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OBVESTILO ZA JAVNOST
Skladno z državnimi uredbami in navodili Nacionalnega inštituta za javno zdravje ter
občinskimi sklepi so odprti prostori, s katerimi upravlja javni zavod Kultprotur (Dom
kulture, Mladinski center, muzej Špital in grad Negova), seveda ob upoštevanju vseh
predpisov in navodil NIJZ.
Aktualna obvestila o sproščanju izrednih ukrepov, najpogostejša tozadevna
vprašanja občanov, odgovori nanje in pojasnila so objavljena na spletni strani Občine
Gornja Radgona.

RURITAGE PHOTO CONTEST
Želite svetu pokazati zakaj je
območje občine Gornja Radgona
nekaj posebnega? Če je temu tako,
se
pridružite
RURITAGE
fotografskemu natečaju! Gre za
edinstveno priložnost, da tudi lokalne
skupnosti osvetlimo potencial naše
naravne in kulturne dediščine!
Za dodatne informacije in prijavo
obiščite spletno stran projekta
RURITAGE.

OTROŠKA PREDSTAVA TEATRA
CIZAMO: SKORAJ NAJBOLJŠI
CIRKUS
Klovna Beni in Zupi sta prepričana,
da nastopata z najboljšo cirkuško
predstavo na svetu. Seveda se jima
načrti, v največje veselje gledalcev,
podrejo že takoj na začetku. Pa kaj
potem. Morda to res ni najboljša
predstava, vendar ob pomoči otrok
postane skoraj najboljši cirkus na
svetu! Humorna, barvita, klovnsko in
cirkuško obarvana predstava, s
stalnim
sodelovanjem
otrok!
Predstava bo potekala v petek, 7.8.
2020 ob 17.00 na zunanjem odru
pred mladinskim centrom v Gornji
Radgoni.
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Vstop prost. Vabljeni!

OTVORITEV RAZSTAVE

Dragi prijatelji!
Vabimo Vas na otvoritev razstave,
instalacije profesorice likovne umetnosti
Natalije R. Črnčec, ki bo v petek, 7. 8.
2020, ob 19. uri v Domu kulture v
Gornji Radgoni.
Razstava bo na ogled do konca
meseca avgusta.

RAP - RADGONSKO POLETJE
2020
PRISMOJENI
PROFESORJI
BLUESA
7.8. 2020 ob 20.00 na Trgu svobode
v Gornji Radgoni
Na Radgonsko poletje prihajajo
Prismojeni profesorji bluesa! Čeprav
imajo v imenu besedo blues, je ta le
ena od sestavin žanrsko raznolike
glasbe, v kateri je najti predvsem
rock, funk in soul pa tudi prvine
countryja in jazza, še najbolj pa
njihovo
glasbo
zaznamuje
improvizacija oziroma jammanje.
Z mešanico stare dobre in nove
dobre muzike pa bo postregla tudi
Miss Rockin' Bones, ki bo vrtela
glasbo po koncertu. Ritmi, s katerimi
vas bo nedvomno razgrela, se
sukajo vse od korenin bluesa, soula
in rock'n'rolla, pa vse tja do
rockabillyja, garažnega rocka, punka
in vsega, kar pritiče vmes.
Več informacij
spletni strani.

najdete

na

naši

Vstop prost. Vabljeni!

APOLONIJINE ZELIŠČARSKE
DELAVNICE ZA OTROKE
Enkrat na mesec bomo na Gradu
Negova izvajali zeliščarske delavnice
za otroke od 3. leta naprej.
Posamezna delavnica traja cca 2
šolski uri in jih bo izvajala
pedagoginja Tjaša Lipič.
Potrebne so predhodne prijave na
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info@gradnegova.si
ali
tjasa.lipic@gmail.com in telefon 040
629 118 ali 051 246 330.
Vljudno vabljeni!

JEZIKOVANJE
FILM, JEZIK IN DRUŽENJE
10. 8. in 17. 8. 2020
To sta datuma, ko se bomo ob 18 uri
družili, gledali film in učili jezikov v JZ
Knjižnica.
Tema bodo znani umetniki.
Vljudno vabljeni!

PRVA MEDNARODNA KOLONIJA
DRUŠTVA ART KLUB 7: VOTLINA
IDEJ
22.8.2020 bo pri ribniku v Podgradu
potekala prva mednarodna kolonija
društva Art klub 7 z naslovom Votlina
idej. Ustvarjalno druženje se bo
odvijalo med 9.00 in 16.00 uro.
Lepo vabljeni!

ZAVOD VITICA - AKTIVNOSTI V
AVGUSTU 2020
Novi zanimivi dogodki v prostorih
Zavoda Vitica v mesecu avgustu.
Med njimi tudi priprava domačega
sladoleda,
poučna
predavanja,
iskanje počitniških talentov in modna
revija.
Vabljeni!
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MUZEJSKE DELAVNICE
Počitniške muzejske delavnice za
otroke od 5 do 12 leta starosti vsak
petek v juliju in avgustu od 16.00 do
17.30 ure v Muzeju Špital v Gornji
Radgoni.
Vljudno vabljeni!

BEREMO IN USTVARJAMO
Beremo in ustvarjamo – poletje 2020
za otroke od 6. do 10. leta; ob torkih
od 9.00 do 11.00 pred Knjižnico
Gornja Radgona.
Vljudno vabljeni!

POLETNI TEČAJ ANGLEŠČINE
Poletni tečaj angleščine za mlade od
5. razreda naprej bo potekal med 24.
in 28. avgustom 2020 v Knjižnici
Gornja Radgona.
Cena 20 urnega tečaja znaša 75
EUR/udeleženca, prijavite pa se
lahko do 10.8.2020.
Kontakti:
Telefon: (02) 564 87 14
E: info@lu-gradgona.si

Vljudno vabljeni!
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NAKNADNI VPIS V GLASBENO ŠOLO
GORNJA RADGONA
NAKNADNI RAZPIS ZA VPIS ZA
ŠOLSKO
LETO
2020/2021 v
program glasba – instrumentalni
pouk in program ples – balet. Vpis in
preizkus je možno opraviti po
predhodnem telefonskem dogovoru.
Prijavnico boste dobili in jo izpolnili
ob vpisu v glasbeni šoli. Vse
informacije vam nudimo tudi po
telefonu 02/564 31 00 ali pišite na
glas.solagr@siol.net.

GRAD NEGOVA
ZA SPROSTITEV IN DOŽIVETJA
Grajski
kompleks
Negova
obiskovalcem v letošnji sezoni spet
ponuja nekaj novih vsebin za lepa
doživetja. Kolikor bodo omogočale
okoliščine, pa se bodo izvajale tudi
za 2020 načrtovane prireditve.
Več na tej povezavi.

VODENI SPREHOD PO
GRAJSKEM ZELIŠČNEM VRTU
Grajski kompleks Negova z junijem
uvaja nov program za obiskovalce:
sobotni sprehod z zeliščarko po
zeliščnem
vrtu.
Potrebne
so
predhodne prijave. Sprehod se bo
izvajal ob sobotah ob 11. uri. Več
informacij najdete na tej povezavi.

FOTOGRAD NEGOVA 2020 JURE KRAVANJA
V okviru Fotogradu Negova 2020 se
nam od 11. 7. 2020 predstavlja Jure
Kravanja, eden naših najboljših
sodobnih fotografov, z razstavo
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Zemljin vid.
Ciklus barvnih fotografij navdušuje s
svojim skoraj arhitektno natančnim in
izčiščenim zapisom, ki se podreja
linijskim, svetlobnim in
kompozicijskim zakonitostim.
Fotografska razstava bo na ogled do
30. avgusta 2020.

Prijazno vabljeni k ogledu.

OGLED SPOMINKSE HIŠE
ŠARUGA

Prijazno
vabljeni
k
ogledu
spominskih prostorov hiše Šaruga z
razstavljenimi deli Milene in Ferija
Šaruga ter Milene M. Reščič. Z deli
različnih avtorjev bodo prikazani tudi
dogodki iz prejšnjih let, ki bodo
razstavljeni vse do oktobra.

DESTINACIJE NA APOLONIJINI POTI LAHKO ODSLEJ ODKRIVATE TUDI Z
RECIKLOM.
Podrobnosti najdete na tej povezavi: Recikel.

RURITAGE NOVIČNIK 2020/1
Predstavljamo vam kratek povzetek
dosežkov v izjemnem projektu
regeneracije podeželskih območij s
pomočjo njihove kulturne in naravne
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dediščine. V tem času smo skupaj
dosegli velike stvari. Več na tej
povezavi.

KMEČKA TRŽNICA OB PETKIH

Podprimo lokalno, jejmo zdravo
doma pridelano zelenjavo, sadje,
mleko in mlečne izdelke, mesnine,
kaše, moke, pogače.....
Vsak petek med 8. in 12. uro na Trgu
svobode (ploščad pred knjižnico).
VABLJENI!

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

NEGOVSKO JEZERO
NAŠA NARAVA

Krajinski park Negovsko jezero se
ponaša s pestro floro in favno.
Cvetoči lokvanji in rumeni blatnik na
gladini, okoliška pot skozi gozd
privabljajo sprehajalce, številne ribje
vrste pa ribiče.

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.
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LISJAKOVA STRUGA
NAŠA NARAVA

Gozdni park Lisjakova struga je
naravni biser, namenjen rekreaciji,
sprostitvi ter spoznavanju naravne
dediščine. Letos je zaradi izrednih
razmer
izostalo
velikonočno
kresovanje, ki ga že desetletja
tradicionalno organizira radgonska
ribiška družina, ki tudi sicer skrbi za
zgledno urejenost tega parka. In v
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.

PA ŠE DOBRA MISEL
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ZELIŠČARKE APOLONIJE

Človekov najboljši svetovalec je
čas.

- Latinski pregovor

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

Facebook

Instagram

Website
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