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OBVESTILO ZA JAVNOST
Skladno z državnimi uredbami in navodili Nacionalnega inštituta za javno zdravje
zaradi izrednih razmer so do nadaljnjega odpovedane prireditve v prostorih, s
katerimi upravlja javni zavod Kultprotur (Dom kulture, Mladinski center, muzej Špital
in grad Negova). Aktualna obvestila o sproščanju izrednih ukrepov, najpogostejša
tozadevna vprašanja občanov, odgovori nanje in pojasnila so objavljena na spletni
strani Občine Gornja Radgona.
NEKATERE AKTIVNOSTI SE ŽE VRAČAJO, VEČINA KULTURNIH PRIREDITEV
PA SE ŠE VEDNO ODVIJA NA SPLETU. V SPODNJIH OBVESTILIH SO NA
VOLJO POVEZAVE DO TOVRSTNIH VSEBIN IN NAMIGI ZA INDIVIDUALNE
IZLETE PO BLIŽNJI OKOLICI.

ODPRTA GALERIJA
V DOMU KULTURE

S 4. 5. 2020 se je spet odprla
galerija v Domu kulture. Odlično
fotografsko razstavo Dike Vranc in
Zlatka Fišerja, ki je bila zaradi
izrednih

razmer

tedne

zaprta,

podaljšujemo do 8. maja. Orisso skrite zaklade Indije si tako lahko
ogledate še do prihodnjega petka.
Vabljeni!

MUZEJ ŠPITAL ZOPET ODPRT
file:///C:/B-Downloads/NOVIČNIK TIC GORNJA RADGONA.htm

1/7

V četrtek, 7. 5. 2020, spet odpira

6. 5. 2020

NOVIČNIK TIC GORNJA RADGONA

Vabljeni

k

igrivemu

spoznavanju

naše preteklosti in bogate dediščine.

KNJIŽNICA SPET OBRATUJE

V ponedeljek, 4. 5. 2020, je tudi JZ
Knjižnica Gornja Radgona bralcem
odprla svoja vrata. Berite in ostanite
zdravi!
Priporočila bralcem in več informacij
na povezavi: info@lu-gradgona.si.

GLEDALIŠKE PREDSTAVE
NA DOMU

Na povezavah do spletnih odrov
preverite aktualni spored predstav
za praznike in v maju. Številna
slovenska gledališča so v času
izrednih razmer svoj oder postavila
na splet in tako ponujajo predstave
na domu. Ponudba je bogata in
pestra: za različne starosti in okuse.
Izkoristite

razkošje

gledaliških

predstav v copatih od Kopra do
Maribora.

Programe in podrobnosti najdete s
klikom na spodje povezave:
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PREŠERNOVO GLEDALIŠČE KRANJ
GLEDALIŠČE KOPER
LUTKOVNO GLEDALIŠČE LJUBLJANA
LUTKOVNO GLEDALIŠČE MARIBOR
SLOVENSKO STALNO GLEDALIŠČE V TRSTU
IGRALCI PRIMORSKIH GLEDALIŠČ BEREJO PRAVLJICE ... NA SPLETU

TUDI ZA OTROKE

Socialna omrežja bodo virtualni oder petih popoldnevov z otroškimi predstavami
Slovenskega stalnega gledališča. Od 22. aprila vsako sredo ob 18.00 (z
dostopom do posnetka tudi kasneje) bodo facebook strani Narodne in študijske
knjižnice ter Slovenskega stalnega gledališča in youtube kanal gledališča
ponujali ogled zabavnih in poučnih igranih zgodbic, ki so avtorski projekti ali
dela znanih književnikov.
Do povezav vstopate na spletni in facebook straneh SSG in NŠK
oz. na youtube kanalu SSG.

AKTIVNOSTI JSKD IN
PRIPOROČENE VSEBINE ČASU
KARANTENE

Javni

sklad

dejavnosti

RS

pod

za

kulturne

svojim

okriljem

združuje različne kulturne dejavnosti
in vsaka v teh dneh karanteno
premaguje po svoje. Na njihovi
spletni strani

najdete kar nekaj

razpisov na »karantena« natečaje,
izobraževanja, delavnice ipd. Gotovo
med

njimi

zanimivo

najdete

tudi

stvar

zase

kakšno
na

povezavi JSKD.

KMEČKA TRŽNICA
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varnostnih
zdravja

ukrepov

podpiramo

za
in

zaščito
kupujemo

domače mlečne izdelke, mesnine,
jajca, vrtnine, pogače....
Podpirajmo in kupujmo domače!

KMEČKA TRŽNICA NA MEJI

Ob sobotah dopoldan je pri TC
Maximus spet odprta tudi Kmečka
tržnica na meji.
Podpirajmo in kupujmo domače!

URBANA POT OB MURI

Za posamične sprehajalce je sedaj
poleg mestnega parka odprta tudi
sprehajalna pot ob Muri od Mosta
prijateljstva do Lisjakove struge. Iz
mesta

v

gozd

mimo

številnih

zanimivosti.

APOLONIJINA POT

Apolonijina pot vodi od znamenitosti
do znamenitosti na področju občine
Gornja

Radgona.

Lahko

jo

prehodimo peš, prekolesarimo ali se
do

izbranih

točk

zapeljemo

z

avtomobilom.
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MUZEJSKA RAZSTAVA NA
SPLETU

IDEJA,

znanost

in

tehnologija

antične Grčije je prva potujoča
razstava Znanstvenega centra in
tehnološkega muzeja NOESIS iz
Soluna. Galerija Cankarjevega doma
je bila njena prva gostiteljica zunaj
matične Grčije.
Z vodstvom se lahko podate na
ogled razstave na tej povezavi: CD.

FILM O DEDIŠČINI PODEŽELJA
V okviru projekta RURITAGE je
italijanski

partner

posnel

film

o

privlačni dediščini našega področja.
Ogledate

si

ga

lahko

na

povezavi Negova.

ODPRJE SEZONE 2020 NA GRADU NEGOVA in z njim povezane prireditve
so odložene na čas po prenehanju izrednih razmer.
Več na GRAD NEGOVA 2020.

LISJAKOVA STRUGA
NAŠA NARAVA

Gozdni park Lisjakova struga je
naravni biser, namenjen rekreaciji,
sprostitvi ter spoznavanju naravne
dediščine. Letos je zaradi izrednih
razmer
file:///C:/B-Downloads/NOVIČNIK TIC GORNJA RADGONA.htm

kresovanje,

izostalo
ki

ga

velikonočno
že

desetletja

5/7

6. 5. 2020

NOVIČNIK TIC GORNJA RADGONA

njej smo mnogokrat obeležili Dan
zemlje...

IVANJŠEVSKA SLATINA
NAŠA NARAVA

Vrelci življenja - naše dragoceno
naravno bogastvo. Sredi polj in
travnikov bruha iz globin zemlje
naravna

mineralna

voda

z

blagodejno energijo za dušo in telo.
Menda ji po domače rečejo tudi
Hedvika.

Odžeja

pohodnika

in

kolesarja.

Zanimivo predstavitev delčka bogate
domače naravne dediščine najdete
v televizijskem prispevku iz leta 1967 .

ODKRIVAJMO S KLOPOTCEM

Z mobilno aplikacijo Klopotec, ki so
jo razvili v okviru projekta Glamur,
lahko odkrijete lokalne ponudnike
hrane, vina ter drugih izdelkov v vaši
neposredni bližini na območju LAS
Prlekija in LAS Ovtar Slovenskih
goric. Žepni vodnik na vašem
telefonu.
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Na voljo je več spletnih portalov, ki
so namenjeni tako potrošnikom kot
tudi ponudnikom lokalne, sveže,
pristne domače hrane.
Več uporabnih informacij najdete na
povezavi DOMAČE.

PA ŠE DOBRA MISEL
ZELIŠČARKE APOLONIJE
"Treba je ostati zvest sebi in svoji drži. Je
pa zagotovo takšna pot bolj zavita in ne
pelje naravnost na vrh." /M. Doles/

SLEDITE NAM NA NAŠIH SOCIALNIH OMREŽJIH ALI PA OBIŠČITE
NAŠO SPLETNO STRAN

Facebook Instagram
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