Leto 16, 12.01.2017
Odgovorna oseba : Ludvik Novak

Številka : 370

OBVESTILA
OBVESTILO
Občina Puconci obvešča, da je javno razgrnjen dopolnjen osnutek Občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja
Vas in V oračaj (stanovanjska gradnja) v naselju Puconci. Gradivo je razgrnjeno do 20.01.2017 na oglasni deski Občine Puconci
in na internetni strani http://www.puconci.si. V okviru javne razgrnitve ima javnost pravico dajati pripombe in predloge na
razgrnjeno gradivo. Pripombe in predlogi se lahko do konca javne razgrnitve pošljejo na naslov Občina Puconci, Puconci 80,
9201 Puconci ali na e-naslov obcina.puconci@puconci.si. Občina Puconci bo proučila pripombe in predloge javnosti in do njih
zavzela stališče, ki ga bo objavila na krajevno običajen način.
OBVESTILO
Obveščamo vas, da je na spletni strani Občine Puconci objavljen Poziv za posredovanje predlogov za imenovanje predstavnika
ustanovitelja v svet javnega zdravstvenega zavoda Zdravstveni dom Murska Sobota in Javni poziv za posredovanje predlogov
za imenovanje nadomestnega člana kot predstavnika ustanovitelja v svet zavoda Osnovne šole Puconci. Predloge kandidatov
za predstavnika ustanovitelja v navedenima sveta zavoda lahko posredujete do vključno 20.01.2017 do 12. ure. Predlagatelji
predloge pošljite ali osebno, v zaprti kuverti dostavite na naslov:
OBČINA PUCONCI
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
Puconci 80, 9201 Puconci; s pripisom "Predlogi - ne odpiraj".
EVANGELIČANSKA CERKVENA OBČINA BODONCI vabi na
SKLOP BREZPLAČNIH PREDAVANJ IZ MARKETINGA IN PRODAJE »BREZ PRODAJE NI DOBIČKA«.
Predavanje bo vodila Darja Mihalič, univ. dipl. oec, direktorica komerciale ROTO d.o.o.
Prvo predavanje bo V PETEK, 13.1.2017 OB 18.13 URI, V EVANGELIČANSKEM DOMU BODONCI.
Prijave na 051 325 900.
OBVESTILO ČLANICAM IN ČLANOM DKZ PUCONCI
Obveščam člane, da bomo imeli v nedeljo 29. januarja 2017 ob 10.00 uri v prostori Kulturne dvorane v Puconcih 79/I letni zbor
članov. Več informacij dobite od svojih poverjenikov. Le – ti vas bodo zaradi uspešne in vsestranske organizacije zbora
seznanili z dogovorom UO. Poverjeniki poleg drugi nalog še zbirali naročnike za koledar, cena za izvod s slikami Tita je 5 €.
Zaradi temeljnega poslanstva Združenja domoljubja in izkazovanja pripadnosti domovini vas tudi seznanijo z možnim
naročilom državnih zastav, v velikosti 70 x 140, in po ceni za komad 15€. Izobešali jih bomo na svojih domovi ob državnih
praznikih. Na ta način bomo na našem območju zagotovo dodali in prispevali k našemu temeljnemu poslanstvu, večjemu
spoštovanju domoljubja do domovine in njenih simbolov. Na zboru in vseh prihodnjih naših druženjih bo med drugim
predstavljena tudi naša himna, ki jo sestavila naša zvesta simpatizerka in ljubiteljica domoljubja Mojca Zupančič iz Maribora.
Na ta način bomo v obeh simboličnih primerih v naši lokalni skupnosti dodali k naš prispevek tudi h bogati kulturi in
kulturnemu poslanstvu.
Jože Časar, predsednik DKZ Puconci
TKŠD PEČAROVCI – 40 LET
Vabimo Vas na prvi letošnji pohod v občini Puconci
POHOD OKOLI SEBEŠČANA,
KI BO V SOBOTO, 21. JANUARJA 2017 OB 10. URI, IZPRED VAŠKO-GASILSKEGA DOMA V PEČAROVCIH.
Prijave od 9. ure, pecivo, kava,…, jutranji pozdrav ob 10. uri in nato krožna pot okoli Sebeščana (gasilski muzej, ekonomija,
žitni krogi, vodni izviri, dom na Vaneči, cerkve,..) Dolžina poti: 8 km; Oprema: pohodna obutev, topla oblačila
Težavnost: malo gor in malo dol med njivami in po gozdovih
Prijavnina: 6 EUR odrasli in osnovnošolci 4 EUR
Več podatkov na www.pecarovci.si ali na telefon 041-346-636
Udeležba na pohodu se zabeleži v Izkaznico pohodnika / pohodnice po Goričkem in v Izkaznico pohodov po občini Puconci.
Ob 13. uri podelitev priznanj in nagrad pohodnikom, ki so se v letu 2016 udeležili vsaj sedmih pohodov po občini Puconci.
Prijte, potrošimo kalorije, štere so se nabrale prejk novoletne svejtkov!

13.1.2017 OB 12.20 URI
14.1.2017 OB 13.30 URI
15.1.2017 OB 10.20 URI

ŠPORTNI KLUB TRIGLAV PREDANOVCI
vabi na
EVROPSKO PRVENSTVO V DVORANSKEM HOKEJU - U21
OD 13. DO 15. JANUARJA 2017 V ZELENI DVORANI V PUCONCIH.
SLOVENIJA : UKRAJINA
13.1.2017 OB 18.20 URI
SLOVENIJA : SLOVAŠKA
SLOVENIJA : ITALIJA
14.1.2017 OB 18.20 URI
SLOVENIJA : WALES
SLOVENIJA : NORVEŠKA
15.1.2017 OB 15.00 URI
SLOVENIJA : TURČIJA
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ŠAHOVSKI TURNIR
Šahovsko društvo Radenska – Pomgrad organizira vsako leto serijo osmih konectedenskih turnirjev, ki potekajo v raznih krajih
z obeh strani reke Mure in se jih udeležujejo številni amaterski ljubitelji šaha. Eden od turnirjev je že tradicionalno tudi v enem
kraju Občine Puconci. Letošnji turnir bo v nedeljo, 5. februarja z začetkom ob 9. uri v prostorih gostilne Kuhar Kosi v
Puconcih.
PRISRČNO VAS VABIMO NA VSE UVODNE DOGODKE OB OSREDNJI PRIREDTVI OB 500- LETNICI REFORMACIJE,
KI BODO POTEKALI VSAKO SREDO V MESECU JANUARJU 2017
V SREDO, 18. JANUARJA
ob 18.00 uri, bo v Evangeličanski cerkvi v Puconcih otvoritev razstave v počastitev obletnice reformacije 500, kjer se bo s
svojimi deli predstavila Likovna kolonija Primoža Trubarja pod vodstvom akademskega slikarja Nikolaja Mikija Beera. Naslov
ob obletnici bo - RAZSTAVA 95. Po razstavi nas bo povedel dr. Dušan Balažic.
V PONEDELJEK, 23. JANUARJA
ob 10.00 uri, bo v Spominskem domu Števana Küzmiča otvoritev izdelkov ob priložnosti 500 - te obletnice, katere so pripravili
učenci in učenke OŠ Puconci.
OSREDNJI DOGODEK BO V SREDO, 25. JANUARJA 2017
Na ta dan bo Puconce obiskal reformacijski avtobus, ki potuje po vseh evropskih mestih reformacije in bo ves dan stal na
parkirišču OŠ Puconci. Vsakemu bo na ogled in vsakemu bodo na voljo različne informacije.
Vsak obiskovalec se bo lahko vpisal v SPOMINSKO KNJIGO OB 500 - LETNICI REFORMACIJE.
PROGRAM:
- ob 10.30: predstava za otroke Roza teater - Balon velikon v Zeleni dvorani.
- ob 14.30: predstava za odrasle Roza teater - Hamlet po slovensko v Zeleni dvorani
- ob 16.30: Ekumenska pobožnost v Evangeličanski cerkvi
- ob 18.00: Osrednji dogodek PRIŠO JE GLAS ob Evangeličanski cerkvi.
Nastopili bodo: učenci Osnovne šole Puconci, dramska skupina KTD Puconci, Milivoj Miki Roš, Ela Roš in še mnogi ostali...
Na ogled bo ves čas tudi razstava v Evangeličanski cerkvi ter v Spominskem domu Števana Küzmiča, katero so pripravili učenci
OŠ Puconci ter Slikarska kolonija Primož Trubar.
V Spominskem domu se bodo predvajali dokumentarni filmi Prehojena pot, Formula concordie in še mnogi drugi.
Na voljo Vam bodo tudi domače dobrote naših krajev, da se okrepčate in ogrejete!
VSTOP NA VSE DOGODKE JE PROST!
Še nimate kanalizacije? Želite nasvet? Imamo rešitev!
Udeležite se predstavitve ROTO čistilnih naprav, izkoristite subvencijo občine in akcijske cene.
NEDELJA, 15.1.2017 OB 16.00 URI, OKREPČEVALNICA »NA CERKVENEM BREGU«, BODONCI 4
Informacije na tel. 02 52 52 152, rotoland@roto.si, www.roto.si
Zveza kulturnih in turističnih društev Občine Puconci že 11. leto zapored organizira dobrodelno akcijo »PESEM
ZA SVETLI TRENUTEK«.
DOBRODELNA AKCIJA JE NAMENJENA ALENU IN DARINKI ŠPILAK IZ PUCONCEV ZA UREDITEV BIVALNIH
PROSTOROV.
PROSTOVOLJNE PRISPEVKE LAHKO NAKAŽETE na račun:
SI56 02496-0090158604, odprt pri Novi ljubljanski banki, d.d., s pripisom »POMAGAJMO«.
**************
Za vse šolarje, dijake, študente, zaposlene, upokojence - literarne ustvarjalce in zlasti anonimne pisce, ki svojih del še niste
objavili javnosti /ali pa tudi/, lepo vabljeni k sodelovanju in ustvarjanju pesniških besedil ter prijavi na
JAVNI NATEČAJ POEZIJE »NÜCAJMO JEZIK, KI GA OD MAJCENOGA OBRAČAMO"
(Odprite svoja srca. Zapišite lastna čutenja, dojemanja okolice in sveta. Pesmi napišite v narečju.)
Avtorji pesniških besedil pošljite največ tri pesmi, označene s šifro, pošiljki pa mora biti priložena zaprta kuverta, v kateri je
navedena šifra in točen naslov, leto rojstva, telefon in e-pošta. Pesmi pošljite na naslov: Razvojni zavod Občine Puconci,
Bodonci 7, 9265 Bodonci z oznako: »NE ODPIRAJ – LITERARNI NATEČAJ POEZIJE«, najkasneje do 20. januarja 2017 ali tega
dne oddane na pošto. Komisija bo izbrala nagrajence in jih razglasila na prireditvi POEZIJA V OŠTARIJI, v soboto, 4. februarja
2017 v gostilni Kuhar-Kosi v Puconcih. Avtorji najboljših pesmi bodo nagrajeni, pesmi pa objavljene v prvi naslednji številki
Občana, glasila Občine Puconci, in na spletni strani: www.puconci.si. Za vse dodatne informacije smo dosegljivi na tel. št.
02/545-96-70 ali na e-mail: razvojni.zavod@siol.net in jozef.rituper@gmail.com

