenci in učitelji Glasbene šole Radlje
ob Dravi.
MKC Radlje ob Dravi.
18.00 Igranje družabnih iger in namiznega tenisa.
20.00 Križanje mnenj.

25. MAJ 2019 ■ SOBOTA
10.00
Cerkev Ribnica na Pohorju. Sv. birma.
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MKC Radlje ob Dravi.
16.00 Družabni vikend.
20.00 Kuhamo z mladimi.

26. MAJ 2019 ■ NEDELJA
10.30–14.00
Kovačija pri Kovaču, Janževski vrh 72. Destilacija mediteranskih
zelišč. Namen delavnice je ustvaritev čistega eteričnega olja in
hidrolata. Informacije in prijave: jamšek.tajda@gmail.com, GSM
030 692 580.
16.00
MKC Radlje ob Dravi. Družabni vikend.

27. MAJ 2019 ■ PONEDELJEK
10.20
Galerija Knjižnice Radlje ob Dravi. Glasbeni cirkus. Glasbena šola
Radlje ob Dravi v sodelovanju z OŠ Radlje ob Dravi in Knjižnico
Radlje ob Dravi za učence pripravlja glasbeni cirkus instrumentov.
Na obisk bodo prišli mladi glasbeniki in s svojimi vragolijami
pričarali glasbene akrobacije, z zvokom na instrumente predstavili
cirkuške živali ter se z ugankami poskušali rešiti objema
glasbenega klovna. Glasbeni cirkus so pripravili učenci in učitelji
Glasbene šole Radlje ob Dravi.
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18.00
MKC Radlje ob Dravi. Igranje namiznega tenisa.

28.–30. MAJ 2019
Informativni sprejemni preizkusi glasbene nadarjenosti
Glasbene šole Radlje ob Dravi bodo:
■ 28. 5. ob 18.00 v Osnovni šoli Vuzenica,
■ 28. 5. ob 12.30 in ob 16.30 v Osnovni šoli Kapla,
■ 29. 5. ob 18.00 v Dvorcu Bukovje,
■ 29. 5. ob 18.00 v Glasbeni šoli Radlje ob Dravi,
■ 30. 5. ob 16.30 v Osnovni šoli Ribnica na Pohorju in
■ 30. 5. ob 17.30 v Osnovni šoli Brezno.

28. MAJ 2019 ■ TOREK
18.00
MKC Radlje ob Dravi. Namizne igre.

29. MAJ 2019 ■ SREDA
MKC Radlje ob Dravi.
9.00 Kuharska delavnica: Španska kuhinja.
9.30 Merjenje krvnega tlaka in sladkorja v krvi.
18.00 Ustvarjalna delavnica.

30. MAJ 2019 ■ ČETRTEK
MKC Radlje ob Dravi.
9.00 Medgeneracijska čajanka.
10.00 Urice za sproščanje z društvom Šent.
18.00 Ugankarski popoldan.
18.00
Knjižnica Radlje ob Dravi. Literarni večer: V zavetju besede
2019. Na literarni natečaj revije Mentor so se lahko prijavili
avtorice in avtorji, ki pišejo v slovenskem jeziku in so starejši
od 30 let. Avtorji lahko sodelujejo s svojimi še neobjavljenimi
pesniškimi, proznimi in dramskimi besedili. Prispela besedila so
prebrali strokovni spremljevalci, ki bodo na regijskih srečanjih
vodili literarno delavnico, namenjeno predvsem analizi poslanih
besedil in pogovoru o literarnem ustvarjanju na splošno.
Besedila za literarni natečaj V zavetju besede 2019 tematsko
niso omejena, lahko pa se poleg proste tematike preizkusite
v pisanju avtorskih besedil, ki so intimna, družbeno-kritična,
reflektivna, fantazijska … Prepustite se domišljiji, igrajte se z
besedami ter ustvarjajte svobodno in drzno!
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Več na spletni strani: http://www.jskd.si/literatura/natecaji_
literatura/odrasli/2019/uvod_odrasli_19.htm. Rok prijave: 8. maj
2019. Eno izmed šestih regijskih srečanj, za celjsko-koroško regijo,
bo 30. maja v Radljah ob Dravi, kjer se bodo prijavljeni avtorji
najprej srečali na delavnici, nato pa z odlomki predstavili na
literarnem večeru. Organizator: JSKD OI Radlje ob Dravi.

31. MAJ 2019 ■ PETEK
Dopoldne
Knjižnica Radlje za vse enote knjižnice. Žrebanje reševalcev
knjižne uganke meseca maja. Izžrebane čaka praktična nagrada.
MKC Radlje ob Dravi.
18.00 Igranje družabnih iger in namiznega tenisa.
20.00 Križanje mnenj.

1. JUNIJ 2019 ■ SOBOTA
10.00
Knjižnica Radlje. Predavanje Špele Kresnik: Kako reči »NE«
stvarem, ki jih ne želimo? Vedno, ko rečemo drugim »DA«,
rečemo »NE« sebi. To je namreč včasih lažje kot pa dovoliti, da
nas kljuva občutek krivde. Predavanje je zato namenjeno vsem, ki
vas zanima, kako in zakaj je pomembno postaviti zdrave meje. Na
predavanju pa boste izvedeli tudi nekaj trikov, ki vam pomagajo,
da rečete ne brez občutka krivde. Da bo udeležba na delavnici
omogočena tudi staršem z mlajšimi otroki, bo zanje sočasno v
otroškem delu knjižnice potekala ustvarjalna delavnica. Vabljeni
in dobrodošli na koristno in prijetno sobotno dopoldne v knjižnici.
Organizatorja: Knjižnica Radlje ob Dravi in VGC Dogaja se!.
15.00
Športni park pri OŠ Vuzenica. Dan mladosti. Letošnji dan
mladosti bo namenjen rekreaciji za vse generacije. Potekali bodo
turnirji v košarki (streetball), tenisu, odbojki na mivki, badmintonu,
petanki … Organizirana bo vodena vadba (pilates, bootcamp
…). Za otroke bodo pripravljeni različni spretnostni poligoni in
ustvarjalne delavnice. Ob 20.00 pa bo ogled tekme finala lige
prvakov na velikem platnu v atriju OŠ Vuzenica. Informacije
in prijave na turnirje: Senta, GSM 070 621 188. Organizatorji:
MKC Vuzenica, KMN Vuzenica, Društvo Nasmeh na obraz in TIC
Vuzenica.
MKC Radlje ob Dravi.
16.00 Družabni vikend.
20.00 Kuhamo z mladimi.
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PLANINSKA DRUŠTVA

RAZSTAVE V KNJIŽNICI RADLJE

PLANINSKO DRUŠTVO BRICNIK MUTA

Prireditveni prostor: Razstava del klekljaric DU in DI Radlje
ob Dravi z naslovom Za prijeten dom: Klekljana čipka nekoč
in danes. Na ogled do 23. maja.

18. 5. Od doma na Uršljo goro. Vodnika: Igor Košir, Ivan Verčko.
19. 5. 244. nočni pohod na Sv. Jernej. Vodnik: Jože Hiter.

PLANINSKO DRUŠTVO RADLJE OB DRAVI
11. 5. Pot po mejah občine. Vodnik: Franc, GSM 031 804 058.
23. 5. Zajamniki. Vodnik: Vinko, GSM 041 489 872.

PLANINSKO DRUŠTVO VUZENICA
1. 5. Prvomajski pohod na Kremžarjev vrh in Kočo Planinc.
Vodnika: Miro Kričej in Branko, GSM 041 363 528.
12. 5. Pohod po Šaleški poti. Vodnika: Branko in Silvo, GSM
041 363 528.

POHODNO DRUŠTVO PERNICE
1. 5. Prvomajski pohod na kočo Planinc. Ob 7. uri z Gortine.
Pohod vodi Rado Sušek.
4. 5. Slakova pot. Ob 5. uri z Gortine z avtobusom. Prijave pri:
Janez Galer, Rado Sušek.
19. 5. Koča na Travniku. Ob 7. uri z Gortine. Pohod vodi Rado
Sušek.
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Vitrine: od 6. do 31. maja, razstava unikatnega nakita
Nataše Lorbek, ki ustvarja nakit iz stekla pod imenom Lonaa
Glass Design.
Galerija:
■ Razstava slik Jožeta Kovača: Utrinki s podeželja. Na
ogled do 11. maja. Iz besede o razstavi akademskega slikarja
Denisa Senegačnika: »Jože Kovač je pristen človek, ki vneto,
redoljubno, z zanosom slika slike, ki so globoko pripovedne z
velikim čustvenim nabojem, polnim spominov preteklega časa.
Njegova izpoved ni niti malo prirejena z raznimi filozofijami,
ravno nasprotno: upam si uporabiti izraz, da so slike poštene,
kot je on, in ravno tu je ta zgnetena celota želje po ustvarjanju,
veselju in izpovedi.«
■ Od 15. do 25. maja: Razstava likovnih del »Figura in
likovni jezik« avtorja Igorja Vitriha. Beseda o razstavi: Že
od nekdaj avtorja zanima primerjava klasičnega in sodobnega
načina likovnega ustvarjanja. Išče prednosti na obeh področjih,
saj želi z njunim povezovanjem doseči čim več. V delih gre za
obdelavo že znanih fotografskih motivov figur iz sveta mode,
ki jih upodabljam preko sodobnega računalniškega medija na
novo, s posegom same linije v odnosu do kompozicije. Razstava
poteka v sodelovanju knjižnice in JSKD v Tednu ljubiteljske
kulture (TLK).
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