Leto 16, 24.8.2017
Odgovorna oseba : Ludvik Novak

Številka : 384

OBVESTILA
POZIV ZA IZREDNO OCENJEVANJE ŠKODE V TEKOČI KMETIJSKI PROIZVODNJI ZARADI POSLEDIC SUŠE V LETU 2017
Na podlagi obvestila in sklepa Uprave RS za zaščito in reševanje pri Ministrstvu za obrambo, z dne 14.8.2017 bo Občina
Puconci pristopila k popisu škode v tekoči kmetijski proizvodnji. Oškodovanci lahko prijavijo škodo na kmetijskih pridelkih
na sedežu občinske uprave OBČINE PUCONCI, od 28. avgusta 2017 naprej.
Oškodovanci morajo s sabo OBVEZNO prinesti kopije obrazcev za neposredna plačila 2017 (obrazec A – osnovni podatki,
obrazec D – zahtevek za pomoči na površino in karte kmetijskega gospodarstva z GERK-i). Brez zahtevanih obrazcev vloge
ne bo možno oddati. Oškodovanci, ki imajo zemljišča izven občine, morajo škodo na kmetijskih kulturah prijaviti tudi v tisti
občini, v kateri kmetijsko zemljišče leži. Popisujejo se predvsem kulture, ki jih je prizadela suša in so ostale še
nepospravljene po žetvi žit.
Kmetijska gospodarstva s sedežem, kot je naveden v razporedu, lahko oddajo vlogo za popis škode po suši po naslednjem
razporedu:
PONEDELJEK, 28.08.2017
OD 08.30-9.00 URE – PUCONCI, GORICA
OD 09.00-10.00 URE – VANEČA, ŠALAMENCI
OD 11.30-12.30 URE – STRUKOVCI
OD 12.30-13.30 URE – PUŽEVCI, ZENKOVCI
OD 13.30-14.00 URE – BEZNOVCI

TOREK, 29.08.2017
OD 08.30-09.00 URE – BREZOVCI, LEMERJE
OD 09.00-09.30 URE – PREDANOVCI
OD 09.30-10.30 URE–DANKOVCI,MAČKOVCI, OTOVCI
OD 11.30-12.30 URE - POZNANOVCI, PROSEČKA VAS
OD 12.30-13.00 URE – KUŠTANOVCI

ČETRTEK, 31.08.2017
Prizadeta kmetijska gospodarstva lahko uveljavljajo
OD 08.30-09.00 URE – VADARCI
na podlagi zakonodaje odpis prispevkov za
OD 09.00-10.00 URE – BODONCI
pokojninsko in invalidsko zavarovanje, v kolikor
OD 11.30-12.30 URE – DOLINA, BOKRAČI
izpolnjuje pogoje v skladu z Zakonom o pogojih, pod
OD 12.30-13.30 URE -MOŠČANCI, PEČAROVCI
katerimi so kmetom zmanjšani ali odpisani prispevki
štejejo za plačane (Uradni list RS, št. 48/1992 in 21/1995). Glede na zakonske določbe se vloga vloži pri pristojnem
davčnem uradu. Prav tako se lahko uveljavlja znižanje ali odpis zakupnine pri zakupu kmetij in kmetijskih zemljišč v lasti
Sklada kmetijskih zemljišč itd.

OBVESTILO ZA STARŠE OTROK V VRTCIH IN ŠOLAH OŠ PUCONCI
Dragi otroci in učenci/ke, cenjeni starši!
Smo tik pred pričetkom novega vrtčevskega in šolskega leta 2017/18. Potrudili smo se, da je za varstvo v vrtcih in
pridobivanje znanja v šoli vse pripravljeno. Med počitnicami smo izvedli več manjših vzdrževalnih in obnovitvenih del.
Izrednega pomena je skrb za prometno varnost naših otrok in učencev, ki jo moramo zagotoviti na vseh lokacijah. Šolsko
postajališče za avtobuse se nahaja pred Zeleno dvorano Puconci. Učenci vozači imajo od avtobusnega postajališča varno
pot ob športni dvorani do dveh vhodov (vhod 1 in 2) na severni strani šolske zgradbe. Starši otrok enote vrtca pri šoli in
učencev 1. razreda pripeljejo otroka do glavnega vhoda (vhod 0) na vzhodni strani šole. Ostali starši, ki otroke pripeljejo v
šolo, jih odložijo na parkirišču severno od župnišča pri cerkvi, od koder je varna pot skozi park do obeh vhodov za učence.
Na ostalih lokacijah prometni režim ostaja enak, kakor v preteklem vrtčevskem in šolskem letu. Prvi šolski dan bo v petek,
1. septembra 2017. Na vseh lokacijah se pouk prične ob 7.50 uri. Vozni red šolskih prevozov z avtobusi in s kombiji se ni
spremenil. Na vseh lokacijah, pridejo učenci 1. razredov, skupaj s starši v šolo ob 9.00 uri. Za prehrano je poskrbljeno že
prvi šolski dan. V imenu sodelavcev, kakor tudi v svojem imenu, želim vsem uspešno ter varno novo vrtčevsko in šolsko
leto, zadostno mero dobrega počutja, ogromno novega znanja, novih prijateljstev…
Ravnatelj : Štefan Harkai
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.
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OBVESTILA
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
ŠPORTNO DRUŠTVO KUŠTANOVCI
vabi na
8. MEKLARSKI POHOD PO VASI KUŠTANOVCI IN OKOLICI VASI, KI BO V SOBOTO 2. SEPTEMBRA 2017 OB 15. URI
Program pohoda:
 ob 14.30 uri prihod in prijave pohodnikov na Športnem centru v Kuštanovcih
 ob 15. uri vodeni odhod po poti po vasi in v okolici naše vasi.
Prijavnina: ODRASLI – 6 EUR, DIJAKI in INVALIDI – 4 EUR, ZA MLAJŠE OTROKE NI PRIJAVNINE. V ceno so vključene vse
pogostitve in okrepčila ob postanku na poti, topel obrok in pijača. Pohod je vključen tudi v knjižico
POHODNIKA/POHODNICE PO GORIČKEM za leto 2017 in v izkaznico POHODNIKA/POHODNICE PO OBČINI PUCONCI za
leto 2017! Prijave so na dan pohoda pred startom ali na tel. št. 031-548-712, Matej Kumin in tel. št. 031-273-992, Simona
Serec ter na e-mail: simona.serec@gmail.com.
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,…Kuhanje 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 041/343522, 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!
Drago dekle, dragi fant, skratka ti, ki si mlad po srcu in mišljenju in uživaš v plesnih korakih!
Sva člana folklorne skupine KTD Moščanci. Oba pleševa že čez 10 let in iskreno želiva, da se nama in vsem ostalim
plesalcem pridružiš. Smo vesela, razigrana družba, radi plešemo, se zabavamo in tako v prijetnem vzdušju poustvarjamo
plesno kulturno dediščino Goričkega. Radi potujemo po Sloveniji, na nastope odhajamo tudi v tujino in prepričana sva, da
bi se v naši družbi zabaval-a tudi ti. Torej ne odlašaj, piši nama, pokliči naju in dogovorili se bomo o vsem, kar te zanima.
Iskreno želiva, da postaneš soustvarjalec folklornih projektov našega društva! Mojca: hazl.mojca@gmail.com, 031 801
401, Alen: alensiftar@gmail.com, 031 442 788
Mojca in Alen, člana FS
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
Potek tekmovanja Dödolijade
Od 12:30 do 13:30
Oddaja vzorec in ocenjevanje dödolov, ocenjevanje kulinarične razstave, kulturni program
Od 13:30 do 14:00
Uradna razglasitev rezultatov Dödolijade in kulinarične razstave
Od 14:00 do 19:00
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).
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 harmonikar Gašper Marič. Zabava se bo nadaljevala pozno v noč ob zvokih Ansambla "AKTUAL".

