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OBVESTILA ZA OBČANE OBČINE RADENCI

OBVESTIL A

POMAGAJMO DRUŽINI ADANIČ
Usoda se včasih poigra z našim življenjem in takrat je
velika sreča, če imamo ob sebi srčne ljudi, ki so nam
pripravljeni pomagati.
V naši občini smo se soočili z žalostno zgodbo družine,
v kateri je kar pet družinskih članov zbolelo za rakom.
Najprej mama, nato dve hčerki, kasneje še zet in 4 letna
vnučka Mia. Starši in svojci so se za Mio odločili poiskati
pomoč in drugo mnenje v tujini, kar pa je povezano z
ogromnimi stroški.
Občina je družini pomagala v okviru dovoljenega, s
prostovoljnim delom in humanitarnostjo pa bomo člani občinske uprave, na prireditvi Praznik Traminca in

dvig klopotca, 15. 8. 2017 na Kapeli, izvedli srečelov ter
izkupiček od prodanih srečk namenili tej družini. Zavedamo se, da lahko z drobnimi koraki humanitarnosti
zgradimo velike zgodbe.

Vabimo in pozivamo vas, da se prireditve na Kapeli udeležite ter z nakupom srečke pomagate
k uresničitvi skupnega cilja – pomagati družini
Adanič.

Mojca Marovič,
direktorica OU Občine Radenci
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DOGODKI

POLETNI ČETRTKI
Glasbena utica v parku Radenci ob 19. uri

Take Nine
Orchestra

KD Pevska skupina Vrelec,
KUD Janko Divjak,
Eva Tompa in
Tina Krajnc

Četrtkovi glasbeno-plesni nastopi srčnih talentov v glasbenem paviljonu
v osrčju Radenskega parka.

Pridržujemo si pravico do morebitne spremembe programa.

VABIMO VAS NA

PRAZNIK TRAMINCA IN DVIG KLOPOTCA,
ki bo v torek, 15. avgusta 2017.
Pričakujemo vas na Kapeli, na turistični točki
»Pri preši oz. Pri Vinogradniški hiši«.
Zabavala vas bo glasbena skupina PRLEŠKI KVINTET.
PROGRAM:
Cerkev Svete Marije Magdalene na Kapeli:
10.00

Maša v Cerkvi Svete Marije Magdalene, zavetnici vinogradnikov

»Pri preši – Pri vinogradniški hiši«:
11.00

Otvoritev prireditve z glasbeno skupino PRLEŠKI KVINTET

12.00 »Pri preši – Pri vinogradniški hiši«:
•
•
•
•
•
•
•
•

Uradna otvoritev prireditve z nagovori
Nastop Vokalnega kvinteta Klopotec Kapela
Otvoritev razstave Tramincev z razglasitvijo zmagovalca
Nastop Folklorne skupine KD Janko Divjak Kapela
Nastop mladih talentov harmonike
Nastop Nastje Fekonja »Migam s srcem«
Plesni nastop sestre in brata, Anje in Filipa Kovačiča
Drugi gostje

15.00 Tradicionalna postavitev klopotca s humoristom KORLOM, skrbnikom vinogradov

KONCERT SKUPINE PRLEŠKI KVINTET
PROGRAM BO DOPOLNJEN:
•
•
•
•
•
•
•

z ogledi Vinoteke, in s pokušino traminca v Vinogradniški hiši
s predstavitvijo vinskih kraljic Slovenije
s predstavitvijo domačih kapelski vinogradnikov
s prikazom domače obrti in ročnih del
z dobrotami iz krušne peči
z domačo kulinariko (kisla juha in gostinska ponudba Bistro Partis, Katja Gomboc Korošak s.p.)
z vožnjo turističnega vlakca med 11. in 17. uro (relacija krožne vožnje: Hotel Radin in Avtobusna
postaja Radenci - Kapelski Vrh, prireditveni prostor)
• z bogatim srečelovom, katerega denarni izkupiček bo namenjen družini Adanič

BREZPLAČNA UPORABA NAPIHLJIVIH OTROŠKIH IGRAL.
Vljudno vabljeni v osrčje kapelskih goric - prepustite se nam, da vas razvajamo!
Organizatorja: TD Klopotec Kapela, Društvo vinogradnikov in ljubiteljev vina Kapela
Soorganizatorji: Občina Radenci, Zavod za turizem in šport Radenci, Bistro Partis, Katja Gomboc Korošak s.p.
Sponzor: Radenska d.d. Radenci
Več informacij: www.ztsradenci.si
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8. druženje ob vinu, kulinariki in glasbi,
ponedeljek, 28. avgust 2017, od 17. do 23. ure,
8. druženje
vinu, kulinariki in glasbi,
Zdraviliški
parkobRadenci.
◊
◊
◊
◊
◊

ponedeljek, 28. avgust 2017, od 17. do 23. ure,
Zdraviliški park Radenci.

več kot 100 vrst žlahtnih tramincev iz Slovenije in tujine
vrhunska
kulinarika
◊ več kot 100 vrst žlahtnih tramincev iz Slovenije in tujine
koncert
Neisha
◊ vrhunska
kulinarika
◊ koncert
slikarska
delaNeisha
Tatjane Mijatović
◊ slikarska dela Tatjane Mijatović
vitezi◊ invitezi
vitezinje
pesniškega
turnirja
Založbe
in vitezinje
pesniškega turnirja
Založbe
Pivec Pivec

Prisrčno vabljeni!

Prisrčno vabljeni!
Sponzorji:
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Radgonska cesta 9, 9252 Radenci, Slovenija
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