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BODITE DEL ČAROBNEGA DECEMBRA TUDI VI
Bliža se čas, ki ga vsak otrok komaj čaka. Prihaja čas praznikov, čas, ko nas 
obiščejo dobri možje in imajo za vsakega nekaj. Pa vendar je to tudi čas, 
ki marsikateri družini (staršem) predstavlja veliko stisko, saj si ne morejo 
privoščiti daril, ki si jih želijo njihovi otroci. 

Tudi letos smo se na Centru za socialno delo Radlje ob Dravi odločili, 
da bomo namenili posebno pozornost prazničnemu času in polepšali 
božično-novoletne počitnice otrokom iz družin z manj priložnostmi. 
Del te zgodbe ste lahko tudi vi in sicer tako, da postanete Božičkovi 
pomočniki ter pripravite božično darilo za otroka.

Kako?
1. Kontaktirajte CSD Radlje ob Dravi (Mirjana Popijal, 051 614 072, 

mirjana.popijal@gov.si), kjer dobite podatke o tem, katerega 
otroka boste osrečili in zanj pripravili unikatno darilo (posredujemo 
vam starost in spol otroka).

2. Nato napolnite škatlo in jo okrasite (praznično zavijete).
3. Škatlo prinesete (do 15. 12. 2017) na CSD Radlje ob Dravi oz. nas 

kontaktirate, da se dogovorimo o mestu prevzema. 

CSD Radlje ob Dravi

TA VESELI DAN KULTURE 
V MUZEJU RADLJE OB DRAVI
Ta veseli dan kulture, 3. december, je dan, ko številne kulturne ustanove 
po vsej Sloveniji odpro vrata za obiskovalce in tako počastijo obletnico 
rojstva pesnika Franceta Prešerna. Prireditvam se pridružuje tudi Koroški 
pokrajinski muzej, Muzej Radlje ob Dravi in vas vabi k brezplačnemu 
ogledu stalnih razstav in zbirk v nedeljo, 3. decembra 2017, od 10. do 13. 
ure v dvorcu Radlje, Koroška cesta 68, Radlje ob Dravi. 

Ob 10. uri vabljeni na javno vodstvo po razstavi Kamnine in minerali 
radeljskega območja. Občasna razstava, ki smo jo odprli 9. novembra 
2017, je zasnovana večplastno, zanimiva je tako za nepoznavalce kot 
tudi strokovnjake. Poseben del razstave je namenjen otrokom, program 
poteka pod okriljem muzejskega lika za otroke. Z radovednim Popkom 
bodo otroci ustvarjali in spoznavali kamnine na igriv način. Po razstavi bo 
vodila kustodinja Alenka Verdinek.

NAPIŠI KARTICO
V enotah Koroškega pokrajinskega muzeja bo na ta veseli dan kulture, 
3. decembra, potekala tudi dopisovalska akcija. Ne bomo pošiljali SMS-
ov in e-pošte, temveč čisto prave razglednice. Vsak obiskovalec se bo z 
muzejsko razglednico v okviru akcije NAPIŠI KARTICO spomnil koga od 
svojih prijateljev in ga povabil na ogled muzejskih zbirk na Koroško. 
Razglednice boste oddali v muzejskih recepcijah, od koder jih bomo za 
vas brezplačno razposlali.

Muzej Radlje ob Dravi

V VUHREDU JE FAJN
Vljudno vabljeni na proslavo V Vuhredu je 
fajn, ki bo nedeljo, 3. 12. 2017, ob 16. uri 
v večnamenski dvorani v Vuhredu. Gostje: 
Folklorno društvo »Oglarji« iz Šoštanja, 
Otroška folklorna skupina šole Vuhred, Mešani 
pevski zbor Mavrica in Lajnar – Maks Viher. 

Vljudno vabljeni!

Organizator: 
Folklorna skupina KPD Kovač Lija Vuhred.

NEKOČ SMO POSLUŠALI RADIO RADLJE
Občanke in občani, 
vabimo vas na prireditev Nekoč smo poslušali Radio Radlje, ki bo v petek, 
1. 12. 2017, ob 18. uri v MMKC (bivši hotel). Morda boste ob kakšnem 
odkritju tudi presenečeni. 

Vljudno vabljeni!
Društvo upokojencev Radlje



TEDENSKI PROGRAM MMKC RADLJE OB DRAVI                                                     1.12. – 7.12.2017
DATUM URA AKTIVNOST

Petek, 1.12.2017
17.00

18.00

Namizni tenis
Svet sestavljank
Nekoč smo poslušali Radio Radlje – DU Radlje

Sobota, 2.12.2017 20.00 Kuhajmo z mladimi

Nedelja, 3.12.2017
16.00 Ta veseli dan ali poznojesenski poklon Francetu Prešernu – Mladi prešerno ustvarjajo 

Ponedeljek, 4.12.2017

09.00
16.00
17.00
18.00

Angleške pogovorne urice
Tečaj kvačkanja
Namizni nogomet
Diabetično stopalo in vraščen noht – predavanje Viktorije Kralj

Torek, 5.12.2017
10.00
17.00

Zeliščarstvo
Podelitev priznanja za urejenost – TD Radlje

Sreda, 6.12.2017

09.00
09.30
16.00
19.00

Kuharska delavnica: Angloameriški piškoti – cookies
Merjenje krvnega tlaka in sladkorja v krvi
Preizkusite se v igrah, ki se jih je igral France Prešeren
Martinčkov večer

Četrtek, 7.12.2017
09.00
10.00

Vseživljenjsko učenje: Računalništvo
Urice za sproščanje v sodelovanju z društvom ŠENT

Mamma Mia! se uprizarja po posebnem dogovoru z agencijo Music Theatre International (MTI), 421 West 54th Street, New York, New York 10019, tel.: (212) 541 4684, www.mtishows.com.

www.mammamia-muzikal.si

RADLJE OB DRAVI, 16. 3. ob 19.30  
ŠPORTNA HIŠA

VSTOPNICE: EVENTIM.SI, POŠTA, PETROL, OMV

                            POČITNIŠKI  MENI
                              V MMKC-ju 

            
                                                                                                                                            ponedeljek, 30. 10. 2017                     
                                                                                                                                                                  ob 10.00, čarovniška ustvarjalnica 
                                                                                                                                                   ob 18.00, čarovniške hrenovke  
                                                                             torek, 31. 10. 2017                                                     in koktejli                                                                                                                                                              
                                                                       ob 18.00, filmski maraton 
                                                                      in kuharska delavnica 

                       

      
         

                                                                                                                                                             petek, 3. 11. 2017                     

                sreda, 1. 11. 2017                                                                                                            ob 10.00 in ob 18.00, 
          ob 18.00, kviz »bistre                                                                                                       turnir v namiznem tenisu 
                                      glavice« 
                                                      četrtek, 2. 11. 2017 
                                                                             ob 10.00, ustvarjalna  
                                                                                              delavnica in pohod 
                                                                             ob 18.00, turnir wii 

                                           
                                                                                                                                                                sobota, 4. 11. 2017                                         

                                                                                                                                                          ob 18.00, kostanjev piknik 

           nedelja, 5. 11. 2017 

            ob 18.00, filmski popoldan  

 

                                                                   

                                               

   

 

 

  

 

 

24 UR, 5 VRHOV IN 
TRDNA VOLJA – RECEPT 
ZA NEIZMEREN PONOS
V mesecu juliju so se štirje planinci (Irena 
Kure, Drago Kure, Igor Košir in Stane 
Zlatinek) podali na pot najtežjega koroškega 
hribovskega izziva, imenovanega K24, za 
katerega naj bi po podatkih iz planinskih 
vodnikov potrebovali okoli 30 ur normalne 
planinske hoje. Izzivalci so prehodili 
dobrih 85 km poti in pri tem premagali 
5.300 višinskih metrov. S trdno voljo so osvajali goro za goro in pri tem premagali sami sebe. Svojo 
nepozabno izkušnjo so v soboto, 18. 11. 2017, delili s številnimi ljubitelji planin, ki so MKC napolnili 
do zadnjega kotička in bili nad videnim in slišanim več kot navdušeni.

Lep planinski pozdrav!
Dogaja se! Center aktivnosti Koroške (MMKC)

2. MARTINČKOV VEČER: 
MATEJA MAZGAN-ELBRUS
V sredo, 6. decembra 2017, 
ob 19.00 v MKC Radlje
Vabljeni na potopisno predavanje o vzponu 
na najvišji vrh Evrope Elbrus in vtise iz dežel, 
ki smo jih obiskali na svoji poti: iz Ukrajine, 
Armenije, Gruzije, Turčije ... 
5.642 metrov visoka gora se nahaja okoli 20 km 
severno od glavne gorske verige Kavkaza in 65 
km jugozahodno od ruskega mesta Kislovodsk. 
Elbrus je ena najbolj obiskanih gora na svetu. 
Vsako leto jo obišče preko tisoč plezalcev, ki se 
želijo povzpeti na vrh in tako osvojiti najvišji vrh 
Evrope in zahodne Azije.

Vabljeni! Vstop prost!

Organizator PK Martinček Radlje, MKC Radlje


