Vodnik
po prireditvah
občin
Muta
Podvelka
Radlje ob Dravi
Ribnica na Pohorju
in Vuzenica

J U N I J

2013

KAZALO
DNEVNI NAPOVEDNIKI PRIREDITEV........................................................................1
PLANINSKA DRUŠTVA............................................................................................... 21
OBČINA MUTA PRAZNUJE....................................................................................... 22
VPIS V GLASBENO ŠOLO MUTA 2013/2014....................................................... 25
RAZPISI JSKD................................................................................................................ 25
MKC RADLJE OB DRAVI............................................................................................. 26
KNJIŽNICA RADLJE OB DRAVI................................................................................ 26
Podatke za julijsko številko sprejemamo do ponedeljka, 17. junija.
Napovedi morajo vsebovati naslov prireditve, datum, uro in kraj
prireditve, organizatorja in ceno vstopnice v eur. Zajemite tudi
prireditve od 1. do 4. avgusta.
Organizatorji si pridržujejo pravico do spremembe ali odpovedi
programa.

Mariborska 7, 2360 Radlje ob Dravi
T 02 88 79 180 in 031 208 823
F 02 88 79 181
E oi.radlje.ob.dravi@jskd.si
W www.jskd.si
Izdajatelj:
JSKD Območna izpostava Radlje ob Dravi.
Uredniški odbor:
Cvetka Miklavc.
Jezikovni pregled:
Petra Prohart Tomažič.
Na naslovnici:
Kmečka godba Pernice.
Fotografije:
Iz arhivov društev, organizatorjev prireditev, Foto Anka, Marjan Laznik.
Produkcija:
Littera picta d.o.o. Ljubljana.
Naklada:
4800 izvodov.
Leto:
JUNIJ 2013.
ISSN 1854-9403

NAPOVEDNIKI
PRIREDITEV
NAPOVEDNIK
PRIREDITEV
28. FEBRUAR 2010 • NEDELJA
15.00
Večnamenski prostor OŠ Lehen . Gledališka predstava –
1. JUNIJ 2013 – SOBOTA
monokomedija avtorja Toneta Partljiča Čistilka in predsednik uprave v izvedbi dramske igralke Mojce Partljič .
18.00
Organizator:
KD Lehen .
Dvorana
Kulturnega
doma Radlje. Revija upokojenskih

pevskih
zborov Koroške pokrajinske zveze
18.00
upokojencev
DU Radlje
Hotel RadljeSlovenj
ob Dravi . Gradec.
GledališkaOrganizator:
predstava Toneta
PartljičaMavrica
Gospa poslančeva
in MePZ
KD Radlje.v izvedbi Dramske skupine
KUD Brezno Podvelka . Vstopnina: odrasli 5 eur, šolski

19.00
otroci 3 eur .
Športni stadion Radlje ob Dravi. Nogometna tekma
med NK Radlje člani : NK Pohorje člani.
2. JUNIJ 2013 – NEDELJA
11.00
Cerkev Marija ob Bistrici. Lepa nedelja. Organizator:
Župnija Muta.
15.00
Športni stadion Radlje ob Dravi. Finalni turnir NZS
1. MAREC 2010 • PONEDELJEK
deklic U 14 in ob 19.00 uri prijateljska tekma ženskih
reprezentanc:
Slovenija U 19 : Avstrija U 19.
10. 00
Klubski prostor Društva upokojencev in invalidov Ra-

19.00
dlje, Mariborska cesta 26 . Bralno srečanje, namenjeno
Dvorana
MKC-a
Radlje obinvalidom,
Dravi. Dobrodelni
starejšim,
upokojencem,
ki radi berete,koncert.
želite
Dravograjski
sekstet
(člani
dobroter
znanega
bivšega
brati in se ob
knjigah
pogovarjati
družiti . Organizator:
Knjižnica Radlje
ob Dravi .
Dravograjskega
okteta
Kograd IGEM) z umetniško vodjo
Tadejo Vulc vabi na dobrodelni
koncert, na katerem
1
se vam bodo pevci s petjem zahvalili za vsak dar, ki ga
boste med koncertom darovali za obnovo oz. gradnjo
hiše po požaru, ki je doletel v prazničnih decembrskih
dneh Vero Ajtnik in Vlada Šauperla iz Sp. Vižinge.
Na koncertu sodeluje tudi vokalna skupina Rusalke, svojo
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dobrodelnost pa bo izkazala tudi solistka Urška Horvat.
Pokažimo, da v nesreči znamo stopiti skupaj. Organizator:
Dravograjski sekstet, Javni zavod ŠKTM Radlje ob Dravi,
Marenberški MKC Radlje ob Dravi.
3. JUNIJ 2013 – PONEDELJEK
16.00
Knjižnica Podvelka. Pravljica potuje: Kdo je razdrl
lastovičje gnezdo?
4. JUNIJ 2013 – TOREK
10.00
Prostori Društva upokojencev in invalidov Muta, Glavni
trg 27. Bralno-pogovorno srečanje, namenjeno
starejšim, upokojencem, invalidom, ki radi berete, želite
brati in se ob knjigah pogovarjati ter družiti.
16.00
Knjižnica Muta. Pravljica potuje: Kdo je razdrl
lastovičje gnezdo?
17.00
Glasbena šola Radlje ob Dravi. Dan violinskih koncertov
in skladb II iz razreda Valentina Štanteta.
5. JUNIJ 2013 – SREDA
18.00
Glasbena šola Radlje ob Dravi. Nastop učencev
Glasbene šole Radlje.
18.00
Športna dvorana OŠ Muta. Zaključna prireditev.
Organizator: OŠ Muta.
19.00
Knjižnica Radlje. Predstavitev zdravilnosti olj
in pridobivanja hladno iztisnjenih olj. Konrad
Pogorevc nam bo predstavil svojo dejavnost. Olja
pridobiva iz semen konoplje, orehov, lešnikov, lanu
in grozdnih pečk. Pridobivanje nam bo demonstriral
na svoji dodelani stiskalnici. Tako pridobljena olja
imajo blagodejne in zdravilne učinke na naše
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zdravje in počutje. Predavatelj se s to dejavnostjo
in s čebelarstvom intenzivno ukvarja že več let. Na
predstavitvi bo možno izdelke tudi kupiti.
19.00
Marenberški MKC Radlje. Razgibajmo življenje
z učenjem. Delavnice v okviru tega programa se bodo
izvajale v sodelovanju z MOCIS-om.
6. JUNIJ 2013 – ČETRTEK
18.00
Glasbena šola Radlje ob Dravi. Srečanje ETID.
7. JUNIJ 2013 – PETEK
8.45–13.30
Pred šolo s prilagojenim programom in VDC Muta.
7. Mednarodni festival »Igraj se z mano«. Pridružite
se pri različnih umetniških in športnih delavnicah,
animacijskih kotičkih ter si ogledajte nastope na
gledališkem odru, ki jih za vas pripravljajo različne
institucije, šole, vrtci, društva, nevladne organizacije
in drugi posamezniki. S festivalom skušajo skozi igro
in soustvarjanje povezati otroke, mlade in odrasle
s posebnimi potrebami z večinsko populacijo vseh
generacij ter na tak način uresničevati idejo inkluzije
vseh ljudi ne glede na njihovo drugačnost. Informacije:
www.igrajsezmano.eu, GSM 051 692 363 (M. Kočivnik).
Organizator: Medobčinsko društvo Sožitje zgornje
Dravske doline, Društvo za kulturo inkluzije.
17.00
Glasbena šola Radlje ob Dravi. Nastop učenk klavirja iz
razreda Estere Vidakovič Hari.
20.00
Marenberški MKC Radlje. Filmski večer: Ne joči, Peter.
Slovenski vojni film govori o zadolžitvi dveh partizanskih
minerjev, ki morata pripeljati tri vojne sirote z nevarnega
območja na varno osvobojeno ozemlje. »A, si ti tud notr
padu?« Če si, se nam pridruži pri ogledu filma na platnu.
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8. JUNIJ 2013 – SOBOTA
19.00
Avla OŠ Radlje ob Dravi. Diplomski koncert Urške
Pečonik pod naslovom ˝…da v goro zvoni˝ v izvedbi
Ženskega pevskega zbora Dominica nova iz Radelj
ob Dravi in vokalnega kvarteta Rusalke. Domačinka
Urška Pečonik, ki letos zaključuje študij, je absolventka
Glasbene pedagogike na Pedagoški fakulteti v Mariboru.
V okviru diplomskega dela, v katerem se bo podrobneje
dotaknila izbranih priredb slovenskih ljudskih skladatelja
Ambroža Čopija, pripravlja diplomski koncert z naslovom
»… da v goro zvoni«. Ambrož Čopi je predstavnik
mlajše slovenske skladateljske generacije. Njegova dela
obsegajo predvsem zborovsko glasbo, deluje pa tudi kot
pedagog in uspešen zborovodja. Na koncertu se bodo
zvrstile priredbe slovenskih ljudskih iz različnih predelov
Slovenije v izvedbi Ženskega pevskega zbora Dominica
nova iz Radelj ob Dravi in vokalnega kvarteta Rusalke
pod vodstvom Urške Pečonik. Vstopnine ni! Organizator:
Urška Pečonik z ŽPZ Dominica nova in Rusalkami.
19.00
Marenberški MKC Radlje. Še vedno vozim – vendar
ne hodim. Inovativna interaktivna delavnica
poteka na osnovi podajanja osebne izkušnje mladih
poškodovancev v prometnih nesrečah, ki skozi lastne
izkušnje podajo neposredne informacije o pomenu varne
vožnje in upoštevanju cestnoprometnih predpisov.
9. JUNIJ 2013 – NEDELJA
8.00
Muta, parkirišče Kmetijske mehanizacije Struc d.o.o.
Gasilsko tekmovanje članskih enot za memorial
Matevža Haceta. Organizator: Gasilska zveza Dravske
doline v sodelovanju s PGD Muta in PGD Vuzenica.
10.30
Sv. Primož nad Muto. Veselo druženje pod lipo.
Program: sveta maša ob 11.00 in veselica z živo glasbo
ob 12.00. Organizator: Kulturno-turistično društvo
Sv. Primož.
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16.00
Spodnji trg, Rekovo dvorišče, Vuzenica. Srečanje
Spodnjetržanov. Srečanje bo v vsakem vremenu.
Organizator: Društvo za kulturo in druženje Vuzenica.
19.30
Dvorana Kulturnega doma Radlje ob Dravi. Ponovitev
letnega koncerta Kolo časa v izvedbi Akademskega
pevskega zbora Maribor pod vodstvom naše
domačinke, akademske glasbenice in skladateljice
Tadeje Vulc. Prepustite se muziciranju študentov,
ki bodo vrteli neustavljivo kolo časa, ter s pesmimi
pričarali tako žalostne kot vesele trenutke našega
življenja. Med koncertom bodo ob različnih skladbah
(slov. umetne, slov. in tuje ljudske) predstavljene
tudi skladbe, s katerimi se julija letos odpravljajo na
mednarodno tekmovanje v Španijo, ob letošnji obletnici
večno živega Verdija pa boste lahko slišali tudi Sanctus
iz njegovega prečudovitega Requiema. Vstop prost.
Organizator: KUD Študent Maribor, Kulturno društvo
Radlje.

APZ Maribor.
10. JUNIJ 2013 – PONEDELJEK
16.00
Knjižnica Vuzenica. Pravljica potuje: Kdo je razdrl
lastovičje gnezdo?
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11. JUNIJ 2013 – TOREK
10.00 in 16.00
Knjižnica Radlje ob Dravi. Pravljica potuje: Kdo je razdrl
lastovičje gnezdo?
18.00
Športna dvorana OŠ Muta. Zaključna prireditev vrtca
Muta: Razigrano v poletje. Organizator: Vrtec Muta
pri OŠ Muta.

Zaključna prireditev vrtca Muta 2012.
12. JUNIJ 2013 – SREDA
16.00
Knjižnica Ribnica na Pohorju. Pravljica potuje: Kdo je
razdrl lastovičje gnezdo?
19.00
Marenberški MKC Radlje. Razgibajmo življenje
z učenjem. Delavnice v okviru tega programa se bodo
izvajale v sodelovanju z MOCIS-om.
13. JUNIJ 2013 – ČETRTEK
14. JUNIJ 2013 – PETEK
20.00
Šola Sv. Anton na Pohorju. Sv. Anton na Pohorju
praznuje, proslava v počastitev krajevnega praznika
in predstavitev zgoščenke Mešanega pevskega
zbora KTD Sv. Anton na Pohorju »V hribih se dela
dan«. Organizatorji: KS, KTD, Društvo kmetic Sv. Anton
na Pohorju.
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Mešani pevski zbor KTD Sv. Anton na Pohorju.
20.00
Marenberški MKC Radlje. Filmski večer: Vestern film.
Imate radi elemente vesterna? Oglejmo si skupaj vestern
film in obudimo spomin na stare, dobre kavbojske filme.
15. JUNIJ 2013 – SOBOTA
16.00
Radlje ob Dravi, pri osnovni šoli. Gasilsko tekmovanje
pionirskih in mladinskih enot GZ Dravske doline.
Organizator: Gasilska zveza Dravske doline, v sodelovanju
s PGD Radlje ob Dravi in PGD Vuhred.
19.00
Velika dvorana Kulturnega doma Radlje ob Dravi. Iz vseh
vetrov. Dekliški pevski zbor Radlje, pod vodstvom
Kerstin Vuga, prireja letni koncert, na katerem vas bodo
popeljali na glasbeno potovanje iz domače Slovenije
v Azijo, Avstralijo, Južno Afriko, Severno Ameriko,
Dominikansko republiko, potovanje pa bomo končali
na sončni Jamajki. Gostja koncerta bo mlada koroška
pevka s Prevalj, Ditka Čepin, ki ima za seboj že kar nekaj
glasbenega ustvarjanja in uspehov. Organizator: Dekliški
pevski zbor Kulturnega društva Radlje ob Dravi.
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Dekliški pevski zbor KD Radlje ob Dravi.
20.00
Rotunda Sv. Janeza Krstnika na sp. Muti. Koncert
Ženskega pevskega zbora Klasje Muta in gostov.
Zborovodkinja Bernarda Žvikart. Organizator: ŽPZ Klasje
KUD Muta.

ŽPZ Klasje.
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16. JUNIJ 2013 – NEDELJA
9.00
Muta–karavla Bistriški jarek–Muta. Vsi kolesarimo –
kolesarjenje za vse generacije. Prijave se zbirajo
od 9. ure dalje, start izpred Občine Muta ob 10. uri.
V primeru dežja bo kolesarjenje v nedeljo, 30. 6. 2013.
Organizator: Športno društvo Muta.
17. JUNIJ 2013 – PONEDELJEK
9.30
Dom za starejše občane Hmelina Radlje. Bralne ure
v domu za starejše občane Hmelina. Knjižničarke
iz Knjižnice Radlje se s stanovalci doma pogovarjajo
o knjigah na določene teme, berejo, ustvarjajo in se
družijo.
18. JUNIJ 2013 – TOREK
11.00
Gostilna pri Lipi Muta. Srečanje podjetnikov in
gospodarstvenikov Mute. Organizator: Občina Muta.
12.30
Zbirališče na avtobusni postaji Radlje. Pohod: del
Plešivske poti, ob potoku Suhodolnik, imenovani
soteska Kaštel, in del Rimljanove poti do kmetije
Apačnik. Hoje je za 2 uri, lahka pot. Prijave sprejema
vodja pohoda Ludvik Podrzavnik, GSM 041 430 883 do
sobote 15. 6. 2013. V primeru slabega vremena pohod
odpade. Organizator: Medobčinsko društvo invalidov
(MDI) Drava Radlje.
19. JUNIJ 2013 – SREDA
16.00
Dvorana MKC Radlje ob Dravi. Zaključna prireditev
Glasbene šole Radlje ob Dravi. Prvič se bo predstavil
mlajši pihalni orkester Glasbene šole Radlje ob Dravi
pod umetniškim vodstvom Dejana Kusa. Predstavil se bo
tudi mednarodno priznani kvartet saksofonov ter pihalni
orkester Radlje ob Dravi pod umetniškim vodstvom Vojka
Trnjeka. Organizator: Glasbena šola Radlje.
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18.00
Modra Dvorana v Vuzenici. Pozdrav poletju. Plesno
rekreacijski klub Harmonija in Čarovnik Grega vas vabijo
na prireditev, polno glasbe, pesmi, plesa in čarovnij.
Vstop prost! Organizator: PRK Harmonija.
19.00
Večnamenska dvorana OŠPP Muta. Odprtje razstave
likovnih del Alojza Erjavca. Slikar je dobro poznan
v našem okolju, prav tako širom po Sloveniji, saj je član
različnih likovnih in kulturnih društev in dejaven kot
udeleženec in organizator likovnih kolonij in likovnih
srečanj. Je samouk, ki je ostal zvest naravi in predvsem
realističnim odslikavam njenih lepot. Razstava bo na
ogled do 24. 6.
19.00
Marenberški MKC Radlje. Razgibajmo življenje
z učenjem. Delavnice v okviru tega programa se bodo
izvajale v sodelovanju z MOCIS-om.
20. JUNIJ 2013 – ČETRTEK
13.00–17.00
Knjižnica Radlje. Svetovalno središče Koroška (izvaja
MOCIS, Slovenj Gradec). Namenjeno vsem, ki se
želite izobraževati. Obiščite svetovalko, svetovanje je
brezplačno, potrebna predhodna najava po telefonu:
(02) 884 64 07, 051 224 942 ali po el. pošti: mocis.
bernarda@siol.net. Dejavnost financirata in podpirata
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport in Evropska
unija iz Evropskega socialnega sklada.
17.00
Večnamenska dvorana v OŠPP Muta. Slavnostna seja
občinskega sveta Občine Muta.
19.00
Knjižnica Radlje. Odprtje razstave likovnih del Danice
Krautberger. Danica Krautberger se s slikarstvom
ljubiteljsko ukvarja. To je bila že njena mladostna želja,
ki jo je šele v zadnjih letih uspela uresničiti. Ob slikanju
izjemno uživa. Najraje slika z akrilnimi barvami. Najljubši
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motivi so iz narave in živalskega sveta. Razstava bo na
ogled do 20. julija.
19.00
Mitnica Muta. Glasbeno-literarna avantura, prireditev
v počastitev 19. občinskega praznika Občine Muta.
Nastopili bodo: ŽPZ Klasje pod vodstvom zborovodkinje
Bernarde Žvikart, ansambel Diaton Muta–Vuzenica
in Literarna skupina Utrip Zgornje Drave. Članice
ŽPZ Klasje se ob lepi domači pesmi družijo že 18 let.
Udeležujejo se prireditev, taborov in revij pevskih zborov
po celi Sloveniji. Nastopile so tudi v Gallusovi dvorani
Cankarjevega doma v Ljubljani, na povabilo Radia
Maribor pa so posnele nekaj pesmi avtorjev iz domačega
kraja, s katerimi se nam bodo tokrat predstavile.
Ansambel Diaton Muta–Vuzenica deluje že 22 let. Njihov
predsednik Avgust Šrajner pravi, da nastopajo povsod,
kamor so povabljeni. Tako so nastopali že po vsej
Dravski dolini, marsikje na Koroškem in vse do Velenja.
Pogosto nastopajo tudi v Avstriji in hodijo na tekmovanja
harmonikarjev diatonikov. Uživali bomo lahko ob zvokih
starejših ljudskih pesmi, morda zraven celo zapojemo.
Literarna skupina Utrip Zgornje Drave letos praznuje
15-letnico delovanja in ob tej priložnosti bo proti
koncu leta izdala že svoj sedmi zbornik. Nastopajo na
prireditvah in natečajih po Koroški, prirejajo samostojne
literarne večere in se povezujejo z drugimi literarnimi
društvi v želji po širitvi znanja. Humor, otožnost,
razočaranje, sentimentalnost, ljubezen, domoljubnost.
Vse to lahko najdemo v njihovih delih, ki so drugačna,
kakor je drugačen vsak od njih. S čim se nam bodo
predstavili tokrat? Pustimo se presenetiti. Organizator:
Literarna skupina Utrip Zgornje Drave.
21.–22. JUNIJ 2013
Dobrava. Likovni tabor 2013 in predstava Palček
Pavel. Začetek počitnic bo v Radljah ob Dravi
zaznamoval tradicionalni dogodek, in sicer Likovni tabor
2013, kjer bodo otroci poleg ustvarjanja pod vodstvom
akademskega slikarja Petra Hergolda doživeli druženje,
smeh in zabavo ob številnih družabnih igrah. Tabor se
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bo pričel v petek, 21. 06. 2013 ob 10. uri, in zaključil
v soboto, 22. 06. 2013 v popoldanskih urah. Na taboru pa
bo nasmeh na lice otrok pričarala tudi predstava Palček
Pavel v izvedbi Marenberškega mladinskega kulturnega
centra. Tabor bo izveden v vsakem vremenu. Organizator:
DPM, Anton Plazovnik, javni zavod ŠKTM Radlje ob Dravi.
21. JUNIJ 2013 – PETEK
17.00
Osnovna šola Radlje ob Dravi. Zaključna prireditev
»Mi mamo se fajn«. Šolsko leto bomo letos zaključili
malce drugače in skupaj aktivno zakorakali v počitnice.
Organizator: OŠ Radlje ob Dravi.
19.00
Športna dvorana pri Osnovni šoli Muta. Koncert ob
110-letnici Kmečke godbe Pernice s svečanim
razvitjem prapora. Filatelistično društvo Muta–Vuzenica
bo ob tej priložnosti, 110-letnem jubileju Kmečke godbe
Pernice, izdalo osebno znamko, priložnostno ovojnico
ter priložnosti poštni žig, ki bo v veljavi na ta dan na
pošti Muta. Članice in člani godbe bodo prejeli bronaste,
srebrne, zlate in častne Gallusove značke, ki jih podeljuje
JSKD za več kot 5-, 10-, 20- in 30-letno udejstvovanje
na področju ljubiteljskega glasbenega ustvarjanja.
Organizator: Kmečka godba Pernice.
22.–26. JUNIJ 2013
Glasbena šola Radlje ob Dravi. Poletni dogodki
s flavto. Poletne dogodke s flavto, ki obsegajo koncerte,
Poletno šolo flavte in komorne igre, bo vodila priznana
umetnica in pedagoginja Karolina Šantl Zupan. Mladi
glasbeniki, učenci, dijaki, študenti in učitelji bodo od
jutra do mraka v času od 22. do 26. junija poustvarjali
z umetniško vodjo programa in z dvema korepetitorjema,
profesorjema klavirja Ivanom Ferčičem in Sašom
Vollmaierjem. Udeleženci se bodo predstavili s svojimi
dosežki na dveh koncertih. Karolina Šantl Zupan ostaja
izjemna umetnica, čeprav je redna profesorica na dveh
Akademijah za glasbo: v Ljubljani in Zagrebu. Tokrat
nam pripravlja recital v cerkvi Sv. Mihaela v Radljah
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ob Dravi v nedeljo, 23. junija 2013, ob 19.30. Spremljal jo
bo izr. prof. Tomaž Petrač, koncertni pianist z Akademije
za glasbo v Ljubljani.
22. JUNIJ 2013 – SOBOTA
8.00–11.00
Parkirišče pred občino Muta/prireditveni šotor pri
Mitnici. Državno prvenstvo starodobnih vozil. Start
izpred Občine Muta od 8. do 11. ure, krožna vožnja
in cilj tekmovalcev pri Mitnici predvidoma ob 14. uri
z razglasitvijo uvrstitev. Organizator: MM Classic club
Muta.
8.00
Start izpred Občine Muta. Tradicionalni pohod na
Bricnik. Organizator: Planinsko društvo Bricnik Muta.
9.00
Prireditveni šotor pri Mitnici. 5. Pikado turnir društev
invalidov in upokojencev. Organizator: Društvo
invalidov Muta.
10.00
Prireditveni šotor pri Mitnici. Šahovski turnir.
Organizator: Šahovsko društvo Muta.
10.00
Igrišču za odbojko na mivki v apartmajskem naselju
Ribnica na Pohorju. 2. tradicionalni dobrodelni turnir.
Turnir bo potekal v mešanih trojicah. Bogate nagrade
Informacije: booking@ribnisko-pohorje.si ali 02 87 65 300.
14.00
Gostišče Pri Lipi Muta. 4. tekmovanje harmonikarjev
na diatonično harmoniko za pokal Občine Muta.
Tekmovalo se bo v štirih kategorijah: do 12 let, od 12
do 15 let, od 15 do 18 let in nad 18 let. Pisne prijave
zbirajo na Občini Muta, Glavni trg 17, 2366 Muta ali
e-pošti: obcina@obcinamuta.si, s pripisom: »Tekmovanje
harmonikarjev« do vključno 18. junija. V vsaki kategoriji
bodo najboljši trije tekmovalci prejeli pokale. Izbran bo
absolutni zmagovalec tekmovanja z najvišjim številom
točk, ki bo prejel prehodni pokal. Prav tako bo nagrajen
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najmlajši tekmovalec. Tekmovalci se predstavijo z dvema
skladbama, v primeru večjega številka se bo izvajala
samo ena skladba. Tekmovalce bo ocenjevala tričlanska
strokovna komisija. Prijavnina znaša 10 eur. Dodatne
informacije: Manja, GSM 040 914 931, www.muta.si.
Organizator: Društvo za trajnostni razvoj Muta, Občina
Muta.
16.00
Pri Gasilskem domu Muta. 20. tradicionalno
meddruštveno tekmovanje za pokal Mute. Tekmovalni
disciplini sta: vaja z MB – suha izvedba CTIF 2011 in met
vrvi v krog – vrv meče pet tekmovalcev, ki so sodelovali
v vaji z MB. Prijave na GSM 041 607 220, poveljnik Otmar
Mori. Organizator: PGD Muta.
19.00
Prireditveni šotor pri Mitnici. Zabava pod šotorom:
Dejan Vunjak in Brendijeve barabe. Organizator:
Vabo d.o.o.
19.30
Pri dvorcu v Radljah ob Dravi. Kresna noč z Mestnim
pihalnim orkestrom in pevko Evo Černe. Dirigent –
Dejan Kus. Mestni pihalni orkester Radlje ob Dravi je
v preteklih dveh letih v okviru festivala Koroško kulturno
poletje izvedel večerni koncert »Kresna noč z Mestnim
pihalnim orkestrom in pevskimi gosti«. Orkester, ki je
v zadnjih desetih letih delovanja v repertoar vnesel nekaj
svežine z izvajanjem filmske in popularne glasbe, hkrati

Kresna noč 2012.
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pa ostal čisto tipična pihalna godba s koračnicami in
parado, bo z uspešno izvedenim projektom nadaljeval
tudi v letošnjem letu. Letošnji koncert bo popestrila
pevska gostja Eva Černe. V primeru dežja bo prireditev
potekala v dvorani Kulturnega doma Radlje.
20.00
Marenberški MKC Radlje. Filmski večer: Ko zorijo
jagode. Glavna junakinja Jagoda Kopriva živi v Ljubljani
z mamo, očetom in sestro Marinko. Obiskuje osmi razred
osnovne šole in ima najboljšo prijateljico Ireno, ki ji zaupa
vse svoje skrivnosti. Ena takih skrivnosti je njena velika
ljubezen, fant Dragi. Življenje se ji takrat, ko spozna
Dragija, polepša ... Kako pa se zgodba odvija naprej?
21.00
Dvorana dvorca Radlje ob Dravi. Koncert skupine
Mascara. »Vihar strasti in mir oceana, ki počiva nekje
med Iberskim polotokom, J. Ameriko in bogatim ljudskim
izročilom je muz(ik)a, ki povezuje Polono, Damjana,
Vojka in Mitja. Mascara raziskuje prostor znotraj in zunaj
platna resne glasbe, previdno, spoštljivo barva čez črto,
s čopičem napetih strun in toplino glasu …« Polona
Udovič (glas, violina), Damjan Stanišić (kitara), Vojko
Vešligaj (kitara), Mitja Režman (bas kitara) so akademsko
izobraženi glasbeniki, vidni ustvarjalci v domačem in
širšem umetniškem prostoru. Mascara je odsev izkušenj

Mascara.
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in širokega umevanja glasbe, umetniška pot in predano
delo glasbenikov pa prepleteno s številnimi posamezniki,
komornimi skupinami, orkestri, ansambli, koncertnimi
dvoranami in festivali širom po svetu …
23. JUNIJ 2013 – NEDELJA
9.30
Cerkev sv. Janeza sp. Muta. Lepa nedelja. Organizator:
Župnija Muta.
12.00
Mitnica. Slovesnost ob zaključku izgradnje objektov
v okviru projekta Drava kot priložnost.
13.00–17.00
Igrišče pri OŠ Vuhred. Tradicionalne Vaške igre.
Turistično društvo Vuhred vabi vse ljubitelje dobre volje
in tekmovalnega duha, da se jim pridružite in prijavite
skupine 5 tekmovalcev predsedniku društva Karliju
Gosaku na GSM 031 724 618. V primeru slabega vremena
se igre prestavijo na julij.
15.00
Mitnica na spodnji Muti. Mednarodna parada godb ob
110- letnici delovanja Kmečke godbe Pernice. Parada
bo potekala od Rotunde sv. Janeza Krstnika do Mitnice.
Organizator: Kmečka godba Pernice.
18.00
Prireditveni šotor pri Mitnici. »Nasvidenje prihodnje
leto«, zaključek občinskega praznika z ansamblom
Koroški muzikantje.
19.30
Cerkev sv. Mihaela Radlje ob Dravi. Recital Karoline
Šantl Zupan, flavta, Tomaž Petrač, klavir.
Koncert bo potekal v okviru festivala Koroško kulturno
poletje 2013. Organizator: Glasbena šola Radlje ob Dravi,
soorganizator ŠKTM Radlje ob Dravi.
20.00
Letni oder Ožbalt. Samostojni koncert tamburašev
KD Peter Dajnko iz Črešnjevcev. V primeru slabega
vremena bo prireditev v dvorani Ožbalt. Organizator:
KD Ožbalt.
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24. JUNIJ 2013 – PONEDELJEK
18.00
Mejni prehod Radlje ob Dravi. Proslava ob dnevu
državnosti. Organizator: Občina Radlje ob Dravi.
20.00
Center Remšnika. Tradicionalni dvig zastave ob
dnevu državnosti s krajšim kulturnim programom.
Organizator: KS Remšnik.
20.00
Letni oder Ožbalt. Predstava skupine mladih iz
Ožbalta: Kaj nam bojo pa tej še vzeli? avtorice
Iris Golob. Prireditev se odvija v sklopu praznovanja
15-letnice delovanja društva. V primeru slabega vremena
bo prireditev v dvorani Ožbalt. Organizator: KD Ožbalt.
25. JUNIJ 2013 – TOREK
8.30
Sv. Vid pri Vuzenici. 19. tradicionalni pohod častnikov
in veteranov našega območja na Sv. Vidu v Občini
Vuzenica. Organizator: Območna organizacija ZSČ,
Občina Vuzenica.
19.30
Cerkev sv. Jerneja Ribnica na Pohorju. Flavtisti, aktivni
udeleženci poletne šole za flavto in komorno igro,
bodo svoja občutja in dosežke izrazili na koncertu.
Korepetirala jih bosta Ivan Ferčič, ki je na Akademiji za
glasbo študiral in končal podiplomski študij pri prof.
Tatjani Ognjanovič in je zaposlen na Konservatoriju za
glasbo in balet Maribor, ter Sašo Vollmaier, ki je šolanje
zaključil na Akademiji za glasbo v Ljubljani. Njegovi
profesorji so bili: Aci Bertoncelj, Lazslo Baranyay in Andrej
Jarc. Trenutno sodeluje z Glasbeno šolo Radlje ob Dravi.
26. JUNIJ 2013 – SREDA
18.00
Glasbena šola Radlje ob Dravi. Zaključni koncert.

17

19.00
Marenberški MKC Radlje. Razgibajmo življenje
z učenjem. Delavnice v okviru tega programa se bodo
izvajale v sodelovanju z MOCIS-om.
27. JUNIJ 2013 – ČETRTEK
19.00
Marenberški MKC Radlje. Delavnica o zeliščarstvu.
Kako si lahko danes pomagamo sami? In kako nam lahko
pomagajo zdravilni učinki zelišč z našega vrta? Naučimo
se jih pravilno uporabljati, shranjevati in pripravljati. Več
o zeliščih lahko izveste na tokratni zeliščarski delavnici.
28. JUNIJ 2013 – PETEK
dopoldan
Knjižnica Radlje. Žrebanje reševalcev knjižne uganke
meseca junija za vse enote knjižnice.
19.00
Igrišče pri OŠ Vuzenica. 4. Mednarodni folklorni festival
Svet brez meja. Od 19.00 do 20.00 obisk stojnic držav
udeleženk festivala. Delavnice in stojnice: izdelovanje
filca, izdelki iz lesa in gline. Ob 20.00 prireditev. Nastopile
bodo otroške in mladinske folklorne skupine iz Mehike,
Črne Gore, Poljske in Hrvaške. Vstop je prost! V primeru
slabega vremena bo prireditev v Modri dvorani Vuzenica.
Organizator: PRK Harmonija s podporo Občine Vuzenica.

Folklorna skupina iz Poljske.
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19.00
Telovadnica Osnovne šole Ribnica na Pohorju.
Premiera komedije Antona Žumbarja TAŠČA.COM
3 – Ljubezenske težave, v izvedbi Dramske skupine
KUD-a Stane Sever Ribnica na Pohorju. Igrajo: Cvetka
Ovčar, Marija Grubelnik, Majda Pušnik, Špela Ovčar, Jože
Zapečnik, Milan Držečnik in Branko Plevnik. V komediji
Tašča.com 3 s podnaslovom Ljubezenske težave ima
vnukinja Julija probleme v ljubezni, zato v reševanje
njenih težav neopazno in na svoj način vstopi babica
Jula. Njeni nenavadni ljubezenski zgodbi se bomo od
srca nasmejali. Z nostalgičnim spominom na svojo
mladostno ljubezen in davno preminulo mamo pa bo
v naših srcih gotovo prebudila toplo misel na ljubljeno
osebo. Spodnji sosed Hanzek še vedno goji simpatije
do nove sosede iz Prlekije. Ob njunem pogovoru, ko
govorita vsak o svoji zadevi, se boste do ušes nasmejali.
V zgodbo na zabaven način vstopa tudi Hans, Francijev
poslovni partner iz Nemčije. Ko s Francijem taščo Julo
prevažata s „šajtrgo“, je smeh zagotovljen. Tudi Hans se,
tako kot Franci, Jule grozno boji. V strahu pred njo se
celo zapreta na stranišče, prav tedaj pa se vrne Marica …
smeh … Tudi zbadljiv odnos med Francijem in ženo
Marico je duhovit in zabaven. Skratka, komedija Tašča.
com 3 ponovno prinaša veliko smeha in zabave. Hkrati
pa je poučna in vsebinsko bogata. Kot dišeča roža vam
bo zadišala v srce in ne boste je tako kmalu pozabili.
Vstopnina: odrasli 5 eur, otroci 3 eur. Organizator: KUD
Stane Sever Ribnica na Pohorju.
19.30
Dvorišče Dvorca Radlje. Še pomnite tovariši? Pesem
upora! Koncert partizanskih pesmi Vaške godbe
Vuzenica in Moškega pevskega zbora Radlje ob Dravi.
Dirigenta: Aleksander Vinšek in Silvo Brezovnik. Slišali
boste najlepše partizanske pesmi, od donečih Hej,
brigade in Pesmi XIV. divizije do žalostnih, kot je Nov
cvet. Pesmi, ki jih zaradi njihove lepote in sporočila ne
smemo pozabiti. V primeru dežja bo prireditev v dvorani
kulturnega doma v Radljah. Vstop prost. Organizator:
Vaška godba Vuzenica in Moški pevski zbor Kulturnega
društva Radlje.
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29. JUNIJ 2013 – SOBOTA
15.00–02.00
Marenberški MKC Radlje. Koncert ob 1. obletnici
Marenberškega MKC. Dogajanje se bo pričelo na
prostem ob 15. uri v centru Radelj z Bogračijado. Za
vzdušje bo skrbel ansambel Hopla. Od 20.30 naprej nas
bo ogrela dolenjska skupina D’ NEEB, kot glavna skupina
pa bo od 22.00 naprej nastopila DA PHENOMENA. Za vse,
ki boste še vztrajali, pa bo do poznih ur od 00:30 naprej
igrala še after skupina Stari pes. Organizator: Javni Zavod
ŠKTM, Marenberški MKC in Marenberški mladinski lokalni
svet.
15.00
Vuzenica, park ob Dravi. 18. memorialno tekmovanje
članskih gasilskih enot za pokal Josipa Mravljaka.
Organizator: PGD Vuzenica.
19.00
Telovadnica Osnovne šole Ribnica na Pohorju. Komedija
Antona Žumbarja TAŠČA.COM 3 – Ljubezenske
težave v izvedbi Dramske skupine KUD-a Stane
Sever Ribnica na Pohorju. Igrajo: Cvetka Ovčar, Marija
Grubelnik, Majda Pušnik, Špela Ovčar, Jože Zapečnik,
Milan Držečnik in Branko Plevnik. Vstopnina: odrasli 5 eur,
otroci 3 eur. Organizator: KUD Stane Sever Ribnica na
Pohorju.
19.30
Ploščad Osnovne šole Vuzenica. Še pomnite tovariši?
Pesem upora! Koncert partizanskih pesmi Vaške godbe
Vuzenica in Moškega pevskega zbora Radlje ob Dravi.
Dirigenta Aleksander Vinšek in Silvo Brezovnik. Slišali
boste najlepše partizanske pesmi, od donečih Hej,
brigade in Pesmi XIV. divizije do žalostnih, kot je Nov
cvet. Pesmi, ki jih zaradi njihove lepote in sporočila ne
smemo pozabiti. V primeru dežja bo prireditev v Modri
dvorani Vuzenica. Vstop prost. Organizator: Vaška godba
Vuzenica in Moški pevski zbor Kulturnega društva Radlje.
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20.00
Letni oder Ožbalt. Premiera gledališke predstave
dramske skupine KD Ožbalt: Micka, premisli si.
Prireditev je v slopu praznovanja 15-letnice društva.
V primeru slabega vremena bo predstava v dvorani
Ožbalt. Organizator: KD Ožbalt.
30. JUNIJ 2013 – NEDELJA
11.00
Cerkev sv. Petra na Ribičju na spodnji Gortini. Lepa
nedelja. Organizator: Župnija Muta.
20.00
Letni oder Ožbalt. Gledališka predstava dramske
skupine KUD Pavza iz Selnice ob Dravi: Pridi gola
na večerjo. V primeru slabega vremena bo prireditev
v dvorani Ožbalt. Organizator: KD Ožbalt.

PLANINSKA DRUŠTVA
PLANINSKO DRUŠTVO BRICNIK MUTA
1. 6. Abrahamovanje.
16. 6. Kitzeck–Demmerkogel s PD Leibnitz. Vodnika:
E. Preglav in E. Skutnik.
22. 6. Pohod na Bricnik. Vodniki: vsi vodniki.
22. 6. 171. nočni pohod na Pernice. Vodnik: Ivan Verčko.
30. 6. Vrtača, 2181 m. Vodnika: E. Preglav in E. Skutnik.
PLANINSKO DRUŠTVO VUZENICA
2. 6. Planinski pohod v Karnijske Alpe na Ojsternik.
Vodnika: Branko B. in Silvo K., GSM 041 363 528.
PLANINSKO DRUŠTVO RADLJE OB DRAVI
1. 6. Kopitnik. Vodnica: Simona
15. 6. E7. Vodnik: Ludvik.
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POHODNO DRUŠTVO PERNICE
2. 6. Pohod h kapelici Marije Grotte, Avstrija. Zbor
ob 9.00 pri bivši karavli v Bistriškem jarku.
15. 6. Salzburg–Orlovo gnezdo. Avtobusni prevoz
(plačilo).

OBČINA MUTA PRAZNUJE

Boris Kralj, župan občine Muta
Spoštovane občanke in občani, cenjeni obiskovalci
občinskih prireditev, spoštovani bralci!
Občina Muta v mesecu juniju praznuje svoj 19. jubilej.
Zakorakali smo preko let polnoletnosti, pred nami so leta
odraščanja in zorenja. Prav je, da slovesno obeležimo
ta dogodek in tako bomo letošnji praznik praznovali
v mesecu juniju. Termin občinskega praznika smo
prestavili iz meseca maja v junij, saj nam je prejšnja leta
pogosto zagodlo slabo vreme. Tokrat se bodo prireditve
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odvile v tednu od nedelje 16. 6. do nedelje 23. 6. 2013.
Nekatere tradicionalne priredite, kot so: Vsi kolesarimo,
pohod na Bricnik, tekmovanje diatoničnih harmonikarjev
so stalnica občinskih prireditev. V letošnjem letu pa je kar
nekaj društev, ki bodo slovesno obeležili svoje jubileje.
S podelitvijo priznanj bomo tudi letos na Svečani seji
Občinskega sveta Občine Mute izkazali čast in hvaležnost
vsem tistim posameznikom, organizacijam in društvom,
ki so še posebej veliko prispevali za razvoj in ugled
naše občine. Praznik bo zaznamovan s praznovanjem
110-letnice delovanja Kmečke godbe Pernice, in sicer
s slavnostnim koncertom v petek, 21.6., ter Parado
koroških godb v nedeljo 23.6. Vsem sodelujočim,
posameznikom, društvom, ki boste s svojimi prispevki
in prireditvami v času občinskega praznika popestrili
dogajanje, se v svojem imenu in imenu vseh občanov
iskreno zahvaljujem. Vljudno vabljeni na prireditve ob
19. občinskem prazniku Občine Muta.
Program prireditev:
16. JUNIJ 2013 – NEDELJA
9.00 Muta–karavla Bistriški jarek–Muta. Vsi
kolesarimo – kolesarjenje za vse generacije.
Prijave se zbirajo od 9. ure dalje, start izpred
Občine Muta ob 10. uri.
18. JUNIJ 2013 – TOREK
11.00 Gostilna pri Lipi Muta. Srečanje podjetnikov
in gospodarstvenikov Mute.
19. JUNIJ 2013 – SREDA
19.00 Večnamenska dvorana OŠPP Muta. Odprtje
razstave likovnih del Alojza Erjavca.
20. JUNIJ 2103 – ČETRTEK
17.00 Večnamenska dvorana v OŠPP. Slavnostna seja
občinskega sveta Občine Muta.
19.00 Mitnica-avditorij. Glasbeno-literarna avantura.
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21. JUNIJA 2013 – PETEK
19.00 Športna dvorana pri OŠ Muta. Jubilejni koncert
ob 110-letnici Kmečke godbe Pernice
s svečanim razvitjem prapora.
22. JUNIJ 2013 – SOBOTA
8.00 Start izpred Občine Muta. Tradicionalni pohod
na Bricnik.
8.00–11.00 Parkirišče pred občino/prireditveni šotor pri
Mitnici. Državno prvenstvo starodobnih vozil.
Start izpred Občine Muta od 8. do 11. ure, krožna
vožnja in cilj tekmovalcev pri Mitnici predvidoma
ob 14. uri z razglasitvijo uvrstitev.
9.00 Prireditveni šotor pri Mitnici. 5. Pikado turnir
društev invalidov in upokojencev.
10.00 Prireditveni šotor pri Mitnici. Šahovski turnir.
14.00 Gostilna pri Lipi. 4. Tekmovanje harmonikarjev
na diatonično harmoniko.
16.00 Gasilski dom na Muti. 20. Tradicionalno
meddruštveno tekmovanje za pokal Mute.
19.00 Prireditveni šotor pri Mitnici. Zabava pod
šotorom: Dejan Vunjak in Brendijeve barabe.
23. JUNIJ 2013 – NEDELJA
12.00 Mitnica. Slovesnost ob zaključku izgradnje
objektov v okviru projekta Drava kot
priložnost.
15.00 Rotunda sv. Janeza Krstnika – Mitnica. Parada
koroških godb.
18.00 Prireditveni šotor pri Mitnici. »Nasvidenje
prihodnje leto«, zaključek občinskega praznika
z ansamblom Koroški muzikantje.
Organizatorji prireditev ob 19. občinskem prazniku:
Društvo Kmečka godba Pernice, Vabo d.o.o., Društvo
za trajnostni razvoj Muta, Občina Muta, PGD Muta,
Šahovsko društvo Muta, Društvo invalidov Muta,
MM Classic club Muta, Planinsko društvo Bricnik Muta,
Literarna skupina Utrip KD Muta, Športno društvo Muta.
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VPIS V GLASBENO ŠOLO MUTA
2013/2014
Glasbena šola Muta, Melodija d.o.o., Cankarjeva
ul. 6, Muta, vabi k vpisu k naslednjim izobraževalnim
predmetom: predšolska glasbena vzgoja, glasbena
pripravnica, godala (violina, viola, violončelo), pihala
(kljunasta flavta, flavta, oboa, klarinet, saksofon),
trobila (trobenta, rog, pozavna, tuba in druga konična
glasbila), klavir, petje zabavne glasbe (Med iskrenimi
ljudmi, Verjamem, Pesek in poljub…) – vpišejo se lahko
učenci, stari 12 let in več, ljubiteljski instrumentalni pouk
(flavta) – vpišejo se lahko učenci, stari 12 let in več ter
odrasli. Lahko so popolni začetniki ali pa že imajo nekaj
predznanja. Sprejemni preizkus: po dogovoru
(GSM 040 337 130). Instrument si bo možno izposoditi na
šoli. Za dodatne informacije pokličite na tel. številko
040 337 130 ali pošljite e-mail: likar.andreja@gmail.com.

RAZPISI JSKD
Razpis na državno tematsko razstavo na temo parafraze
likovnih del palimpsesti, citati, prisvojitve. Rok oddaje del
8. avgust 2013.
Vse informacije in prijave: e-pošta: oi.radlje.ob.dravi@
jskd.si, Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, Območna
izpostava Radlje ob Dravi, Mariborska cesta 7
(pisarna 415), 2360 Radlje ob Dravi, www.jskd.si.
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MKC MARENBERŠKI RADLJE
OB DRAVI
Obiskovalcem MKC Radlje so na voljo vsakodnevne
delavnice z različnimi zabavnimi in poučnimi vsebinami
od 15. ure dalje. Delavnice se izvajajo v prostorih MKC
Radlje (spodnji prostori hostla), Mariborska cesta 8, 2360
Radlje ob Dravi, so brezplačne, namenjene pa so otrokom
med 4. in 15. letom.
Razpis 2. tradicionalne bogračijade, 29. 6. 2013. Zbor
ekip ob 14.00, začetek ob 15.00. Ekipa mora imeti vsaj 3
in največ 5 članov. Ekipa je lahko kot društvo ali kot ekipa
posameznikov. Maximalno število ekip je 15. Prijavnina
je simbolična in znaša 10 eur za celotno ekipo (plača se
ob samem dogodku v soboto 29. 6.), prijave zbirajo do
četrtka 27. 6. oz. do zapolnitve mest na številki 031 648
179 ali e-pošti: mkc.marenberski@gmail.com. Prijavnina
zajema: prostor za kuhanje, uporabo kotla za kuho,
mizo, kurišče, les, 0,8 kg svinjine, 0,8 kg govedine, 0,8 kg
divjačine, zelenjava po receptu, osnovne začimbe, 1kg
kruha na ekipo, vrečko za smeti, papirnate brisače. Ostale
pripomočke si morate priskrbeti sami: »skrite« začimbe,
nože, deske za rezanje, plastične posode, zajemalke,
kuhalnice, sekiro …

KNJIŽNICA RADLJE OB DRAVI
Odpiralni čas:
Knjižnica Radlje ob Dravi, Koroška c. 61a, 2360 Radlje
ob Dravi, tel.: 02 888 04 04, fax.: 02 888 04 03
pon–čet: 8.00–17.00, pet. 7.00–15.00, sob. 8.00–13.00
Knjižnica Muta, Glavni trg 17, 2366 Muta, tel.: 02 88 79 607
tor. in čet.. 14.00–17.00, sre. in pet. 11.00–14.00
Knjižnica Vuzenica, Mladinska ul. 3 (Osnovna šola),
2367 Vuzenica, tel.: 02 87 91 264
pon. 12.00–17.00, pet. 14.00–17.00
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Knjižnica Podvelka, Podvelka 13, 2363 Podvelka,
tel.: 02 87 69 503
pon. in čet. 14.00–17.00
Knjižnica Ribnica na Pohorju, Ribnica 28, 2364 Ribnica
na Pohorju, tel.: 02 888 03 03
sre. 11.00–17.00
Knjižnica Kapla, Spodnja Kapla 2 (Osnovna šola),
2362 Kapla, tel.: 02 88 79 716
pon. 14.00–16.00
Obiščite nas na spletni strani: www.knjiznica-radlje.si.
Razstave:
• Razstava ročnih del ročnodelskega krožka Spominčice
s Kaple. Članice ročnodelskega krožka pod imenom
Spominčice se dobivajo od jeseni do poletja,
izmenjajo izkušnje, znanje, vzorce, ideje. Predvsem
zaradi druženja se srečujejo že 10 let. Letošnjo
obletnico bodo obeležile na različne načine, tudi
z obširnejšo razstavo v osnovni šoli na Kapli in
z razstavo v Knjižnici Radlje, ki bo v vitrinah na ogled
do 29. junija.
• Razstava fotografij ob 110-letnici Kmečke godbe
Pernice. Avtor razstave je Kristl Waltl. Razstava je
na ogled v knjižnici Muta do 28. junija.
• Razstava likovnih del Alojza Erjavca. Na ogled
v knjižnici Radlje do 15. junija.
• Razstava likovnih del Danice Krautberger. Na ogled
v knjižnici Radlje od 20. junija do 20. julija.
• Tematske razstave, na ogled v knjižnici Radlje
od 1. do 29. junija: 5. junij: svetovni dan okolja,
20. junij: svetovni dan beguncev, Juš Kozak, rojen
26. 6. 1892, Vinko Ošlak, rojen 23. 6. 1947, Miha
Mazzini, rojen 3. 6. 1961, Katarina Marinčič, rojena
25. 6. 1968.
Stalne dejavnosti v knjižnici, ki potekajo v juniju:
• Tematske razstave knjižničnega gradiva.
• Pravljica potuje od oktobra do junija.
• Vrtec in šola na obisku.
• Uganka meseca.
• Rastem s knjigo 2012/2013.
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• Knjižne čajanke v osnovni šoli.
• Bralna značka za odrasle: Korošci pa bukve beremo.
• Bralno-pogovorna srečanja, namenjena starejšim,
upokojencem, invalidnim osebam.
• Bralne ure v domu za starejše občane Hmelina.
• Podoba in življenje Radelj skozi čas.
• Točka za samostojno učenje v knjižnici Radlje.
• Individualno usposabljanje uporabnikov za uporabo
podatkovnih baz in Cobiss opaca.
• Knjižnica in knjiga dostopna slepim in slabovidnim
uporabnikom.

Dramska skupina KUD-a Stane Sever Ribnica na Pohorju
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19. OBČINSKI
PRAZNIK
OBČINE MUTA
16.–23. junij 2013

Vabljeni!

