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5. JANUAR 2020 ■ NEDELJA

9.00
Cerkev sv. Lovrenca Vuhred. Maša za pokojne pevce Moškega 
pevskega zbora Vuhred. Po maši sledi kratek koncert zbora. 

11.30
Sv. Primož na Pohorju. Proslava v spomin na ustanovitev 
Zidanškove brigade. Organizator: Občina Vuzenica v sodelovanju 
z Občinskim odborom Zveze borcev za vrednote NOB Vuzenica, 
Območnim združenjem veteranov vojne za Slovenijo zgornje 
Dravske doline, Policijskim veteranskim društvom Sever za 
Koroško, Območnim združenjem zveze Slovenskih častnikov in 
preostalimi domoljubnimi organizacijami Koroške. 

16.00 
MKC Radlje ob Dravi. Družabni vikend.

6. JANUAR 2020 ■ PONEDELJEK 

MKC Radlje ob Dravi. 
9.00 Angleške pogovorne urice.
9.00 Berem, torej mislim v domu Hmelina.
18.00 Igranje namiznega tenisa.
20.20 Rekreacija za mlade v športni hiši.

7. JANUAR 2020 ■ TOREK

10.00
Knjižnica Muta. Bralno-pogovorno srečanje, namenjeno 
starejšim, upokojencem in invalidom, ki radi berete, želite brati ter 
se ob knjigah pogovarjati in družiti. Na srečanju se bodo udeleženci 
pogovarjali o novostih na knjižnih policah.

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

8. JANUAR 2020 ■ SREDA

10.00
Knjižnica Ribnica na Pohorju. Pravljica potuje, tokrat: Lisica in 
jež. 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. 

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. 
Organizator: JSKD OI Radlje ob Dravi. 

MKC Radlje ob Dravi. 
9.00 Kuharska delavnica.
18.00 Ustvarjalna delavnica.
19.00 III. Martinčkov večer, tokrat z gostom Andrejem 
Štremfeljem. Alpinist Andrej Štremfelj se je v alpinistično 
zgodovino vpisal že večkrat. Trinajstega maja 1979 sta se skupaj z 
legendarnim Nejcem Zaplotnikom kot prva Slovenca in hkrati prva 
Jugoslovana povzpela na vrh Everesta, enajst let pozneje pa je na 
najvišji vrh sveta stopil skupaj z ženo Marijo Štremfelj. Alpinist, 
gorski vodnik in profesor športne vzgoje Andrej Štremfelj je leta 
2018 na gorniškem festivalu Ladek na Poljskem prejel zlati cepin 
za življenjsko delo, najuglednejše alpinistično priznanje na svetu. 
Tako je Štremfelj postal še prvi človek, ki je postal lastnik zlatega 
cepina za življenjsko delo in za vrhunski vzpon. Leta 1992 je zlati 
cepin (sploh prvi v zgodovini podeljevanja te nagrade) skupaj z 
Markom Prezljem prejel za prvenstveni vzpon po južnem stebru 
Kangčendzenge. Organizatorja: Plezalni klub Martinček in VGC 
Dogaja se.
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9. JANUAR 2020 ■ ČETRTEK

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

10. JANUAR 2020 ■ PETEK

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

11. JANUAR 2020 ■ SOBOTA 

10.00
Knjižnica Radlje ob Dravi. Delavnica: Moje leto 2020 s Špelo 
Kresnik. Delavnica je namenjena vsem, ki veste, da si zaslužite 
živeti življenje, ki si ga želite, in se hkrati zavedate, da je moč v 
vaših rokah. Na delavnici boste oblikovali cilje za leto 2020 na 
način, da bodo lažje dosegljivi. Izvedeli boste, kaj za doseganje 
ciljev uporabljajo uspešni ljudje. Na delavnici bo veliko praktičnih 
vaj, zato s seboj prinesite pisala in beležke. Preostalo gradivo 
dobite na dogodku. Prijave na delavnico niso obvezne, so pa 
zaželene na info@spelakresnik.com. Delavnica traja približno tri 
ure. Organizatorja: VDC Dogaja se in Knjižnica Radlje. 

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

19.00
Telovadnica Osnove šole Ribnica na Pohorju. Predstava za 
abonma komedij in izven: Vsak dan nekaj novega. Organizator: 
KUD Stane Sever Ribnica na Pohorju. 

12. JANUAR 2020 ■ NEDELJA

9.00
Cerkev sv. Mihaela Radlje ob Dravi. Srečanje novokrščencev 
2020.

16.00 
MKC Radlje ob Dravi. Družabni vikend.

13. JANUAR 2020 ■ PONEDELJEK 

10.00
Knjižnica Podvelka. Pravljica potuje, tokrat: Lisica in jež. Na 
pravljično uro v dopoldanskem času pridejo po dogovoru otroci 
iz vrtcev Brezno, Podvelka in Ožbalt. Vsekakor pa so na pravljico 
vabljeni in dobrodošli otroci, ki so v domačem varstvu. 

MKC Radlje ob Dravi. 
9.00 Angleške pogovorne urice.
9.00 Berem, torej mislim v domu Hmelina.
18.00 Igranje namiznega tenisa.
20.20 Rekreacija za mlade v športni hiši.

17.00
Avla Osnovne šole Muta. Predavanje: Skrivnost vzgojne, 
starševske moči. Predavala bosta Leonida in dr. Albert 
Mrgole. Trenutno zelo priljubljena predavatelja sta starša štirih 
odraslih otrok. Preko 15 let delujeta v psihoterapevtski praksi. 
Starši imajo radi zlasti njun preprost način, ko na konkretnih 
zgodbah in primerih pokažeta, kako ohraniti stik z otroki in 
starševsko moč v vsakdanjih domačih situacijah. Čar njunih 
predavanj so konkretne in uporabne zgodbe iz življenja, kjer 
brez olepševanja pokažeta stvari, kakor so v resnici. S svojim 
sproščenim načinom prinašata staršem uporabne namige in upanje 
za praktične rešitve in večjo povezanost v družinah. Organizator: 
OŠ Muta.

17.00
Knjižnica Radlje. Ustvarjalna srečanja za otroke in odrasle. 
Nahranimo ptičke! Otroci bodo izdelovali naravno ptičjo krmilnico. 
Ves material bo pripravljen v knjižnici. Odrasli bodo s servietno 
tehniko predelali različno embalažo v lepe in uporabne predmete. 
Udeleženci potrebujejo serviete z lepimi motivi, kose čipke ali 
okrasnih trakov iz blaga ter stekleno ali kovinsko embalažo, lahko 
je tudi preprosto kozarec za vlaganje s pokrovom. 

14. JANUAR 2020 ■ TOREK

MKC Radlje ob Dravi. 
10.00 Miselna delavnica v prostorih društva upokojencev 
Radlje ob Dravi.
10.00 Zeliščarstvo.
18.00 Igranje namiznih iger.
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15. JANUAR 2020 ■ SREDA

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

10.00
Knjižnica Muta. Pravljica potuje, tokrat: Lisica in jež. 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. 

16. JANUAR 2020 ■ ČETRTEK

9.00
Knjižnica Radlje. Bralno-pogovorno srečanje, namenjeno 
odraslim, starejšim, upokojencem in invalidom; vsem, ki radi 
berete, želite brati ter se ob knjigah pogovarjati in družiti. Na 4. 
srečanju v sezoni 2019/2020 bodo udeleženci obravnavali knjigo 
Samanthina pisma Jennifer. Pogovor bo vodila in usmerjala Breda 
Bobovnik. Četudi knjige niste prebrali, se pridružite pogovoru, saj 
je vsebina knjige iztočnica za razpravo.

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

17. JANUAR 2020 ■ PETEK

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

18. JANUAR 2020 ■ SOBOTA 

MKC Radlje ob Dravi. 
10.00 Predavanje Karin Rižner: Resnica in miti o cepljenju. 
Mag. Karin Rižner, uni. dipl. biol., bioresonančna terapevtka, 
svetovalka in predavateljica o zdravem življenjskem slogu, 
zagovornica naravne imunosti, je biologinja, ki ima dolgoletno 
profesionalno zdravilsko prakso v Ljubljani in se ukvarja s 
svetovanjem o zdravem načinu življenja. Je zagovornica naravne 
imunosti in raziskuje tematiko cepljenja ter njegovega vpliva na 
imunski sistem od leta 1999. O cepljenju in drugih zdravstvenih 

temah že dolga leta predava po Sloveniji in v tujini. Svoja 
poglobljena strokovna znanja, ki jih je pridobivala na šolanjih 
pri priznanih evropskih ustanovah in v dolgoletni lastni 
zdravilski praksi, pa kot predsednica in predavateljica Združenja 
bioresonančnih terapevtov Slovenije predaja drugim in novim 
zdravilskim terapevtom. Odlikuje jo raziskovalni duh in neustavljiva 
želja po razumevanju »celotne slike«, ki jo je pripravljena v 
zadovoljstvo veliko slušateljev njenih predavanj deliti. O cepivih 
obstaja nekaj trdovratnih mitov, ki jih lahko prepoznamo le, če smo 
dovolj dobro poučeni. Na predavanju bodo predstavljeni miti o 
cepljenju, ozadje, kako so nastali, in ali so resnični. Na predavanju 
bodo podani tudi odgovori na vprašanja, kot so: Ali so cepiva res 
varna in učinkovita? Kako nevarne so v resnici otroške bolezni? 
Kako razrešiti dilemo: cepiti ali ne? Kaj lahko sami naredimo za 
otrokovo zdravje?
10.00 Ustvarjalna delavnica za otroke.
16.00 Družabni vikend.
20.00 Kuhamo z mladimi.

10.00
Knjižnica Radlje. Pravljica potuje, tokrat: Lisica in jež. Ljudske 
pravljice, pripovedi in bajke so polne modrosti. Po predstavi še 
ustvarjamo.

19. JANUAR 2020 ■ NEDELJA

12.00
Krajevni dom Remšnik. Tradicionalna licitacija suhomesnih 
izdelkov. Ob veselem druženju tudi degustacija. Izkupiček 
namenimo za dela pri cerkvi sv. Urbana. 

16.00 
MKC Radlje ob Dravi. Družabni vikend.

20. JANUAR 2020 ■ PONEDELJEK 

MKC Radlje ob Dravi. 
9.00 Angleške pogovorne urice.
9.00 Berem, torej mislim v domu Hmelina.
18.00 Igranje namiznega tenisa.
20.20 Rekreacija za mlade v športni hiši.
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24. JANUAR 2020 ■ PETEK

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

25. JANUAR 2020 ■ SOBOTA 

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

19.00
Kulturni dom Radlje. Predstava za gledališki abonma in izven: 
Dvoglava triglavska komedija: Slovenec in pol. Organizator: KD 
Radlje ob Dravi. 

26. JANUAR 2020 ■ NEDELJA

15.00
Kulturni dom Ožbalt ob Dravi. Napev – odsev, revija 
poustvarjalcev glasbenega izročila Koroške. Namen revije je 
predstaviti (po)ustvarjalnost vokalnih, instrumentalnih in vokalno-
instrumentalnih zasedb ter tako spodbujati kakovostno kulturno 
delo in razvoj ljubiteljskih poustvarjalcev glasbenega izročila. Na 
razpis se lahko prijavijo solisti, dueti, vokalne, instrumentalne in 
vokalno-instrumentalne zasedbe, ki delujejo na področju Koroške 
ter se ukvarjajo s poustvarjanjem slovenskega glasbenega izročila. 
Rok prijave je petek, 3. januarja 2020. Strokovna spremljevalka 
srečanja je dr. Urša Šivic. Organizator: JSKD Območna izpostava 
Radlje ob Dravi v sodelovanju s KD Ožbalt. 

21. JANUAR 2020 ■ TOREK

MKC Radlje ob Dravi. 
10.00 Miselna delavnica v prostorih društva upokojencev 
Radlje ob Dravi.
10.00 Zeliščarstvo.
17.00 Miselna delavnica v Podvelki.
18.00 Igranje namiznih iger.

22. JANUAR 2020 ■ SREDA

MKC Radlje ob Dravi. 
9.00 Kuharska delavnica.
18.00 Ustvarjalna delavnica.

23. JANUAR 2020 ■ ČETRTEK

9.30 
Dom za starejše občane Hmelina v Radljah. Bralne ure v domu 
za starejše občane Hmelina. S knjižničarko iz Knjižnice Radlje 
se stanovalci doma pogovarjajo o knjigah na določene teme in 
pripovedih iz ljudskega slovstva ter se družijo. V pogovore vpletajo 
lastne spomine in zgodbe iz življenja.

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

18.00
Knjižnica Radlje. Potopisno predavanje in predstavitev knjige: 
Vse barve Polinezije. Jasna Tuta je v zadnjih desetih letih 
večino časa preživela na otokih južnega Tihega oceana, kjer je s 
svojo jadrnico plula od zaliva do zaliva in tako od blizu spoznala 
tamkajšnje kraje, ljudi in običaje. Največ časa je preživela v 
Francoski Polineziji, državi bujnih vulkanskih otokov in eksotičnih 
plaž, ki ji je posvečena zadnja knjiga. Prvenec Moj svet sredi 
oceana, v katerem je opisana mesec dni dolga neprekinjena 
plovba od Mehike do Polinezije, pa je v tem letu že tudi doživel 
novo izdajo. Jasna Tuta piše knjige o svojih potovanjih, prav tako 
pa rada svoje izkušnje deli z drugimi preko pripovedovanja zgodb 
ob fotografijah in tako predstavlja jadranje kot alternativni slog 
življenja. Po predstavitvi bo poslušalcem na razpolago za vprašanja 
in razgovor.
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18.00
Knjižnica Radlje. Predavanje Jane Lavtižar: Ustvarjanje 
prostorov za življenje – čiščenje nereda.
Čiščenje nereda je veščina, o kateri se veliko govori in piše, a nas 
mora vendarle k njej nekaj spodbuditi. Prostori, v katerih živimo, 
so z nami povezani prav tako, kot je naše telo povezano z našo 
duševnostjo. Zdrav duh v zdravem telesu, pravi latinski rek: za 
telo skrbimo, da bi se tudi duševno počutili dobro, in s celjenjem 
duševnih ran zdravimo psihosomatske bolezni. Zelo podobno 
je s prostorom: s svojimi mislimi, čustvovanjem in delovanjem 
vplivamo nanj, da postane naše zrcalo, in potem to zrcalo vpliva 
na nas – podnevi in ponoči. Navezanost na predmete, ki jih ne 
potrebujemo, je v naši potrošniški kulturi vidna na vsakem koraku. 
Nakopičene reči nas motijo, imamo pa celo vrsto izgovorov, zakaj 
se ne moremo posloviti od njih. Resnični razlogi pa so globlji, 
velikokrat nezavedni. Predavateljica se je v svoji dolgoletni praksi 
psihoterapevtskega dela opremila z znanjem, kako spremljati ljudi 
na poti preobrazbe. Mogoče se bomo na podlagi njenih spodbud 
lažje odločili za čiščenje nereda v domovanju ali pisarni, mogoče 
celo le v enem prostoru ali pa za začetek na enem samem delu, kot 
je recimo knjižna polica. 

31. JANUAR 2020 ■ PETEK

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

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

16.00 
MKC Radlje ob Dravi. Družabni vikend.

27. JANUAR 2020 ■ PONEDELJEK 

MKC Radlje ob Dravi. 
9.00 Angleške pogovorne urice.
9.00 Berem, torej mislim v domu Hmelina.
18.00 Igranje namiznega tenisa.
20.20 Rekreacija za mlade v športni hiši.

17.00
Knjižnica Radlje. Ustvarjalna srečanja za otroke in odrasle. Kako 
rastemo? Otroci bodo izdelovali višinomer iz blaga. Ves material 
bo pripravljen v knjižnici. Odrasli bodo nadaljevali in zaključili 
z delavnico, v kateri bodo s servietno tehniko predelali različno 
embalažo v lepe in uporabne predmete. Udeleženci potrebujejo 
serviete z lepimi motivi, kose čipke ali okrasnih trakov iz blaga ter 
stekleno ali kovinsko embalažo, lahko je tudi preprosto kozarec za 
vlaganje s pokrovom. 

28. JANUAR 2020 ■ TOREK

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

29. JANUAR 2020 ■ SREDA

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

30. JANUAR 2020 ■ ČETRTEK

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




