Poročilo o delu društva v letu 2003
Evropski projekt CRPOV
KUD Tabor je bil povabljen, da je na šestih delavnicah sodeloval z več člani, kjer so prav oni
pripomogli, da se najprej celovito oskrbi biser naše vasi taborska cerkev, katere sestavni del
je mežnarija. Njeno poslanstvo je verske, bivalne in turistične narave. Hkrati pa je občina
Naklo pripomogla k izdaji slikanice Legenda o Taborski Urški.
9.februar 2003
Slovenski kulturni praznik: ali Prešernov dan.
V goste smo povabili prof. Franceta Pibernika, ki je v pogovoru s Stanetom Miheličem odkrival
svojo življensko, pesniško in poklicno pot. V dvorani smo razstavili večina njegovih del iz
katerih sta odlomke in pesmi brala Nataša Kne Leben in Milan Debeljak. Domač povski zbor
pa je poskrbel za pevske vložke.
21.marec 2003
Materinski dan
Ves program in organizacijo je prevzela podružnična osnovna šola Podbrezje.
12.april 2003
Občinska revija pevskih zborov
Na reviji je sodeloval cerkveni mešani zbor Podbrezje, pod vodstvom Jankota in Majde
Kozjek. Zbor ima 17 članov, vneto vadi in se odzove na vse cerkvene in posvetne potrebe.
20., 21. junij 2003
Simpozij in razstava o Francu Pircu
V obeh kotih dvorane je bila razstava del misijonarja Pirca, katere glavni del je bil odprt
prejšnji večer v Dupljanski graščini. Pripravila sta jo Matjaž Mauser in dr. Marjan Drnovšek
(SAZU). Rafaelova družba z ravnateljem in našim župnikom Janezom Riharjem je pripravila
celodnevni simpozij, kjer je sodelovalo 10 različnih doktorjev znanosti, ki pa so se šele
dotaknili tega velikana, ki je prav podbrežanom zapustil nepozabne spomine ( o katerih je
govorila Lucija Rakovec).
21.junij 2003
Praznik občine Naklo
Cerkveni mešani pevski zbor je pripravil kratek koncert, sklad RS za ljubiteljsko dejavnost pa
je prvič podelil Gallusove značke za dolgoletno prepevanje v zboru. Dobili smo 4 bronaste, 5
srebrnih in 5 zlatih odličij. Vmes je bila uradno odprta 2. likovna kolonija, z naslovom
Podbreške panorame 2003, ki jih je ocenil dr. Cene Avguštin. Javnosti pa je bila prvič
predstavljena slikanica Legenda o Taborski Urški (delo družine Perne in Zdravka Purgarja).
6.julij 2003
Odkritje spomenika Francu Pircu
Kipar Stane Kolman je pirčev portret vsadil na steblo med drevje v verske, slovenske in
indijanske simbole. Velikemu številu obiskovalcev je po slovesni maši pel pevski zbor,
recitirala in povezovala Lucija Rakovec in Stane Mihelič, pel in igral orkesterček pod vodstvom
Ane Debeljak, poslovala pošta, ki je ponujala priložnostno dopisnico o Francu Pircu.
26.julij 2003
Bistriške žrtve
Spominsko slovesnost je prevzela občina Naklo, program in organizacijo pa Podbrezje s
svojimi društvi. Nastopili so še kvintet Vedrina iz Strahinja, recital spomina takratnih otrok pa
sta vodila Nataša Kne Leben in Milan Debeljak.
9.november 2003
Srečanje bolnih in ostarelih

Tokrat je že tretje srečanje privabilo večino ostarelih krajanov, ki so se po sveti maši še dolgo
v večer zadržali tudi v kulturnem domu, kjer smo jim ob prigrizku pripravili pester kulturni
program.
21.november 2003
Drgi Pirčev večer
Dogodek je bil posvečen zavedanju svojih lastnih korenin in tokrat smo se spomnili pesnika in
pisatelja Karla Mauserja. Spet smo gostili strokovnjake, prof. Franceta Pibernika, dr. Andreja
Volka in dr. Marjana Drnovška. Vmes smo brali Mauserjeva dela in gledali unikatne diapozitive
iz življenja pisatelja.
Knjižnica Podbrezje
Pod vzornim vodstvom Toneta Strliča je občina Naklo prispevala sredstva za nakup dodatnih
knjig za osnovno in srednje šolce.
Upravljalski svet kulturnega doma Podbrezje
Četrti član sveta je postal Stane Mihelič, vodstvo pa je prevzel Milan Debeljak. Dom je
polovično v lasti cerkve, polovično v lasti občine. Želja KUD-a je pridobiti vsaj majhno pisarno
za delo, kajti zdaj vsi člani delajo doma v svojih prostorih.

Zapisala :
Daca Perne

Predsednik KUD Tabor
Stane Mihelič

