
VODNIK PO PRIREDITVAH OBČIN MUTA, PODVELKA, 
RADLJE OB DRAVI, RIBNICA NA POHORJU IN VUZENICA 

Podatke za januarsko številko sprejemajo do 16. 
decembra 2019. Vodnik se izdaja v obliki pdf, najde-
te ga tudi na https://www.jskd.si/kulturna-mreza/
koroska/radlje/prireditve.htmJAVNI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE 

ZA KULTURNE DEJAVNOSTI
tava Radlje ob Dravi

Informativno glasilo občine Radlje ob Dravi  •  November 2019  •  številka 42

 Občina Radlje ob Dravi si pridržuje pravico do spremembe lektorske in vsebinske obsežnosti avtorskih prispevkov.  |  Oblikovanje, tisk in lektura: Agencija Novelus, d.o.o. 

PRAZNIČNA STOJNICA 
V sredo, 27. 11., in v petek, 29. 11. 2019, med 10.00 in 12.00 uro vas vabi-
mo na našo praznično stojnico pred spomenik v Radljah ob Dravi, kjer se 
bomo predstavili z našimi prazničnimi izdelki.
V petek, 29. 11. 2019, se nam bo pridružila strokovna sodelavka NIJZ, ki bo 
predstavila projekt SOPA (Skupaj za Odgovoren odnos do Pitja Alkohola). 
Za vas smo pripravili tudi KOLO SREČE. Vljudno vabljeni!

Društvo ŠENT

Ringa ringa raja, dedek Mraz prihaja …….,
Obdaritev otrok v Občini Radlje ob Dravi s prazničnim programom v:
Petek,  27. 12. 2019:   Radlje ob Dravi (dvorana hostla) ob 16. in 18. uri,
Sobota, 28. 12. 2019:  Remšnik (dvorana), ob 12. uri,
                                     Sv. Anton (prostori šole), ob 15. uri,
                                     Vuhred (večnamenski dvorani), ob 17. uri.

Dragi starši, vljudno vas prosimo, da otroka, ki je star od 
enega do 6 let (rojeni od 1. 1. 2013 do vključno 31. 12. 2018), 
prijavite najpozneje do 6. decembra s prijavnico, ki jo lahko 
oddate v Knjižnici Radlje ob Dravi ali na Občini Radlje ob 
Dravi, in sicer v sprejemni pisarni št. 309 (III. nadstropje). Na 
podlagi prijavnice  bo dedek Mraz poslal osebna vabila.
Če ne boste oddali prijavnice, se obdarovanja žal ne morete 
udeležiti.

PRIJAVNICA - DEDEK MRAZ
Ime in priimek otroka

Datum rojstva

Naslov: (ulica, hišna številka, poštna številka in kraj)

PODPIS starša/skrbnika

S podpisom soglašam z uporabo njegovih osebnih podatkov za 
potrebe organizacije in dovoljujem fotografiranje za namene 
promocije.

16.00 Veseli december. Tokrat bo z vami ansambel Diaton. Ogle-
dali si boste lahko praznično gledališko predstavo Škratka 
Sladka – praznične igrarije v izvedbi gledališča Kukuc in po-
slikali obraz z Marjetko.

V Domu za starejše občane Hmelina
17.00 Praznična predstava za stanovalce in obiskovalce doma 

ter druženje. Pričakujemo tudi dedka Mraza z njegovim 
spremstvom. Organizator: DPM Radlje

Telovadnica Osnovne šole Muta

19.00 Božično-novoletni koncert Pihalnega orkestra Muta. Orga-
nizator PO Muta.

Kulturni dom Radlje

19.00 Predstava za gledališki abonma in izven: Deklica z vžigalica-
mi. Organizator: KD Radlje.

NEDELJA, 22. DECEMBER 2019
Krajevna dvorana Remšnik
Po sv. 
maši 
(okrog 
12.00) 

Božična prireditev učenk in učencev POŠ Remšnik 

MKC Radlje ob Dravi
16.00 Družabni vikend
Igrišče Dobrava

17.00
Božična zgodba: Žive jaslice. Vabljeni, da se nam pridružitev 
čarobnem pričakovanju božiča. Vstopnine ni. Organizator: 
Kulturno, športno in turistično društvo Dobrava.

PONEDELJEK,  23. DECEMBER 2019
MKC Radlje ob Dravi.
9.00 Angleške pogovorne urice
9.30 Berem, torej mislim, v Domu Hmelina
18.00 Igranje namiznega tenisa
20.20 Rekreacija za mlade v Športni hiši Radlje ob Dravi

TOREK, 24. DECEMBER 2019
Cerkev sv. Mihaela Radlje ob Dravi

18.00 Družinska polnočnica
Sv. Trije Kralji
21.00 Polnočnica
Cerkev sv. Mihaela Radlje ob Dravi
24.00 Tradicionalna polnočnica

SREDA, 25. DECEMBER 2019
Kulturni dom Radlje ob Dravi

19.00  

Božični koncert Mestnega pihalnega orkestra Radlje. Mestni 
pihalni orkester vas tudi letos vabi, da božični večer preživite 
v njihovi družbi. To leto bodo v dvorani zazvenele najlepše 
melodije bratov Avsenik. Zveza slovenskih godb je leto 2019 
v spomin na brata Avsenik in ob zaznamovanju 90. obletnice 
rojstva Slavka in Vilka Avsenika določila za leto bratov Avse-
nik. Ansambel bratov Avsenik je v svetovnem merilu verje-
tno najuspešnejša slovenska glasbena skupina. Predprodaja 
vstopnic: bencinski servis Ina, Bar & igre Ludo in pri članih 
Mestnega pihalnega orkestra. Vljudno vabljeni, da na bo-
žični večer skupaj prepevamo znane melodije. Organizator: 
Mestni pihalni orkester Radlje KD Radlje.

PETEK,  27. DECEMBER 2019
MKC Radlje ob Dravi
18.00 Igranje družabnih iger, igranje namiznega tenisa
20.00 Križanje mnenj

SOBOTA, 28. DECEMBER 2019 
MKC Radlje ob Dravi
16.00    Družabni vikend
20.00 Kuhamo z mladimi
Na ploščadi pred blokom v centru Vuzenice
16.00  Veseli december – zabava z ansamblom Gadi

NEDELJA, 29. DECEMBER 2019
MKC Radlje ob Dravi
16.00 Družabni vikend

PONEDELJEK,  30. DECEMBER 2019
MKC Radlje ob Dravi
18.00 Igranje namiznega tenisa
20.20 Rekreacija za mlade v Športni hiši Radlje ob Dravi

TOREK, 31. DECEMBER 2019 
Knjižnica Radlje

Dopoldne Žrebanje reševalcev knjižne uganke meseca decembra za 
vse enote knjižnice.

23.30–
01.00

Silvestrovanje na prostem. Parkirišče Marenberškega mla-
dinskega hotela, Radlje ob Dravi. Tudi letos bo v Radljah ob 
Dravi tradicionalno silvestrovanje na prostem. Okrepčali se 
boste s čajem in kuhanim vinom. Vljudno vabljeni med ve-
selo, sproščeno in gostoljubno družbo in naj bo takšno tudi 
vaše novo leto! Organizator: JZ ŠKTM Radlje ob Dravi in Ob-
čina Radlje ob Dravi.

SOBOTA, 4. JANUAR 2020
Cerkev sv. Jerneja v Ribnici na Pohorju
18.00 Božični koncert. Koncert, poln božičnih pesmi, za vas prip-

ravlja Moški pevski zbor KUD Stane Sever Ribnica na Pohor-
ju z gosti. Organizator: KUD Stane Sever Ribnica na Pohorju.

NEDELJA, 5. JANUAR 2020
Cerkev sv. Lovrenca Vuhred 

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

NAPOVEDNIKI PRIREDITEV
NEDELJA, 1. DECEMBER 2019

Dom krajanov na Pernicah

13.00 
Miklavžev koncert Kmečke godbe Pernice z gostjo Dunjo 
Vrhovnik. Organizator KG Pernice in Pohodno društvo Per-
nice.

Telovadnica Osnovne šole Ribnica na Pohorju

16.00 Koncert: Z ljubeznijo v praznični december. Osrednja gosta 
koncerta bosta Majda in Marjan Petan. 

MKC Radlje ob Dravi

16.00  Družabni vikend

Avla osnovne šole Muta

18.00
Rekreativni psihič – večer črnega humorja (nastopajoči Mar-
ko Žerjal, Gašper Bergant in Žan Papič). Organizator: Kulto-
materji KUD Muta.

PONEDELJEK, 2. DECEMBER 2019

MKC Radlje ob Dravi 

9.00 Angleške pogovorne urice
9.30 Berem, torej mislim. v Domu Hmelina
10.45  Čajanka po nemško, v Domu Hmelina
18.00  Igranje namiznega tenisa
20.20  Rekreacija za mlade v Športni hiši Radlje ob Dravi

TOREK,  3. DECEMBER 2019 
Koroški pokrajinski muzej, Muzej Radlje ob Dravi

9.00–
15.00  

Ta veseli dan kulture, 3. december, je dan, ko številne kultur-
ne ustanove po vsej Sloveniji odprejo vrata za obiskovalce in 
tako počastijo obletnico rojstva pesnika Franceta Prešerna. 
Med 9. in 15. uro vabljeni na brezplačni ogled stalnih razstav 
in zbirk v dvorcu Radlje. Ob 10. uri vabljeni na javno vodstvo 
po novi stalni razstavi Gozdarstvo v sozvočju z naravo/Fo-
restry in harmony with nature. Sonaravno gospodarjenje z 
gozdovi se vse bolj uveljavlja po svetu, v Sloveniji pa je že 
vključeno v Zakon o gozdovih in nacionalni gozdni program. 
Stalna dvojezična razstava, ki smo jo odprli septembra 2019, 
na poljuden način predstavi značilnosti sonaravnega gozdar-
stva, njegove začetke ter razvoj po svetu in pri nas. Z zanimi-
vimi eksponati vabi obiskovalce k premisleku, predvsem pa 
jih nagovarja, naj bodo zavezani k spoštljivemu in sonaravno 
usmerjenemu gospodarjenju z gozdovi, da jih bomo ohranili 
za rodove, ki prihajajo za nami. Pri tem se lahko zgledujemo 
po pionirju sonaravnega gospodarjenja z gozdovi z našega 
območja inž. Franju Paherniku. Po razstavi bo vodila kusto-
dinja Alenka Verdinek.

MKC Radlje ob Dravi
10.00 Miselna delavnica v prostorih Društva upokojencev Radlje 

ob Dravi
10.00 Zeliščarstvo
18.00 Igranje namiznih iger

SREDA, 4. DECEMBER 2019 
MKC Radlje ob Dravi 
9.00  Kuharska delavnica: Miklavževa peka
18.00 Ustvarjalna delavnica

19.00 

Martinčkov večer: Denali, Aljaska 2019, slovenska alpinistič-
na odprava. Na vrh Denalija je leta 2004 kot prvemu Koro-
šcu uspelo stopiti Francu Oderlapu iz Mežice oz. Mežiške 
doline. Od letošnje pomladi pa imamo Korošci še predstav-
nika iz preostalih dveh koroških dolin. Franca Tertineka iz 
Dravske doline, Radelj, in Borisa Repnika iz Mislinjske doli-
ne, Slovenj Gradca. Vabljeni na predavanje o zanimivi aljaški 
dogodivščini in pogovor s koroškimi člani slovenske alpini-
stične odprave Denali 2019. Organizatorja: PK Martinček in 
VGC Dogaja se.

Knjižnica Ribnica na Pohorju
10.00     Pravljica potuje, tokrat: Hanina božična želja
V/pri Osnovni šoli Brezno
17.00 Praznična prireditev. Po prireditvi sledi slavnostni prižig 

luči in božični bazar, na katerem se boste lahko okrepčali, 
posladkali in izbrali darilca, ki so jih izdelali učenci. Organiza-
tor: OŠ Brezno-Podvelka v sodelovanju z Vaško skupnostjo 
Brezno.

ČETRTEK, 5. DECEMBER 2019
MKC Radlje ob Dravi 
10.00   Urice sproščanja z Društvom Šent
18.00  Ugankarski popoldan

PETEK, 6. DECEMBER 2019 

Pred stavbo Centra Radlje

17.00 Slavnostni prižig lučk. Organizatorji: Krajevna skupnost Rad-
lje, Občina Radlje ob Dravi in MMLS Radlje.

Cerkev sv. Jurija na Remšniku

17.00 Miklavževanje

MKC Radlje ob Dravi

18.00  Igranje družabnih iger, igranje namiznega tenisa

20.00 Križanje mnenj



SOBOTA, 7. DECEMBER 2019

Cerkev sv. Lovrenca Vuhred

15.00 (po 
sv. maši)    

Predstavitev knjige Blaža Kristana: Župnik Štefan, ob 100. 
obletnici rojstva in 75. letnici posvetitve vuhreškega in an-
tonskega župnika Štefana Žemliča. Sveta maša bo ob 15. uri.

MKC Radlje ob Dravi

16.00 Družabni vikend

20.00 Kuhamo z mladimi

Na ploščadi pred blokom v centru Vuzenice

16.00 Veseli december – praznična tržnica. Nastop učencev in 
učiteljev OŠ Vuzenica, ki bodo svoje izdelke ponudili tudi na 
bazarju, ter zabava z DJ Ukacem.

Večnamenska dvorana Vuhred

18.00 Miklavžev koncert Moškega pevskega zbora KPD Kovač Lija 
Vuhred z gosti: Moškim pevskim zborom Šteben – Sv. Štefan 
iz Avstrije in mladim orkestrom Glasbene šole Radlje ob Dra-
vi. Organizator: MoPZ KPD Kovač Lija Vuhred.

Večnamenski prostor v Kapli

18.30 13. Miklavžev večer s pevci in godci. Organizator: Kulturno 
društvo Kapla.

NEDELJA, 8. DECEMBER 2019 
Telovadnica Osnovne šole Ribnica na Pohorju 
15.30 49. Severjev dan. Organizatorji: JSKD OI Radlje ob Dravi, Ob-

čina, Osnovna šola in KUD Stane Sever Ribnica na Pohorju.
MKC Radlje ob Dravi 
16.00   Družabni vikend 

PONEDELJEK,  9. DECEMBER 2019 
MKC Radlje ob Dravi 
9.00 Angleške pogovorne urice
9.30 Berem, torej mislim, v Domu Hmelina
18.00 Igranje namiznega tenisa
20.20 Rekreacija za mlade v Športni hiši Radlje ob Dravi
Knjižnica Podvelka
10.00 in 
11.00 Pravljica potuje, tokrat: Hanina božična želja 

Knjižnica Radlje

17.00  

Ustvarjalna srečanja za otroke in odrasle. Otroci bodo izde-
lovali dišeče angelčke iz blaga. Ves material bo pripravljen v 
knjižnici. Odrasli bodo poslikali steklenice za praznično de-
koracijo. Udeleženci potrebujejo prozorno steklenico zani-
mive oblike, drug material bo pripravljen v knjižnici.

TOREK, 10. DECEMBER 2019 
MKC Radlje ob Dravi 
10.00 Miselna delavnica v prostorih Društva upokojencev Radlje 

ob Dravi
18.00  Igranje namiznih iger
Knjižnica Radlje

Knjižnica Radlje

11.00  

Knjižne mišice v sklopu projekta Mladi, povabljeni v koroške 
knjižnice. Knjižne mišice se nadaljujejo in z mladimi neut-
rudno raziskujemo nove misli ter ideje med knjigami. Vse 
življenje iščemo svoj poklic, ljubezen, družino, dom in prija-
telje. Ob vsem tem pa že od malih nog vedno znova brska-
mo za pravo knjigo v določenem trenutku svojega življenja. 
Z dijaki Gimnazije Ravne na Koroškem bomo vodili iskanje in 
raziskovanje po knjižnicah. Tudi na tokratno srečanje smo k 
merjenju knjižnih mišic povabili učence iz osnovnih šol Ra-
dlje ob Dravi, Muta, Vuzenica, Brezno, Kapla in Ribnica na 
Pohorju. Zmagovalna ekipa prejme tudi nagrado.

Športna hiša Radlje ob Dravi
17.00 Novoletno-božični koncert. Vstopnine ni. Organizator: 

Osnovna šola Radlje ob Dravi.
SREDA, 11. DECEMBER 2019
MKC Radlje ob Dravi
9.00 Kuharska delavnica
9.30 Merjenje krvnega tlaka in sladkorja v krvi
18.00 Ustvarjalna delavnica
Knjižnica Muta
10.00 Pravljica potuje, tokrat: Hanina božična želja 
V dvorani hostla Radlje
17.00 Izštekani najstniki in starši, ki štekajo – predavata: Leonida 

Mrgole in dr. Albert Mrgole. Trenutno zelo priljubljena pre-
davatelja, Leonida in dr. Albert Mrgole, sta starša štirih odra-
slih otrok. Več kot 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, v 
katerih brez olepševanja pokažeta stvari, kot so v resnici. S 
svojim sproščenim načinom prinašata staršem uporabne 
namige in upanje za praktične rešitve ter večjo povezanost 
v družinah. Trenutno sta najbolj prepoznavna po uspešnici, 
vzgojnem priročniku za starše Izštekani najstniki in starši, ki 
štekajo. Predstavila pa bosta tudi prvi vodnik za starše iz nju-
ne nove zbirke Najvodila za naj starše.

Galerija Knjižnice Radlje ob Dravi
17.30 Kreativne literarne delavnice z dr. Davidom Bedračem. Me-

sečne delavnice vodi dr. David Bedrač, pesnik, profesor slo-
venščine, doktor literarnih ved, publicist, kritik in mentor. 
Zaključena skupina prijavljenih literatov. Organizator: JSKD 
OI Radlje ob Dravi.

ČETRTEK, 12. DECEMBER 2019
Knjižnica Radlje

9.00 

Bralno-pogovorno srečanje, namenjeno odraslim, starej-
šim, upokojencem, invalidom; vsem, ki radi berete, želite 
brati in se ob knjigah pogovarjati ter družiti. Na srečanju bo 
Frida Dovnik Mravljak predstavila svojo knjigo Tisoč in ena 
zgodba o šoli svetega Antona. Obravnavala se bo tudi knjiga 
Jaz, Čarli Čeplin, katere avtor pater Karel Gržan je bil novem-
bra gost v knjižnici. Pogovor bo vodila in usmerjala Breda 
Bobovnik

MKC Radlje ob Dravi
10.00   Urice sproščanja z Društvom Šent
18.00  Ugankarski popoldan
Večnamenska dvorana Vuhred

17.00
Novoletna predstava: Volk in sedem kozličkov, za otroke in 
vse druge obiskovalce. Organizator: strokovne delavke vrtca 
in šole Vuhred v sodelovanju s KS Vuhred.

Osnovna šola Brezno
18.00  Javni nastop učencev Glasbene šole Radlje
Knjižnica Radlje

18.00  Potopisno predavanje Marinke Dretnik: Venezuela. Potova-
nje po dokaj neznani deželi, ki preseneča na skoraj vsakem 
koraku, nam bo predstavila popotnica, ki se je tudi tokrat 
podala na pot v lastni režiji s še dvema prijateljicama. Poto-
vale so z lokalnimi prevoznimi sredstvi po Venezueli, ki leži 
na severu Južne Amerike in jo opisujejo kot deželo osupljive 
raznolikosti; od andskega višavja, Karibskega morja, nahaja-
lišč nafte do zanimivih skritih kotičkov, ki jih še niso pokvarile 
trume turistov. Poseben vtis so nanje naredili Angelski slap, 
mizaste gore, anakonde in delta reke Orinoko. Vabljeni na 
pustolovsko doživetje.

PETEK, 13. DECEMBER 2019
MKC Radlje ob Dravi. 
18.00  Igranje družabnih iger, igranje namiznega tenisa. 
20.00   Križanje mnenj

SOBOTA, 14. DECEMBER 2019 
Knjižnica Radlje
10.00  Pravljična ura in predstavitev slikanice: Medvedek peče slo-

vensko potico.
Avtorica Tina Orter bo predstavila slikanico, v kateri se je 
medvedek s prijateljem kužkom na zmajčkovem hrbtu 
odpravil na popotovanje. Po zabavnem poletu sta se prija-
telja preizkusila kot kuharja za grofico štorkljo in ji pripravila 
slastno orehovo potico, pri tem pa sta se neizmerno zaba-
vala ter se naučila marsikaj novega. V slikanici med prepros-
to zgodbico poleg privlačnih ilustracij najdemo še številne 
zanimivosti »Ali veš« o slovenskih značilnostih in živalih, ki 
jih srečata na poti, ter seveda o potici. Za konec je v knji-
gi še recept za pripravo prave slovenske orehove potice in 
prijazen nasvet, naj si na obraze narišemo nasmehe. Slika-
nica prisrčno pomaga najmlajšim pri spodbujanju narodne 
zavesti. Ker je izšla tudi v sedmih tujih jezikih, je lahko pri-
vlačna predstavitev slovenskih običajev turistom. Po pripo-
vedovanju še ustvarjamo.

Na ploščadi pred blokom v centru Vuzenice
16.00  Veseli december. Praznično vzdušje vam bodo pričarali: 

Ženski pevski zbor DU Vuzenica, Plesno-rekreacijski klub 
Harmonija, Humoristična sekcija KD Vuzenica z Obiskom 
pri zdravniku, Plesna skupina Smaragdne oči, lajnar Maks in 
Folklorna skupina Kovač Lija Vuhred. V otroških ustvarjalnih 
delavnicah pa bo okrasitev največjega božičnega drevesa v 
Vuzenici.

MKC Radlje ob Dravi
16.00  Družabni vikend
20.00  Kuhamo z mladimi
Cerkev sv. Mihaela Radlje ob Dravi
19.30 Tradicionalni Božični koncert. Dekliški pevski zbor Aglaja 

pod vodstvom Kerstin Pori, Moški pevski zbor Radlje pod 
vodstvom Silva Brezovnika in Ženski pevski zbor Dominica 
nova pod vodstvom Urške Pečonik vas vljudno vabijo, da 
preživite sobotni večer v njihovi družbi. Vstopnine ni, veseli 
pa bodo vašega prostovoljnega prispevka.

NEDELJA, 15. DECEMBER 2019
MKC Radlje ob Dravi
16.00  Družabni vikend

PONEDELJEK, 16. DECEMBER 2019
MKC Radlje ob Dravi
9.00   Angleške pogovorne urice
9.30 Berem, torej mislim, v Domu Hmelina.
10.45    Čajanka po nemško, v Domu Hmelina.
18.00 Igranje namiznega tenisa
20.20 Rekreacija za mlade v Športni hiši Radlje ob Dravi

Knjižnica Radlje
17.00 Ustvarjalna srečanja za otroke in odrasle. Otroci bodo ok-

rasili lonček za napitke, ves material bo pripravljen v knji-
žnici. Odrasli bodo preizkusili ideje za praznični pogrinjek in 
izdelali drobno pozornost z voščilom za srečo v novem letu. 
Material bo pripravljen v knjižnici.

Modra dvorana Vuzenica
18.00 Božični ples risanih junakov. Organizator: Plesno-rekreacijski 

klub Harmonija.
TOREK, 17. DECEMBER 2019
MKC Radlje ob Dravi. 
10.00 Miselna delavnica v prostorih Društva upokojencev Radlje 

ob Dravi
10.00  Zeliščarstvo
18.00 Igranje namiznih iger
Modra dvorana Vuzenica
18.00 Božični ples risanih junakov. Nastopila bodo dekleta iz Vuze-

nice, Mute in Radelj ob Dravi. Organizator: Plesno-rekreacij-
ski klub Harmonija.

Galerija Knjižnice Radlje
18.00 Božični nastop kitaristov iz razreda Mateja Švaba in Marka 

Zaletelja
SREDA, 18. DECEMBER 2019
MKC Radlje ob Dravi
9.00 Kuharska delavnica
18.00 Ustvarjalna delavnica
18.00 Zvočno potovanje z gongi – v plesni učilnici Športne dvora-

ne Radlje ob Dravi
ČETRTEK, 19. DECEMBER 2019
MKC Radlje ob Dravi
10.00 Urice sproščanja z Društvom Šent
18.00 Ugankarski popoldan
Športna hiša Radlje ob Dravi
18.00 Božični nastop učencev Glasbene šole Radlje ob Dravi

PETEK, 20. DECEMBER 2019
V zimski vasi za hotelom/hostlom Radlje in v MKC-ju

16.30–
18.00

Praznična tržnica, kjer lahko prodam, kupim, podarim, 
zamenjam …, z glasbenim, zabavnim in zanimivim progra-
mom, ki ga bodo izvedli domači in povabljeni gostje. Ustvar-
jali bodo v praznični delavnici. Pokrepčali se boste s čajem, 
palačinkami in čokicami. Vabljeni na prijetno druženje v do-
mačem kraju. Organizator: DPM Radlje.

Podružnična osnovna šola Lehen na Pohorju
17.00 Božično-novoletna prireditev s kulturnim programom Mo-

škega pevskega zbora Lehen na Pohorju. Organizator: KD 
Lehen.

MKC Radlje ob Dravi. 
18.00 Igranje družabnih iger, igranje namiznega tenisa
20.00 Križanje mnenj
SOBOTA, 21. DECEMBER 2019
MKC Radlje ob Dravi. 
16.00 Družabni vikend
20.00 Kuhamo z mladimi
Na ploščadi pred blokom v centru Vuzenice


