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Številka : 383

OBVESTILA
OBVESTILO
Prosimo vse svojce pokojnih, da vsako spremembo v zvezi z
grobovi sporočijo na Občino Puconci
(Boris Fajs, tel. 545 91 07). V kolikor odjavite grob, o tem
obvestite tudi predstavnike vasi, saj je po odloku potrebno
ohraniti spomenike kot kulturno dediščino.
Občina Puconci

PGD GORICA
vabi na proslavo ob praznovanju 90. obletnice društva, v
nedeljo, 13. avgusta 2017 ob 13. uri pred
gasilskim domom na Gorici.
Po končanem kulturnem programu sledi zabava.
Zbor gasilcev je ob 12.30 uri pred gasilskim domom na Gorici.

OBVESTILO - AMBROZIJA
Pelinolistna ambrozija in druge sorodne vrste iz rodu Ambrosia sodijo med škodljive rastline, ki zaradi svoje razširjenosti predstavljajo
problem za kmetijstvo in zdravje ljudi. V kmetijstvu kot plevel povzroča dodatne stroške v višini več sto milijonov evrov, porabljenih
za zdravstveno varstvo in kot posledica manjšega kmetijskega pridelka. Ambrozija cveti od sredine julija do konca oktobra. Odvisno
od vremenskih razmer tudi prej. Ena rastlina lahko proizvede do nekaj milijard pelodnih zrn. Pelod ambrozije je eden najmočnejših
znanih alergenov. Osebe, občutljive na cvetni prah ambrozije, velikokrat obolevajo za alergijskim rinitisom in astmo. Za uspešen boj
je treba ambrozijo uničiti pred cvetenjem. Rastline je potrebno odstraniti s koreninami vred ali odstraniti njihov nadzemni del tako,
da se ne obrastejo več. V sezoni se jo lahko tudi večkrat pokosi ali pa se jo lahko zatira s herbicidom. Imetniki zemljišč (lastniki,
upravljavci, najemniki) morajo sami odstranjevati ambrozijo tako na kmetijskih kot tudi na nekmetijskih zemljiščih.
Prijave najdb rastišč ambrozije, lahko oddate pri Upravi RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, Inšpekcija za varno hrano,
veterinarstvo in varstvo rastlin, Območni urad Murska Sobota, Kocljeva ulica 10, 9000 Murska Sobota, ali po mailu: OUMurskaSobota.uvhvvr@gov.si ali na tel. št. 02 521 43 40.
EVANGELIČANSKI ODBOR LEMERJE
vabi na BOŽJO SLUŽBO, OBLETNICO KAPELE IN
PIKNIK PROTESTANTSKEGA DRUŠTVA,
v nedeljo, 20. avgusta 2017 ob 11.30 uri v
Lemerju.
Vljudno vabljeni!

KRAJEVNA SKUPNOST MAČKOVCI IN KMN OTOVCI
vas vabita na
TURNIR MALEGA NOGOMETA ZA POKAL KS MAČKOVCI V NEDELJO. 13.
AVGUSTA OB 9.00 URI NA NOGOMETNEM IGRIŠČU V OTOVCIH
Na turnirju bodo sodelovale vse nogometne ekipe iz KS Mačkovci in ekipa
presenečenja.

Turistično kulturno športno društvo Pečarovci
vabi na 9. POHOD PO STARI ROMARSKI POTAJ OD SEBEŠČANA H GRADE
V TOREK, 15. AVGUSTA 2017, OB 5. URI IZPRED CERKVE SV. SEBEŠČANA V PEČAROVCIH.
Pomembno je vedeti: Pot s postanki traja približno tri ure – pot je nezahtevna in poteka po utrjenem terenu, vmes bo en polurni
postanek za okrepčilo. Vrnitev v Pečarovce ob 9., 10., 11. ali 12. uri ( s kombijem) – dogovor. Stroški: 2 € za manjše okrepčilo in pijačo,
2 € (za prevoz – če ga rabite). Informacije tudi na www.pecarovci.si ali (041-346-636). Pohod je eden od pohodov IZKAZNICE
pohodnika/pohodnice po Goričkem in IZKAZNICE pohodnika/pohodnice po občini Puconci. Vljudno vabljeni – za ohranjanje tradicije,
za zdravje, za dušo!
Vabimo vse (poljedelce, vrtičkarje, ljubitelje narave, sadjarje,..), da sodelujete na razstavi (in tekmovanju) najkmetijskih pridelkov
Pomurja
GES MON PA NAJVEJKŠE, NAJVEKŠO V LETU 2017
Iščemo NAJTEŽJI GROZD, JABOLKO, PAPRIKO, HRUŠKO, KROMPIR, KORUZO, BUČO in KRMILNO PESO (BURGOLO). Lastnike bomo
nagradili. Hkrati iščemo lastnika NAJ UMETNIŠKE STVARITVE NARAVE (najbolj poseben pridelek
po obliki – pridelek je lahko karkoli, kar raste pri nas).
OKREPČEVALNICA PRI LIPI
POMEMBNO:
CELEC VESNA POZNANOVCI
 pridelke boste oddali v VGD Pečarovci v petek, 15. septembra med 18. in 20. uro;
vabi na
 otvoritev razstave v VGD Pečarovci v nedeljo, 17. septembra ob 12. uri;
domače koline z bujto repo, dne
 razglasitev rezultatov v nedeljo, 17. septembra ob 16. uri.
15.8.2017.
Več informacij : Razvojni zavod občine Puconci (545-96-70), na 041-346-636 ali
www.pecarovci.si.
Vabljeni.

…..……………………………………………………………

GIBONNI V BODONCIH
Po razprodanih koncertih v največjih arenah prihaja v Bodonce Zlatan Stipišić – GIBONNI.
Vabljeni na nepozaben dobrodelni glasbeni spektakel velikana hrvaške in svetovne glasbene scene, KI BO 27.8.2017 OB 20.00 URI, V
BODONCIH. Predskupina BLUE PLANET&BAND ECO BODONCI. CENA VSTOPNIC V PREDPRODAJI JE 10 EUR. Za vstopnice pokličite
051 325 900. FB EVENT: GIBONNI V BODONCIH
TRGATEV "PO INDAŠNJO" V DOLINI
V SOBOTO, 9. 9. 2017, S PRIČETKOM OB 18.00 URI, V VAŠKO GASILSKEM
DOMU DOLINA
Na prireditvi se bo prikazala trgatev po indašnjo z šaljivimi igrami, katero bodo
popestrili mladi folkloristi iz Domanjševcev ter domačinka Živa Žalik na
harmoniki. Zabava se bo nadaljevala pozno v noč ob zvokih Ansambla "AKTUAL".

PGD ŠALAMENCI vas vabijo
20.8.2017 ob 11.00 uri na proslavo ob
50 - letnici avtocisterne in otvoritev
notranjosti gasilskega doma.
Po uradnem delu sledi zabava s skupino
Atlanta.
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OBČINA PUCONCI, OBČINA TIŠINA IN OBČINA CANKOVA
V SODELOVANJU Z DOMOLJUBNIM PREKMURSKIM DRUŠTVOM GENERALA MAISTRA MURSKA SOBOTA
prirejajo
REGIJSKO SLOVESNOST OB DNEVU ZDRUŽITVE PREKMURSKIH SLOVENCEV Z MATIČNIM NARODOM,
V SREDO, 16. AVGUSTA 2017 OB 19.00 URI NA PRIREDITVENEM PROSTORU PRI OSNOVNI ŠOLI PUCONCI
Osrednji gost prireditve bo predsednik Republike Slovenije Borut Pahor.

……………………………………………………………………………………………………

OBVESTILO ČLANICAM IN ČLANOM DRUŠTVA UPOKOJENCEV PUCONCI
VABILO NA PIKNIK
Vse članice in člane DU Puconci vabimo na piknik, ki bo v nedeljo, 13. avgusta 2017, s pričetkom ob 11,00 uri na športnem igrišču v
Šalamencih. Prijave in prispevek za piknik (5,00 evrov) zbirajo poverjeniki ali se prijavite na telefonsko številko 02 545 9208, vsako
sredo od 10. do 12.ure. Prijave zbiramo do srede 9. avgusta 2017. Veselimo se srečanja z vami, druženja, ter sprostitve ob glasbi.
Poletje hitro mineva, zato se nam pridružite, da se poveselimo v naravi in uživamo v čaru poletnih piknikov.
Društvo upokojencev Puconci
KULTURNO TURISTIČNO DRUŠTVO PUCONCI vabi na
DÖDOLIJADO IN KULINARIČNO RAZSTAVO ZA ZLATO KIJANCO
V NEDELJO, 10. SEPTEMBRA 2017 OB 11:00 URI NA IGRIŠČU OŠ PUCONCI
Od 11:00 do 12:30
Od 12:30 do 13:30
Od 13:30 do 14:00
Od 14:00 do 19:00

Potek tekmovanja Dödolijade
Oddaja vzorec in ocenjevanje dödolov, ocenjevanje kulinarične razstave, kulturni program
Uradna razglasitev rezultatov Dödolijade in kulinarične razstave
Druženje ob dobri glasbi in kulinariki

Dödole oceni strokovna komisija, mi podelimo denarne nagrade za : 1. mesto 80 €, 2. mesto 60 €, 3. mesto 40 €
Zbiranje razstavnih eksponatov za KULINARIČNO RAZSTAVO ZA ZLATO KIJANCO (kuhalnico) bo od 8. do 10. ure. Kulinarično razstavo
oceni strokovna komisija in podeli denarne nagrade skupaj z kijancami: (kuhalnicami).
Nagrade : 1. mesto 40 € 2. mesto 30 € 3. mesto 20 €. Jedi naj so pripravljene iz naravnih domačih živil.
VABIMO VAS, DA ZBERETE POGUM, TER SE PREDSTAVITE STROKOVNI KOMISIJI, KAKOR TUDI NAŠIM OBISKOVALCEM.
Dodatne informacije in naslov za pošiljanje prijavnice:
KTD Puconci, Puconci 80, 9201 Puconci, vesna.maucec@zdravilisce-radenci.si, 031 871 355 (Vesna Maučec).

………………………………………………………………......................................

Društvo kmečkih žena »Klas« Bodonci v sodelovanju z PGD Bodonci in Društvom za promocijo prekmurskih dobrot »Diši po
Prekmurju« vabi na
PRAZNIK BUČ
v nedeljo, 3. septembra 2017 ob 11. uri pri gasilskem domu v Bodoncih.

Program: kulturni program z osnovnošolci, kolo sreče, otroški kotiček, razstava peciva, kompota in marmelade iz buč, tržnica z
rokodelskimi in domačimi izdelki, pobiranje semena iz buč, ocenjevanje največje, najbolj nenavadne in naj buče vasi,…
Kuhanju bučne prikuhe v kotličku. Ekipo sestavljata 2 kuharja - kuharici. Prireditelj priskrbi buče, drva in kotliče, vse ostale sestavine
prinesejo kuharji s sabo. Prijave se zbirajo do četrtka, 31. avgusta na telefon 02/545-11-20 ali 041/343-522, Jožica Vlaj. Vsak kuhar
dobi spominsko darilo.
Ocenjevanje bučnega olja; vzorce prinesite na ocenjevanje v petek, 1. septembra med 12. in 14. uro v gasilski dom v Bodonce.
Kot vedno, tudi letos gibance iz krušne peči, menu z bučnimi jedmi in ostale goričke dobrote!
KRAJEVNA SKUPNOST BREZOVCI vabi na
9. DAN KRAJEVNE SKUPNOSTI BREZOVCI, V SOBOTO 19.
AVGUSTA 2017, OB 15. URI NA ŠPORTNEM IGRIŠČU V
PREDANOVCIH.
Po uvodnih nagovorih sledi predstavitev Slovenske vojske
vojašnica Murska Sobota.
Sledil bo dvoboj treh vasi v igri z žogo Med dvema ognjema.
Ob 19. uri bo vrhunec večera vlečenje vrvi za prehodni pokal
Krajevne skupnosti.
Ob 21.00 sledi žreb kuponov nagradne igre in podelitev pokala
zmagovalcem v vlečenju vrvi.
Čaka vas brezplačni vojaški krožnik, kateri bo pripravljen izpod
rok vojaških mojstrov.
Z dobro pijačo in Prekmurskim glasbenikom PIŠTEKOM bomo
poskrbeli za dobro vzdušje. Vljudno vabljeni!

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO BODONCI vabi na
9. NOČNO GASILSKO TEKMOVANJE ZA PREHODNI
POKAL JKP PÜNGRAD BODONCI,
ki bo v soboto, 26.08.2017 s pričetkom ob 20.30 uri
na igrišču ŠD Bodonci v Bodoncih.
Tekmuje se v vaji z MB (suha izvedba) in metu torbice
v začrtan krog.
Prijave pošljite do 25.08.2017 po e-pošti;
vlado.vlaj@siol.net ali po telefonu 031/317-953.
Prijava možna tudi na dan tekmovanja pri komisiji do
22:00 ure. Za zabavo bo poskrbela skupina WEEKEND
BAND.

